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Seksueel geweld komt veel voor in onze samenleving en heeft vaak ernstige gevolgen voor de 

slachtoffers, voor de plegers, de sociale omgeving en voor de samenleving. Toch is het een thema met 

veel onduidelijkheid. Het lijkt in onze geseksualiseerde samenleving voor jongeren steeds moeilijker om 

te bepalen wat gewenst en ongewenst gedrag is. Laat staan voor hulpverleners of ouders: wanneer is 

er sprake van ‘onschuldig’ seksueel experimenteergedrag en waar gaat dit over in grensoverschrijdend 

gedrag of zelfs seksueel geweld? Zijn er verschillende opvattingen binnen bevolkingsgroepen en 

subculturen? Weerspiegelt de aanpak vanuit de hulpverlening en politie die denkbeelden? Is de 

weerslag van normen in het strafrecht representatief voor de normen in de samenleving? Volgt het 

overheidsbeleid de dominante waarden en normen over seks en seksueel geweld? 

MOVISIE sprak met 16 experts over de ontwikkelingen en trends van nu en de komende jaren. Over één 

ding zijn ze het eens: als we seksueel geweld willen aanpakken zullen we op veel terreinen aan de slag 

moeten. Van opvoeding en onderwijs, tot hulpverlening en vervolging. In dit trendrapport wil MOVISIE 

bouwstenen aanreiken die de basis kunnen vormen voor zo’n structureel beleid.
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Waar gaat 
deze publicatie over?

1.1 Seksueel geweld 

Seksueel geweld komt veel voor in onze samenleving en 

heeft vaak ernstige gevolgen voor de slachtoffers, voor 

de plegers, de sociale omgeving en voor de samenle-

ving. Er gaat dan ook geen dag voorbij of de kranten 

schrijven over seksueel grensoverschrijdend gedrag 

bij jongeren, over een incident in de kinderopvang of 

over  de gevaren van wat men de seksualisering van de 

samenleving noemt. De politiek reageert meestal direct 

met kamervragen en het verzoek om strengere regel-

geving en vervolging. Toch is er ondanks alle politieke 

en media aandacht nog steeds geen structureel beleid 

voor de aanpak van seksueel geweld. In dit trendrapport 

willen we bouwstenen aanreiken voor een discussie die 

de basis kan vormen voor zo’n beleid. Als eerste is het 

dan goed om te kijken wat we als samenleving verstaan 

onder seksueel geweld. Wanneer is er sprake van ‘on-

schuldig’ seksueel experimenteergedrag en waar gaat 

dit over in grensoverschrijdend gedrag of zelfs seksueel 

geweld? In hoeverre variëren de opvattingen binnen 

bevolkingsgroepen en subculturen? Weerspiegelt het 

overheidsbeleid de dominante waarden en normen over 

seks en seksueel geweld? Is de weerslag van normen in 

de vorm van het strafrecht representatief voor de nor-

men in de samenleving? 

Maar ook: welke invloed hebben internet en andere 

(nieuwe) media op de opvattingen over seks, seksuele 

contacten en relatievorming? Wat is nodig als het gaat 

om preventie en hulpverlening? Welke ontwikkelingen 

zijn er op het gebied van preventie en de behande-

ling van slachtoffers en plegers? Hoe staat het met de 

opsporing van strafbare seksueel getinte handelingen? 

En welke ontwikkelingen vallen er te bespeuren als het 

gaat om de soort en hoogte van opgelegde straffen?

Dit trendonderzoek zoekt naar antwoorden op deze vra-

gen, op basis van interviews met 16 experts en aanvullen-

de (onderzoeks)informatie. De experts zijn geïnterviewd 

over de ontwikkelingen en trends die zij nu signaleren 

en die zij in de toekomst verwachten op het gebied van 
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seks en seksueel geweld. Het zijn hun waarnemingen 

en opvattingen, gegrond in gedegen (ervarings)kennis, 

die in deze publicatie centraal staan. Daarnaast worden 

recente relevante (onderzoeks)gegevens gepresenteerd. 

We hebben zorgvuldig naar allerlei typen experts en 

(onderzoeks)informatie gezocht om de verschillende 

aspecten van seks en seksueel geweld te belichten, toch 

pretendeert deze publicatie niet om een representatief 

beeld te geven van de ontwikkelingen op het gebied 

van seks en seksueel geweld. Daarvoor is het werkveld 

immers te breed en omvangrijk.  

Tot slot van deze paragraaf: onder seksueel geweld 

verstaan wij alle mogelijke vormen van ongewenste 

seksueel getinte handelingen. Het is een paraplubegrip 

waar aanranding, verkrachting, incest, genitale vermin-

king en gedwongen prostitutie onder vallen, maar ook 

subtielere vormen van seksueel ongewenste handelingen 

zoals verbale seksuele chantage, seksuele intimidatie en 

seksuele ‘remote control’ via webcam of smartphone. 

Voor basisinformatie over seksueel geweld in de vorm 

van feiten en cijfers verwijzen wij naar de Factsheet 

seksueel geweld van MOVISIE op onze website. 

(www.movisie.nl, onder het kopje ‘huiselijk en seksueel 

geweld’ of ‘publicaties’). 

1.2 De werkwijze

We hebben vooraf vier invalshoeken gekozen om 

trends op het gebied van seks, seksueel geweld en de 

grens daartussen op te sporen en te ordenen. De eerste 

invalshoek is die van de normen en waarden. Welke 

ontwikkelingen zijn waar te nemen in de opvattingen 

van verschillende groepen burgers over wat wel en niet 

toelaatbaar is – en eventueel strafbaar zou moeten zijn 

– als het gaat om seksueel gedrag? Welke kant gaat het 

op met normen en waarden en welke weerslag heeft 

dit in het strafrecht en het beleid van overheden en 

veldorganisaties?

Het tweede aspect dat we expliciet willen belichten, 

is de invloed van nieuwe media en met name internet 

op (opvattingen over) seks en seksueel geweld. Welke 

ontwikkelingen en trends tekenen zich hier af? 

Het derde aspect betreft de preventie van seksueel 

geweld en de behandeling van slachtoffers en plegers. 

Welke ontwikkelingen zijn er gaande op het terrein van 

preventie? En welke kant gaat het op met de hulp aan 

slachtoffers en de behandeling van plegers?

Het vierde aspect waar dit trendrapport op focust, 

is de opsporing en bestraffing van seksueel geweld. 

Wordt de opsporing effectiever? Krijgt de opsporing 

van plegers van seksueel geweld meer prioriteit? En 

welke lijn valt te ontdekken als je kijkt naar de straf-

fen die worden gevraagd en die worden opgelegd aan 

zedendelinquenten? 

Vervolgens hebben wij voor elk van deze vier gebieden 

een aantal experts geïnterviewd en gevraagd om aan 

te geven wat zij zien als belangrijke ontwikkelingen en 

trends op ‘hun’ gebied.  

Casusbesprekingen en interviews
De experts kregen om te beginnen vijf casussen voorge-

legd, met de vraag om daar kort op te reageren. Daarna 
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De geïnterviewde experts (in alfabetische volgorde)

Esmaa Alariachi•	 , bekend van De Meiden van Halal (Normen en waarden)

Anke van Dijke•	 , directie Fier Fryslân (Preventie en hulpverlening)

Jan Hendriks•	 , inspecteur van politie en expert mensenhandel en -smokkel (Opsporing en bestraffing)

Clemens Hosman•	 , hoogleraar Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg, Radboud Universiteit Nijmegen en 

Universiteit Maastricht (Preventie en hulpverlening)

Peter Huisman•	 , plaatsvervangend teamchef sociale jeugd- en zedenpolitie Hollands Midden (Opsporing en 

bestraffing) 

Ömer Ilik•	 , regisseur en programmamaker (Normen en waarden)

Ludo Keizer,•	  trainer en adviseur op het gebied van jongeren, diversiteit en (social) media. Oprichter van 

Young Vision, bestuurslid bij visie.nl en eigenaar van Trigger Boys (Internet)

Richard A. Korver•	 , advocaat en voorzitter van het Landelijk advocatennetwerk zedenslachtoffers (LANZS) 

(Normen en waarden / Opsporing en bestraffing)

André Lubbers•	 , systeemtherapeut en traumatherapeut (Preventie en hulpverlening)

Katinka Lünnemann•	 , senior onderzoeker en themacoördinator Recht, bescherming en preventie bij het 

Verwey-Jonker Instituut (Normen en waarden)

Yet van Mastrigt•	 , teamchef sociale jeugd- en zedenpolitie Hollands Midden en lid van de landelijke 

expertgroep zeden (Opsporing en bestraffing)

Jules Mulder•	 , directeur van De Waag, het centrum voor ambulante forensische psychiatrie van de Van 

der Hoeven Stichting, en sinds een paar jaar ook voorzitter van het Meldpunt Kinderporno op internet 

(Preventie en hulpverlening)

Peter Nikken•	 , bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en senior 

medewerker en specialist/woordvoerder op het gebied van jeugd, media en opvoeding bij het Nederlands 

Jeugdinstituut Iinternet) 

Remco Pijpers•	 , directeur van stichting Mijn Kind Online (Internet)

Linda Terpstra•	 , directie Fier Fryslân (Preventie en hulpverlening)

Margreet Visser•	 , coördinator en klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem 

(Preventie en hulpverlening)
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legden we elke expert verdiepende vragen voor over 

belangrijke huidige en toekomstige ontwikkelingen en 

trends op zijn/haar expertisegebied. 

Niet verbazingwekkend is dat de experts in de interviews 

in meer of mindere mate ook kennis en opvattingen 

naar voren brachten over aspecten buiten hun experti-

segebied. Deze zijn meegenomen in de Samenvatting 

(hoofdstuk 11) en in Reflectie (hoofdstuk 12).

Samenvatting van (literatuur)onderzoek, 
beleidsdocumenten en andere relevante 
informatie
Voor elk van de aspecten die in dit onderzoek centraal 

staan – normen/waarden, internet/media, preventie/

behandeling en opsporing/bestraffing – is gezocht naar 

relevante en recente Nederlandse (literatuur)onderzoe-

ken, beleidsdocumenten en andere informatie. Een deel 

hiervan is in samengevatte vorm als tekst opgenomen. 

Een nabeschouwing van MOVISIE, getiteld Reflectie, 

vormt hoofdstuk 12. De bronnen en aanbevolen litera-

tuur vindt u in hoofdstuk 13. 

Deze publicatie is ook digitaal te downloaden via 

www.movisie.nl. 
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Vijf casussen: 
experts aan het woord

Tussen januari en juli 2010 kwam een aantal gebeurtenissen in het nieuws 

waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld een rol 

spelen. We selecteerden vijf artikelen over verschillende casussen die op 

internet verschenen. Samen geven die een goed beeld van het onderwerp van 

deze publicatie: seksueel geweld, verschillen in wat groepen en individuen 

als seksueel geweld zien, de rol van internet en andere media, nut en 

mogelijkheden van preventie en behandeling, opsporing en bestraffing. 

We legden de vijf artikelen voor aan onze experts en vroegen hen hierop te 

reageren. In dit hoofdstuk presenteren we elke casus afzonderlijk, met daarbij 

steeds de commentaren van de geïnterviewde experts.1 

1  Niet elke geïnterviewde heeft over elke casus wat naar voren gebracht, dus het aantal commentaren per casus loopt uiteen. 

2



2.1  De zaak Benno L.

Eis: 10 jaar cel en tbs Benno L.

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch heeft gisteren tien jaar celstraf plus tbs met 

dwangverpleging geëist tegen de 60-jarige zwemschoolhouder Benno L. wegens zedendelicten met in totaal 

57 meisjes.

Volgens justitie is er bewijs voor drie pogingen tot verkrachting, twee pogingen tot seksueel binnendringen, 

negentien aanrandingen en een poging daartoe. Met vijftien meisjes heeft L. volgens officier van justitie Juliette 

Nederlof ontucht gepleegd en negentien meisjes heeft hij gefilmd, meestal in seksueel getinte poses.

 

Tegen het advies van gedragsdeskundigen moet Benno L. volgens justitie tbs krijgen. Het OM onderschrijft 

de diagnose dat de zwemleraar last heeft van meerdere ongeneeslijke en onbehandelbare persoonlijkheids-

stoornissen. Maar anders dan de psychologe en psychiater gelooft justitie dat de kans op herhaling groot is. 

“Na vrijlating vormt Benno L. een acuut gevaar voor de samenleving. Alles wijst er op dat de kans groot is dat 

hij opnieuw kinderen zal misbruiken.”

 

Officier van justitie Nederlof gelooft dat Benno L. zeer berekenend te werk ging. Hij koos de meest kwets-

bare kinderen uit zodat de kans op ontdekking het kleinst was, wees ze op zijn eigen verklaring. “Met de 

zwemschool heeft verdachte een perfecte dekmantel gecreëerd. Zijn doel was niet het geven van zwemles, 

maar het misbruiken van kinderen.” Ze benadrukte dat voor de strafzaak alleen de feiten zijn uitgekozen die 

op beeld staan. Als de hele zaak was uitgerechercheerd had het onderzoek anderhalf jaar langer geduurd. 

Dat was niet in het belang van de slachtoffers, aldus justitie. 

 

Benno L. heeft de ontucht en het bezit van kinderporno erkend. Hij ontkent dat hij meisjes heeft gedwongen 

tot seksuele handelingen. Justitie meent dat er bewijs is voor dwang vanwege het fysieke en psychische over-

wicht van de volwassen leraar op veelal zwakbegaafde minderjarige leerlingen. 

Bron: www.bndestem.nl, 10 juni 2010

* * *  12  Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld



Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld  13  * * * 

Margreet Visser (coördinator Kinder- en Jeugdtrau-

macentrum): ‘Ik heb net een column over deze casus 

geschreven voor het tijdschrift Kindermishandeling. De 

uitspraak van de rechter – die niet in deze casus is opge-

nomen – is zeven jaar cel, geen tbs (LJN: BM9713). Wat 

me zo raakte is dat de rechter heeft verklaard dat de 

straf lager uitviel dan geëist omdat het seksueel misbruik 

onder water niet zichtbaar was en omdat er geen sprake 

was van dwang. Die uitspraak maakte me echt heel 

kwaad. Deze kinderen hebben zó geleerd te vertrouwen 

op anderen, zijn zó afhankelijk van anderen. Zij zijn door 

hun ouders, die zij vertrouwen, overgedragen aan zo’n 

man. Dus ik vind het heel begrijpelijk dat je niet ziet 

dat er sprake is van dwang. Die kinderen hebben geen 

idee wat er gebeurt. Om daar dan een lagere straf aan 

te koppelen, omdat de dwang niet zichtbaar is… Ik vind 

dat de strafmaat veel meer bepaald had moeten worden 

door de mate van afhankelijkheid van deze kinderen.

Richard A. Korver (advocaat): ‘De eis tegen Benno 

L. was tien jaar cel en tbs. Dat is een hoge eis. Je ziet 

in zedenzaken dat hogere straffen worden geëist voor 

misdrijven die maatschappelijke onrust veroorzaken. 

Wat je ook ziet is dat die onrust steeds vaker mede 

veroorzaakt wordt door het Openbaar Ministerie zelf. 

Want met de zaak Benno L. is het OM heel hard de pers 

ingegaan. De man zou talloze meisjes hebben verkracht. 

Daar is dus na de rechtszaak weinig van overgebleven: 

één verkrachting, circa tien gevallen van ontucht of 

pogingen daartoe. En ook als je in aanmerking neemt 

dat het gaat om jonge slachtoffers met een verstande-

lijke beperking – een kwetsbare groep dus – kun je je 

afvragen of er zo veel paniek gecreëerd moet worden 

als iemand al vastzit. De beeldvorming heeft het OM 

niet hard kunnen maken. De dader is daardoor onnodig 

zwaar beschadigd. Tegelijkertijd kun je ook zeggen dat 

de dader heel berekenend te werk is gegaan. Curieus in 

deze zaak vind ik dat de externe deskundigen verklaard 

hebben dat er geen recidivegevaar is – wat ik overigens 

raar vind – maar dat het OM dit niet serieus heeft geno-

men en toch tbs heeft geëist. Had dan contra-expertise 

aangevraagd!’ 

Katinka Lünnemann (onderzoeker/themacoördina-

tor Recht, bescherming en preventie): ‘Voor een deel is 

de zaak duidelijk. Hij heeft de ontucht erkend, hij heeft 

de kinderporno erkend. Maar hij ontkent dat hij de 

meisjes heeft gedwongen tot seksuele handelingen. En 

dat is altijd het lastige punt als het gaat om verkrachtin-

gen en andere vormen van seksueel geweld. Wanneer is 

er sprake van dwang? Dwang is ingaan tegen de wil van 

de ander. Degene die de seksuele handeling pleegt moet 

dan dus weten dat de ander het niet wil. Dus zie je heel 

vaak dit patroon: de verdachte ontkent niet de seksuele 

handeling, maar wel dat het om een afgedwongen han-
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deling gaat. Maar als het om minderjarige slachtoffers 

gaat, dan wordt tegenwoordig – terecht – aangenomen 

dat er per definitie sprake is van dwang, vanwege het 

machtsverschil tussen kinderen en volwassenen. 

Twee dingen vind ik belangrijk in dit geval. Het is nodig 

en goed dat de man juridisch aangepakt wordt. Maar 

hij moet ook hulp krijgen. In de media is een monster 

van hem gemaakt, terwijl hij eerder al vergeefs hulp 

had gezocht voor zijn “ziekte”, zoals hij het zelf noemt. 

Deze mensen moeten goed geholpen worden, ook als 

ze na preventieve hulp toch de fout in gaan. Seksuele 

delinquenten moeten na hun vrijlating niet uitgestoten 

worden waardoor ze in een isolement terechtkomen en 

de kans dat ze weer de fout in gaan alleen maar groter 

wordt, maar intensief begeleid worden. Initiatieven om 

juist dit type ex-gevangenen een of meer maatjes mee 

te geven, vind ik erg goed en hoopvol.’

Esmaa Alariachi (De Meiden van Halal): ‘Het is al eer-

der begonnen, die grote publieke aandacht voor seksueel 

geweld en kinderporno, maar nu is het bijna een hype. 

Zoals eerder mannen die hun gezin uitmoordden en dan 

zelfmoord pleegden een hype waren. Ik vind het overi-

gens wel heel goed dat er aandacht aan wordt besteed. 

En ik vind het beangstigend. Want het zegt iets over onze 

maatschappij. Waar gaat dit heen? Het zijn allemaal man-

nen – wat is er aan de hand met mannen, waar begint 

het seksueel geweld, waar komt het vandaan?’

Peter Nikken (specialist jeugd, media en opvoeding): 

‘Er is in de media steeds meer aandacht voor allerlei 

verhalen die te maken hebben met seksualiteit. En je 

moet je afvragen welk effect dat heeft op jongeren, op 

hulpverleners, op mensen bij de zedenpolitie. Mijn indruk 

is dat er een soort angst ontstaat, een soort reactie van 

“jeetje mina, er is steeds weer iets aan de hand”. Voor 

een deel wordt die angst gevoed door de media, die een 

heel bepaald beeld van seks geven, nogal vertekend en 

overwegend negatief. Voor een ander deel komt het 

doordat veel hulpverleners en andere professionals een 

soort verlegenheid hebben als het gaat om seksualiteit en 

onkundig zijn als het gaat om handelen. Want wanneer 

gaat het nou om normaal gedrag en wanneer is het niet 

normaal? In het geval van Benno L. lijkt het me duidelijk: 

dat is absoluut niet-normaal gedrag. Maar hetzelfde 

gedrag tussen kinderen onderling, waarbij ook foto’s ge-

maakt worden of dat soort dingen, dat hoort gewoon bij 

het experimenteren en het verkennen, vind ik. Net zoals 

dat vroeger gebeurde, alleen met andere middelen.’ 

Ömer Ilik (regisseur en programmamaker): ‘Allereerst 

wil ik zeggen dat dit terecht een strafzaak is gewor-

den. Het gaat hier om kinderen en er is sprake van een 

machtspositie. De zwemleraar gebruikte zijn macht. Als 
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het om de ouders gaat, dan moeten we begrijpen dat 

als die niet geleerd of ervaren hebben dat ze ook tegen-

over mensen als “de leraar” waakzaam moeten zijn, dat 

het dan mis gaat. Dat zie je zeker bij Turkse ouders. Die 

hebben zonder meer vertrouwen in de leraar, de school. 

En als ze al twijfels zouden hebben, dan missen ze de 

kennis en ervaring om zich ermee te bemoeien.’

Clemens Hosman (hoogleraar Preventieve Gees-

telijke Gezondheidszorg): ‘Ik zeg niets nieuws als ik 

benadruk dat lichamelijk en verstandelijk gehandicapten 

een belangrijke risicogroep vormen. En een deel daar-

van woont ook nog eens in een internaat. Net als bij de 

casus Deetman is hier de belangrijkste vraag wat de risi-

cofactoren zijn voor seksueel misbruik en welke factoren 

en condities de kans op seksueel misbruik verkleinen. 

Het is zeer waarschijnlijk dat de organisatiecultuur 

een factor van belang is. Een gesloten cultuur, waarin 

gezwegen wordt over seksualiteit en waarin mensen 

problemen niet kunnen of durven signaleren, speelt 

ongetwijfeld een rol. Daarnaast zijn er basale risicofac-

toren die seksueel geweld faciliteren, zoals alcoholge-

bruik. Maar ook bij wijze van spreken de maatschappe-

lijke normen over hoe je met kinderen omgaat. Respect 

voor een kind werkt preventief en een kind opvatten als 

je bezit werkt faciliterend voor misbruik.’

Jules Mulder (directeur De Waag): ‘Dit is een typi-

sche cliënt zoals wij er velen gehad hebben. Een gemid-

delde pedoseksuele pleger, voorzover ik kan nagaan. 

Afwijkend is dat hij zo lang heeft kunnen doorgaan 

met het misbruik. De rechtszaak was heel interes-

sant. De deskundigen waren, mijn inziens terecht, van 

mening dat deze man met ambulante behandeling en 

begeleiding van pakweg negen jaar een bijna verwaar-

loosbaar recidivegevaar betekent. Maar “de maat-

schappij” wil levenslange tbs. Deze zaak is een goede 

illustratie van het feit dat er een grote kloof is ontstaan 

tussen de deskundigen en de rechter aan de ene kant 

en de samenleving aan de andere kant. Met name vanaf 

Dutroux is die kloof snel groter geworden. Nu wordt al-

les wat riekt naar pedoseksualiteit meteen bij de politie 

gemeld.’ 

Anke van Dijke (directie Fier Fryslân): ‘Ik vind het 

ongelooflijk dat die man zo lang zijn gang heeft kunnen 

gaan. Ik kan me ook niet voorstellen dat er niet eerder 

signalen zijn geweest. Dat er niet eerder iets is geweest 

waarvan mensen dachten: klopt dit nou wel? Het gaat 

om zo veel kinderen en om handelingen van aanranding 

tot penetratie. Dat moeten mensen aangevoeld heb-

ben. Maar als er al signalen waren, dan zijn die dus niet 

terechtgekomen bij het Advies- en Meldpunt Kindermis-

handeling.  Ik vind dat we in de huidige samenleving 

nauwelijks nog op onze onderbuikgevoelens af durven 

gaan. We hebben alles zo geprotocolliseerd en gejuridi-

seerd dat we eigenlijk nog maar weinig kunnen met het 

“niet-pluis-gevoel”.’ 

Yet van Mastrigt (jeugd- en zedenpolitie): ‘Deze 

zaak was van zo’n omvang dat je als politie meteen 

denkt: hoe zouden wij dat als korps aanpakken? Hebben 

wij daar de menskracht voor? Hoe houden we de hyste-

rie van ouders in toom? Wij hebben wel eens een grote 

zaak gehad – een leraar met 20 kinderen in de klas. Dat 

was ook heel heftig. 
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Benno L. had alle gelegenheid geschapen voor ontucht: 

een bekende van de kinderen, een leuke, vertrouwen-

wekkende zwemleraar. Die gedragslijn zien wij veel in 

onze zaken: vertrouwen wekken in een functie of rol als 

leraar, trainer of huisvriend, en gelegenheid scheppen. 

De zaak Benno L. onderscheidt zich eigenlijk alleen in 

de omvang en in de lange tijd dat hij zijn gang heeft 

kunnen gaan. Wat betreft dat laatste: komt dat omdat 

de kinderen verstandelijk beperkt zijn? Dat het misbruik 

bij hen minder snel tot uiting komt dan bij normaal 

begaafde kinderen? Waren er eerder geen signalen? 

Daar ben ik wel benieuwd naar, al is het voor de politie 

bovenal van belang een dergelijke zaak goed af te 

handelen. Je ontkomt er niet aan dat ouders de media 

opzoeken. Cruciaal in de aanpak is de informatiever-

strekking. Je praat als politie individueel met de ouders 

en dan ontstaan informatielekken. Dat kan niet anders. 

Je kunt dan alleen zorgen dat op bepaalde momenten 

dezelfde informatie gegeven wordt aan iedereen.’ 

Jan Hendriks (inspecteur van politie en expert men-

senhandel en -smokkel): ‘Ik heb die zaak gevolgd. Wat 

mij opvalt is de opmerking dat het traject 1,5 jaar langer 

geduurd zou hebben als de zaak helemaal was uitgere-

chercheerd. Hetgeen volgens het OM niet in het belang 

zou zijn van de slachtoffers. Ik vraag mij af of dat wel 

klopt. Nu zijn alleen de strafbare feiten uitgekozen die 

op beeld staan. En zijn waarschijnlijk geen andere slacht-

offers benaderd, slachtoffers die niet zijn gefilmd. Ik vind 

dat je in dit soort zaken wel moet doorrechercheren, in 

die zin dat je door moet gaan tot je alle slachtoffers in 

beeld hebt. Want als je zoiets meemaakt als wat hier aan 

de orde is, dan is dat een behoorlijk traumatische erva-

ring. Je hebt als OM dan op zijn minst de verplichting om 

met alle slachtoffers in gesprek te gaan. Niet primair om 

aanvullend bewijs te krijgen, maar om hetgeen gebeurd 

is bespreekbaar te maken, zodat een zorgtraject voor elk 

van de slachtoffers uitgestippeld kan worden.’ 



2.2  De commissie Deetman

Deetman presenteert voorstel onderzoekscommissie

Oud-minister Wim Deetman heeft vandaag in Den Haag zijn voorstel voor de instelling van een onafhanke-

lijke onderzoekscommissie gepresenteerd naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij pleit 

in zijn advies voor een wetenschappelijk onderzoek naar de aard, omvang, omstandigheden en verantwoor-

delijkheden van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het onderzoek moet gaan over de 

periode tussen 1945 en nu. De bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen beslis-

sen dinsdag 11 mei of zij het advies geheel of gedeeltelijk overnemen. Deetman verwacht dat de commissie 

twaalf tot achttien maanden nodig zal hebben voor het onderzoek.  

In het onderzoek moet ook aandacht komen voor de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik, adviseert 

Deetman. De commissie moet onder meer kijken naar het functioneren van de kerkelijke instelling Hulp & 

Recht. Deetman ontving de afgelopen weken naar eigen schatting 350 meldingen van seksueel misbruik die 

niet ook bij andere instanties zouden zijn gedaan. Deetman vindt dat in de commissie naast een voorzitter en 

een secretaris, juridische, psychologische, filosofische en kerkhistorische expertise aanwezig moet zijn. Ook 

pleit hij voor een deskundige op het terrein van de hulpverlening. Hij heeft vijf mensen bereid gevonden 

de gewenste expertise in de onderzoekscommissie te vertegenwoordigen. Het betreft: dr. N. Draijer, hoofd-

docent Trauma en Persoonlijkheid (VU-Medisch Centrum); mr. P. Kalbfleisch, voorzitter Raad van bestuur van 

de NMa; oud-rechter prof. dr. H.L.G.J. Merckelbach, hoogleraar Psychologie (UM), lid van de KNAW prof. dr. 

M. E. Monteiro, hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme (RUN) en prof. dr. ir. G.H. de Vries, 

raadslid WRR, hoogleraar Wetenschapsfilosofie (UvA).

Deetman benadrukte bij de presentatie van zijn vooronderzoek dat de opdrachtgever de vrijheid behoudt 

om het advies al dan niet over te nemen. De bisschoppen en de religieuzen kunnen de onderzoeksvragen 

en de voorgestelde samenstelling van de commissie nog wijzigen. Deetman onder-streepte het belang van 

openbaarheid en het voorkomen van ‘achterkamertjespolitiek’. Hij heeft het advies inclusief de namen van de 

beoogde commissieleden daarom bewust ‘op het marktplein’ gepresenteerd.

Bron: www.katholieknederland.nl, 7 mei 2010 
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Margreet Visser (coördinator Kinder- en Jeugdtrauma-

centrum): ‘Deze hele misbruikaffaire hangt voor mij zo sa-

men met het afgeslotene, het verbod op seksualiteit, het 

naar binnen gekeerde van zo’n kerk. Het is zo’n bolwerk, 

met geld en macht. Waarom het nu (pas) naar buiten 

komt? Ik denk dat slachtoffers hierin mondiger worden, 

meer durven zeggen, hoewel de openheid van de slacht-

offers eigenlijk pas in reactie op de publiciteit optrad. Dat 

de slachtoffers pas na vele jaren hulp krijgen, kan volgens 

mij toch helpen. Er zullen mensen zijn die vastzitten in 

het bittere – wat ik me ook goed kan voorstellen – maar 

ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die het zal helpen. 

Als kind ben je alles aan het uittesten, gerelateerd aan 

jezelf. Misbruik betrekken kinderen dus ook op zichzelf, 

kennelijk hebben zij iets verkeerd gedaan. Het misbruik 

wordt in de loop van hun ontwikkeling vervolgens een 

gewone nare ervaring. Ze hebben niet door dat allerlei 

narigheid in hun verdere leven direct gerelateerd is aan 

het gebeurde. Maar door de erkenning, later, komt het 

inzicht en kan het misbruik een plek krijgen.’

Ömer Ilik (regisseur en programmamaker): ‘Ik vind het 

heel erg dat zulke dingen gebeuren. De paus is voor veel 

Turken een autoriteit waar ze veel vertrouwen in heb-

ben. De Turkse gemeenschap is verbaasd en teleurge-

steld over wat er gebeurt binnen de kerk in Nederland. 

Het bevestigt ook het vooroordeel dat Turken hebben 

over de Nederlandse maatschappij en westerse maat-

schappijen in het algemeen, dat seks hier zo normaal is 

dat men alles doet en het overal doet. Heel jammer.’ 

Anke van Dijke (directie Fier Fryslân): ‘Ik heb Antje 

Krogs boek over de waarheidscommissie in Zuid-Afrika 

gelezen, over trauma’s. Heel indrukwekkend. Gewoon 

het feit dat je mensen laat vertellen over het onrecht 

dat hen is aangedaan, over moorden en verkrachtingen 

die hebben plaatsgevonden, over schaamte en schuld, is 

heel belangrijk. En het helpt de slachtoffers dat gehei-

men worden opengebroken. Geheimen zijn zo bescha-

digend. Het trauma blijft dan maar zitten. Dat vind ik 

ook de belangrijkste rol van de commissie Deetman: het 

openbaar maken van wat er is gebeurd en vaststellen 

dat dat verkeerd was. Onze samenleving moet weten 

wie en wat we zijn.’ 

Peter Huisman (sociale jeugd- en zedenpolitie): 

‘Het eerste dat me opviel, en verbaasde, is dat er een 

onderzoekcommissie is ingesteld door de kerk zelf. Dat 

is niet goed. Als politie zijn we per definitie waarheids-

vinders. Wij proberen ons heel strak aan de feiten te 

houden. Vanuit dat oogpunt is het riskant om vanuit 

de eigen gelederen een commissie in te stellen die het 

onderzoek gaat doen. Verstrengeling van belangen is 

dan heel snel gebeurd.’ 
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Richard A. Korver (advocaat): ‘Die commissie is niet 

onafhankelijk, al is het maar omdat die door de katho-

lieke kerk is ingesteld en door hen wordt betaald. Ik heb 

meermaals gepleit voor het instellen, door de overheid, 

van een waarheidscommissie met daarin specialisten 

vanuit politie, OM, advocatuur, rechterlijke macht en 

Schadefonds Geweldsmisdrijven. Laat die de gevallen 

onderzoeken. En laat voor elk geval waarin die commis-

sie vaststelt dat sprake is geweest van seksueel misbruik, 

het Schadefonds meteen een bedrag vaststellen. De kerk 

moet dan al tevoren hebben toegezegd te betalen. Daar 

bereik je mee dat de misbruikzaken vrij snel afgehan-

deld worden, dat je van de maatschappelijke discussie 

af bent en dat slachtoffers het gevoel krijgen dat er 

objectief naar hun zaak is gekeken en er recht gedaan 

wordt. Nu zit er eigenlijk maar één iemand in deze club 

waarvan je zou kunnen zeggen dat die er enigszins 

verstand van heeft, en dat is Nel Draijer.’ 

Clemens Hosman (hoogleraar Preventieve Geestelij-

ke Gezondheidszorg): ‘Ik heb zelf ook op een internaat 

gezeten. Deze casus roept bij mij de vraag op of er in 

preventieve zin factoren aan te wijzen zijn, condities die 

seksueel misbruik in dat soort instellingen ontmoedigen, 

moeilijk maken, of liever nog onmogelijk maken. De 

commissie moet zich niet alleen de vraag stellen waar-

door het kon gebeuren, maar ook waardoor het in een 

aantal internaten niet is gebeurd.’

Esmaa Alariachi (De Meiden van Halal): ‘Ik denk 

dat de commissie te werk moet gaan zoals dat onder 

moslims is gedaan. Als een moslim een probleem veroor-

zaakt, gaat men helemaal terug naar de wortels van die 

moslim. Wij moeten ook teruggaan naar de wortel van 

dit probleem in de dader. In welke omgeving hebben 

de daders geleefd? Waardoor gaat het om zulke grote 

aantallen? Het gaat hier tenslotte om “miniterroristen”, 

mensen die de maatschappij op hun eigen manier kapot 

maken, die generaties kapot maken.’

Jules Mulder (directeur De Waag): ‘Wij hebben in het 

verleden enkele paters als cliënt gehad en we onder-

houden nu nog steeds contact met de katholieke en de 

protestantse kerk. Ik heb altijd geadviseerd om inciden-

ten direct uit de interne kerkelijke toestand te halen, ze 

als strafbaar gedrag op te vatten en er een behandeling 

op te zetten. Maar mijn ervaring is dat men het toch 

nog steeds liever intern “oplost”. 

Het effectief kunnen behandelen van plegers van 

seksueel misbruik binnen een kerkelijke setting ver-

eist overigens wel specifieke kennis. In de VS zijn er 

speciale conferenties over pastoral sexual abuse waar 

duizenden mensen naartoe komen om te leren hoe je 

dat aanpakt. Het gaat dan over de specifieke risicofac-

toren en gevaren, de specifieke cognitieve distorties 

bij plegers, die maken dat zij hun gedrag voor zichzelf 

kunnen rechtvaardigen. Dit soort seksueel misbruik 

heeft een speciale dynamiek en ik hoop dat er ook in 

Nederland specifieke behandelingen voor zijn, maar ik 

ken ze niet.’ 

André Lubbers: ‘Prachtige mensen zitten daar bij 

elkaar in die commissie Deetman. Maar gaat het nou echt 

om degenen om wie het moet gaan? Degenen die ver-

kracht zijn. Ik heb interviews gehad met slachtoffers, man-

nen die sinds de seksueel geweldervaring in de periode 
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’60 – ’80 bij mij in de praktijk zijn gekomen en voor het 

eerst erover praatten. Omdat er nu zoveel publiciteit over 

is. Het lijkt veel meer te gaan over de protocollen, over 

wat er allemaal bewezen moet worden. Dat is ook een 

beetje het punt met de zaak rond Benno L. Er zijn daar 

misschien wel kinderen bij die letterlijk en figuurlijk kopje 

onder zijn gegaan. Het gaat te weinig over de primaire 

doelgroep, en dat is wezenloos slecht. Waarom zeggen 

we niet met zijn allen: de slachtoffers hebben het gewoon 

nodig dat zij goede hulp krijgen, en wie biedt dat?’

Peter Nikken (specialist jeugd, media en opvoeding): 

‘Voor mannen die als kind misbruikt zijn, is de aandacht 

die er nu voor deze zaak is zeer essentieel. Maar kijkend 

naar de rol van de media, zie ik een enorm versterkend 

effect. Voor een deel van de slachtoffers schept de 

media-aandacht herkenning en erkenning, maar je zult 

ook krijgen dat mannen die niet misbruikt zijn ook gaan 

denken: ja, verrek, ik ben wel eens gepest, dat is erg, 

dus … Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk toch meer 

voordelen dan nadelen dat het misbruik in de publiciteit 

is gekomen. Het naar buiten brengen, erover praten, 

is beter dan toedekken en verzwijgen. Verder denk ik 

dat we met ons allen nog steeds beschermender zijn 

ten aanzien van meisjes en vrouwen dan ten aanzien 

van mannelijke slachtoffers, vooral als het niet gaat om 

jongetjes, maar om volwassen mannen. We vinden denk 

ik toch dat die er maar mee moeten leren leven’. 

Ludo Keizer (trainer/adviseur jongeren, diversiteit en 

social media): ‘Maar je ziet ook dat het verandert. Overal 

ter wereld staan mannen op die verklaren dat ze slachtof-

fer zijn geweest van aanranding en misbruik door pries-

ters of anderen. Dus het idee dat mannen geen slachtoffer 

kunnen zijn, is al achterhaald. En in dat proces hebben de 

sociale media een grote rol gespeeld. De zaak van het mis-

bruik in katholieke instellingen zal zeker gevolgd worden 

door verhalen over andere misbruiksituaties en andere 

typen slachtoffers, zoals transgenders.’ 

Katinka Lünnemann (onderzoeker/themacoördina-

tor Recht, bescherming en preventie): ‘Ik kijk hier met 

enige gêne naar. Dit wisten we toch al lang? Hoeveel 

onderzoeken zijn er nu al? De belangrijkste vraag hierbij 

vind ik hoe het komt dat dingen die we al lang weten 

op een gegeven moment echt niet meer tegengehouden 

kunnen worden en dan eindelijk tot actie leiden. Daar 

speelt internet een belangrijke rol in volgens mij. Je kunt 

zoiets als seksueel misbruik niet meer klein en incidenteel 

houden. Er gaan zo veel mensen wat over zeggen. Er 

komen zo veel mensen naar buiten met hun ervaring. Het 

is natuurlijk ook zo dat de slachtoffers inmiddels sterker 

zijn geworden en daardoor ook iets hebben van “het kan 

me niets meer schelen, ik kom er mee naar buiten”. En 

ze voelen zich hierin gesteund. Maar we weten uiteraard 

al sinds jaren dat er misbruik plaatsvond en de vraag is in 

hoeverre het nog steeds plaatsvindt.’ 

Jan Hendriks (inspecteur van politie en expert 

mensenhandel en -smokkel): ‘Ik zie een parallel met 

mensenhandel. Ook hier gaat het om kwetsbare slacht-

offers – kinderen die uit hun ouderlijke omgeving zijn 

weggehaald – tegenover relatief machtigen, namelijk 

volwassenen in een omgeving die hun huis is geworden. 

Ik heb onlangs nog een man langs gehad van 75 jaar, die 

nu aangifte heeft gedaan van de traumatische ervaring 
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van meer dan 60 jaar geleden. Wat zulke mannen heb-

ben meegemaakt, speelde zich altijd af in het verbor-

gene. En als een kind zou durven de priester te beschul-

digen, dan ging het zelf de cel in, bij wijze van spreken. 

Nu wordt er eindelijk openlijk over gesproken. Ik denk 

dat dat voor veel mensen een opluchting is. Ik denk ook 

dat zij niet in de eerste plaats uit zijn op een geldelijke 

vergoeding, maar op de erkenning dat ze slachtoffer 

zijn. Voor de commissie Deetman moet mijn inziens het 

belang van de slachtoffers voorop staan, ook omdat de 

meeste delicten allang verjaard zijn.’ 

Yet van Mastrigt (sociale jeugd- en zedenpolitie): 

‘Verbazingwekkend is dat een deel van de ontuchtza-

ken misschien nog niet verjaard is. Ik moet er niet aan 

denken dat die mensen met de commissie praten en er 

later toch voor kiezen om aangifte te doen. Dat is niet 

verkeerd voor die mensen, maar voor het strafrechtelijk 

onderzoek is het eigenlijk dodelijk. Omdat voordat de 

politie met alle betrokkenen praat, de commissie van 

“leken” de slachtoffers, getuigen en beschuldigden al 

gehoord heeft. En ik heb niet gehoord dat de commis-

sie geïnstrueerd is over hoe ze met deze betrokkenen 

om moeten gaan zonder eventueel politieonderzoek 

te doorkruisen. Ik hoop dus eigenlijk dat er geen zaken 

zijn die op een politieonderzoek uitdraaien. Want dan 

is het voor ons echt moeilijk om nog achter de waarheid 

te komen. Sowieso is dat al heel moeilijk als het om on-

tuchtzaken gaat van lang geleden. Het opheffen van de 

verjaringstermijn voor zedendelicten stelt daarom ook 

niet veel voor en geeft slachtoffers valse hoop. Hoog-

stens werkt het als een signaal aan daders – je misdrijf 

verjaart nooit – en potentiële daders.’ 



2.3  Pijpwedstrijd

Zaandam. Stad waar alles kan

En weer eentje in de categorie ‘feestjes die u nèt even gemist hebt’: afgelopen weekend in Club North Sea 

Venue te Zaandam. Een heuse pijpwedstrijd met echte meisjes en gezellig veel publiek. Zeg maar de avonden 

waar Myrthe Hilkens al tijden voor waarschuwt maar die u nooit kon vinden op de agenda van uw lokale 

poptempeltje. Welnu: ze bestaan dus echt. Foto’s hierrr en om de vraag meteen maar te beantwoorden... ja, 

ze hadden ook vis.

Mutsaerts | 02-06-10 | 11:11 | Link | 436 reacties

> Waarom zou ik daar in Allah’s naam bij willen zijn.

> Kansloos....En daarbij ook nog eens slechte allesverhullende fotografie.

> Sjezus, daar wil je toch niet deaud gevonden worden.

> Godallemachtig wat een gedegenereerd volk zijn we toch...

> Leg dat maar eens aan je moeder uit...

> Persoonlijk maak ik me hier veel meer zorgen over dan over een halal maaltijd op een schoolfeestje. 

> Zo gaan we niet met elkaar om in dit land? toch?

> Die vrouw is toch net een vent.

> Opeens blij dat ik een paar jaar ouder ben... wat een kansloos volk zeg...

> Godskolere, ik zou die wijven nog niet aanraken met een honkbalknuppel en rubberen handschoenen

> Wat een verrijking, die multiculti samenleving... 

> Tja, demoralisatie viert hoogtij, dankzij de bitches and ho’s propaganda van de gangstarappers verzorgt 

door TMF en MTV. 

> Pijpsletje: www.partypeeps2000.com...

> Zijn gwoon ingehuurde strippers jonguh zo’n party hardcore feesje alleen dan voor zwarten

> @Veenkolonie. “we”? Ik zie daar nauwelijks witmenschen op de foto’s heur. Ja, die pijpslet, maar die is ziek 

in d’r knar.

> Als er nog mensen met verkrachtingsneigingen rondlopen moeten ze misschien hier eens gaan kijken....ik 

geloof niet dat er veel bezwaar gemaakt wordt door de sletjes

> Aan de kleding van dame.nouja dame...tezien gewoon 1of ander ingehuurd hoertje
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> Je ziet geen mens met drank in hun handen staan... geen doekoe voor? waarom geef je als ondernemer in 

vredesnaam zo een feest! zou me kapot schamen als zulk volk in mijn club zou lopen (voor het geval dat ik 

een club zou hebben) toch pure armoe??

> Zoals Theo Maassen citeerde: “Voorvocht volk”

> Leuk. wel de mond vol van privacy op internet maar dat geldt alleen voor julliezelf zeker?

> Voor degenen die dit aan een rap-cultuur wijten. Dit is de vrucht van de babyboomers, van de Joop Wilhel-

mussen en de andere boomers die ondanks anthipathie door GSers vaak in bescherming worden genomen als 

‘voorvechters van verworven vrijheden’.

> Dat geval met plakplaatjes lijkt me een ingehuurde slet.

> Gelukkig was het geen sex. Althans volgens de B. Clinton doctrine. LOL.

> Ach, die rap-cultuur is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk, dat snap ik ook wel. Echter een comment als 

StijlvolRechts [Tja, demoralisatie viert hoogtij, dankzij de bitches and ho’s propaganda van de gangstarappers 

verzorgt door TMF en MTV] snijdt gewoon erg veel hout. 

> Das foxxxy angel, model ( www.modellen-gezocht.net... ) , porno actrice, escort, SM meesteres, de hele shit. 

Is denk ik eerder een stand up performance dan een willekeurig incident.

> Ik zie een zaal vol potentiele bijstandmoedertjes...

> ’Spot de autochtoon.’

> Aan de andere kant; ouders boos aankijkt, in de Randstad hebben ze veel toffere feestjes. 

> Leuk multiculti bef- en pijpparty. Toch wel subsidie gekregen?

> Primaten met geen enkel gevoel voor schaamte. Je zal toch godver een dag later je kind weer naar de 

creche brengen... (aan haar hangbuik, lees: veurkut, te zien)

> Wat een bende. Die Foxy Angel is een pornohoer die eerder in het extreem rechtse circuit rond hing.

Ik ben benieuwd hoeveel van die sletten daar over een paar jaar met 3 kinderen op de bank zitten terwijl 

papa gangsta al lang weer een minderjarig meisje loopt te palen.

> Zoals Theo Maassen al zei: dan krijgt zo’n meisje ook eens wat warms binnen.

Bron: www.geenstijl.nl, 2 juni 2010 
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Jan Hendriks (inspecteur van politie en expert men-

senhandel en -smokkel): ‘Ik heb deze casus wel vier keer 

gelezen. Hoe die met elkaar communiceren. Wij van het 

opsporingsapparaat zijn altijd op zoek naar dit soort din-

gen. De normen en waarden verschuiven. Ik sprak laatst 

nog een aantal meiden. Die zeiden wel een nachtje de 

koffer in te willen alleen voor de seks. In die verschuiving 

van normen en waarden spelen de media en internet 

mijn inziens een gigantische rol. Omdat we zo massaal 

met andere opvattingen worden geconfronteerd. Neem 

zo’n Lady Gaga. Die loopt in de videoclips in bijna niks 

rond, een klein stringetje, en anderen krioelen over haar 

buik heen. Als je daar 24 uur mee wordt geconfronteerd, 

vind je alles normaal, toch? Hetzelfde met die rappers. 

Ik zag laatst een clip waarin vrouwen aan een halsband 

en ketting liggen, terwijl de rapper met één been op de 

rug van een van hen staat. Veel meiden vinden dat al 

gewoon. Die vinden het zelfs niet erg om geslagen te 

worden, “want dan weet ik in ieder geval waar ik aan 

toe ben”. Onvoorstelbaar toch? Ik vind het normverva-

ging. We zijn de normen kwijt of raken ze kwijt op deze 

manier. Dat vind ik een kwalijke ontwikkeling.’ 

Ludo Keizer (trainer/adviseur jongeren, diversiteit en 

social media): ‘Dit vind ik de meest boeiende case. Jullie 

hebben deze van GeenStijl afgehaald en GeenStijl heeft 

hem van Party Peeps afgehaald. Nou ging het hier om een 

urban feest, en dat is iets waar GeenStijl een bepaalde 

sfeer aan meegeeft, omdat ze urban feesten een beetje 

fout vinden. Want daar lopen Antillianen en wat Marok-

kanen, Surinamers en gekke ghetto bitches rond. Zo’n ach-

terbuurtfeest wordt dan zó neergezet. Hetzelfde doen ze 

niet met andere feesten waar dezelfde dingen gebeuren, 

zoals housefeesten. En het enige verschil is dat op urban 

feestjes meer laagopgeleide jongeren komen, meer alloch-

tonen, en dat er gemiddeld jongere jongens en meiden 

komen omdat de controle minder goed is. Door GeenStijl 

gaat er dan gepraat worden over zo’n achterbuurtfeestje 

in de trant van “de seksuele moraal is helemaal los”.’ 

Peter Nikken (specialist jeugd, media en opvoeding): 

‘Mijn eerste reactie was dat zo’n feestje toch vooral nega-

tieve reacties oproept bij de bezoekers van GeenStijl. Een 

soort tegenbeweging tegen dit soort seks. En vergelijk je 

dit met vroeger, dan is het zo dat er niet heel veel veran-

derd is, maar dat “kinky feestjes” vindbaarder zijn, dat ze 

commerciëler zijn en dat er meer aandacht voor is, vooraf 

en erna, middels foto’s, filmpjes en discussieforums.’ 

Peter Huisman (sociale jeugd- en zedenpolitie): ‘In 

hoeverre is dit nu waarheid of fictie? Dat is voor ons de 

hamvraag. Internet maakt het moeilijker om die twee 

uit elkaar te houden, vooral omdat seksualiteit toch al 
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sterk verbonden is met fantasie. Maar we maken ook 

gebruik van onder andere internet voor de opsporing 

van strafbare feiten. Mensen laten sporen achter, ook al 

denken ze anoniem te zijn.’

Esmaa Alariachi (De Meiden van Halal): ‘De seksuele 

moraal is niet meer wat hij was. De grenzen worden 

heel makkelijk overschreden. Daar doen we allemaal aan 

mee, want we vinden allemaal heel veel dingen normaal 

die voorheen niet normaal waren. En als jij je daar tegen 

uitspreekt, dan wordt jij als raar en abnormaal gezien. 

Hier geldt bijvoorbeeld dat het raar wordt gevonden als 

je vóór censuur op bepaalde typen videoclips bent. Maar 

in Amerika – voor velen van ons een voorbeeldland – 

worden heel veel videoclips gecensureerd.’ 

Katinka Lünnemann (onderzoeker/themacoördi-

nator Recht, bescherming en preventie): ‘Dit doet me 

denken aan het programma Oh oh Cherso dat nu op tv 

is. Een enorm oversekst gedoe, waarbij seks helemaal 

losgekoppeld is van liefde, van een relatie. Seks als tijd-

verdrijf. Dat moet kunnen, maar wat ik niet goed vind is 

dat via de media iedereen, ook kinderen, in aanraking 

komt met hele grove dingen zonder ze bewust op te 

zoeken. Vooral kinderen kunnen zich onveilig gaan 

voelen door dit soort rommel, zeker als het om seks-

boodschappen gaat die via internet aan hun persoonlijk 

gericht zijn. En dat vind ik wel een gevaar van deze tijd. 

Dat je gewoon zonder dat je het wilt opeens ongewens-

te beelden en taal over je heen krijgt.’ 

Margreet Visser (coördinator Kinder- en Jeugd-

traumacentrum): ‘Over dit soort dingen hoor ik soms in 

groepen hier. Het zijn dingen die inderdaad gebeuren. 

Maar ik denk wel dat het juist de opvallendste, contro-

versiële seks is die in de media komt en waarop door-

geklikt wordt, terwijl de gemiddelde leeftijd waarop 

jongeren seks hebben nog steeds rond het 17e jaar 

blijkt te liggen. Ik denk dat het bij jongeren die op heel 

jonge leeftijd al seksueel actief zijn, toch vaak gaat om 

kinderen die in de knoei zitten, die verwaarloosd zijn, 

die mishandeld of misbruikt zijn.’

Jules Mulder (directeur De Waag): ‘Wij hadden vroe-

ger geen pijpwedstrijden – de normen en waarden zijn 

wel wat aan het verschuiven. Maar het experimenteren 

en het zoeken van grenzen is van alle tijden. Vroeger 

had je ook meisjes die op 15-jarige leeftijd zwanger 

werden en van school af gingen. Nieuw is wel dat 

iedereen het kan zien, dat er opnamen van zijn. Vroeger 

waren er wel verhalen en schilderijen, maar nu zijn er 

keiharde bewijzen van wat er is gebeurd. Overigens 

denk ik dat die pijpwedstrijden niet veel voorkomen. 

Wat er voorhanden is, daar wordt gebruik van gemaakt. 

Als er geen mobieltjes zouden zijn waarmee je seksueel 

getinte opnamen kunt maken, dan zouden die opnamen 

er ook niet zijn. Maar ze zijn er wel, dus worden ze ook 

gebruikt voor seksspelletjes. Dat vraagt wel heel wat 

van ouders en scholen. Kinderen moeten leren te besef-

fen wat ze aan het doen zijn en wat de gevolgen zijn. 

Verbieden of reguleren lukt niet en helpt niet.’ 

Anke van Dijke (directie Fier Fryslân): ‘Ik zie dat 

onze samenleving niets meer durft met ethiek en mo-

raal. Waarden en normen zijn zo geïndividualiseerd. En 

daarmee verwaarlozen we onze kinderen en jongeren 
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zwaar, en dan vooral de meest kwetsbare kinderen en 

jongeren. Die zijn zo manipuleerbaar. Ik denk dat din-

gen als de beschreven pijpwedstrijd geen vwo-leerlin-

gen en studenten trekken. De dochter van een vriendin 

van me zei dit ook toen zij en haar moeder een foto in 

de krant van een geseksualiseerd feest bekeken. “Maar 

mam, ik denk dat je het niet leuk vindt dat ik dit zeg, 

want dat vind je discriminerend of zo, maar dat gebeurt 

bij ons niet, maar bij kinderen van het vmbo.” Als ik 

daarop doordenk, is het wellicht zo dat meiden die op 

het vwo zitten een hele hoop hebben om hun identiteit 

aan te ontlenen, terwijl meiden op het vmbo het vooral 

moeten hebben van “ben ik aantrekkelijk”. In lagen 

van de samenleving waarin meiden weinig perspectief 

hebben op maatschappelijk succes, wordt je perspec-

tief veel meer gevormd door je aantrekkelijkheid en 

seksualiteit, en later door het huisvrouw- en moeder-

schap. Terwijl de meiden die op hogere opleidingen 

zitten, intellectueel worden gestimuleerd en opgroeien 

met het idee dat ze maatschappelijk iets kunnen gaan 

betekenen.’

Richard A. Korver (advocaat): ‘Deze casus heb ik 

ook hier op kantoor besproken. Waarbij als eerste de 

vraag opkwam: wat is het wedstrijdelement? Gaat het 

erom hoe lang iemand pijpt? Hoeveel mannen? Of wat? 

Dat is een beetje gekscherend, maar zoiets maakt ook 

duidelijk dat er een soort vervagend terrein is waarop 

met name jongeren met seks bezig zijn. Er zijn kennelijk 

subcultuurtjes waarbinnen dit gedrag courant is. En: het 

wordt gefilmd. Dat lijkt kenmerkend te zijn voor een 

groeps- en subcultuur waarin geen koppeling is tussen 

seks en liefde. De invulling van “dwang” lijkt daar te 

zijn: als ik je niet in elkaar sla, geen pistool op je hoofd 

zet, dan is het vrijwillig. En dat geloven die jongens 

volgens mij ook echt. En de meiden ook. Ik heb ooit 

eens een meisje gesproken dat zo’n wedstrijd gewonnen 

had. Die was daar trots op. Kijk, als zo’n meisje dat zelf 

al niet als iets negatiefs ervaart, dan moet je je afvragen 

of je daar sanctionerend op moet reageren. Dan is dat 

meisje kennelijk niet getraumatiseerd door de gebeur-

tenis, niet beschadigd. Maar daar kun je natuurlijk ook 

anders over denken. Zeker als je erbij betrekt dat het in 

dit geval, niet toevallig, om een meisje ging dat in een 

jeugdinstelling zat en daar was weggelopen, een ver-

standelijke beperking heeft en met meerdere jongeren 

in een huis woont waar ze niemand goed kent. Het kan 

best zo zijn geweest dat een aantal jongens haar over-

gehaald hebben, of zelfs onder druk gezet, om aan zo’n 

wedstrijd mee te doen. En als ze dan meegedaan heeft, 

vindt ze dat ze daar stoer over moet doen. En voor je 

het weet komt een dorp of een buurt in beweging, zal 

ik maar zeggen.’



2.4  Briefwisseling tussen twee meisjes 
Van de hulppagina van het Seksueel Geweld Forum 

Hallo, Ik ben als kind verkracht en heb dit eigenlijk altijd verdrongen. Nu ben ik een aantal jaar geleden toch 

in therapie gegaan omdat het inmiddels heel slecht met mij ging. Ik dacht, ik heb het nu jaren verdrongen, 

nu moet ik er wel aan. Maar de therapie die ik kreeg aangeboden was meer op persoonlijkheidsstoornis en 

mijn andere klachten gericht. Ik heb die behandeling afgemaakt en het gaat inmiddels een stuk beter met 

mij. Maar aan die verkrachting en de gevolgen daarvan heb ik in die therapie niet durven toekomen. Ik ben 

inmiddels zo goed in ontwijken geworden, dat ik ook de therapeuten om de tuin kan leiden dat ik nergens 

last van heb. Bij intake gesprekken durf ik er ook niets over te zeggen tenzij de therapeut er zelf over begint. 

Nu heb ik dus weer een behandeling aangeboden gekregen die over persoonlijkheidsstoornissen gaat. 

De reden dat ik niet op een sport ga is dat ik dan samen met andere meisjes moet douchen. Weet iemand hoe 

ik dit zou kunnen behandelen? Of hier behandelingen voor zijn? En waarom zegt geen enkele therapeut: 

Die verkrachting is belangrijk, daar moeten we aan werken. Maar: Ga maar in een groep dan kun je daar je 

dingen inbrengen. Terwijl ik me er zou verschrikkelijk voor schaam en nog bijna niemand weet het van mij. 

Liefs, Annelien 

 

Ik snap je worsteling en je vragen. Ik heb er geen duidelijk antwoord op. Ik weet dat er verschillende trauma-

gerelateerde behandelingen zijn. Zoals EMDR en exposure (zie ander topic); mss is dat wat voor je? Met name 

exposure misschien. Dan moet je het vertellen maar ook dingen opzoeken om over je angsten heen te gaan... 

En wat sporten betreft: is er niet een sport of vereniging waarbij je direct na het sporten naar huis kan? Ik 

weet dat ik bij de sportschool e.d. niet ging douchen als er geen aparte hokjes waren, ik ga dan liever ‘vies’ 

naar huis om daar direct onder de douche te springen, is dat niet een optie voor je? 

En ik denk ook niet dat het nodig is om het iedereen te vertellen. Bij mij weten een aantal mensen het, dit 

jaar heb ik het een paar klasgenoten moeten vertellen omdat ik er simpelweg niet omheen kon...hoewel ze 

goed reageerde zijn het geen dingen die ik vaak (vaker) zou doen... 

Heel veel sterkte! Liefs Sammy 

O, ja. Veel behandelaren vinden het eng om te werken aan een trauma als je meerdere klachten hebt, omdat 

de anderen klachten dan kunnen verergeren, dat is tenminste mijn ervaring, mss speelt dat bij jou ook mee.

Bron: www.seksueelgeweld.nl/prikbord/
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Katinka Lünnemann (onderzoeker/themacoördina-

tor Recht, bescherming en preventie): ‘Dit is een mooi 

stukje over de worsteling van een vrouw die slachtof-

fer is geweest van seksueel misbruik. Wanneer moet je 

ermee naar buiten komen? Het is eigenlijk altijd een 

enorm eenzaam proces voor een slachtoffer. Het is niet 

zoals bij een auto-ongeluk, waar je altijd met iedereen 

over kunt praten. Als je seksueel bent misbruikt, dan 

moet je goed nadenken wanneer en aan wie je het wel 

of niet vertelt, omdat er allerlei negatieve beelden be-

staan over verkracht zijn. Zoals het beeld dat je door de 

verkrachting voor altijd kwetsbaar bent en niet goed kan 

functioneren in een baan of in een relatie. Of je wordt 

als eeuwig zielig gezien. Of je krijgt woede over je heen 

als je het aan je eigen familie vertelt, of aan vrienden 

die achter de dader blijken te staan. Een ervaring met 

seksueel geweld kun je dus niet zomaar met iedereen be-

spreken, soms zelfs met niemand in je directe omgeving. 

Wat ik in de reactie op de brief goed vind, is dat die 

vrouw meedenkt in oplossingen voor nu. Wat kan een 

goede therapie zijn? Kan het helpen om met lotgenoten 

over je ervaring te praten? Ze reikt handvatten aan hoe 

je de ervaring een plek kan geven. Wat ik ook leuk vind, 

is dat je kunt nadenken over praktische oplossingen 

zoals angst voor sporten. Als die angst alleen maar te 

maken heeft met samen douchen, dan is daar een oplos-

sing voor te bedenken. Het is met seksueel geweld zo 

dat je het als slachtoffer je hele leven met je meedraagt, 

maar tegelijkertijd kun je sterker dan tevoren uit het 

proces van verwerking komen.’ 

Richard A. Korver (advocaat): ‘Als advocaat word ik 

altijd heel voorzichtig bij dit soort verhalen. Dat meisje 

zegt: ik heb het altijd verdrongen. Momenteel is er veel 

discussie over verdringing, of dat eigenlijk kan en hoe 

verdrongen ervaringen dan boven komen. En dan zegt 

ze, ook typerend: “Die therapeuten helpen mij niet 

goed, want ze zeggen niet dat verkrachting ernstig is en 

dat het daarover dus moet gaan.” Dan denk ik: als je het 

zelf zo belangrijk vindt, breng het dan ook zelf ter spra-

ke. Jij bent de cliënt. Je durft het ook op een prikbord te 

gooien. Ik vind het typisch slachtoffergedrag wat deze 

mevrouw neerzet. Als het net gebeurd is, vind ik het 

heel begrijpelijk dat iemand helemaal in een slachtoffer-

rol zit. Maar op een gegeven moment moet je daar uit 

komen. Zelf verwijs ik slachtoffers die hulp willen wel al-

tijd door naar therapie, individuele therapie als het kan. 

Behalve mensen die langdurig in een huiselijk geweld-

relatie zitten en hele jonge meiden die loverboyachtige 

praktijken hebben meegemaakt – die verwijs ik wel naar 
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groepstherapie, waar elke deelneemster ook echt wordt 

uitgenodigd om het over het geweld te hebben.’ 

Anke van Dijke (directie Fier Fryslân): ‘Een van de 

kenmerken van trauma is dat mensen het “wegstop-

pen”. Want de confrontatie met het trauma is ingrij-

pend. Je herbeleeft de traumatische gebeurtenis. Onze 

psychiater zegt tegen cliënten: “Nu beheerst het trauma 

jou en je gedrag.” Er zijn meiden die als kind seksueel 

misbruikt zijn die nu bijvoorbeeld eerst heel veel moe-

ten drinken voordat ze met een man naar bed kunnen 

gaan. Nuchter kunnen ze het niet. Maar ze houden 

het misbruik hierdoor eigenlijk in stand. Dus zegt onze 

psychiater tegen hen dat het moeilijk is, maar wel moge-

lijk om te leren het trauma te beheersen in plaats van 

andersom het trauma hen te laten beheersen. Maar veel 

hulpverleners durven dit niet aan, want cliënten gaan 

eerst direct in verzet. Daarom is traumabehandeling ook 

een specialisme. Wat niet betekent dat niet elke hulp-

verlener in haar of zijn opleiding over trauma’s moet 

leren. In de casus gaat het om een vrouw die wacht op 

een hulpverlener die het wel kan en aandurft, die maar 

een klein zetje nodig heeft.’ 

André Lubbers: ‘Dit gaat vooral over hoe lang 

iemand erover doet voordat zij of hij echt gaat wer-

ken aan het ervaren seksueel geweld. Seksueel geweld 

heeft een bepaalde ‘incubatietijd’. Je kunt niet vandaag 

seksueel geweld meemaken en het morgen verwerkt 

hebben. Je moet eerst tot heel diep in je lijf voelen wat 

het eigenlijk is, wat er gebeurd is. Je realiseren dat het 

toch echt buitengewoon erg is. Uit de casus komt ook 

iets anders naar voren: de kloof tussen wat mensen 

nodig hebben en wat er is aan passende hulp. Dat vind 

ik een grote zorg.’

Margreet Visser (coördinator Kinder- en Jeugdtrau-

macentrum): ‘Ik heb ook lang in de volwassenenpsy-

chiatrie gewerkt en daar heb ik dit verhaal al heel veel 

gehoord: mensen die al jaren opgenomen waren in de 

psychiatrie en allerlei medicatie hadden gehad, maar 

bij wie het nooit over het seksueel misbruik is gegaan. 

Tien jaar geleden heb ik veel trainingen gegeven. 

Daarin gingen we echt aan de slag met de vraag hoe je 

bij volwassenen op een goede manier doorvraagt over 

de seksuele ontwikkeling en eventueel ervaren geweld. 

Wat een weerstanden! Hulpverleners vinden doorvra-

gen heel moeilijk.  En ik denk dat het in het geval van 

kinderen nog moeilijker is. Gewone vragen als wie 

knuffelt je weleens, wie streelt je weleens, krijg je wel 

eens een massage blijken al moeilijk te zijn. Het begint 

al met de opleiding, waarin kindermishandeling niet 

aan de orde komt. Een groot deel van de psychiatrie 

ziet kindermishandeling niet als psychiatrie. Terwijl het 

volop psychiatrie is, want de gevolgen zijn heel groot. 

Getraumatiseerde kinderen die misbruikt of mishan-

deld zijn, krijgen nu vaak diagnoses als ADHD, ont-

wikkelingsstoornis of gedragsstoornis, en krijgen dan 

medicatie. Vragen en doorvragen moet echt opgepakt 

worden in de opleidingen tot hulpverlener.’ 

Peter Nikken (specialist jeugd, media en opvoeding): 

‘Er zijn inmiddels heel veel fora en andere plekken op 

internet waar mensen elkaar kunnen “opzoeken” en 

elkaar op een heel licht niveau kunnen steunen, helpen, 

doorverwijzen en noem maar op. Er kleven ook risico’s 
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aan. Je weet niet echt met wie je te maken hebt en 

lotgenoten wijzen elkaar regelmatig ook de verkeerde 

weg. Toch kan en zal het internet ook een belangrijke 

rol gaan spelen in professionele hulpverlening. Dit 

vereist wel veiligheid en nieuwe vaardigheden van hulp-

verleners, omdat er geen direct oogcontact is en je als 

hulpverlener niet direct kan ingrijpen. Amsterdams on-

derzoek naar sociale media van een paar jaar terug had 

als uitkomst dat meedoen in Facebook en Hyves-achtige 

profielsites voor het grootste deel van de jongeren 

positief uitwerkt. Ze kunnen zichzelf daar presenteren, 

zichzelf goed neerzetten, en daar (positieve) reacties op 

krijgen. Maar er is ook een groep jongeren die dat niet 

goed doet. Die de verkeerde foto’s en teksten plaatst 

en daar negatieve reacties op krijgt, vervolgens een ver-

keerde nickname gebruikt en daar dan weer mee gepest 

wordt, enzovoorts.’ 

Yet van Mastrigt (sociale jeugd- en zedenpolitie): 

‘Deze casus gaat over ontucht van lang geleden. Hier 

is dus een vrouw die zegt lang geleden verkracht te 

zijn, daar een trauma van overgehouden heeft en daar 

eigenlijk nooit iets mee gedaan heeft. Als de zaak 

niet verjaard is en zij bij ons zou komen, is dit qua 

politieonderzoek een heel moeilijke zaak. De eerste 

zin is voor ons al heel link. “Ik ben als kind verkracht 

en ik heb dit altijd verdrongen.” Over “verdringing” 

zijn de wetenschappers het niet helemaal met elkaar 

eens. Wij moeten zaken waarin “verdrongen herinne-

ringen” naar voren worden gebracht, voorleggen aan 

de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. 

Die gaat, voordat er iets ondernomen wordt richting 

beschuldigde, onderzoeken wat er van de beweringen 

klopt. Terug naar die eerste zin. Die zet bij ons meteen 

onze voelhorens op scherp. We zeggen niet dat het niet 

gebeurd is, maar de zin roept allerlei vragen op. Hoe is 

ze zich bewust geworden van die verdrongen ervaring? 

Wat is de rol van de hulpverlening geweest? In hoeverre 

spelen ervaringsverhalen van andere slachtoffers een 

rol? Wij komen echt veel zaken tegen waarin van de 

beweerde ontucht geen sprake blijkt te zijn. En zaken 

waarin sprake is van verwarde verhalen van meisjes en 

vrouwen die een persoonlijkheidsstoornis hebben, zoals 

een borderline persoonlijkheidsstoornis. Die misschien 

in het verleden wel degelijk ernstig misbruikt zijn, maar 

daarna met verzonnen seksueel geweldervaringen bij 

ons komen. Tien jaar geleden gingen wij nog te vaak 

klakkeloos mee in dat soort verhalen, maar nu staan we 

scherp op waarheidsvinding. En als we twijfelen of het 

niet weten, moeten of kunnen we de zaak voorleggen 

aan de expertisegroep.’ 



2.5  Strafzaak Pijnacker Noord-groep

Geen aangifte uit angst en schaamte. 
OM: Loverboys maakten meer dan tien slachtoffers. 

Woensdag 7 april jl. begon in het Paleis van Justitie in Den Haag de strafzaak tegen tien verdachten die tot 

de zogenoemde ‘Pijnacker Noord-groep’ worden gerekend. De Zuid-Hollandse mannen, in leeftijd variërend 

van 19 tot 22 jaar, stonden er tot en met dinsdag 13 april terecht voor groepsverkrachting, mishandeling, uit-

buiting en mensenhandel. Ze zouden tussen eind 2005 en voorjaar 2009 in Pijnacker, Delft en Den Haag een 

onbekend aantal minderjarige meisjes hebben misbruikt. 

De politie kwam vorig jaar de omvangrijke zaak op het spoor toen filmpjes opdoken waarin de seksuele 

handelingen te zien waren. Het Openbaar Ministerie (OM) beschikt over de verklaringen van tien meisjes die 

veelal op aandringen van hun moeder vertelden wat was voorgevallen. Het jongste slachtoffer was veertien 

jaar. De tien aangehouden verdachten beweren dat de meisjes vrijwillig meewerkten. „Toen de politie kwam, 

was dat voor mij een donderslag bij heldere hemel”, zei de hoofdverdachte. Hij trad volgens het OM op als 

loverboy, maakte in de bioscoop of bij de pizzatent kennis met meisjes, vervolgens had hij in een woonhuis 

of een kelderbox gemeenschap met hen en vervolgens besloot hij hen met zijn vrienden te delen. Sommige 

meisjes werden vastgebonden, mishandeld en uitgekleed. „Ze waren niet altijd gewelddadig, het waren vaak 

mooie praatjes”, zo verklaarde een van de slachtoffers aan de politie. De meisjes waren veelal onder invloed 

van alcohol of drugs. 

Tijdens de vermeende groepsverkrachtingen werden filmopnamen gemaakt met mobiele telefoons. Uit die 

beelden maakte de politie op dat er geen sprake van vrijwilligheid was geweest. De hoofdverdachte hield vol 

zijn vriendinnen „nooit geslagen, nooit geschopt of nooit pijn gedaan” te hebben. Volgens hem zou zeker 

een van de meisjes uit rancune hebben gehandeld toen aangifte werd gedaan. Een meisje trok haar aan-

klacht in; tijdens de zitting werd ontkend dat dat onder dwang was gebeurd. 

Bron: Trouw, 8 april 2010, p. 9
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Peter Huisman (sociale jeugd- en zedenpolitie): ‘Ik 

vind het echt iets van deze tijd hoe makkelijk jongens 

omgaan met meisjes die ze als hun vriendinnetje be-

schouwen, maar gewoon weggeven aan andere jongens. 

In de casus zeggen de meiden dat de jongens niet altijd 

gewelddadig waren en vaak alleen stoere taal uitsloe-

Los van deze casus is het niet in alle gevallen zo dat het 

meisje de seks echt niet wilde. Zeker als middelengebruik 

een rol speelt, worden gemakkelijk grenzen overschre-

den, ook door de meisjes. In het geval dat een meisje 

duidelijk niet wilde, zitten de jongens die het “nee” 

negeerden meestal in de directe leefomgeving van het 

meisje. En die intimideren ook heel erg. Het begint met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en gaat vervolgens 

verder, onder bedreigingen zoals “Als jij hiermee naar 

de politie gaat….”. Meer hoeven ze niet te zeggen; de 

meisjes weten hoe ze meppen en intimideren. 

Nieuw is het allemaal niet – groepsverkrachtingen, 

loverboypraktijken – maar ik denk wel dat dit soort 

gedrag meer dan vroeger geïntegreerd is in de jonge-

rencultuur. Dus dat het risico om slachtoffer te worden, 

als je al kwetsbaar bent, groot is. In een rapport van 

de onderwijsinspectie staat bijvoorbeeld dat 25 tot 30 

procent van de middelbare scholen aangeeft te maken 

te hebben met loverboyproblematiek. En ons Advies- en 

Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie krijgt heel veel 

meldingen van ouders die bang zijn dat hun kind slacht-

offer is of dreigt te worden van GHB-praktijken. Maar te 

vaak wordt niet ingegrepen omdat AMK/Bureau Jeugd-

zorg vindt dat er sprake is van “experimenteergedrag”. 

Wij nemen zulke meiden nogal eens op in een van onze 

Asja-voorzieningen, waar ze aandacht krijgen en wor-

den uitgedaagd om openheid van zaken te geven.’ 

Ludo Keizer (trainer/adviseur jongeren, diversiteit 

en social media): ‘Ik weet dat minstens 90 procent van 

de mensen in Nederland zegt dat een loverboy een 

crimineel is. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. Je moet 

eerst meer weten van die jongen. Als hij een heel laag 

gen. Dat zie je ook vaak. Die meiden willen er koste wat 

kost bijhoren en doen van alles voor een glittertruitje. 

Veel jongeren gaan ook heel gemakkelijk seksueel 

contact aan, vaak onder invloed van drank en drugs. De 

bezorgde ouders zitten dan bij ons aan het bureau. “Ze 

zijn pas 16 en 14 jaar oud en hebben al seks met elkaar.” 

Maar de kinderen zitten er helemaal niet mee. En de 

kinderen die er wel mee zitten en bij ons komen om 

een verklaring af te leggen, willen meestal nergens over 

praten. En dan wordt het dus geen aangifte.’ 

Anke van Dijke (directie Fier Fryslân): ‘Ook in onze 

eigen instelling worden wij met enige regelmaat gecon-

fronteerd met slachtoffers van groepsverkrachtingen. 
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IQ heeft en hij is opgegroeid met verkeerde ideeën over 

wat normaal is, dan vind ik het vrij lastig om hem zijn 

gedrag erg kwalijk te nemen. Die jongen, de hoofdver-

dachte, zei dat het optreden van de politie voor hem 

als een donderslag bij heldere hemel kwam. Daar zit 

volgens mij veel waars in. Als porno op internet je vormt 

wat betreft seksualiteit, dan weet je niet dat dit geen 

normaal gedrag is. Als je jongeren vraagt waarom ze 

naar porno kijken, dan is een veel gegeven antwoord: 

daar kan je van leren. In loverboyrelaties zijn de meiden 

slachtoffer, maar de jongens zijn, op een andere manier, 

ook slachtoffer. Namelijk van hun omgeving en hun 

eigen state of mind.. Want als hij rehabiliteert, moet hij 

verwerken dat hij de meiden iets heeft aangedaan en 

dat hij dat ook nog normaal vond. Dus aan beide kanten 

zit een slachtofferkant. Waarbij ik niet wil zeggen dat 

de gevolgen gelijk zijn voor de meiden en jongens. Zoals 

ik het zie moet je in loverboyproblematiek de meiden 

empoweren en de jongens op een andere manier ook 

helpen, anders zal het nooit overgaan.’ 

Peter Nikken (specialist jeugd, media en opvoeding): 

‘Je moet niet alleen loverboys, maar alle jongens na 

laten denken over hun opvattingen. Want loverboypro-

blematiek is extreem, maar we weten uit onderzoek 

dat ook “gewone jongens” denkbeelden hebben over 

meisjes en seks die erg lijken op die van loverboys.’ 

Richard A. Korver (advocaat): ‘Ik doe nu ook zo’n 

zaak, waarin ik de advocaat ben van zo’n meisje. Wat 

mij opvalt is dat hier, net als in de casus Benno L en de 

pijpwedstrijd, gefilmd is met mobieltjes. Maar hier draait 

het om de vraag: vrijwilligheid of dwang. Veel juridische 

professionals zeggen in zo’n geval dat het begint als 

vrijwillige seks, maar dat het op enig moment omslaat in 

gedwongen seks. Als op het filmpje te horen is dat het 

meisje gilt “hou op, hou op” en er een jongen nog twee 

minuten doorgaat, dan zijn voor hen die twee minuten 

een loepzuivere verkrachting. Alles wat daaraan vooraf 

is gegaan, is onderwerp van discussie. Groepsdruk geldt 

voor hen dus kennelijk niet als dwang. En het is ook heel 

moeilijk om dat strafbaar te maken, denk ik.’ 

Katinka Lünnemann (onderzoeker/themacoördinator 

Recht, bescherming en preventie): ‘Net als in de eerste 

casus zie je ook hier weer dat de verdachten beweren dat 

de meisjes vrijwillig meewerkten. Vrijwillig of gedwon-

gen, dat is echt een kernprobleem rond seksueel geweld. 

En een ingewikkeld probleem. Er wordt hier ook nog 

gezegd dat sommige meisjes werden vastgebonden en 

mishandeld. Dan is er duidelijk sprake van geweld, zou je 

zeggen. Maar sadomasochisme is een vorm van vrijwillige 

seks. Dit is zo’n typische zaak waarin het niet duidelijk is 

in hoeverre de seks vrijwillig of gedwongen was. In 1979 

hebben we het Hells Angels arrest gehad. Dat was het 

eerste arrest waarin het ging om een meisje dat vrijwil-

lig meeging met mannen, Hells Angels in dat geval, en 

vervolgens door de groep werd verkracht. De uitspraak 

luidde dat hier sprake was van dwang, ook al was het 

meisje wel vrijwillig meegegaan naar het clubhuis van de 

mannen. Maar ondanks dit arrest blijft het moeilijk. Want 

hoe kun je als slachtoffer hard maken dat je duidelijk 

genoeg hebt aangegeven dat je iets niet wilde?’

Jules Mulder (directeur De Waag): ‘Af en toe krijgen 

we zo’n groepje plegers in behandeling. Meestal zijn 
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er een of twee voorlopers en een aantal meelopers. 

De initiatiefnemer is vaak iemand die antisociaal 

gemotiveerd is, de meelopers gaan doorgaans over 

grenzen heen omdat ze het spannend vinden. Wat de 

behandeling betreft zijn de meelopers gemakkelijk te 

behandelen. Die snappen wel dat ze fout zaten. Als je 

ze apart neemt, geven ze toe zich te schamen en moet 

je ze alleen helpen iets te doen met hun “wandaad” en 

ze weerbaarder te maken tegen meegaan in verkeerd 

gedrag. De initiatiefnemer moet je vooral behandelen 

vanwege zijn antisociale gedrag. Empathie moet je niet 

verwachten bij dit soort plegers, dus ligt de nadruk op 

de regels waar zo’n jongen zich aan moet gaan houden. 

De overeenkomst tussen zo’n pijpwedstrijd en groeps-

verkrachting is dat de deelnemers geen normen hebben 

over wat wel en niet kan, of zich de norm onvoldoende 

eigen hebben gemaakt. Die laatstgenoemde groep rati-

onaliseert het “verkeerde” gedrag vaak. “Het was geen 

echte verkrachting”, “Ze wilde het zelf ook”. Normbesef 

en je gedragen volgens de normen zijn belangrijke op-

drachten voor ouders, maar ook voor onderwijs, media, 

hulpverleners. Jongens moeten gewoon onderwezen 

worden in die dingen: wat is normale seksualiteit, hoe 

ga je normaal met een meisje om, hoe leg je normaal 

contact, hoe ga je een normale relatie aan. En normaal 

is: met respect voor de ander. Als een meisje nee zegt, is 

het nee.’ 

Jan Hendriks (inspecteur van politie en expert men-

senhandel en -smokkel): ‘O ja, dit is een mensenhandel-

zaak. Mensenhandel is uitbuiting. De meiden worden als 

product gebruikt. Van vrijwillig meewerken is natuurlijk 

geen sprake als de dader eerst het kader schept waarin 

de meiden niet de kans hebben om niet mee te wer-

ken, om nee te zeggen. Er staat ook: “Hij trad op als 

loverboy volgens het OM.” De term loverboy is helemaal 

verkeerd. Zo’n “loverboy” is gewoon een regelrechte 

pooier. Ik vind dit soort jongens de terroristen onder de 

mensenhandelaren, want ze zoeken heel precies hun 

slachtoffer uit en misleiden en manipuleren haar, soms 

jarenlang. En dat zó sneaky dat het slachtoffer zich hele-

maal gaat vereenzelvigen met haar pooier.’ 
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Normen en waarden:
experts aan het woord

Normen en waarden ten aanzien van seksualiteit en seksueel gedrag variëren 

per tijdperk, cultuur of subcultuur en groep. In de afgelopen 100 jaar is het 

dominante denken over seksualiteit, relaties en liefde sterk veranderd. Wat 

betreft de ontwikkeling in de tijd: eind 19e eeuw voerden taboes, voorschriften, 

geboden en verboden de boventoon. Vrouwen waren op alle terreinen, dus ook 

op seksueel gebied, ondergeschikt aan de man. Gedwongen seks gold niet 

als aanranding of verkrachting als het binnen het huwelijk plaatsvond. Over 

homoseksualiteit werd niet gesproken, maar het werd wel gepraktiseerd in 

subculturen. De seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig zorgde voor 

een trendbreuk in het denken over seksualiteit en relaties en in de seksuele 

praktijk. Seksuele normen werden veel ruimer. Alles leek te mogen. De vrouwen- 

en homo-emancipatie raakten in een stroomversnelling. De vrouwenbeweging 

kaartte seksueel geweld aan.  

3
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3.1  Katinka Lünnemann 
over hedendaagse seksuele 
waarden en normen 

Lünnemann is senior onderzoeker en themacoördinator 

Recht, bescherming en preventie bij het Verwey-Jonker 

Instituut.

‘Bescherming tegen seksueel geweld en seksuele intimida-

tie is de afgelopen decennia beter gedefinieerd in aller-

hande regelgeving. De normen zijn in die zin duidelijker 

geworden – niet alleen via het strafrecht, maar ook via 

onder meer de arbowetgeving en protocollen in instellin-

gen. In diezelfde periode is de seksualisering van de maat-

schappij enorm toegenomen. Tegenwoordig mag bijna 

alles op televisie, in de krant en op internet. Pornografie 

is veel makkelijker verkrijgbaar dan twintig jaar geleden. 

Iedereen wordt voortdurend geconfronteerd met seksueel 

getinte beelden en teksten, ook kinderen. Aan de andere 

kant valt me op dat ook de preutsheid is toegenomen.’ 

Iedereen zijn eigen moraal
‘Er lijkt nauwelijks meer sprake te zijn van een algemene 

seksuele moraal. Iedereen heeft zijn eigen moraal. Aan 

het ene uiteinde staat “alles mag en kan”. Aan het an-

dere uiteinde staat “bijna niets mag” – homoseksualiteit 

niet, seks buiten het huwelijk niet, meerdere partners na 

of naast elkaar niet, een veel oudere of jongere partner 

niet, et cetera. 

Dat ontwikkelen van een eigen moraal gaat uiteraard 

gepaard met experimenteren. Je ziet bijvoorbeeld 

dat meisjes uit “strenge” gezinnen soms heel erg vrij 

worden op het gebied van seks als ze in aanraking 

komen met andere opvattingen of in een heel andere 

omgeving komen, bijvoorbeeld doordat ze het ouder-

lijk gezin verlaten hebben of ontvlucht zijn. En dat an-

dersom jongeren die heel vrij zijn opgevoed, besluiten 

te wachten met seks tot ze getrouwd zijn. 

Tegelijkertijd vraag ik me af hoe individueel de seksuele 

moraal werkelijk is. Het is misschien eerder zo dat er meer 

en grotere afwijkingen zijn van de dominante norm. Die 

dominante norm houdt dan onder meer in dat seks vrijwil-

lig moet zijn en gekoppeld moet zijn aan liefde.’

Taboes
‘Ik signaleer dat er nog steeds, of opnieuw, een taboe 

ligt op verkrachting binnen het huwelijk of een relatie. 

Fysiek geweld binnen een huwelijk of relatie is be-

spreekbaar geworden, maar seksueel geweld binnen 

een huwelijk, een relatie of een gezin is niet of nauwe-

lijks bespreekbaar. De norm is wel duidelijk: verkrach-

ting binnen het huwelijk is sinds 1991 strafbaar. Maar 

we hebben het er eigenlijk niet meer over. Terwijl we al 

sinds het onderzoek van Renée Römkens uit 1989 weten 

dat als vrouwen na een relatie waarin geweld heeft 

plaatsgevonden gaan scheiden, er bij 4 procent ver-

Katinka 
Lünnemann Katinka Lünnemann
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krachting plaatsvindt na de scheiding. En ook van Berlo 

en Höing toonden recent aan dat vrouwen relatief vaak 

slachtoffer zijn van seksuele dwang door de partner of 

ex-partner.

Waar ook nauwelijks over wordt gesproken, is zwanger-

schap na verkrachting. Soms vindt dan abortus plaats. 

Maar het kan ook betekenen dat het kind gewoon 

geboren wordt, wat uiteraard allerlei consequenties 

heeft voor de verhouding van de moeder tot het kind. 

Voor die specifieke problematiek is nooit veel aandacht 

geweest. Ik denk dat dit wel moet.’

Normen en het recht
‘Het strafrecht heeft een functie als het gaat om norm-

stelling. Rond dwang tot seksuele handelingen voor 

de webcam bijvoorbeeld heeft het recht duidelijkheid 

geschapen, een norm gesteld. As je uitgaat van zelfstan-

dige, autonome meiden, dan heb je zoiets van “je doet 

toch geen dingen die je niet wilt”. Maar het gaat juist 

om kwetsbare meiden op zoek naar contact, die zich 

laten verleiden tot dingen die ze eigenlijk absoluut niet 

willen. Het recht beschermt hierin de zwakkere. 

Het strafrecht is echter een zwaar instrument, omdat 

het in wezen repressief is. Als je als slachtoffer besluit 

aangifte te doen, kom je in een hele juridische wereld 

terecht, met eigen regels gericht op het bewijzen van 

strafbare feiten. Het strafrecht is niet geïnteresseerd in 

het verhaal van het slachtoffer, maar in het juridisch re-

levante verhaal. Bovendien moet je als slachtoffer soms 

meerdere keren als getuige over de feiten vertellen. De 

advocaat van de verdachte zal proberen het verhaal van 

het slachtoffer te ontkrachten. Als er niet voldoende 

en overtuigend bewijs is en er vrijspraak volgt, of als de 

officier van justitie de zaak niet aan de rechter voorlegt 

wegens gebrek aan bewijs, dan kan dit voor het slacht-

offer heel pijnlijk zijn. Een strafrechtelijke procedure 

kan het slachtoffer nogmaals traumatiseren.Dus hoewel 

het goed is dat er wetgeving is ter bescherming van 

slachtoffers van seksueel geweld, wil dit niet zeggen dat 

het voor elk slachtoffer goed is om aangifte te doen en 

de strafrechtelijke weg op te gaan. 

Kinderporno: opsporen moet
‘Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan 

naar de aanpak van kinderporno. Daaruit komt naar 

voren dat het ontzettend moeilijk is om de producenten 

van kinderporno strafrechtelijk aan te pakken. Het is 

makkelijker om gebruikers op te sporen. Je zou kunnen 

zeggen: het strafrecht pakt alleen de zielige mannen 

die een soort verslaving hebben en laat de producen-

ten, de kern van het kwaad die er veel aan verdienen, 

lopen. Maar ik vind het wel degelijk belangrijk om ook 

de gebruikers op te sporen en aan te pakken. Een deel 

van die mannen is opgelucht als ze uiteindelijk gepakt 

worden. Het kijken naar kinderporno was een verslaving 

geworden waar ze wel van af willen, maar niet op eigen 

houtje van af komen. Het recht kan dan net het zetje 

geven om aan de verslaving te gaan werken.’ 

Ontucht
‘Een belangrijk punt waarover gediscussieerd moet 

worden is het begrip dwang. Daarnaast vind ik het 

belangrijk om over het begrip ontucht te discussiëren. 

De invulling van het begrip ontucht is altijd maatschap-

pelijk bepaald en tijdgebonden. Vroeger werd het als 
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ontuchtig gezien als bijvoorbeeld een man zijn hand op 

een knie van een hem vreemde vrouw legde. Nu is dat 

niet meer zo, maar het is een punt van discussie of het 

ontucht is als een man zijn handen om de heupen legt 

van een hem vreemde vrouw. Dus ontucht is maatschap-

pelijk en historisch bepaald, en in beweging. De straf-

rechtelijke norm moet elke keer weer bepaald worden. 

Hoewel verkrachting in de strafwet meer precies is gefor-

muleerd dan ontucht, speelde ook hier de vraag wat nu 

precies onder “seksueel binnendringen” wordt verstaan. 

Met de wetwijziging van de zedenwetgeving in 1991 

werd verkrachting een sekseneutraal delict met als kern 

het dwingen tot seksueel binnendringen. De Hoge Raad 

heeft uitgesproken dat ook een gedwongen tongzoen 

onder verkrachting valt. Dat vind ik een te vergaande 

oprekking van “seksueel binnendringen”. Tijdens het tot 

stand komen van die wetswijziging van het verkrachtings-

artikel waren er ook juristen, zoals Melai, die seksueel 

binnendringen opvatten als anale of vaginale penetratie. 

Deze beperkte opvatting van seksueel binnendringen sluit 

naar mijn mening beter aan bij het verkrachtingsartikel.’ 

Verkrachting en eer
‘Het begrip eer vind ik ook interessant en relevant als het 

gaat om verkrachting. Jolande Withuis heeft hierover een 

interessant hoofdstuk geschreven in haar boek De vrouw 

als mens (2007), dat gaat over verkrachtingen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. In die tijd werd dat gezien als 

schending van de eer, maar dan vooral van de eer van 

de vader of de echtgenoot. Nu koppelen we het begrip 

eerschending alleen aan bepaalde etnische gemeenschap-

pen, terwijl eer ook voor autochtonen nog steeds belang-

rijk is en genderspecifiek kan zijn. Nadenken over eer in 

relatie tot seksueel geweld is belangrijk en het zou goed 

zijn daar meer aandacht aan te besteden.’ 

Verstandelijke beperking
‘Er is nog een belangrijke ontwikkeling die ik wil noe-

men. Omdat mensen met een verstandelijke beperking 

of met een psychiatrische achtergrond nu vaker gewoon 

in de samenleving leven, en minder vaak in een instelling 

buiten het dorp, is ook de groep kwetsbaren groter ge-

worden die een meer dan gemiddeld risico lopen slacht-

offer te worden van seksueel geweld. Daarmee wil ik niet 

zeggen dat het voor hen zo veilig was in die instellingen, 

want ook daar is sprake van seksueel geweld. Maar het 

probleem is nu voor een groot deel naar het publieke do-

mein verschoven, en dat is een belangrijke ontwikkeling 

waar rekening mee gehouden moet worden in beleid.’

2015?
‘Ik denk dat er weer meer aandacht gaat komen voor sek-

sueel geweld als een van de vormen van huiselijk geweld 

en als ontoelaatbaar gedrag in de publieke ruimte. Het 

zou me bijvoorbeeld niet verbazen dat na seksueel geweld 

in kerkelijke internaten seksueel geweld in allerlei andere 

settings naar buiten komt, in pleeggezinnen bijvoorbeeld. 

We weten dat zedenzaken relatief vaak worden gese-

poneerd en er maar weinig uiteindelijk bij de rechter ko-

men. Dit zal niet zo gauw veranderen, verwacht ik. Wel 

denk en hoop ik dat de gevolgen van seksueel geweld 

in bredere kring aandacht krijgen en dat het belang van 

een open debat daarover in brede kring wordt ingezien.

Wat betreft beleid tegen seksueel geweld zal het decen-

traliseren naar gemeentelijk niveau voortgezet worden. 

De gemeenten krijgen een steeds belangrijkere rol in 
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preventie en het organiseren van een integrale aanpak. 

De GGD’s in verschillende gemeenten hebben hierin 

al een belangrijke taak en deze zal eerder toe- dan 

afnemen. Misschien gaat ook eerder en effectiever in-

gegrepen worden. Nu al wordt steeds meer systematisch 

gekeken naar risicofactoren. Zo worden op steeds meer 

scholen preventief vragenlijsten uitgezet, aan de hand 

waarvan wordt gekeken welke kinderen een meer dan 

gemiddeld risico lopen crimineel te worden. Het kan zo 

zijn dat er ook meer vragen gesteld gaan worden over 

seksualiteit. Hetgeen kan gaan betekenen dat risicokin-

deren eerder en beter aandacht krijgen. 

Ook denk ik dat er meer laagdrempelige vormen van 

internethulpverlening ontwikkeld zullen worden. Al is 

het maar omdat het relatief goedkope manieren zijn om 

veel slachtoffers te bereiken. Hulp wordt daardoor voor 

meer mensen toegankelijk. Gevaar is echter dat op face-

to-face-hulp wordt bezuinigd, en hier zijn grote groe-

pen kwetsbare mensen die niet via e-therapie geholpen 

kunnen worden de dupe van. Tot slot verwacht ik dat er 

meer gedacht en gediscussieerd gaat worden over wat 

leuke en prettige seks is.’ 

3.2  Esmaa Alariachi 
over seksuele waarden en normen 
in de Marokkaans-Nederlandse  
gemeenschap 

Alariachi werd bekend als een van de drie presentatoren 

van De Meiden van Halal, een tv-programma van de NOS 

dat issues rond integratie en cultuur aan de orde stelde. 

Ze is een van de bekendste moslima’s in Nederland en 

heeft een uitgesproken mening. Ze werkte als lerares 

Engels op een ROC en werkt nu als hoofd klantenservice 

bij een energiemaatschappij.

‘Ik vind het niet normaal dat kinderen al vanaf hun 

twaalfde seksueel actief zijn. “Als ze het maar veilig 

doen”, roepen we dan met z’n allen. “Als ze maar goed 

voorgelicht zijn.” Onzin. Doe aan seks wanneer de tijd 

rijp is, vanaf de puberteit of later. En als grote groepen 

kinderen daarvan afwijken, moeten we nagaan wat 

hiervan de oorzaak is. Zijn het de videoclips en media in 

het algemeen? Is het de manier van opvoeden? Zijn we 

te vrij of te streng?’

Katinka 
Lünnemann Esmaa Alariachi 



* * *  40  Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld

Seks en liefde
‘Een eerste ontwikkeling die ik signaleer is dat seks niet 

meer gelinkt is aan liefde en genegenheid. Die norm geldt 

niet meer universeel. Er zijn wel nog normen per subcul-

tuur. In de Marokkaanse cultuur geldt bijvoorbeeld nog 

steeds de norm dat vrouwen maagd moeten blijven voor 

het huwelijk. Ik wil hierbij onderscheid maken tussen de 

Marokkaanse cultuur en de islam. In de Marokkaanse 

cultuur moet de vrouw in de huwelijksnacht kunnen laten 

zien dat ze maagd is, dat ze haar eer bewaard heeft. 

Maar de islam maakt geen onderscheid tussen mannen 

en vrouwen. Volgens de islam moet zowel de man als 

de vrouw zich ingetogen en kuis gedragen tot aan het 

huwelijk. En de enige geslachtsgemeenschap die mag, is 

die tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk. In 

de Marokkaanse cultuur is de norm voor meisjes behoor-

lijk expliciet, voor jongens veel minder. Dat is gewoon 

krom. Jongens mogen uitgaan, meisjes niet. De meisjes 

worden kort gehouden, de jongens niet. Maar de norm is 

iets anders dan het feitelijke gedrag. Marokkaanse meisjes 

en jongens gedragen zich in toenemende mate niet meer 

volgens de normen van hun subcultuur. Meisjes die zich 

bewust zijn van hun seksualiteit en precies weten wat ze 

ermee kunnen, dat is echt een issue nu. Je ziet bijvoor-

beeld heel veel meisjes met een hoofddoek én ontzettend 

strak zittende kleding waaronder je alles ziet zitten, en 

daarnaast meisjes zonder hoofddoek in normale kleding. 

Wat je ook tegenkomt is dat meisjes, vooral Turkse en 

Marokkaanse, zich van achteren laten penetreren, om 

maagd te blijven. Dat is ook een hype. En er staat niet 

meer zo’n straf op als vroeger, toen je als meisje dat seks 

had gehad voor het huwelijk geen serieuze trouwpartner 

meer was. Nu hebben bijna alle meisjes wel een of meer 

vriendjes vóór het huwelijk. Het wordt meer geaccepteerd 

of op zijn minst gedoogd. Ik vind dit niet zonder meer een 

positieve ontwikkeling. Het is hypocriet; thuis het heilige 

boontje spelen en buiten een losbandig leven leiden. Mijn 

generatie schaamde zich dan tenminste nog voor gedrag 

waarvan je wist dat het eigenlijk niet mocht. Nu is er geen 

schaamte meer. Alleen hypocrisie.’ 

Polygamie
‘Ik heb het gevoel dat er steeds minder tolerantie is voor 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een goede ontwik-

keling, maar die staat haaks op wat er feitelijk aan het 

gebeuren is: alsmaar toenemende aandacht voor seks 

en meer grensoverschrijdend seksueel gedrag. Denk aan 

beurzen waar de gekste dingen op seksgebied getoond 

worden. Of aan het steeds normaler gaan vinden van 

polygamie. Dus er klopt iets niet. Misschien hoop ik al-

leen maar dat de trend van steeds meer en steeds gekker 

doorbroken wordt. Net zoals ik hoop dat we gaan inzien 

hoeveel seks eigenlijk seksueel geweld is. Het komt 

volgens mij omdat we “brood genoeg hebben”, zoals 

een Marokkaans gezegde dat noemt. Als in je primaire 

levensbehoeften is voorzien – en dat geldt voor iedereen 

in Nederland – dan ga je je met andere dingen bezig-

houden. Ik denk dat dit het is. Dat we op het materiële 

vlak van alles voldoende hebben, hetgeen een mens op 

nieuwe behoeften brengt.’ 

Verkrachting binnen het huwelijk
‘Je vraagt me naar verkrachting binnen islamitische 

huwelijken. Ik hoor natuurlijk de verhalen dat in een 

islamitisch huwelijk een man zijn seksuele rechten mag 

opeisen. Maar andersom mag een vrouw ook laten weten 
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wat ze wel en niet wil. Het is zo dat voor de islam de enig 

toegestane vorm van geslachtsgemeenschap die tussen 

een man en een vrouw binnen een huwelijk is. Dus kun 

je  daarin ook dingen van elkaar eisen. Ik heb ooit een tip 

gekregen van een vriendin toen ik nog vrijgezel was. Ze 

zei tegen mij: “Esmaa, wat zijn jouw wensen ten aanzien 

van je aanstaande?” Nou, zei ik, hij moet islamitisch zijn 

en een leuke persoonlijkheid hebben. Ze vroeg mij daar-

op: Waarom in die volgorde? Wat als hij nou heel islami-

tisch is, maar een verrot karakter heeft?” Ik: “Dan hoop 

ik dat hij omwille van God bepaalde dingen niet doet.” 

Zij weer: “Maar zie je het zitten om elke keer het boekje 

er bij te pakken om te kijken wat wel en niet mag?” Nee 

dus. Waarop zij eindigde met: “Daarom adviseer ik je om 

te selecteren op persoonlijkheid. Een persoonlijkheid kun 

je niet meer veranderen, maar kennis over de islam kun 

je wel opdoen.” Teruggaand naar verkrachting: als je een 

man trouwt die erg islamitisch is en niet veel voor jou 

voelt, dan is die misschien in staat om bijvoorbeeld seks 

van je te eisen. Die gaat je dan ook niet eerst het hof ma-

ken. Terwijl in de islam heel duidelijk wordt beschreven 

dat je als man liefdevol met je vrouw moet omgaan. De 

liefde bedrijven binnen een huwelijk is een vorm van aan-

bidding, waarbij je er samen voor zorgt dat je allebei aan 

je trekken komt en allebei verwend wordt. Natuurlijk heb 

je ook onder moslims van die oermannen, die gewoon 

iets hebben van “hupsa, klaar”. Maar dat “hier komen, 

of je nou zin hebt of niet” is in islamitische zin tegen de 

stroming in zwemmen.’ 

Seksueel misbruik in het gezin
‘Als je je daaraan schuldig maakt, ben je niet alleen een 

zondaar, maar als moslim verlies je ook je status. Slecht 

vind ik ook dat er weinig over wordt gesproken. De da-

der is dan bijvoorbeeld in elkaar geslagen bij wijze van 

straf. En daar blijft het dan bij. Maar of er wat met het 

kind is gedaan? Of daarmee gesproken wordt? Nee.’ 

Kwetsbaarheid
‘Bij de behandeling van meisjes en jongens wordt ervan 

uitgegaan dat meisjes kwetsbaarder zijn dan jongens. 

Wat ook klopt als je die casussen leest: slachtoffers zijn 

vooral meisjes en vrouwen, daders bijna uitsluitend 

jongens en mannen. Maar als je systematischer en objec-

tiever kijkt naar kwetsbaarheid voor seksueel grensover-

schrijdend gedrag, zie je andere cijfers. Het risico op 

seksueel geweld bij Nederlandse meisjes is 6,9 procent, 

bij Turkse meisjes 2,3 procent en bij Marokkaanse 

meisjes 2,7 procent. Voor jongens als slachtoffer zijn de 

cijfers heel anders: Nederlandse jongens 2,2 procent, Su-

rinaams/Antilliaanse jongens 7,4 procent, Marokkaanse 

jongens 10,4 procent en Turkse jongens 17,1 procent 

(Vuuren & Nijman, 2006). Geen grotere kwetsbaarheid 

van meisjes dan jongens, dus. Dat het risico vooral onder 

allochtone jongens zo hoog is, komt omdat zij meer op 

straat leven en zo makkelijker in contact komen met 

“daders”.’

 

Weerbaarheid
‘Je vraagt me naar ontwikkelingen op het gebied van 

weerbaarheid. In de media wordt nogal eens gesug-

gereerd dat vrouwen met hoofddoekjes die bedekking 

dragen uit een oogpunt van weerbaarheid. Dat is niet zo. 

Het is in feite veel simpeler, maar ik vind het wel best als 

mensen dat denken. Over gothic meiden kun je hetzelfde 

denken. Afstand creëren door je kleding. Maar het meeste 
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seksueel geweld gebeurt toch achter gesloten deuren. 

Over de weerbaarheid van kinderen wil ik zeggen dat 

de belangrijke driehoek voor kinderen bestaat uit thuis, 

vriendjes en vriendinnetjes en school. Als deze drie 

stabiliteit geven, dan heb je een grote kans dat een kind 

normaal opgroeit. Als een van deze drie niet goed is, bij-

voorbeeld verkeerde vriendjes, een onveilig thuis, geen 

of een slechte opvoeding of een slechte school, dan wan-

kelt de driehoek en wordt de kans kleiner dat het kind 

normaal opgroeit. Als een kind een stabiel leven wordt 

geboden, vanuit welke levensvisie dan ook, dan kan een 

kind zich weren tegen bepaalde zaken. Niet alleen tegen 

seksueel misbruik, ook tegen andere slechte zaken.

Verder hoop ik dat we proactiever worden in plaats van 

alleen maar te reageren op seksueel geweldgebeurte-

nissen. Screen mensen die met kinderen willen werken 

bijvoorbeeld beter. Er wordt nu wel scherp gekeken 

hoe iemand er uitziet en of iemand goed Nederlands 

spreekt, maar veel minder scherp naar iemands motiva-

tie en omgang met kinderen.’

Seksuele voorlichting en opvoeding 
‘Islamitische kinderen weten nu meer over het menselijk 

lichaam en seksualiteit dan hun ouders in hun jeugd 

hebben geleerd. Omdat het op school aan de orde 

komt. Maar er wordt nog steeds niet gemakkelijk over 

gepraat in gezinnen. Dat heeft niet zo veel te maken 

met de islam. Ik probeer dichtbij de islam te blijven in 

mijn leven, maar dat gaat niet ten koste van het leven in 

Nederland. Ik praat wel over seks. Als je er maar op een 

respectvolle manier over praat, daar gaat het om. Nog 

te vaak worden in de Marokkaanse cultuur tegen meis-

jes alleen dingen gezegd als: “Doe je benen bij elkaar” 

en “Niet van een hoge trap af springen, want dan kun 

je je maagdelijkheid verliezen”. En de jongens worden 

wel als prinsjes behandeld, maar ze krijgen niets mee. 

Dat irriteert me. En goede moslim praat in mijn ogen 

over alle wezenlijke zaken én toont genegenheid. Dat 

laatste doen Marokkaanse vaders van bijvoorbeeld mijn 

vaders leeftijd ook niet. Niet eens omdat het onzedig 

zou zijn, maar omdat je dat als man niet doet. En als 

zo’n joch dan op straat staat met zijn gappies, dan moet 

hij stoer doen wanneer een meisje met een kort rokje 

langsloopt.’ 
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Grote verschuiving
‘We zien echt een grote verschuiving nu. De seksuele 

revolutie hebben we gehad. We zijn daarna weer even 

naar het midden gegaan, waarin het niet als normaal 

wordt gezien om bloot over straat te lopen en met 

jan en alleman het bed te delen. Maar nu leven we in 

een tijd waarin de technologie ons bepaalt en inhaalt. 

We worden gebombardeerd met geseksualiseerde 

beelden. Moeten we daar dus maar in meegaan? Ik 

denk van niet. U en ik kunnen een onderscheid maken 

tussen beelden op televisie en internet en het echte 

leven. Maar kinderen en pubers kunnen dat niet. Als 

ouders en samenleving ervoor zorgen dat kinderen niet 

worden blootgesteld aan beelden die het verkeerde 

voorbeeld geven, is er misschien nog een kans dat ze 

het juiste meekrijgen. 

Ik ben het er ook niet mee eens dat er maar twee sa-

menlevingsmodellen zouden zijn als het om seksualiteit 

gaat: een maatschappij waarin veel vrijheid is en ieder-

een voor zichzelf de keuzes maakt op seksueel gebied 

of een maatschappij waarin seksualiteit erg onderdrukt 

wordt. Er is een tussenvorm mogelijk, waarin het een 

universele norm is dat seks gerelateerd is aan liefde. 

Waarin jonge meiden en jongens zich bezighouden met 

school, studiekeuzes, spelen, zich ontwikkelen. Waarin 

ouders kinderen stabiliteit geven door goede waarden 

en normen bij te brengen. Vanuit welk oogpunt of 

welke levensbeschouwing doet er niet toe, als ze hun 

kinderen maar leren wat oké is en wat niet.’ 

3.3  Ömer Ilik over seksuele waarden 
en normen in de Turks-Nederlandse 
gemeenschap 

Ilik is regisseur en programmamaker. Hij maakte o.a. 

de film Met je hoofd in de hemel en je voeten in de 

hel, over de eerste generatie Turkse immigranten. Ilik 

spreekt over ontwikkelingen in waarden en normen 

met betrekking tot seks en seksueel geweld, in de 

Turks-Nederlandse gemeenschap. 

‘De Turken hebben een heel sterk eigen vangnet, maar er 

is ook veel sociale controle. Door die sociale controle wil 

je als Turk niet gezien worden als prostituee bijvoorbeeld, 

en dat geldt zowel voor Turkse meisjes en Turkse jongens. 

Op die manier bestempeld worden, dat is een grote 

schande. Dan word je uitgesloten door de gemeenschap. 

Er zijn wel verschillen in waarden en normen onder 

Nederlandse Turken. ‘De Turk’ bestaat natuurlijk niet, er 

is verscheidenheid en verdeeldheid, en die zal toene-

men. De variatie in hoe de islam uitgelegd en nageleefd 

wordt, neemt toe. Het geloof wordt ook bij de Turken 

steeds individueler ingevuld. Er zijn verschillende stro-

mingen. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen Soen-

Ömer Ilik
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nieten, de Koerdische Turken et cetera. En dan maakt 

het ook nog uit of je ouders oorspronkelijk uit een grote 

stad komen of van het platteland, of je ouders wel of 

geen goede opleiding hebben genoten in Turkije of – en 

dat geldt voor de 2e generatie in Nederland zeker – of 

je zelf wel of geen goede opleiding hebt genoten.’ 

Opleiding en woonplaats
‘Opleiding heeft als factor veel invloed op de opvattingen 

en het gedrag wat betreft seksualiteit. Maar ook de hui-

dige woonplaats. Gezinnen die in een klein dorp wonen 

waar maar heel weinig andere Turken wonen, hebben 

een andere houding ten aanzien van seksualiteit dan 

gezinnen die in een getto in een grote stad wonen, met 

veel andere Turken om zich heen. Ze zien elkaar steeds 

weer op straat. Ze zijn buren van elkaar. De mannen 

komen in theehuizen bij elkaar en de vrouwen in buurt-

huizen. Daar leeft men nog volgens traditionele regels en 

roddels bepalen nog steeds of gedrag een correctie krijgt.

De immigratiegeschiedenis plus externe factoren zoals 

onderwijs en woonplaats zijn dus bepalend voor de 

opvattingen over seksualiteit en gedrag.’ 

Nat
‘Een jaar of acht geleden was de Turkse gemeenschap 

hier nog heel hecht. Turkse ondernemers hadden 

voornamelijk Turkse klanten, de boodschappen wer-

den gedaan bij Turkse winkels en op Turkse markten. 

Iedereen ontmoette elkaar in de moskee. Maar nu 

is dat heel anders. Onder andere door de crisis. Veel 

Turken hebben geen baan en dus geen of veel minder 

geld. Dus wat zie je? Ondernemers richten zich meer 

op Nederlanders en gaan daardoor ook anders denken 

en doen. En steeds meer Turkse jongeren volgen een 

opleiding en zoeken werk buiten de eigen etnische 

gemeenschap. De normen en waarden veranderen. Het 

leven is veranderd. Men beseft dat als je in het water 

springt, je nat wordt.’ 

De fout van Fatmagül
‘Er zit beweging in de waarden en normen, en in de 

mate van sociale controle. Bij de vraag ‘wat zullen de 

anderen hiervan vinden’ denken de Nederlandse Turken 

niet meer aan ‘zij in Turkije’ maar aan ‘zij van hiernaast 

en de rest van de Turkse gemeenschap hier’. De wereld 

is kleiner geworden en de sociale controle is dichterbij 

en anders geworden. Het gezin staat hier in Nederland 

in het middelpunt, de familie veel minder.

Verder verspreiden de Turken zich steeds meer wat 

betreft woonplek. Er is sprake van een groeiende mid-

denklasse binnen de Turkse gemeenschap, die meer vrij-

heid en ruimte voor zichzelf opeist. Die zoekt een beter 

huis in een betere wijk waar de sociale controle kleiner 

is. En al gaat het niet heel goed met onze jongeren 

wat betreft opleiding, er komen toch wel steeds meer 

meisjes en jongens op een hogeschool of universiteit 

terecht, die dan ook andere opvattingen over bijvoor-

beeld seksualiteit ontwikkelen. En, tenslotte wordt er 

nog steeds erg veel naar de Turkse televisie gekeken. De 

televisie staat bij een gemiddeld Turks gezin langer aan 

dan in een Nederlands huishouden. Dat is dan voorna-

melijk de kabel of de schotel uit Turkije. Dit heeft een 

niet te onderschatten invloed op de sociale ontwikkelin-

gen binnen de Turkse gemeenschappen. De honderden 

commerciële tv zenders die Turkije rijk is zenden onder 

andere soapseries uit die gaan over verliefdheid, seksu-
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aliteit, huwelijk, echtscheiding. Vaak ook taboedoorbre-

kend. Er zijn veel soaps/feuilletons, elke zender heeft er 

wel vijftig. Een van de recentste soapseries heet Wat is 

de fout van Fatmagül, en gaat over een meisje uit een 

middenklasse familie dat verkracht is. De kern van het 

programma is de vraag of de verkrachting de fout van 

Fatmagül is of van een ander. Zoiets is typisch Turks. Er is 

interesse in dit soort onderwerpen, die een morele dis-

cussie opstarten. Ook de serie Yaprak Dökümü gaat over 

relaties waarin seksuele vrijheden zaten waar vrouwen 

en mannen verslaafd aan zijn. Seks is niet heel expliciet 

te zien, maar kusscènes en gedeeltelijk bloot worden 

niet geschuwd. Net zoals in het afgelopen jaar homosek-

sualiteit in de verhaallijnen en karakters is binnengeko-

men. Maar van een serie over een vrouwenopvanghuis 

zijn maar zes afleveringen uitgezonden. Daarna zijn ze 

gestopt vanwege de vele negatieve reacties. Al die blote 

vrouwen die te zien waren. En waar leven ze van, vroeg 

men zich af.’

Meer vrijheid
Veel jonge vrouwen krijgen meer ruimte doordat ze vaker 

zelfstandig gaan wonen of vaker van huis zijn vanwege 

studie of werk. Dat betekent dat steeds meer jonge Turkse 

vrouwen genieten van hun seksualiteit. Maagdelijkheid 

is steeds minder een prioriteit voor zowel mannen als 

vrouwen. Veel meiden genieten zo vrijheid, omdat ouders 

er niet meer naar vragen en mogelijke huwelijkspartners 

ook niet meer. Bij de ouders leven jonge vrouwen alsof er 

niets aan de hand is en in het leven waar hun ouders geen 

deel van uitmaken, leeft men volgens de eigen regels en 

moraal. Dit geldt wel voornamelijk voor de wat hoger 

opgeleide vrouwen. De lager opgeleide vrouwen hebben 

een andere oplossing gevonden voor hun natuurlijke 

seksuele drang. Verkering is schier onmogelijk en in 

conservatieve gezinnen onbespreekbaar, dus trouwt 

men nog steeds op jonge leeftijd. Het aantal huwelijken 

binnen deze groep dat stuk loopt, is groot, maar het 

stigma van de gescheiden vrouw is er voor een groot 

deel vanaf. Na het eerste huwelijk vinden deze vrouwen 

vaak in vrijheid zelf een nieuwe partner. 

Emancipatie
‘Sinds een jaar of tien zie je dat minder Turkse jonge-

ren een echtgenote of echtgenoot uit het land van 

herkomst halen. Te duur en te tijdrovend. Ze trouwen 

nog wel overwegend met een Turk, maar dan met een 

jongen of meisje dat hier geboren en getogen is of uit 

een ander Europees land. Dat heeft invloed op hun op-

vattingen en gedrag. Vroeger moest een hier wonend 

Turks meisje trouwen met een jongen uit Turkije en 

heel omzichtig handelen. Ze moest nadrukkelijk haar 

naam hooghouden, want de schoonfamilie in Turkije 

had allerlei vooroorden over Turken die in het buiten-

land wonen. Vooral met betrekking tot seksualiteit 

moest het meisje heel voorzichtig zijn. 

Nu is die directe invloed vanuit Turkije kleiner, bijna 

weg eigenlijk. En de vrijheid, ook voor meisjes, dus 

groter. Meisjes leren meer. Vrouwen en meisjes krijgen 

banen. Ze emanciperen. Hun ervaringsgebied is groter 

geworden. Vrouwen weten ook meer over hun eigen 

lichaam, over seksualiteit, dan mannen. Mannen willen 

zich daar niet in verdiepen. Terwijl de meisjes en vrou-

wen volop in beweging zijn, blijven de mannen bijna 

stilstaan. Op het gebied van mannenemancipatie moet 

nog veel gebeuren als het om Turken gaat. Het verschil 
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tussen vrouwen en mannen leidt tot botsingen. Ook op 

seksueel gebied. Want traditioneel heeft seksualiteit tus-

sen mannen en vrouwen een sterk machts- en bezitska-

rakter. Ik hoor vaak dat de man-vrouwverhouding scher-

per wordt en dat vrouwen zich feller verweren tegen de 

eisen van mannen. Maar dan heb je nog wel over een vrij 

kleine groep. Een groep die overigens wel steeds groter 

wordt. En daardoor komen er ook steeds meer mannen 

die zich geen raad weten met de situatie, en veel stress 

ervaren. Hetgeen zijn weerslag heeft op het hele gezin 

of zelfs de hele familie. Er zijn meer scheidingen. Vroeger 

was dat heel riskant voor vrouwen, vanwege de dreiging 

van eerwraak. Het is nu bijna normaal geworden. Waaruit 

blijkt dat ook mannen wel veranderen, zij het langzaam. 

Ze lopen nu ook wel met hun vrouw over straat. Ze gaan 

bijvoorbeeld naar bijeenkomsten over eergerelateerd 

geweld. Ze praten met andere mannen over een televi-

sieprogramma waarin seksualiteit een thema is. Vijf jaar 

geleden had ik dat niet durven voorspellen.’ 

Loverboys
‘Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag van onder 

andere Turkse jongens, zoals een meisje de prostitutie 

in brengen, dan moet ik op antwoorden dat er inder-
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daad Turkse jongens zijn die dat doen als business. 

Want natuurlijk zijn er onder de Turken jongens en 

mannen die een luxe leven willen en dan bijvoorbeeld 

een Nederlands meisje - nooit een Turks meisje - voor 

zich laten werken in de prostitutie. Dat is een probleem. 

En in de Turkse gemeenschap wordt dat probleem nog 

teveel ontkend of genegeerd. Zo heeft bijvoorbeeld een 

grote Turkse migrantenvereniging die nauwe banden 

heeft met het moederland, geweigerd mee te werken 

aan een voorlichtingsproject over huiselijk en seksueel 

geweld. Ook een probleem is dat de sociale controle 

afneemt, maar dat Turkse jongens en meisjes nog niet 

opgevoed worden om hun eigen verantwoordelijkheid 

te kennen en op zich te nemen.’ 

Huwelijksdwang
‘Ik vind dat Turken in het algemeen extremer in hun 

emoties zijn dan Nederlanders als het om het gezin 

gaat. Neem de mannen. Turkse mannen hebben heel 

veel liefde voor hun kinderen. Maar die liefde kan heel 

hard omslaan in woede of kilte. De verhoudingen zijn 

dan zo hard. Maar omdat steeds minder gedragingen 

en gebeurtenissen als niet te tolereren aantasting van 

de eer ervaren worden, is er minder aanleiding voor het 

omslaan van de emoties van liefde in woede of kilte. Een 

scheiding wordt niet meer als een met grote schaamte 

omkleed proces gezien. Dat de vrouw ook haar eisen 

en grenzen stelt wordt niet meer als aantasting van de 

mannelijke eer gezien. Dat een meisje zich verzet tegen 

uithuwelijking wordt ook steeds minder als aantasting 

van de eer gezien. Een verschijnsel als huwelijksdwang 

neemt af en zal over tien jaar waarschijnlijk helemaal 

verdwenen zijn. Net zo als de eis dat een meisje maagde-

lijk het huwelijk in moet gaan. Nu is dat al grotendeels 

een toneelstukje waarin iedereen zijn rol speelt: het 

meisje zelf, de vader die niets weet over het vrouwelijke 

lichaam en seksualiteit, de moeder die meestal wel weet 

hoe het met haar dochter zit, de huisarts.’ 

Seksuele voorlichting
‘Seksuele voorlichting op school ligt nog altijd moeilijk 

bij Turken. Eigenlijk vertrouwen veel Turken de Neder-

landse maatschappij nog steeds niet. Ze vertrouwen 

ook de Nederlandse leerkrachten niet. Als er seksuele 

voorlichting gegeven zou worden door iemand uit de 

eigen etnische gemeenschap, zou dat doorgaans wel  

geaccepteerd worden, schat ik in. Als het niet via school 

gaat wordt er nog nauwelijks seksuele voorlichting 

gegeven van huis uit. Moeders vertellen dochters wel 

over menstruatie, maar onderwerpen als masturbatie en 

orgasmeworden totaal niet besproken, ook niet bij va-

ders en zonen. Ook wordt er bijna nooit gesproken over 

relaties tussen man en vrouw buiten het seksuele. Men 

ziet het niet als relevant, immers verkering bestaat niet 

bij de meeste Turken. Homoseksualiteit is al helemaal 

geen onderwerp, vooral niet in conservatieve gezinnen.

Voor de huwelijksnacht krijgen de bruid en bruidegom 

van de getuigen wel een en ander te horen, dat zou tra-

ditioneel gezien pas het eerste moment zijn dat er over 

seks gesproken wordt. Vanaf dan ben geïnitieerd in het 

seksuele leven en kan je erover praten, zelfs met ouders. 

De film Gegen die Wand is hier een goede illustratie van.

Het is wel heel belangrijk dat wij gaan nadenken over 

seksualiteit en de risico’s van seksueel misbruik. Het is 

nu nog zo dat als een Turks gezin op bezoek is bij Turkse 

familieleden, een meisje gewoon op schoot gaat zitten 
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bij een oom of opa. Dergelijk lichamelijk contact is heel 

normaal. De meisjes zijn zich niet bewust van de risico’s 

op aanranding en zullen dat soort gedragingen ook niet 

benoemen als ontoelaatbaar.’ 

Naar nieuwe normen en waarden
‘De oude generatie mannen probeert nog zoveel 

mogelijk vast te houden aan traditionele normen en 

waarden, maar verandert toch, vooral door toedoen 

van hun emanciperende vrouw en deels ‘verneder-

landste’ kinderen. De nieuwe generatie mannen zoekt 

tussenvormen tussen de traditionele Turkse en de 

Nederlandse waarden en normen. Ik verwacht dat dit 

proces niet met grote problemen en conflicten gepaard 

zal gaan. Zoals je wel ziet bij de Hindoestanen hier. Die 

gemeenschap telt, net als de Turkse, veel ondernemers 

en veel goed opgeleide jongeren, en kampt met heel 

veel interne problemen. De Turken hebben wat dat 

betreft een heel andere houding. Ze volgen de ontwik-

kelingen in Turkije goed. En dat land moderniseert ook 

in hoog tempo. Ze zien televisieprogramma’s vol blote 

meiden, ze kijken naar videoclips, dus de veranderin-

gen in de opvattingen en het gedrag van hun kinderen 

komt niet helemaal vreemd over. Ze zijn bereid westers 

te denken en te leven en proberen dat op een eigen 

wijze in praktijk te brengen. Ook waar het gaat om 

seksualiteit.’  

3.4  Richard A. Korver 
over ontwikkelingen in de normen 
m.b.t. seksueel gedrag in het 
strafrecht 

Korver is advocaat en voorzitter van het Landelijk advo-

catennetwerk zedenslachtoffers (LANZS).

’Ik spits mijn antwoorden over normen m.b.t. seksu-

eel gedrag in het strafrecht graag toe op de vraag of 

de normen in het strafrecht toereikend zijn voor het 

beschermen van kwetsbare groepen. Ik denk namelijk 

dat de huidige normen op zichzelf toereikend zijn. 

Wat vanuit het perspectief van bescherming van zwak-

keren strafbaar moet zijn, is strafbaar. Wel kun je zeg-

gen dat voor sommige delicten de strafmaat misschien 

nog wat laag is. Zoals het vertonen van pornografie 

aan minderjarigen. Daar staat nu maar twee maanden 

celstraf op. 

Doorschieten
Wat ik signaleer, en zorgelijk vind, is dat het Openbaar 

Ministerie en het Ministerie van Justitie het begrip straf-

baar seksueel gedrag steeds verder oprekt. Ik sta bij-

Richard A. Korver
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voorbeeld een 19-jarige jongen bij die door een ziekte 

eigenlijk functioneert als een 16-jarige. Hij heeft een 

relatie met een 16-jarig meisje. Dat meisje stuurt twee  

foto’s naar hem op, een van haar borsten en een van 

haar vagina. Hi jvertelt daarover aan zijn vrienden, die 

hem niet geloven. Hij stuurt de foto’s door als “bewijs”, 

en wordt dan vervolgd wegens het in bezit hebben en 

verspreiden van kinderporno. Dan denk ik: “we schieten 

een beetje door met z’n allen”. Voer een stevig gesprek 

met hem, zeg dat dit niet de bedoeling is. Dat snapt hij 

heus en dan stopt hij ook wel. Een ander voorbeeld van 

dat doorschieten: in een mensenhandelzaak waarin Jus-

titie betoogde dat de verdachte weliswaar geen geweld 

gebruikte, maar hij het meisje wel het gevoel gegeven 

had dat hij verliefd op haar was. Dat is het te ver oprek-

ken van het begrip dwang, vind ik.

De normen zijn dus zo ruim geformuleerd dat er uit-

eenlopende interpretaties mogelijk zijn en dat je er ook 

gedrag onder kunt vatten waarvan je je moet afvragen 

of je dat wel moet willen.’ 

Zwaardere eisen
Een andere duidelijke tendens is het steeds zwaarder 

worden van de strafeisen van het Openbaar Ministe-

rie. Denk aan zo’n zaak als Benno L. Tien jaar cel + tbs. 

Iedereen zegt eigenlijk dat zijn stoornis ongeneeslijk is. 

Waarom moet je dan ook nog tien jaar gevangenisstraf 

eisen? Dat lijkt er bijna op alsof de publieke wraakzucht 

bevredigd moet worden. Je ziet het helaas steeds vaker 

dat in dit soort zaken een combinatie van een langdu-

rige gevangenisstraf en tbs geëist wordt. Ik vind dat een 

zorgelijke ontwikkeling. Als je vindt dat iemand een on-

geneeslijke persoonlijkheidsstoornis heeft, gooi iemand 

dan niet eerst in de gevangenis, maar zet hem meteen 

in een long stay voorziening.’  

Positie slachtoffer
‘Een goede ontwikkeling vind ik de versterking van de 

positie van het slachtoffer, door de nieuwe wet die op 

1 januari 2011 is ingegaan. Het slachtoffer heeft nu in-

zagerecht, kunnen slachtoffers stukken toevoegen aan 

het dossier en heeft het slachtoffer het recht van kopie 

van het dossier. Men geeft nu in feite nabestaanden 

van een slachtoffer dezelfde rechten als slachtoffers. 

De wettelijke informatieplicht in relatie tot vervroegde 

vrijlating is ook een verbetering. Je kunt als slachtoffer, 

verwijzend naar je rechten, zeggen: ik wil een kopie 

van het dossier; u moet mij informeren als er een zit-

ting is; u moet mij waarschuwen als mijn verkrachter 

vrijkomt, zodat ik die niet ineens bij het boodschappen 

doen tegenkom. En een heel belangrijke verbetering is 

dat als jij een vordering indient voor schadevergoeding 

en de rechtbank die toewijst, je de vergoeding ook 

krijgt. Omdat de overheid garant staat. Verder heeft 

staatssecretaris Teeven van het Ministerie van Veiligheid 
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en Justitie gezegd dat hij ook vindt dat advocaten het 

spreekrecht zouden moeten kunnen uitoefenen voor 

het slachtoffer. Als hij dat ook echt doorvoert, is dat 

weer een verbetering. Het zijn kortom wel allemaal ver-

beteringen, maar niet meer dan kleine stappen. Er blijft 

nog veel te wensen over. Zoals betere beschermings-

programma’s op structurele basis. En dat bijvoorbeeld 

een slachtoffer dat als getuige moet worden gehoord, 

op zijn minst wettelijk verankerde rechten krijgt op een 

eigen raadsman. Dat recht heeft een slachtoffer nu niet. 

Ik moet nu bidden en smeken bij de rechter-commissaris 

of deze het goed vindt dat ik meekom met het slacht-

offer. Vaak vindt de rechter-commissaris dat wel goed, 

maar als de advocaat van de verdachte bezwaar maakt, 

heb ik mogelijk alsnog een probleem. Verder is wat 

er nu in de wet staat over rechtshulp, een beetje een 

wassen neus. Er staat zoiets als dat je daar recht op 

hebt als slachtoffer, maar het bedrag dat beschikbaar is, 

is maar € 500. Daar doet een advocaat niet veel voor.’ 

De politiek reageert daarop met de stelling dat zij aan 

haar verplichting heeft voldaan nu zij een ‘voorziening’ 

heeft gecreëerd. Dat die voorziening niet toereikend is 

weet men.

Omslagpunt 
‘Zulke zaken als pijpfeestjes en groepsbijeenkomsten die 

op enig moment ontaarden in groepsverkrachting zijn 

moeilijke strafrechtzaken. Die draaien om het omslag-

punt van ‘nog vrijwillig’ naar ‘onder dwang’. Dit soort 

zaken zou je moeten proberen uit te bannen middels 

seksuele voorlichting en opvoeding. Op school, want van 

huis uit krijgen de meisjes en jongens waarover het hier 

gaat dat kennelijk niet mee.’ 

2015?
‘Het zou kunnen dat de positie van slachtoffers dan al 

flink sterker is geworden. Ik denk ook dat het strafkli-

maat dan strenger is dan nu. Ik denk ook dat de com-

motie rondom de Katholieke Kerk bijdraagt aan een ver-

hoogd besef bij de overheid en instituties dat men wat 

moet doen als men kennis heeft van seksueel misbruik. 

Want nu weten we dat zowel  de kerk als de overheid 

decennia lang niet hebben ingegrepen. In 2015 zullen 

ook de meeste instituten wel protocollen hebben m.b.t. 

seksueel misbruiksituaties. En bij maatschappelijke orga-

nisaties die met kinderen werken – scholen, jeugdclubs, 

kinderopvang - zal zeker het besef toegenomen zijn van 

de gevaren. Ook zullen dan nog meer mensenhandel-

zaken in de publiciteit zijn gekomen. Meer preventie in 

2015 dus. Eigenlijk verwacht ik eerst nog meer accent op 

repressie en dan meer accent op preventie, waaronder 

seksuele opvoeding en educatie. Althans, dat hoop ik.’ 



Normen en waarden: 
onderzoek en beleid

4.1  De rol van de overheid inzake seksuele gezondheid 

Een citaat uit de beleidsbrief Seksuele gezondheid van toenmalig staatssecretaris Bussemaker (Ministerie van 

VWS, 2009).

“Opvattingen over seksualiteit en relaties behoren tot het privédomein van de eigen verantwoordelijkheid 

van volwassenen en de opvoeding van hun kinderen. De overheid begeeft zich dus niet in de slaapkamer. 

Maar dat neemt de noodzaak om toch beleid te voeren rond seksuele gezondheid niet weg. Het dient een 

breed maatschappelijk en volksgezondheidsbelang. 

Mijn doelstelling is de seksuele gezondheid van Nederlanders te bevorderen en te behouden, door  het 

mogelijk te maken dat alle Nederlanders in de jaren dat ze opgroeien de beschikking krijgen over voldoende 

feitelijke kennis over seksualiteit en seksuele en relationele vorming. Op die manier leren ze later in hun 

leven bewust om te gaan met seksualiteit, relaties en liefde en is er voldoende basis voor veilige en vrijwillige 

seksualiteit waar mensen van kunnen genieten. Problemen als soa’s, ongewenste zwangerschap en seksuele 

dwang moeten worden voorkomen. Ook bevorder ik dat mensen bij hulpverleners terecht kunnen wanneer 

ze vragen hebben of problemen ervaren op het gebied van seksuele gezondheid. Tot slot zet de overheid zich 

ervoor in dat plegers van strafbare feiten op het gebied van seksualiteit – zoals seksueel geweld, meisjesbe-

snijdenis of loverboypraktijken – worden bestraft en dat slachtoffers worden beschermd. De overheid dient 

randvoorwaarden te creëren om dit te bewerkstelligen en moet extra inspanningen verrichten wanneer de 

problematiek daar om vraagt.”
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4.2  De vier kernwaarden in het huidige overheidsbeleid seksuele 
gezondheid

Een selectie van passages uit de beleidsbrief Seksuele gezondheid van toenmalig staatssecretaris Bussemaker 

(Ministerie van VWS, 2009).

Het is niet zozeer de vraag òf de overheid zich met seksualiteit moet bemoeien, maar vooral hoe, wanneer en 

in welke vorm. In de afgelopen tijd heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van een overheid die bepaalde 

hoe mensen zich moeten gedragen op seksueel gebied naar een overheid die voorwaarden creëert om eigen 

verantwoordelijkheid te nemen rondom seksualiteit en relaties. Als het gaat om het beleid op het gebied van 

seksuele gezondheid hanteert de overheid nu de volgende vier waarden als uitgangspunt: autonomie, weer-

baarheid, respect en besef van wederkerigheid en het recht op seksuele en relationele vorming en goede 

hulpverlening. 

Autonomie 
In de huidige maatschappelijke en culturele context zijn seksualiteit en seksuele beleving in eerste instantie 

individueel bepaald. Er is in ons land geen algemeen maatschappelijk kader dat voorschrijft hoe mensen hun 

seksualiteit moeten vormgeven en beleven; je mag daarover zelf beslissen. Het is belangrijk dat bij seksuele 

vorming de eigen keuzes, verantwoordelijkheden en vrijwilligheid centraal staan en niet dat de overheid, 

een partner of welke andere partij dan ook daarover beslist. Autonomie betekent ook dat mensen zelf hun 

eigen partner kiezen, ongeacht diens sekse, opleidingsniveau, of culturele of etnische achtergrond. Sociale 

verbanden kunnen ondersteunend zijn bij het maken van eigen keuzes en het nemen van verantwoordelijk-

heid. Echter, ze zouden geen afbreuk mogen doen aan het recht op het maken van individuele keuzes. Denk 

aan problemen die binnen sommige culturen of gemeenschappen ontstaan doordat de autonomie van een 

individu in het gedrang komt als gevolg van sociale druk en controle vanuit de naaste omgeving (gedwongen 

partnerkeuze, eergerelateerd geweld). 

Weerbaarheid 
Weten wat je wel of niet wilt betekent nog niet dat het altijd en voor iedereen eenvoudig is dit daadwer-

kelijk kenbaar te maken en conform die keuzes te handelen. Om autonoom beslissingen te kunnen nemen, 

moet je assertief zijn. Je moet weerbaar zijn. Autonomie mag nooit verworden tot gevoelde dwang om 
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handelingen te verrichten of te ondergaan, noch om niet uit te durven komen voor je seksuele voorkeur. Dat 

vraagt om weerbaarheid en dus ook om de kracht om ‘nee’ te kunnen zeggen. De leus uit de jaren zeventig 

‘als een meisje nee zegt bedoelt ze ook nee’ is in den brede nog steeds actueel. 

Besef van wederkerigheid en respect 
Autonomie en weerbaarheid alleen zijn niet voldoende voor een evenwichtige seksuele relatie. Over het al-

gemeen gaat seksualiteit over iets wat je met een ander deelt, over respect en het nemen van verantwoorde-

lijkheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Seksualiteit gaat gepaard met grote kwetsbaarheid. 

Respect en besef van wederkerigheid zijn daarom zeer belangrijk. De individuele vrijheid van de één houdt 

op waar die van een ander wordt beschadigd. Dit noemen we het schadebeginsel. Dit betekent dat je reke-

ning houdt met de mogelijke gevolgen die een ander ondervindt van jouw handelen en je respectvol omgaat 

met de wensen en grenzen van de ander. 

Recht op seksuele en relationele vorming en goede hulpverlening 
Seksuele voorlichting is wereldwijd als mensenrecht geïdentificeerd. Informatie en begeleiding is bij seksuele 

ontwikkeling onontbeerlijk. Het is noodzakelijk dat jongeren informatie krijgen over veilig vrijen en anticon-

ceptie, de verschillen tussen mannen en vrouwen of seksuele diversiteit, maar ook dat ze hun mening leren 

bepalen over verliefdheid, relaties en de waarde die seksualiteit voor hen heeft – en dat daarbij aandacht 

wordt besteed aan de hierboven genoemde waarden autonomie, weerbaarheid en besef van wederkerigheid 

en respect. En niet alleen seksuele opvoeding is belangrijk. Maar ook toegang tot goede hulpverlening, zoals 

laagdrempelige beschikbaarheid van anticonceptie, de mogelijkheid je ergens te laten testen op soa, hulp 

krijgen bij het maken van een afgewogen keuze in geval van ongewenste zwangerschap, toegang tot sek-

suologische hulpverlening als de seksuele ontwikkeling complicerend verloopt als gevolg van een chronische 

infectieziekte zoals hiv.
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4.3  Jongeren over waarden en normen

Samenvatting van het onderzoek Niet zomaar seks – jongeren over seks en grenzen

(Cense & Van Dijk, 2010).

 

Wat is de betekenis van seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag voor jongeren – meisjes en jon-

gens? Wat is voor jongeren prettig aan seksueel contact? Welk gedrag is onprettig? Wat is in hun ogen grens-

overschrijdend gedrag? Voor dit onderzoek hielden Cense en Van Dijk 68 diepte-interviews met jongeren zelf, 

37 meiden en 31 jongens met diverse etnische achtergronden en van alle opleidingsniveaus. De onderzoekers 

vroegen de jongeren gericht naar hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag en hoe deze ervaringen 

hun verdere seksuele leven beïnvloeden. Op basis van inzicht in verschillende betekenissen van seksualiteit 

stelden ze vervolgens tien profielen op (vijf voor jongens en vijf voor meiden).

Motivatie voor wel of geen seks
Seks hoort bij liefde, is de opvatting van de meeste jongeren. Ze willen (verliefde) gevoelens voor iemand 

hebben en liever nog in een vaste relatie met de ander seks beleven. Intimiteit, vertrouwen, je op je gemak 

voelen en respect worden door bijna alle jongeren genoemd als belangrijke elementen voor positieve sek-

suele ervaringen. Een ideale relatie gaat voor veel jongeren om liefde, samen een toekomst zien, openheid, 

communicatie, gelijkheid, zorgzaamheid en monogaam zijn. Er zijn ook meiden en jongens die lust zoeken 

en one night stands aangaan. Meiden vertellen dat ze vaak van tevoren nadenken tot hoever ze willen gaan 

en voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat hun grenzen overschreden worden. Jongens ne-

men geen voorzorgsmaatregelen. Daarnaast zijn er meiden en jongens die bewust maagd willen blijven, uit 

culturele en religieuze overtuiging. Voor sommigen is dat hun eigen bewuste keuze, waar ze zelfrespect aan 

ontlenen. Voor anderen is het een regel vanuit de familie, waar ze zich aan houden uit loyaliteit of uit angst 

om hun reputatie en die van hun familie te schaden.

Opvattingen over grenzen
‘Seks onder dwang’ is voor alle jongeren over de grens. Meiden en jongens zien eenzelfde scheidslijn tussen 

verleiden en onder druk zetten. Seks is goed als je het allebei echt wilt, is een veel geuite opvatting. ‘Seks 

tegen je wil’ is voor elke jongere over de grens, al is ‘seks tegen je zin in een relatie’ voor een aantal jongeren 

wel part of the deal. Veel jongeren vinden respectloos gedrag naar vrouwen, webcamseks en ruilseks echt 
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niet kunnen. Over one night stands zijn de meningen meer verdeeld; jongens zijn hier meer voor te vinden 

dan meiden. Bij seks die over hun eigen grenzen gaat, komt naar voren dat er verschillende onderliggende 

redenen zijn waarom bepaald seksueel gedrag over hun grenzen gaat:

het is een vorm van geweld, respectloos of vernederend;•	

er zit geen liefde of intimiteit bij;•	

het is gevaarlijk, je bent de controle kwijt;•	

het schaadt je reputatie.•	

Behalve eigen grenzen geven de jongeren ook aan dat ze seks over de grens vinden als er anderen door 

gekwetst raken, bijvoorbeeld de vriend/vriendin van diegene waar ze seks mee hebben of hun ouders die 

andere verwachtingen hebben. Seks in het openbaar kan spannend zijn, maar het kan ook aanstootgevend 

zijn voor anderen. En seks met te jonge of kwetsbare meisjes is niet in de haak omdat die nog niet in staat 

zijn zelf hun grenzen aan te geven. 

Verloop van seksuele interacties tussen jongens en meiden 
Jongens moeten lef en initiatief tonen, meiden moeten laten zien dat ze klasse hebben door niet te mak-

kelijk te zijn. Deze rolverdeling tussen de seksen komt in veel verhalen van meiden en jongens terug. Zowel 

meiden als jongens geven dubbele boodschappen aan elkaar. De dubbele boodschap van jongens naar 

meiden is: je moet niet te makkelijk zijn, maar ik wil wel graag seks met je. De dubbele boodschap van mei-

den naar jongens is: je moet lef hebben en initiatief tonen, maar ook laten zien dat je mij en mijn grenzen 

respecteert.

Sommige meiden vinden het lastig om duidelijk grenzen aan te geven: ze willen de ander niet kwetsen, 

ze voelen zich verantwoordelijk als ze de ander uitgedaagd hebben en ze weten zelf niet van tevoren tot 

waar ze willen gaan. Ze laten dit van het moment afhangen en zijn op dat moment gevoelig voor aandrin-

gen van de ander. Andere meiden vinden het juist heel makkelijk om grenzen aan te geven: zij hebben 

duidelijke overtuigingen tot waar ze willen gaan en begeven zich niet in situaties waarin verwarring kan 

ontstaan.

Jongens zijn goed in het herkennen van grenzen en het oppikken van signalen. Ze kunnen beschrijven welke 

non-verbale signalen meiden uitzenden als ze niet willen. Bij een deel van de jongens werkt hun eergevoel 

mee; aandringen voor seks is beneden hun waardigheid. Een ander deel van de jongens vindt een meisje dat 
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nee zegt, alleen maar spannender om te veroveren. We hebben geen jongens of meiden gesproken die zelf 

aangeven dat ze weleens iemand hebben gedwongen tot seks. Wel melden enkele jongens dat ze beschul-

digd zijn van aanranding en dat vriendinnen weleens hebben gemeld dat ze seks met hen hadden zonder 

daar zin in te hebben. Ook spreekt uit de verhalen van een paar jongens de woede die afwijzing bij hen 

oproept. ‘Ze moet wel een erg duidelijke reden hebben om seks te weigeren, anders word ik echt kwaad’ 

(Nigeriaanse jongen, 21 jaar, hoogopgeleid).

Ervaringen met grensoverschrijdend gedrag
De meeste meiden hebben ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Bij jongens speelt dit nauwelijks. Een 

paar jongens zijn weleens overgehaald of verleid tot seks, maar dit wordt door hen niet als grensoverschrij-

dend ervaren. Meiden vertellen over verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag: verbaal lastigval-

len, fysieke intimidatie, aanranding en verkrachting. Het gaat vaak om situaties waarin jongens doorgaan 

terwijl een meisje geen toenadering of seks wil. Meiden geven aan zich overvallen te hebben gevoeld door 

de situatie en niet tegen het aandringen op te kunnen. Ook in relaties komt het voor dat meiden seks heb-

ben terwijl zij niet willen. Ze laten het toe omdat ze hun vriend niet willen kwetsen of omdat ze zich niet 

weerbaar genoeg voelen om er iets van te zeggen.

Gevolgen van ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag
De meiden die een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt, zijn hier op verschillende manier uitge-

komen. Sommigen zeggen er weinig last meer van te hebben. Het zijn met name de meiden die langdurige of 

terugkerende ervaringen hebben, die er daarna nog veel last van hebben. Ook wanneer de dwang afkomstig 

is van een bekende, van iemand die ze vertrouwden (zoals een opa), is het geweld harder aangekomen. Som-

mige meiden geven aan dat ze van de ervaringen ‘wijzer’ zijn geworden: ze zijn voorzichtiger en weerbaarder 

geworden. Ze nemen nu voorzorgsmaatregelen, reageren assertiever of gaan situaties uit de weg. Anderen 

voelen nog veel boosheid, angst en schaamte en worstelen met zelfverwijt en wantrouwen naar mannen.

Profielen van meiden en jongens 
Op basis van verschillen in zelfbeelden, motivatie en ervaringen met grensoverschrijdend gedrag hebben 

Cense en Van Dijk tien profielen opgesteld, vijf voor meiden en vijf voor jongens.  Meiden: relatiegerichte 

meiden, weerbare meiden, afwachters, principiële maagden en aandachtzoekende meiden. Jongens: relatie-

gerichte jongens, versierders, afwachters, principiële maagden en players.
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4.4 Opvattingen anno 2010 
van mannen en vrouwen over 
seksuele omgangsvormen 

Samenvatting van de Emancipatiemonitor 2010 – on-

derdeel ‘opvattingen over seksuele omgangsvormen’ 

van het SCP

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft twee-

jaarlijks een Emancipatiemonitor uit. In februari 

2011 verscheen de recentste, over het jaar 2010. De 

monitor bevat ook een gedeelte over ‘opvattingen over seksuele omgangsvormen’. Hierin worden de uitkom-

sten gerapporteerd van de stellingen over dit onderwerp in de enquête over emancipatieopinies.

Uit de enquête komt naar voren dat een grote meerderheid, zowel mannen als vrouwen, zich ten gunste van 

het seksuele zelfbeschikkingsrecht van vrouwen uitspreekt. Het duidelijkst blijkt dit uit het grote aandeel 

mannen (89%) en vrouwen (92%) dat het eens is met de stelling dat wanneer vrouwen ‘nee’ zeggen tegen 

seksuele toenadering, ze ook ‘nee’ bedoelen. Ook de tik op de billen van een vrouw wordt door beide seksen 

in grote meerderheid negatief beoordeeld. Een krappe meerderheid van de mannen (54%) en vrouwen (55%) 

vindt dat jongens en mannen nog te vaak hun zin doordrijven in seksuele relaties. Nu zegt deze stelling wel-

licht minder over de mate waarin respondenten dergelijk gedrag van jongens en mannen goedkeuren dan 

over hun inschatting van de mate waarin jongens en mannen hun zin doordrijven. 

De enige stelling waarover slechts een minderheid (16% mannen, 24% vrouwen) zich ten gunste van de posi-

tie van vrouwen uitlaat, betreft de stelling dat vrouwen gedrag van mannen tegenwoordig te gauw opvatten 

als seksuele intimidatie. Ook hier moeten we er rekening mee houden dat het percentage evenveel zegt over 

de inschatting van de mate waarin vrouwen gedrag daadwerkelijk onterecht als intimidatie bestempelen als 

over de mate waarin ze het intimiderende gedrag goed- of afkeuren. 

De stellingen overziend lijken zowel mannen als vrouwen het recht van vrouwen op seksuele zelfbeschikking 

op waarde te schatten, maar is er (nog) wel een verschil tussen vrouwen en mannen.  
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4.5  De overheidstaak ’bestraffen en beschermen’ 

Een ingekorte passage uit de beleidsbrief Seksuele gezondheid van toenmalig staatssecretaris Bussemaker 

(Ministerie van VWS, 2009).

Als overheid staan we het niet toe dat iemand in de uitoefening van zijn eigen autonomie de grenzen van 

een ander niet respecteert en daarmee die ander schade berokkent. De overheid zal daders van dergelijke 

misdrijven/misdaden op het gebied van seksualiteit straffen op basis van wet- en regelgeving. Zo zijn seks 

met een minderjarige, discriminatie wegens seksuele geaardheid, gedwongen prostitutie, kinderporno en 

verkrachting (ook binnen het huwelijk) strafbaar. En ook seksueel geweld (binnen en buiten de familiekring), 

vrouwelijke genitale verminking en loverboypraktijken zijn ontoelaatbare, strafbare feiten waarvoor de 

daders via de wet moeten worden gestraft. Politie en justitie spelen hierbij een belangrijke rol. De aanpak 

van huiselijk geweld (waaronder seksueel geweld) bijvoorbeeld is een kerntaak van de politie. Op het terrein 

van loverboys voeren politie en justitie een actief beleid om deze pooiers op te pakken en te straffen. De in 

2008 door de bewindspersonen van Justitie ingestelde Taskforce aanpak mensenhandel – die zich ook richt op 

loverboys – is hier een voorbeeld van. Daarnaast heeft de overheid een beschermende taak. Het is bijvoor-

beeld van groot belang dat er goede en voldoende opvang en hulpverlening is voor slachtoffers van seksuele 

dwang. 

Om vrouwelijke genitale verminking (VGV) uit te bannen, zet het kabinet in op breed beleid gericht op zowel 

preventieve als repressieve maatregelen. Bij vermoedens van (aanstaande) VGV worden meisjes beschermd 

en wordt zo snel mogelijk uitgezocht of de vermoedens ook bewijsbaar zijn. Op basis van deze informatie 

wordt bezien of vervolging mogelijk is. Daarnaast is een handelingsprotocol VGV opgesteld, dat inzichtelijk 

maakt hoe professionals kunnen handelen vanaf het moment van melding of adviesvraag bij het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dit jaar zijn in alle 15 AMK’s deskundigen aangesteld en getraind. 

Verder richten we ons op nazorg. Zo wordt er een protocol ontwikkeld door gynaecologen op basis waarvan 

de nazorg aan cliënten kan worden verbeterd. 

Voor prostitué(e)s is het van belang dat zij geen slachtoffer worden van mensenhandel en andere vormen van 

(seksueel) misbruik en geweld, en dat hun gezondheid en welzijn wordt beschermd (bijvoorbeeld afwezig-

heid van soa/hiv). Het overheidsbeleid in Nederland is erop gericht de autonomie en weerbaarheid van deze 
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kwetsbare beroepsgroep te bevorderen, hun sociale positie te versterken en goede hulpverlening te stimule-

ren. In 2000 heeft het kabinet exploitatie van prostitutie officieel gelegaliseerd. Doel van de opheffing van 

het bordeelverbod was onder andere bescherming van de positie van prostitué(e)s, beheersing en regulering 

van exploitatie van prostitutie en verbetering van de bestrijding van onvrijwillige prostitutie. Uit een evalu-

atie is gebleken dat de positie van de prostitué(e) sindsdien echter nauwelijks is verbeterd. Mede om die 

reden ligt er momenteel een wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 

en wordt er gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur. Doel hiervan is een bijdrage te leveren aan 

de aanpak van misstanden in de seksbranche zoals mensenhandel, prostitutie door minderjarigen en illegalen 

en voorts dat de positie van prostitué(e)s verbetert. 

4.6  Verkrachting volgens de wet

Definitie volgens artikel 243 Wetboek van Strafrecht 

‘Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid of lichamelijke onmacht verkeert, 

dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt 

dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen 

weerstand te bieden, handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen 

van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde 

categorie’. 

4.7  Ook ‘grooming’ is nu strafbaar

Nieuw in het Wetboek van Strafrecht: artikel 248.

Sinds januari 2010 is volgens het nieuwe artikel 248 in het Wetboek van Strafrecht ook het ‘voorstellen van 

een ontmoeting’ met een minderjarige met het oogmerk om ontucht te plegen een misdrijf. Er staat een straf 

op van maximaal twee jaar. Justitie hoopt er met de wetswijziging een belangrijk wapen bij te hebben om 

het verleiden van minderjarigen aan te pakken.
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Medio 2010 is de eerste rechtszaak gestart waarin iemand terechtstaat wegens digitale kinderlokkerij. Voor 

justitie moet het proces een belangrijke mijlpaal worden in de strijd om het internet veiliger te maken voor 

minderjarigen. De man in kwestie werd op 15 mei gearresteerd, toen hij op het punt stond een afspraak te 

maken met een 12-jarig meisje. Hij onderhiel al enige tijd contact met haar via de sociale netwerksite Habbo 

(waar vooral tieners elkaar ontmoeten) en het chatprogramma MSN. De recherche ging tot actie over toen de 

man het meisje een concrete plaats en datum voorstelde voor een seksuele ontmoeting en haar de routebe-

schrijving en een reisschema stuurde (LJN: BO2782).

4.8  Het Vlaggensysteem: wat is gezond en wat is ongezond seksueel 
gedrag? 

Het Vlaggensysteem, dat in 2010 werd gepresenteerd, biedt handvatten om gezond en abnormaal seksueel 

gedrag van elkaar te kunnen onderscheiden. Daarbij wordt seksueel gedrag aan de hand van zes criteria 

getoetst. 

Wat is seksueel gezond gedrag en wat is abnormaal seksueel gedrag? Wat is acceptabel experimenteerge-

drag? Wat maakt een bepaald gedrag onacceptabel? Wanneer moet je spreken van licht of zwaar seksueel 

grensoverschrijdend gedrag?

 

Voor opvoeders, leerkrachten en hulpverleners kan het moeilijk zijn om te bepalen wat zij moeten doen in het 

geval van bepaald seksueel gedrag van kinderen, leerlingen en cliënten dat zij niet acceptabel vinden. Vooral 

als het gaat om gedrag dat hun kinderen, leerlingen en cliënten wellicht wel normaal vinden. Om hen te hel-

pen heeft het Belgische Sensoa samen met MOVISIE 

een methode geformuleerd om seksueel gezond en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen/

jongeren/cliënten te duiden en bij te sturen. 

Dit zogenoemde Vlaggensysteem (Frans & Franck, 

2010) onderscheidt zes criteria aan de hand waarvan 

ouders en professionals kunnen handelen en hun 
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handelen kunnen beargumenteren. Die criteria zijn in feite normen over wat seksueel gezond gedrag en ac-

ceptabel experimenteergedrag is en wat niet. Deze zes criteria zijn:

Wederzijdse toestemming  •	

Vrijwilligheid•	

Gelijkwaardigheid•	

Leeftijdsadequaat•	

Contextadequaat•	

Zelfrespect    •	

Meer informatie over het Vlaggensysteem is te vinden in hoofdstuk 8.
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Internet:
experts aan het woord 

Het internet is weliswaar gewoon maar een van de vele media en 

communicatiemiddelen die gebruikt worden voor informatie zoeken of geven, 

contact leggen en ervaringen uitwisselen. Maar het is een medium dat anders 

dan de traditionele media voor een enorme toename in vormen van contact en 

informatie gezorgd heeft, met name op het gebied van seks en seksueel geweld. 

De domeinnaam sex.com is de meest aangeklikte en duurste website die er is. 

Door de recente ontwikkelingen op het internet ontstaan er veel nieuwe 

manieren om met seks bezig te zijn. En daar zitten, net als aan de seksuele 

revolutie van de vorige eeuw positieve en negatieve kanten aan. 

5
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5.1  Peter Nikken en Ludo Keizer 
over internet en seks 
(dubbelinterview)

Nikken is senior medewerker en specialist/woordvoerder 

op het gebied van jeugd, media en opvoeding bij het 

Nederlands Jeugdinstituut.

Keizer is trainer en adviseur op het gebied van jonge-

ren, diversiteit en (social) media. Hij is oprichter van 

Young Vision, bestuurslid bij visie.nl en eigenaar van 

Trigger Boys.

Nikken: ‘De opvattingen binnen internetcommunities 

over wat normaal seksueel gedrag is, wat extreem 

is of fout verschillen, net als in de fysieke wereld. Je 

kunt zeggen dat er twee bewegingen zijn. Je hebt de 

dominante maatschappelijke beweging waarin seksueel 

gedrag eerder als geweld wordt betiteld, wat zijn neer-

slag heeft op beleidsniveau, op politiek niveau en in de 

wetgeving. En er is de tegenbeweging waarin van alles 

mag en individuele vrijheid voorop staat.’ 

Keizer: ‘Er gelden verschillende normen die door 

verschillende opinieleiders worden gevormd. Je hebt 

de norm van de zogenoemde influencers zoals je dat 

binnen de online marketing noemt, van degenen die 

vooroplopen. En je hebt de normen van de zogenoemde 

burgermaatschappij: ouders, scholen, overheid, de wet 

en de meeste oude media. De normen van influencers 

worden gekenmerkt door vernieuwing en experimen-

teren, de normen van de burgermaatschappij door 

vasthouden en angst voor verandering. Daartussen is het 

in zekere zin oorlog. En dat geldt voor veel meer dan al-

leen normen over seks. Het grappige is dat de waarden 

die ten grondslag liggen aan de verschillende normen 

niet zo veel van elkaar verschillen. Dus als je je focust op 

de waarden en van daaruit gaat communiceren, dan heb 

je een goede ingang om met elkaar in gesprek te gaan. 

En dat is wel belangrijk om te doen, denk ik.’ 

Nikken: ‘Ik heb een goed voorbeeld van de ontwikkeling 

waarbij gedrag eerder wordt betiteld als problematisch 

en grensoverschrijdend. De zedenpolitie vertelde me 

hierover. Een groepje kinderen was met elkaar aan het 

ravotten. Op een gegeven moment werd van een van 

de kinderen de broek vastgepakt. Een jongen maakte 

er een fotootje van waarop een heel klein stukje van de 

aanzet tot de billen van het jongetje te zien was. Daar 

werd een hele heisa van gemaakt. Uiteindelijk bleek 

het om één toevallig fotootje te gaan dat helemaal 

Peter Nikken

Ludo Keizer
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niet bewust zo gemaakt was. Maar het gedrag van de 

veertienjarige jongen die het fotootje had gemaakt van 

de jongen van acht, was meteen geproblematiseerd. De 

buurt had direct gereageerd met “porno!”. De computer 

was in beslag genomen en het hele circus van politieop-

treden, buurtgesprekken en zo werd geregeld. Terwijl 

het helemaal niets voorstelde.’ 

Keizer: ‘Een ander voorbeeld is dat sinds een jaar of vijf 

bij een seksuele relatie tussen een oudere jongen en een 

jonger meisje bijna per definitie vraagtekens worden 

gezet, en men zich afvraagt in hoeverre het gaat om 

een gelijkwaardige relatie of de jongen een loverboy 

is. Waarbij de vraag zich ook voordoet: wat is een 

loverboy? Vroeger zou een relatie van een jongen met 

bijvoorbeeld een meisje met een laag IQ vast ook vragen 

oproepen, maar nu is zo’n jongen meteen een loverboy 

en is het meisje een slachtoffer van de seksindustrie. 

Daar moet je toch vraagtekens bij plaatsen.’ 

Nikken: ‘Ik denk dat het op zich goed is dat we grens-

overschrijdend seksueel gedrag beter en eerder signa-

leren, en dat het goed is dat daar nu meer aandacht 

voor is. Tegelijkertijd moet je ook steeds heel goed in de 

gaten houden wat er nu echt aan de hand is en of dat 

echt problematisch is. 

Ghettogaggers
Keizer: ‘Een andere ontwikkeling is dat er, dankzij 

nieuwe media, digitalisering en de toegenomen ma-

nieren van ervaringen en opvattingen uitwisselen met 

elkaar, een grotere openheid over seksuele voorkeuren 

is. Neem Ghettogaggers. Dit is een site voor mannen die 

het lekker vinden dat meiden hen oraal bevredigen en 

daarbij overgeven. Dat is typisch iets van deze tijd.’ 

Nikken: ‘Dit soort mannen was er vroeger misschien 

ook al, maar toen moesten ze in een achteraf winkeltje 

onderhandelen met een pornoboer over wat ze wilden.’ 

Keizer: ‘Alle soorten van seks zijn nu vrij gemakkelijk te 

vinden, ook als je in een afgelegen dorp woont. Je zoekt 

op internet en dan vind je zeker een community van men-

sen die dezelfde interesse hebben. Die brengen elkaar 

verder tot een hoger niveau – of lager niveau zo je wilt. 

Ongeveer een kwart van het zoekgedrag op internet is 

seksueel van aard. Het is zelfs zo dat ook als je niet zoekt 

naar seks, je veel sekssites krijgt. Maar of die grotere 

beschikbaarheid van zeer extreme vormen van seks ook 

betekent dat er nu meer onvrijwillige seks plaatsvindt 

dan vroeger? Dat weten we niet. Zeker is dat er in de 

jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ook al flink 

veel extreme seks geproduceerd werd. Al zat daar wel 

meer verhaal in dan in de tegenwoordige harde porno.’ 

Imiteren 
Nikken: ‘Het feit dat jongeren zo veel kunnen vinden op 

internet, ook dingen waar ze qua seksuele ontwikkeling 

nog niet aan toe zijn, zal invloed hebben op hun eigen 
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gedrag. Eén gevolg kan zijn dat ze hetgeen ze op inter-

net zien, als normaal gaan opvatten en dat gedrag gaan 

imiteren. Als ze niet bijtijds op een goede manier door 

hun sociale omgeving gecorrigeerd en seksueel opge-

voed worden, kan dat leiden tot seksueel geweld.’ 

Keizer: ‘Ik wil daar graag iets aan toevoegen. Neem die 

casus van die loverboy die jullie eerder voorlegden. Die 

jongen gaf aan dat het optreden van de politie voor 

hem als een donderslag bij heldere hemel kwam. En 

dat kan echt goed waar zijn. Als porno op internet jou 

vormt wat betreft seksualiteit, dan weet je niet dat het 

geen normaal gedrag is. Als je jongeren vraagt waarom 

ze naar porno kijken, dan is een veel gegeven antwoord: 

“Daar kun je van leren.”’ 

Nikken: ‘Aan de andere kant is het ook zo dat de grote 

meerderheid van kinderen en jongeren niet heel anders 

doet dan hun ouders vroeger. Gewoon verliefd zijn, 

misschien een beetje tongzoenen. Dat blijkt uit recent 

onderzoek dat het Nederlands Jeugdinstituut samen 

met de Rutgers Nisso Groep en MOVISIE heeft gedaan 

naar seksualisering, jongeren en media (Graaf, Nik-

ken, Felten, Janssens & Berlo, 2008). Het gaat om 10 tot 

hooguit 15 procent waar je je echt zorgen over moet 

maken. Jongeren die geen goede seksuele opvoeding 

krijgen thuis of op school.’ 

Keizer: ‘Die jongeren moet je empoweren. En leren om 

te gaan met wat er allemaal op internet staat.’ 

Nikken: ‘Ja, je moet ze weerbaar maken.’ 

Weerbaarheidstrainingen 
Keizer: ‘Dat seksuele grenzen niet overschreden wor-

den is een verantwoordelijkheid van beide partners. 

Een loverboy en een meisje dat ingaat op wat de 

jongen wil, jutten elkaar in zekere zin op. Die begrij-

pen elkaar. In lang niet alle gevallen is de loverboy 

intelligenter dan het meisje. Het is zelden zo dat een 

loverboy compleet heeft uitgestippeld hoe hij de ko-

mende vijf jaar met haar wil gaan werken. Meestal zijn 

het allebei jongeren met problemen. En ze moeten 

allebei leren begrijpen waar ze mee bezig zijn. En dat 

is anders, en meer, dan leren nee of ja te zeggen. Het 

gaat er meer om dat beide leren om niet mee te gaan 

in wat normaal lijkt omdat je het zo veel op internet 

tegenkomt. Zegt de jongen bijvoorbeeld: “Wil je dit 

en dat doen?” Zegt het meisje: “Is dat niet een beetje 

raar?” Zegt hij: “Nee hoor, kijk maar, iedereen doet 

‘t.” Het meisje moet leren op haar eigen gevoel te ver-

trouwen en de jongen moet leren om met meisjes om 

te gaan zoals hij met zijn zusje omgaat. Dat is respect 

kweken. Het is wel zo dat Nederlandse meisjes niet 

zo beschermd willen worden als Turks-Nederlandse 

en Marokkaans-Nederlandse jongens ten opzichte 

van hun zusjes doen. Maar misschien moet het in 

stapjes. Eerst de jongens proberen te laten uitgaan 

van hun toekomstige vrouw. De seksuele opvoeding 

door ouders, scholen en andere professionals moet 

daarvoor wel behoorlijk anders worden. Technische 

voorlichting vinden jongeren wel op internet, het 

gaat om het emotionele verhaal, over respect, over 

omgangsvormen.’ 

Nikken: ‘Meisjes moeten ook, denk ik, veel meer in de 

toekomst leren kijken. Leren nadenken over de con-

sequenties van waar ze eventueel in stappen. En dan 

denk ik niet alleen aan consequenties als zwangerschap 

en SOA, maar ook aan de sociale gevolgen, de emotio-

nele impact.’ 
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Keizer: ‘Het is niet het een of het ander. Het is aan 

ouders, scholen en aan ons om de alternatieven te laten 

zien, om jongeren te leren een route voor zichzelf uit 

te stippen, ook op relationeel en seksueel gebied. Maar 

omdat het voor veel ouders eng is om gewoon te vertel-

len wat zij doen en vinden, ligt hier vooral een rol voor 

scholen en voor peer-informatie.’

Top 5 van trends
Keizer: ‘Ik geef graag een top 5 van trends, vanuit mijn 

perspectief. De eerste is “sexting”. Die term wordt 

gebruikt in de sociale media voor alle vormen van 

seksgerelateerd uitdagen. Daaronder vallen sms-jes over 

seks, foto’s posten, seksvideootjes. Dit sexting zal enorm 

toenemen, denk ik. Mijn tweede trend: video. Er gaan 

steeds meer videofilmpjes opgenomen en verspreid 

worden via het web. Dat verspreiden gaat opzettelijk en 

gewild, of ongewild, of zogenaamd ongewild. Het laat-

ste doen celebraties veel, zoals Pamela Anderson, Paris 

Hilton en Britney Spears. Een derde trend die ik zie, is 

een toename van extreme vormen van seks. Het zal toe-

nemen en normaler worden, voorspel ik. Bijvoorbeeld 

seks met dieren. Als je ziet hoeveel dierenseks er nu al 

online staat! Vierde trend is “fuckbuddy’s” zoals ik het 

noem. Mooie naam voor een trend toch? Fuckbuddy’s 

zijn online of offline seksmaatjes. Zulke verbindingen 

zijn nu al steeds normaler aan het worden en zullen in 

de toekomst toenemen, denk ik. En wat betreft online 

of offline, voor ons zijn dat twee verschillende werel-

den, maar de komende generaties denken niet meer in 

online-offline, het is gewoon één wereld.’ 

Nikken: ‘Ik wil nog wel een trend noemen die zeker van 

belang is, namelijk dat jongeren op steeds jongere leef-

tijd actief worden op internet. Het zijn onderhand de 

kinderen die het meest doen op internet en met sociale 

media. Nu al zitten veel achtjarigen elke dag op het in-

ternet, en dat wordt steeds jonger, steeds zelfstandiger, 

steeds meer privé. Dus niet meer samen met ouders of 

een leerkracht achter de pc maar gewoon zelf, alleen of 

met een vriendje of vriendinnetje. Dat zal in een aantal 

gevallen leiden tot problemen.’ 

Keizer: ‘Maar is het niet zo dat als er geen internet was 

gekomen, diezelfde 5 tot 10 procent van de jongeren in 

de problemen komt?’ 

Nikken: ‘Ja, het zijn de kinderen en jongeren die ook 

met alcohol, drugs en daarmee verbonden vervelende 

situaties in aanraking komen, degenen die qua IQ en op-

leiding, huissituatie, gender en/of biologische factoren 

een groter risico lopen.’
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5.2  Remco Pijpers 
over kinderen, computers 
en seksuele opvoeding

Pijpers is directeur van de stichting Mijn Kind Online.

 

‘Ook in 2004 waren ouders al met meer bezig dan alleen 

veilig of onveilig internet voor kinderen. Daarom ben ik 

toen contact gaan zoeken met ouders via Ouders Online. 

Zo is het initiatief ontstaan voor www.mijnkindonline.nl. 

De website is opgezet vanuit een pedagogisch oogpunt. 

Niet vanuit de gedachte “hoe bescherm ik mijn kind”, 

maar vanuit het oogpunt “hoe voed ik mijn kind goed 

op”. Er komen dan ook heel andere zaken aan de orde 

dan wanneer je alleen maar uitgaat van de risico’s van 

internet. Geen vragen als “Hoe voorkom ik dat mijn kind 

in handen van een pedofiel valt via internet”, maar vra-

gen als “Iedereen zegt dat ik moet praten met mijn kind 

over internet, maar hoe voer ik zo’n gesprek eigenlijk?”.’ 

Kramp
‘De hele probleemstelling van jongeren en sociale media 

vraagt om een goede opvoeding. Ouders moeten nog 

meer aan de bak. Je ziet al een verschil in de manier 

van omgaan van nieuwe media tussen ouders met nog 

hele jonge kinderen en ouders met pubers. De ouders 

met de hele jonge kinderen zijn er zelf deels groot mee 

geworden en zijn er voor hun werk ook veel mee bezig. 

Dus die zijn eerder alert. Bij ouders van pubers zie je dat 

die soms denken: ik weet niets van nieuwe media, daar 

komt mijn kramp vandaan. Maar dat is niet waar. Het 

is “hoe voed ik mijn puber op?” En dat is een moeilijk 

ding. Iedereen die pubers heeft merkt dat kinderen plot-

seling andere wezens worden met andere verlangens, 

en dat vraagt dan ook weer om andere vaardigheden. 

Hoe laat je ze los en hou je ze tegelijkertijd bij je? Dat 

gebalanceer vraagt het uiterste van ouders en is heel 

lastig. Het is in elk geval belangrijk om te blijven praten 

met pubers, ook over internet.’ 

Romantiek en seksualiteit 
‘Op dit moment zijn we met twee thema’s redelijk druk: 

commercie gericht op kinderen online, zoals misleidende 

reclame voor sms-diensten, en romantiek en seksuali-

teit op internet. Over het eerste hebben we gepubli-

Remco Pijpers
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ceerd en die informatie is ook tot de Tweede Kamer 

doorgedrongen. 

Met romantiek en seksualiteit op internet zijn we al lang 

bezig. Het gaat met name over pubers. In 2006 zaten we 

voor het eerst in een uitzending van Zembla, getiteld 

“De jungle van de tienersex”. De Zembla-documentaire 

liet een aantal mensen aan het woord. Ik mocht daar iets 

zeggen over internet, en kon eigenlijk alleen maar aan-

geven dat we nog maar zo weinig weten van jongeren en 

online seks. De politie zat ook in de uitzending en zei dat 

ze steeds meer te maken krijgt met aangiften van zeden-

zaken waarbij nieuwe media een rol spelen. Zij stelden 

voor om een voorlichtingscampagne op te zetten. Ik heb 

de politie daarop benaderd en gezegd dat zo’n campag-

ne een prima idee is, maar dat die wel gebaseerd moest 

zijn op kennis. We hebben toen samen met de Rutgers 

Nisso Groep het onderzoek Seks is een game uitgevoerd 

[zie ook de samenvatting in hoofdstuk 6.1]. Vervolgens 

is op basis van deze gegevens een campagne opgezet, 

Internetsoa.nl, met als pay-off “Internetseks, daar kun 

je goed ziek van zijn”. Met name de commercial van de 

campagne was een doorslaand succes. Als ik deze nu in 

een les aan jongeren laat zien, krijg ik gelijk een soort 

respect. Zo van wat vet dat jij, 41 jaar, ouwe lul, onze taal 

spreekt. In 2007 is er een lespakket over gemaakt. Ik vind 

dat in de voorlichting over seks aan jongeren nieuwe me-

dia sterker een rol moeten spelen. Maar ouders, scholen 

en voorlichters doen dit nog nauwelijks.’ 

Kijken naar porno beïnvloedt kijk op 
seksualiteit
‘Jochen Peter van de Universiteit van Amsterdam heeft 

in 2009 een onderzoek gepubliceerd over de invloed 

van het kijken naar porno [zie hoofdstuk 6.3] (Peter & 

Valkenburg, 2009a). Er is maar weinig aandacht aan 

besteed in de media. De uitkomst van het onderzoek is 

dat het kijken naar porno door jongeren wel degelijk 

hun kijk op seksualiteit beïnvloedt en daardoor ook hun 

verwachtingen over seks in een relatie. Overigens, als 

er online contact wordt gemaakt, gaat dat niet per se 

plat over seks. Het internet is voor jongeren een manier 

om met elkaar in contact te komen en een band aan te 

knopen. Het internet biedt hiervoor fantastische moge-

lijkheden. De drempel is laag om contact te zoeken en 

vragen te stellen als “wil je verkering met me?”. Online 

contact tussen tieners heeft zeker ook een positieve 

kant. Er zijn mensen die het geestelijke armoede vinden 

dat je elkaar verkering vraagt via MSN, maar ik vind dat 

geen probleem. Een relatie uitmaken via MSN vind ik 
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wel geestelijke armoede, en dat vinden jongeren eigen-

lijk zelf ook, maar ze doen het wel allemaal. Volwasse-

nen trouwens net zo goed.’

Verkeerde beeldvorming
‘Het beeld is dat op internet jongeren worden lastig-

gevallen door volwassen mannen van boven de 40. 

Maar het gaat veel vaker om contact tussen jongeren 

onderling, jongeren die via internet een relatie krijgen 

of jongeren die via internet grenzen van andere jonge-

ren overschrijden. Als we alleen maar praten over de 

pedoseksuelen die internet gebruiken om meiden over 

te halen dingen te doen waar ze niet achter staan, dan 

ga je voorbij aan wat het meest gebeurt, namelijk jon-

geren die onderling met van alles bezig zijn en internet 

juist zelf gebruiken om een ander te pushen. Kijk naar 

meiden tussen de 12 en 15, die vinden het heel moeilijk 

om hun grenzen aan te geven, omdat ze simpelweg niet 

weten wat hun grenzen zijn. Die gaan dan soms veel 

verder dan ze achteraf hadden gewild.’ 

Steeds jonger
’Een belangrijke ontwikkeling vind ik dat steeds meer 

jongeren op steeds jongere leeftijd via sociale netwerken 

op internet experimenteren met contact maken, seks, 

relaties aangaan. En daarbij dus ook over grenzen gaan. 

Ook een belangrijke ontwikkeling als je het hebt over 

seksueel geweld vind ik dat er een nieuw type pleger 

van seksueel geweld is gekomen, vaak zo tussen 25 en 

35 jaar, die meestal helemaal niet valt op jonge meisjes 

en ook niet per se een afspraak wil om seks te hebben, 

maar er op kickt om zo veel mogelijk meisjes te verove-

ren en ze iets te laten doen voor de webcam. Het gaat 

hier heel duidelijk alleen om macht, om een soort trofee 

voor de harde schijf. Het is allemaal virtueel en er wordt 

ook niets verspreid. Deze jonge mannen houden de 

beelden voor zichzelf. En als zo’n pleger wordt ingere-

kend, dan verhoort de politie hem meestal net zo lang 

tot hij breekt en toegeeft op jonge meisjes te vallen. 

Maar dit type plegers valt meestal niet op jonge meisjes, 

ze fantaseren er desnoods gewoon een oudere leeftijd 

bij. En meisjes van 14 kunnen er ook al heel volwassen 

uitzien, terwijl ze wel makkelijker om te praten zijn dan 

oudere meisjes. Ik weet niet of dit nieuwe type dader 

een typische Karl Noten-man is (kijken naar kinderporno, 

maar zelf geen kind misbruiken). Er is een geval bekend 

van iemand die een meisje en een jongen chanteerde 

omdat hij ze samen voor de webcam wilde zien neuken. 

De jongen stapte uiteindelijk naar de politie. De jongen 

had zichzelf “blootgegeven” in de veronderstelling dat 

hij met een meisje aan het MSN’en was. Het meisje had 

zich “blootgegeven” omdat ze stapelverliefd was op de 

internetjongen die in werkelijkheid iemand anders bleek 

te zijn. De pleger had daarop de jongen en het meisje 

gechanteerd (“Ik heb deze beelden opgenomen, je moet 

nu doen wat ik zeg of ik verspreid ze”). Het gaat hierbij 

vaak om intelligente mannen die heel goed weten hoe 

ze iemand moeten manipuleren en vaak zijn het mannen 

die nog thuis wonen, geen seks en een relatie hebben. 

Een beetje sneue types, maar sociaal zeer vaardig. Ze 

weten de juiste grapjes te maken en op de juiste manier 

complimenten te geven.’

Een grens over
‘Ik heb een heel dik pakket prints van MSN-gesprekken 

tussen een meisje van 14 en een man van 37 die op 
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lichamelijke toenadering en het lichaam reageert, denk 

ik, sneller dan de geest met “dit is niet wat ik wil”. 

We horen het ook van de politie dat jongeren elkaar 

vaak onderling “gek” maken, maar dat als puntje bij 

paaltje komt het meisje vaak spijt krijgt en zegt “nee, 

dit is niet wat ik wilde”. Dan hebben ze bijvoorbeeld 

via MSN eindeloos gefantaseerd over hun eerste keer. 

“En als mijn ouders weg zijn, dan gaat het gebeuren. 

Dan kom je bij mij en dan gaan we het doen” En als 

het dan zover is, dan liggen ze daar op de bank en dan 

denkt zij ineens “wacht eens even, in mijn hoofd heb ik 

hier van alles over gefantaseerd en ik heb dat met jou 

gedeeld, maar nu we bij elkaar zijn besef ik dat dit niet 

is wat ik wil”. En die jongen wordt dan boos, want het 

was beloofd.

Ik verwacht dat dit over vijf tot tien jaar nog steeds 

speelt, maar dan hoop ik dat het onderwijs en het hele 

hulpverleningscircuit zodanig is gespecialiseerd dat 

slachtoffers beter geholpen kunnen worden.

Dat we nog beter kinderen in de preventiesfeer weten 

te helpen en dat er op de basisschool en de middelbare 

school aandacht aan wordt besteed.’

Mobiel internet
‘Een nieuwe vorm die snel toeneemt zou die van het 

mobiele internet kunnen zijn, waardoor nog meer 

opnamen gemaakt kunnen worden etc. Nog vaker op 

internet wordt steeds makkelijker.’

Gevolgen van virtueel seksueel geweld
‘Als je 16 bent en jouw naaktfoto’s of seksueel getinte 

foto’s komen op GeenStijl terecht of worden op school 

verspreid, dan is dat heel ernstig. Er zijn gevallen be-

jonge meisjes valt. Het is een spel tussen twee mensen 

– een meisje van 14 dat buitengewoon intelligent is en 

ouder overkomt en een man van 37 die zich voordoet 

als een soort puberjongen die ook van wanten weet. Ik 

denk dat die MSN-gesprekken exemplarisch zijn voor 

welke gesprekken dan ook waarbij de ene persoon 

door de andere wordt overgehaald om een bepaalde 

grens over te gaan. Het meisje geeft bijvoorbeeld op 

een gegeven moment aan dat ze twijfelt “of ze nog 

wel verder wil”. Ze zegt dus duidelijk dat ze een grens 

bereikt en twijfelt over stoppen of doorgaan. De man 

weet haar dan heel subtiel duidelijk te maken dat ze die 

grens, virtueel allemaal, al is overgegaan. Een soort van 

“we hebben gezoend, dus we kunnen niet meer terug”. 

Dan zie je dat ze even stil is op MSN en daar reageert 

hij dan op met “en ik ben stapelverliefd, dus ik vind het 

ook wel heel moeilijk om niet door te gaan”. Waarop zij 

reageert met “ik ben ook stapelverliefd”. En dan gaan 

ze weer verder. 

In tekst is het kennelijk nog makkelijker te manipuleren 

dan fysiek. Want fysiek manipuleren gaat gepaard met 
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kend van meisjes die zich door zoiets voor de trein heb-

ben geworpen. Ik heb een filmpje van een meisje van 12 

jaar dat ik geïnterviewd heb omdat ze onder bedreiging 

haar truitje omhoog had gedaan. Dat is opgenomen en 

die beelden zijn online gezet en het hele dorp rondge-

gaan. Dat meisje is getekend voor haar leven. Dat is dus 

echt een slachtoffer. Ze is niet aangeraakt, maar wel 

virtueel aangerand.

Het AZU in Utrecht heeft een behandelgroep voor 

slachtoffers van seksueel geweld waar ze nu ook 

steeds vaker met slachtoffers van virtueel misbruik 

te maken krijgen. Ze weten er daar ook steeds beter 

mee om te gaan. Die kennis en ervaring zou breder 

verspreid moeten worden. Er is ook meer onderzoek 

nodig, bijvoorbeeld naar homoseks en internet. Ik 

denk dat internet voor homoseksuele en lesbische jon-

geren heel belangrijk is omdat er voor hen veel minder 

experimenteerruimte is in de fysieke wereld. Wij 

komen binnenkort met een brochure voor jongeren 

en ouders, getiteld Verliefd op internet. Hierin wordt 

uitdrukkelijk ook aandacht besteed aan homoseksuele 

jongens en meisjes.’ 

Preventie
‘Preventie van seksueel geweld via internet zou goed 

kunnen werken. Sociale netwerken zouden wel meer 

aan voorlichting en bescherming kunnen doen. Zo 

zouden Hyves en Partypeeps nog vaker kunnen laten 

weten wat zij vinden dat normaal en niet normaal is. 

En ze zouden ook nog meer aan de bel kunnen trekken 

als er signalen zijn van misbruik. Jongeren zelf zullen 

misschien aan de bel trekken als hen iets overkomt dat 

ze niet willen, maar als ze spelenderwijs dingen doen en 

verliefd raken, dan zullen ze niet gauw Hyves benade-

ren en laten weten dat ze iets onaangenaams hebben 

meegemaakt. Maar als een meisje bijvoorbeeld bena-

derd wordt door een modellenscout die helemaal geen 

modellenscout blijkt te zijn, dan zou ze wel bereid zijn 

bij Hyves aan de bel te trekken, denk ik. Dat zou gepro-

pageerd moeten worden.’ 

Nieuwe campagne
‘De belangrijkste boodschap van de campagne Verliefd 

op internet, die we hebben opgezet met de politie en 

het samenwerkingsverband Digivaardig & Digibewust, 

is: internetopvoeding is per definitie seksuele opvoe-

ding’. (Zie hoofdstuk 6.2 over deze campagne).   



Internet:
onderzoek en beleid

6.1  10.905 jongeren over seksuele ervaringen op internet 

In 2006 publiceerden De Graaf en Ine Vanwesenbeeck ‘Seks is een game’, een groot kwantitatief onder-

zoek naar gewenste en ongewenste seksuele ervaringen van jongeren op internet (Graaf & Vanwesen-

beeck, 2006). 

Voor dit onderzoek werden jongeren geworven via vier grote jongerensites: Sugababes/ Superdudes.nl, Party-

peeps.com, Marokko.nl en Scholieren.com. Op de oproep om mee te doen aan het onderzoek werd – vooral 

door de leden van Sugababes/Superdudes en Partypeeps – massaal gereageerd. De servers raakten hierdoor 

zelfs regelmatig overbelast. Uiteindelijk bestond de steekproef uit 10.905 respondenten, waaronder veel 

meer meisjes (79%) dan jongens (21%). De jongens waren gemiddeld iets ouder (17,2 jaar) dan de meisjes 

(16,1 jaar). Het overgrote deel (94%) woonde nog thuis, 20% had een niet-westerse allochtone achtergrond 

(hetgeen iets meer is dan in de landelijke populatie). 90% volgde een opleiding (lwoo/vmbo 34%, mbo 24%, 

havo/vwo 27%). 

Het onderzoek door de Rutgers Nisso Groep focuste op de volgende vragen: 

In welke mate hebben actief internettende jongeren positieve en/of negatieve seksuele ervaringen (gehad) •	

op of via het internet? En om wat voor ervaringen gaat het hier precies? 

Onderscheiden jongeren met negatieve seksuele ervaringen zich van jongeren die deze ervaringen niet •	

hebben op bepaalde demografische, gedragsmatige of psychosociale kenmerken? 

In welke mate maken actief internettende jongeren zich zelf schuldig aan seksueel grensoverschrijdend •	

gedrag op of via het internet? Om wat voor gedrag gaat het hier precies? 

Onderscheiden degenen die dit doen zich van andere gebruikers op bepaalde demografische, gedragsma-•	

tige of psychosociale kenmerken? 

De uitkomsten van het onderzoek zijn in negen kernpunten samen te vatten. 
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1. Seks is een belangrijk thema op internet 

De zoektocht naar seks of een relatie op internet is een nieuwe en frequente bezigheid van deze generatie 

jongeren. Een meisje van 18 jaar verwoordt dit zo: “Vroeger was seks de liefde bedrijven. Nu is het gewoon 

een game!” Een overgrote meerderheid van de actief internettende jongeren (82% van de jongens en 73% 

van de meisjes) heeft het afgelopen half jaar wel eens geflirt op het net. Eén op de vier jongens en één op de 

vijf meisjes heeft naar eigen zeggen het afgelopen half jaar wel eens cyberseks met iemand gehad. Dat is een 

groter deel dan eerder in landelijk onderzoek werd gevonden (Graaf, Meijer, Poelman, & Vanwesenbeeck, 

2005). Iets meer dan de helft van de jongens (57%) en iets minder dan de helft van de meisjes (42%) heeft in 

het afgelopen jaar een afspraakje ‘in real life’ gehad met iemand die ze op internet hadden ontmoet. 

2. Veel meiden en jongens hebben het afgelopen jaar een vraag gekregen over hun uiterlijk 

(“heb je grote borsten?”) of hun seksleven (“heb je het al eens gedaan?”)

En 40% van de jongens en 57% van de meisjes hebben in die periode wel eens het verzoek gekregen om iets uit 

te trekken voor de webcam of iets seksueels te doen. Ongeveer eenderde van de jongens en eentiende van de 

meisjes laat bij een dergelijk verzoek inderdaad iets zien voor de webcam. Over het algemeen doen ze dit dan 

omdat ze het zelf leuk, spannend of opwindend vinden. Voor de jongens geldt dat sterker dan voor de meisjes.

3. Grote mate van seksestereotypie in seksuele ervaringen op internet

Over de hele linie zien we grote verschillen tussen jongens en meisjes, vooral in de beleving van seksueel 

getinte ervaringen, de manier waarop ze hiermee omgaan en de redenen om wel of niet op seksueel getinte 

vragen en verzoeken te reageren. Over het algemeen biedt het internet jongens kennelijk meer leuke moge-

lijkheden op seksueel gebied dan meisjes. Zo vindt 62% van de 

meisjes het over het algemeen (helemaal) niet leuk om een sek-

sueel getinte vraag te krijgen, tegenover 13% van de jongens. 

Vooral een verzoek om te strippen of seksuele handelingen te 

verrichten voor de webcam vinden meisjes vervelend: 83% van 

de meisjes die wel eens een dergelijk verzoek krijgen geeft dit 

aan, tegenover 28% van de jongens. Het zien van beelden van 

het naakte lichaam of seksuele gedrag van iemand anders via de 

webcam vindt slechts 5% van de jongens niet leuk, tegenover 

63% van de meisjes. Jongens blijven dan ook eigenlijk altijd wel 
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kijken als zoiets gebeurt, ook als hen niet van tevoren werd gevraagd of ze dit wilden zien. Jongens gaan ook 

veel vaker in op seksueel getinte vragen of verzoeken dan meisjes. Wanneer meisjes hierop ingaan, doen ze dit 

vaker dan jongens om redenen anders dan dat ze dit zelf wilden, bijvoorbeeld omdat ze niet preuts of onaar-

dig over wilden komen, omdat ze niet wisten wat ze anders moesten doen of omdat de ander hen overhaalde 

of bedreigde. Deze grote mate van seksestereotypie maakt duidelijk hoe belangrijk het is om interventies 

gericht op de preventie van seksuele intimidatie en seksueel geweld op internet seksespecifiek op te zetten. 

4. Ongewenste vragen, verzoeken en beelden worden niet snel echt vervelend gevonden 

Veel jongens en meisjes die in het afgelopen jaar werden geconfronteerd met seksueel getinte vragen, ver-

zoeken en beelden én die aangaven dat ze dit over het algemeen niet leuk vinden, vinden toch niet dat ze 

‘iets vervelends’ hebben meegemaakt. Kennelijk kunnen jongeren dergelijke ervaringen makkelijk van zich 

af laten glijden. De beoordeling of een ervaring wel of niet vervelend is, heeft veel te maken met de eigen 

reactie op de gebeurtenis en de motieven achter deze reactie (namelijk of de reactie een eigen keuze was of 

werd gemotiveerd vanuit verwarring, overhalen of dwang). Wanneer op een verzoek wordt ingegaan omdat 

de ander druk of dwang uitoefende, wordt de ervaring (begrijpelijkerwijs) veel vaker als ‘vervelend’ betiteld. 

Dit komt bij meisjes van 12 tot 14 vaker voor dan bij meisjes die ouder zijn, mogelijk omdat de vaardigheden 

om de eigen grenzen te bewaken op deze leeftijd minder goed ontwikkeld zijn. Maar zelfs als iemand aan-

geeft dat iets ‘vervelend’ was, hoeft dit nog niet heel ernstig te zijn. Veel van deze vervelende ervaringen zijn 

volgens de jongeren die dit hebben meegemaakt bijvoorbeeld niet de moeite van het bespreken waard: ze 

hebben er met niemand over gesproken en geven ook aan dat dit niet nodig was. Mogelijk zorgt de anoni-

miteit op internet die de kans op vervelende ervaringen vergroot, er ook voor dat vervelende ervaringen op 

internet als minder ernstig worden ervaren dan ervaringen in het echte leven (Barak, 2005). De kans dat je op 

internet iemand tegenkomt die zijn geslachtsdeel laat zien is bijvoorbeeld veel groter dan dat iemand dat op 

straat laat zien, maar wanneer dit op straat gebeurt, is de impact veel groter. 

5. Nederlandse laagopgeleide meisjes van 15 tot en met 18 jaar lopen het grootste risico of 

ongewenste seksuele ervaringen

Nederlandse meisjes en meisjes tussen de 15 en 18 jaar worden relatief vaak geconfronteerd met onge-

wenste seksueel getinte vragen of verzoeken en ze krijgen vaker ongevraagd beelden te zien van iemands 

geslachtsorganen of seksuele gedrag. Dat geldt ook voor laagopgeleide meisjes. Naast het feit dat laagop-

geleide meisjes vaker met dergelijke ervaringen worden geconfronteerd, speelt ook de beoordeling ervan 

* * *  74  Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld



een rol. Hoogopgeleide meisjes vinden het over het 

algemeen minder vervelend om seksueel getinte 

vragen of verzoeken te krijgen. Bij jongens worden 

nauwelijks verschillen naar demografische achter-

grond gevonden, ook niet als het gaat om het eigen 

(grensoverschrijdende) gedrag. Dit is niet overeen-

komstig met landelijke gegevens omtrent grensover-

schrijdend gedrag in real life, waar laagopgeleide 

jongens zich bijvoorbeeld vaker schuldig aan maken 

dan hoogopgeleide jongens (Graaf et al., 2005). 

6. Negatieve ervaringen liggen in het verlengde van seksuele activiteit en assertiviteit 

Op grond van psychologische en gedragsmatige factoren valt niet goed te ‘voorspellen’ wie een grotere of 

kleinere kans heeft om geconfronteerd te worden met ongevraagde en ongewenste seksualiteit op inter-

net. Factoren die hier (vooral bij meisjes) nog wel mee samenhangen, zijn openheid op het internet (ook ter 

compensatie van beperkte sociale vaardigheid in het dagelijks leven), de frequentie van internetgebruik, het 

bezig zijn met seks op internet (door bijvoorbeeld te flirten en sekssites te bezoeken) en een positief seksueel 

zelfbeeld (in het algemeen bezig zijn met seks, seksueel zelfvertrouwen hebben en je niet schamen of schul-

dig voelen op seksueel gebied). Jongens en meisjes die hoog scoren op deze factoren, maken in zijn alge-

meenheid relatief veel mee op seksueel gebied op internet, maar ervaren dit minder negatief. Het krijgen 

van seksueel getinte vragen is voor zowel jongens als meisjes met deze kenmerken zelden ongewenst. Echter, 

in het spel van praten en flirten krijgen vooral meisjes toch ook te maken met negatieve ervaringen. Meisjes 

die open, (seksueel) actief en assertief zijn op internet krijgen vaker het verzoek om seksueel te cammen, ze 

gaan hier vaker op in en worden vaker ongevraagd opgenomen. Ze krijgen ook vaker beelden te zien van 

geslachtsdelen of masturbatie en zeggen vaker dat ze het afgelopen jaar ‘iets vervelends’ meemaakten. 

7. Rol ouders: afspraken maken helpt, op de hoogte zijn is belangrijker 

Afspraken die jongeren met hun ouders hebben over MSN, hangen nauwelijks samen met de mate waarin 

jongens en meisjes worden geconfronteerd met seksueel getinte vragen, verzoeken of beelden. Wel is het 

zo dat jongens en meisjes minder vaak antwoord geven op een seksueel getinte vraag of blijven kijken naar 

seksueel getinte beelden naarmate er meer afspraken met de ouders zijn gemaakt. Ook maken zij minder 
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vaak afspraakjes en maken zij minder vaak ongevraagd opnames van anderen. De mate waarin de ouders op 

de hoogte zijn van het gaan en staan van hun kinderen (dit wordt ook wel ‘monitoring’ genoemd) houdt bij 

meisjes wel verband met de mate waarin zij seksueel getinte confrontaties meemaken en is van invloed op de 

eigen reacties en het eigen grensoverschrijdende gedrag. Anders dan bij het maken van afspraken het geval 

is, is dit echter een factor die niet eenvoudig te veranderen is wanneer dit nodig zou zijn. Het gaat namelijk 

om meer dan enkel ‘in de gaten houden’. Het heeft betrekking op de algehele verhouding tussen ouders en 

kinderen. Die verhouding moet dusdanig zijn dat kinderen zelf bereid zijn om aan de ouders te vertellen wat 

ze uitspoken. Ouders staan voor de uitdaging het klimaat te scheppen waarin dit mogelijk is. 

8. Enkel waarschuwen helpt nauwelijks, bewustzijn van seksuele risico’s wel 

Vrijwel alle jongeren zijn wel eens geconfronteerd met waarschuwingen uit voorlichtingscampagnes over vei-

lig internetten. De waarschuwing die men het minst heeft gehoord, is dat met een webcam opnames gemaakt 

kunnen worden zonder dat je dit weet. De mate waarin iemand waarschuwingen heeft meegekregen, hangt 

voor zowel jongens als meisjes slechts in lichte mate samen met de manier waarop ze op seksueel getinte erva-

ringen reageren of de mate waarin ze zelf grensoverschrijdend gedrag vertonen. Weten welke risico’s er zijn 

is een eerste voorwaarde om je hiertegen te kunnen beschermen, maar zeker geen garantie. Zeker wanneer 

de kennis van deze risico’s al redelijk groot is, zullen andere middelen moeten worden ingezet om de kans 

op negatieve ervaringen en grensoverschrijdend gedrag te verkleinen. Met risicoperceptie – de mate waarin 

jongeren zelf vinden dat er risico’s zijn – zijn de gevonden verbanden al iets sterker. Jongens en meisjes die 

zich bewust zijn van de risico’s geven bijvoorbeeld minder snel antwoord op seksueel getinte vragen en laten 

ook minder snel (gevraagd of ongevraagd) iets zien voor de webcam. Ook dringen ze zelf minder snel aan 

op een antwoord op een seksueel getinte vraag of op seksueel cammen. De grote uitdaging voor de seksuele 

opvoeding gaat dus, in het algemeen én specifiek inzake seks op internet, verder dan alleen het waarschuwen 

van jongeren. De seksuele vorming zal er met name in moeten slagen daadwerkelijk risicobesef bij te brengen 

én oplossingen aan te leren, met name bij diegenen die in deze nieuwe realiteit het meeste risico lopen. 

9. Niet alle jongeren kunnen ergens met hun vervelende ervaringen terecht 

Van de groep jongeren die naar eigen zeggen ‘iets vervelends’ meemaakte op seksueel gebied, zegt meer dan 

de helft van de jongens en eenderde van de meisjes dat ze hier met niemand over hebben gepraat. De meest 

genoemde reden hiervoor is dat dit niet nodig was: het voorval werd niet ernstig genoeg gevonden of ze had-

den geen hulp nodig bij de verwerking ervan. Toch zegt ook een zorgwekkend aantal meisjes dat ze er niet 
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over gepraat hebben uit schaamte. Op de totale groep heeft 1,3% van de jongens en 3,6% van de meisjes wel 

eens iets vervelends meegemaakt én hier met niemand over gesproken uit schaamte-, schuld-, of angstgevoe-

lens. Voor deze groep jongeren zou een plek moeten komen (online of offline) waar ze anoniem terechtkunnen 

om over deze vervelende ervaringen te praten en waar ze de ondersteuning kunnen krijgen die wenselijk is. 

Wanneer jongeren wel over een vervelende ervaring hebben gesproken, was dit meestal met vrienden. Dit is 

ook wat jongeren die iets vervelends hebben meegemaakt het beste helpt, vindt men. 

6.2 Campagne ‘Verliefd op internet’

Mijn Kind Online is in oktober 2010 gestart met een landelijke campagne om ouders en scholen bewust te 

maken van de risico’s van cyberseks. De politie ondersteunt het initiatief. 

De campagne is gestart naar aanleiding van nieuwe cijfers rondom cyber-

seks. In 2009 deden 254 jongeren aangifte van seksueel misbruik via in-

ternet. In 2008 waren dat er nog 190. Volgens de politie is dit slechts het 

topje van de ijsberg. In de meeste gevallen worden kinderen gedwongen 

zich uit te kleden voor de webcam en vervolgens seksuele handelingen te 

verrichten. De dader neemt deze beelden op en gebruikt ze vervolgens 

om te chanteren of om ze als kinderporno te verspreiden. De campagne 

wil middels een brochure seksueel misbruik op het internet bespreekbaar 

maken. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de risico’s, maar ook op de 

normale interesses van kinderen en experimenterende pubers (Borgdorff 

& Pijpers, 2010). 

6.3  Porno kijken op internet

De onderzoekers Peter en Valkenburg deden in 2008 en 2009 onderzoek onder zo’n 750 jongeren tussen de 

13 en 18 jaar, naar de vraag hoe vaak ze porno kijken op internet. In 2008 en 2009 publiceerden ze hierover 

artikelen in vier verschillende Engelstalige vaktijdschriften.
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Uit het onderzoek van Peter en Valkenburg blijkt dat jongens vaker expliciet seksueel materiaal opzoeken 

dan meisjes. Van de jongens had 70% in de zes maanden voor het onderzoek op z’n minst één keer pornogra-

fische foto’s of video’s bekeken, bij de meisjes was dat 40%. Uit hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat er 

een relatie gelegd kan worden tussen het kijken naar pornografisch videomateriaal op internet en de mate 

waarin vrouwen worden gezien als lustobject. Dit gaat zowel op voor zowel jongens als meisjes. Niet alle 

materiaal laat dat verband zien. Het is vooral videomateriaal dat die opvattingen versterkt; pornografische 

foto’s hebben dat effect niet.

Jongeren die vaak porno kijken op internet zijn veelal onzekerder en minder tevreden over hun eigen seksle-

ven. De relatie tussen die variabelen wordt versterkt als de jongeren geen of niet veel seksuele ervaring heb-

ben. Een ander verband dat werd gevonden is dat jongeren die seksueel expliciet materiaal bekijken minder 

negatief staan tegenover casual sex en andere vormen van seks buiten een relatie om (Peter & Valkenburg, 

2008a, 2008b, 2009a & 2009b).

6.4  Internetvaardigheden van ouderen en jongeren 

In dagblad Trouw verscheen in augustus een artikel over het onderzoek Internet skills; vital assets in a infor-

mation society, dat werd uitgevoerd door communicatiewetenschapper Alexander van Deursen. Hieronder 

een ingekorte versie van dat artikel. 

 

Het niveau van internetvaardigheden van Nederlanders is zorgwekkend. Dit stelt communicatiewetenschap-

per Alexander van Deursen van de Universiteit Twente naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. Van 

Deursen keek in zijn onderzoek onder meer naar de verschillen in internetvaardigheden tussen jongeren en 

ouderen. 

300 proefpersonen moesten taken op internet uitvoeren, zoals een PDF-bestand opslaan, navigeren in ver-

schillende webdesigns, een tweesterrenrestaurant in Amsterdam opzoeken en uitvinden hoe je het goed-

koopst naar Amsterdam kunt reizen, met de trein of met de auto. Tijdens de taken werden alle schermacties 

van de proefpersonen opgeslagen. 

Op basis van zijn onderzoek concludeert Van Deursen dat het niveau van de internetvaardigheden van veel 

Nederlanders zorgwekkend is en dat bij relatief eenvoudige taken veel fouten werden gemaakt. Zo heb-
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ben veel internetgebruikers moeite met het kiezen 

van de juiste zoekwoorden en werd gevonden 

informatie in meer dan 90% van de gevallen niet 

geëvalueerd. 

In zijn onderzoek maakt Van Deursen onderscheid 

tussen mediumgerelateerde vaardigheden en inhou-

delijk gerelateerde vaardigheden. Bij mediumgere-

lateerde vaardigheden gaat het om de technische 

vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken 

van internet, de zogenoemde ‘knoppenkennis’. 

Bijvoorbeeld het bedienen van internetbrowsers en 

zoekmachines en het navigeren op het internet. Bij 

inhoudelijke vaardigheden gaat het onder meer om 

het zoeken naar informatie en hoe je bepaalde voor-

delen uit internetgebruik kan halen, zoals het goed-

koop aanschaffen van een product of het vinden van 

het ziekenhuis met de kortste wachtlijst.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bij oude-

ren schort aan mediumgerelateerde vaardigheden. 

Veelgemaakte fouten zijn het aan elkaar typen van 

zoekwoorden, het intypen van zoekwoorden in de 

menubalk en het verliezen van het overzicht als iets 

in een nieuw venster opent.

Bij jongeren is het beter gesteld met de mediumge-

relateerde vaardigheden, maar blijven de inhoude-

lijk gerelateerde vaardigheden achter op die van 

de ouderen. Dit uit zich onder andere in veel te 

algemene zoekwoorden en een te sterke focus op 

het eerste zoekresultaat. De verassende conclusie 
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is dat ouderen die de techniek van internetten beheersen inhoudelijk hun weg beter vinden dan jonge-

ren. De grootste verschillen bij alle soorten vaardigheden zijn echter waar te nemen tussen lager en hoger 

opgeleiden (Otter, 2009).

6.5  Informatiebronnen voor ouders en professionals

Brochures Verliefd op internet (10+) en Kinderen en internet (9-12)

Digivaardig & Digibewust heeft samen met Mijn Kind Online twee brochures uitgebracht voor mensen die 

zich willen verdiepen in de online leefwereld van kinderen en die willen weten hoe je kinderen in de basis-

schoolleeftijd het beste kunt begeleiden. De brochures zijn gratis aan te vragen via 

info@digivaardigdigibewust.nl.

LinkedIn Groep ‘Kinderen, seks en internet’

Blijf op de hoogte over het onderwerp via de LinkedIn-groep ‘Kinderen, seks en internet’, voor uitwisseling 

van tips, nieuws en suggesties. 

Zie: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3749682&trk=myg_ugrp_ovr 

Mediaopvoeding.nl

Ouders én professionals kunnen sinds kort vragen 

stellen over mediaopvoeding via www.mediaopvoe-

ding.nl

Mijndigitalewereld.nl  

Op de website www.mijndigitalewereld.nl, een initi-

atief van Digivaardig & Digibewust, is een schat aan 

informatie over kinderen en internet te vinden.
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Preventie en hulpverlening:
experts aan het woord 

“Er wordt momenteel van alles gedaan in de sfeer van preventie en behandeling 

van slachtoffers en plegers, maar het is niet genoeg. Er zijn wachttijden bij de 

hulpverlening, en niet elk slachtoffer en niet elke pleger krijgt de juiste zorg.” 

Partnership Aanpak Seksueel Geweld - Seksueelgeweld.info

Wordt dat beter? Wat zijn de ontwikkelingen en trends als het gaat 

om de kwaliteit en effectiviteit van hulpverlening en de variatie in het 

behandelaanbod? 

7
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7.1  Clemens Hosman 
over ontwikkelingen in preventie 
van seksueel geweld

Hosman is hoogleraar preventieve gezondheidszorg 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen (bij de vakgroep 

Clinical Psychology) en aan de Universiteit Maastricht 

(in de capaciteitsgroep Health Promotion en Health 

Education). Recentelijk is Hosman, in samenwerking met 

Parnassia Bavo Den Haag, gestart met een programma-

beschrijving van wat nodig is voor de gezonde ontwik-

keling van kinderen van ouders die in therapie zijn. 

Psychiatrische problematiek bij een of beide ouders is, 

zoals bekend, een risicofactor voor kindermishandeling/

seksueel misbruik en huiselijk geweld. Daarnaast is Hos-

man betrokken bij effectiviteitsonderzoek, in Nederland 

en internationaal. Hij is voorzitter van een stuurgroep 

van het Nederlands Jeugdinstituut en het RIVM over de 

database Effectieve interventies gericht op kinderen. 

‘In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat over 

de effectiviteit van preventieprogramma’s nog niet zo 

veel bekend is. Het onderzoeken van de effectiviteit van 

preventie is ook heel moeilijk en complex. In de tweede 

plaats zie je dat men in Nederland nog altijd weinig in-

vesteert in goede langetermijninterventies. Het is hier te 

vaak: gauw even een onderzoek. Er moet aantoonbaar 

en snel ‘gescoord’ worden. In andere landen zie je dat er 

interventies zijn die een geschiedenis hebben van 15 tot 

20 jaar ontwikkeling en onderzoek. Die zijn verbeterd, 

en dan nog eens verbeterd. Daar is dus over een lange 

termijn kennis over opgebouwd. 

Soms heb je geluk en kan iets dat bedacht is snel even 

onderzocht worden en blijkt het ook nog eens goed te 

werken, maar dat is een uitzondering. Uit een wereld-

wijd door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgevoerd 

onderzoek naar de effectiviteit van preventie komt naar 

voren dat een goed preventieprogramma een lang ont-

wikkelingstraject vergt. Helaas verwacht ik niet dat er in 

Nederland langduriger ontwikkeld en onderzocht gaat 

worden op het vlak van preventie.

Wel een trend, ook in Nederland, is dat de samenle-

ving steeds meer oog krijgt voor risicofactoren die 

eigenlijk al heel vroeg in het leven een rol spelen en 

veel langetermijneffecten hebben, vaak ook in een 

breed spectrum van het leven: werk, relaties, gezond-

heid. Een voorbeeld daarvan is kindermishandeling 

of verwaarlozing. Mensen met een achtergrond van 

mishandeling en verwaarlozing als kind, lopen een 

relatief hoog risico later veel problemen te krijgen of 

zelfs hetzelfde gedrag te gaan vertonen ten opzichte 

van hun kinderen.’ 

Generiek of probleemspecifiek? 
‘Als we ons richten op seksueel geweld is een interessan-

te vraag of er probleemspecifieke risicofactoren zijn die 

echt uitsluitend met seksueel geweld te maken hebben. 

Clemens Hosman
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Is bijvoorbeeld “slachtoffer zijn geweest van seksueel ge-

weld” een risicofactor voor het zelf plegen van seksueel 

geweld? Of voor het opnieuw slachtoffer worden? Ik heb 

de indruk dat veel preventieve interventies met betrek-

king tot seksueel geweld die ontwikkeld zijn in de afge-

lopen jaren, in de hoek zitten van de probleemspecifieke 

preventie. Zoals preventie in de vorm van het vroegtijdig 

signaleren van (seksueel) misbruik en programma’s om 

kinderen weerbaar te maken tegen seksuele intimidatie. 

Ik zeg niet dat probleemspecifieke programma’s niet 

goed zijn, maar ik pleit ervoor om ook aandacht te be-

steden aan meer generieke preventie en de invloed van 

basale risicofactoren als alcoholgebruik en psychiatrische 

problematiek op het plegen van seksueel geweld.’ 

Preventie nog niet erg succesvol
‘Een andere interessante vraag is waardoor het komt 

dat we als samenleving nog niet erg succesvol zijn in het 

voorkomen van problemen als seksueel geweld. Zijn de 

preventieprogramma’s en -interventies niet effectief, of 

worden op zich goede interventies niet genoeg ingezet 

of verkeerd gebruikt? 

De hedendaagse eis dat een interventie aantoonbaar 

effect moet hebben, daar sta ik wel achter. Zoals het 

tot voor kort ging – als je maar groepen draaide en 

hard werkte, dan was het goed – wordt nu gelukkig 

niet meer geaccepteerd. Want het is niet alleen zo dat 

veel preventieprogramma’s helemaal geen effect heb-

ben, er is ook een aantal preventieprogramma’s – ge-

lukkig niet meer dan 10 à 15 procent – dat negatieve 

effecten heeft. Tegelijkertijd vind ik dat programma’s 

de tijd moeten krijgen. Je kan spreken van een soort 

piramide. Bovenaan staan de programma’s die vol-

doende ontwikkeld en uitgeprobeerd zijn én effectief 

zijn. Daaronder staan de programma’s die een klein 

beetje effect hebben en die doorontwikkeld zouden 

moeten worden. En onderaan staan de programma’s 

die geen effect hebben of een negatief effect. En 

dan heb je het alleen nog maar over de effectiviteit, 

en nog niet over het bereik. Want met enige voor-

zichtigheid stel ik dat preventieve programma’s en 

interventies op het gebied van geestelijke gezondheid 

niet meer dan 4 à 5 procent van de risicogroepen in 

Nederland bereiken. Dus behalve effectiviteit is ook 

bereik een belangrijk punt van aandacht. Een van 

de manieren om beide tegelijkertijd te verbeteren is 

het systematisch, stapsgewijs, samen met “het veld” 

ontwikkelen en doorontwikkelen van interventies, 

waarbij na elke stap onderzocht wordt wat het effect 

is. Een tweede manier om het bereik te verbeteren 

is gebruikmaken van nieuwe kanalen en media. Het 

internet is een medium dat wereldwijd gigantisch in 

ontwikkeling is en dat groepen bereikt die voorheen 

moeilijk bereikbaar waren als het gaat om preventie 

en hulpverlening, zoals adolescenten. Ook daar moet 
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je niet een heel groot effect van verwachten in termen 

van bereik. Maar het is wel een groeimarkt, denk ik.’ 

Community-aanpak
‘Een andere ontwikkeling die gaande is, noemen wij 

de overgang van een meer individu- en persoonsge-

richte aanpak naar een community-aanpak. Hulpver-

leningsinstellingen, met name ggz-instellingen, zijn in 

de afgelopen decennia steeds verder van de bevolking 

af komen te staan. En nu is er een ontwikkeling terug 

naar de samenleving. In de praktijk betekent dat een 

versterking van de eerstelijnszorg, meer maatschap-

pelijke zorg en meer preventie. De instellingen die 

dat als doel hebben, zijn verenigd onder de naam 

Indigo-instellingen. Zes ggz-instellingen doen daaraan 

mee, waaronder Altrecht in Utrecht, GGz-Zeeland en 

GGz- Drenthe. In Maastricht is iets verwants opgezet, 

namelijk een communityproject in nauwe samenwer-

king met de gemeente, dat zich vooral gaat richten op 

de zogenoemde krachtwijken. Samen met de bewoners 

worden de belangrijkste problemen geïnventariseerd. 

En we houden elk half jaar met sleutelfiguren uit de 

verschillende wijken een soort werkconferentie. Verder 

zijn we ook bezig een lokale televisieserie op te zetten, 

een soort soap waarin allerlei sociale en psychische pro-

blemen naar voren komen. Zo’n probleem als seksueel 

geweld zou daar perfect in passen. Als de opnamen 

klaar zijn moeten we een link leggen tussen de soap 

en internet, zodat mensen via de soap op internet door 

kunnen gaan op een probleem en zonodig verwezen 

worden naar adequate hulp. Zo zou een aflevering 

kunnen gaan over een meisje dat verkracht is, waarbij 

je in die aflevering de gevolgen laat zien en van daaruit 

ook de eerste stappen die het meisje en haar omgeving 

kunnen zetten. En dan organiseer je daaromheen een 

circuit van gekoppelde activiteiten op het internet en 

in de buurt. Een soort clusteraanpak met informatie, 

preventie – zoals waarden en normen over seksueel 

gedrag overbrengen, vaardigheden als communiceren 

over wensen en grenzen en weerbaar zijn ontwikkelen 

– en hulp omvat.’ 

Cluster van problemen
‘Een probleem als huiselijk geweld – en hetzelfde geldt, 

denk ik, voor seksueel geweld – wordt volgens mij nog 

te vaak te eng aangepakt. Hetgeen contraproductief 

zou kunnen werken, zeker omdat we het over een 

taboe-onderwerp hebben. Huiselijk en seksueel geweld 
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vormen mijn inziens een cluster samen met andere 

problemen die zich tegelijkertijd voordoen. En als je 

dat clusterprobleem aanpakt, heb je een veel groter 

maatschappelijk draagvlak om ook het huiselijk en 

seksueel geweld aan te pakken. Het beschikbare instru-

mentarium is dan ook veel groter en het rendement 

kan breder zijn. Je moet dan denken aan dingen als 

betere schoolprestaties en minder schooluitval, minder 

geweld op straat én minder geweld achter de voordeur. 

Zo’n clusteraanpak sluit ook goed aan bij de ontwik-

kelingslijn waarin hele vroege risicofactoren een grote 

rol spelen in uiteenlopende problemen later en waarin 

de ene risicofactor de andere oproept. De aandacht 

voor ontwikkelingslijnen begint steeds meer te groeien, 

aandacht dus voor in welke ontwikkelingstadia welke 

risicofactoren een rol spelen.

Wat er nu bijvoorbeeld vaak gebeurt is dat op mid-

delbare scholen een cursus gegeven wordt waarin de 

leerlingen leren respectvol met elkaar om te gaan. Maar 

het niet respectvol met elkaar omgaan heeft vaak al een 

lange voorgeschiedenis. Agressief gedrag begint vaak al 

op een leeftijd van drie à vijf jaar. Zo’n patroon is er dan 

al gedurende een jaar of tien ingesleten voordat het aan 

de kaak gesteld wordt. De weerstand tegen verande-

ring is groot, zeker als het gaat om gedrag dat ingebed 

is in een heel patroon van deviante gedragingen en 

problemen. 

Een eerste vereiste is dus kennis over de ontwikke-

lingslijn in relatie tot seksueel geweld. Hoeveel kennis 

daarover al voorhanden is, weet ik niet. Ik weet wel 

dat als het gaat om lichamelijke en emotionele kin-

dermishandeling, men al behoorlijk veel weet over de 

ontwikkelingslijn.’ 

Preventie per levensfase, doelgroep of 
risicofactoren
‘Je kunt bij preventie de ontwikkeling van de wieg 

tot het graf tot uitgangspunt nemen. Bij elke ontwik-

kelingsfase past een bepaald pakket van preventie-

interventies. Je kunt ook een doelgroep of een setting 

als uitgangspunt nemen. Neem het leger en het seksueel 

geweld dat in die setting plaatsheeft. Voor die doel-

groep en setting zijn sommige preventie-interventies 

niet geschikt en andere wel. Je kunt ook een aantal 

belangrijke algemene risicofactoren opsporen die niet 

alleen te maken hebben met seksueel geweld, maar ook 

met ander probleemgedrag, zoals relatieproblemen, een 

gebrek aan empathisch vermogen, een gebrek aan so-

ciale vaardigheden. Dan kan een waardevolle actie zijn. 

Interventies met een zogenoemd breed spectrumeffect 

moet je niet negeren als je seksueel geweld wilt aanpak-

ken. Je richt je dan dus niet alleen op seksueel geweld, 

maar bijvoorbeeld meteen ook op pestgedrag. Het kan 

een meerwaarde hebben om bewust een breed spec-

trum van problematisch gedrag aan te pakken, waarvan 

seksueel geweld maar één onderdeel is.’
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7.2  Margreet Visser 
over ontwikkelingen in de 
behandeling van jeugdige 
slachtoffers van seksueel geweld 

Visser is van huis uit klinisch psycholoog. Momenteel is 

ze coördinator van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum 

in Haarlem.

Visser: ‘Het gaat langzaam, maar er zijn goede ontwik-

kelingen gaande. Een jaar of twaalf geleden is hier in 

Haarlem, met steun van de landelijke overheid, een Kin-

der- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) gestart. Nu is er ook 

een in Friesland, bij Fier Fryslân. En er komen er meer. 

Daarnaast zijn er nu zo’n 17 methodieken voor de aan-

pak van kindermishandeling, die steeds meer gebruikt 

worden. Die kunnen ook in het geval van seksueel 

misbruik van kinderen ingezet worden. Iva Bicanic van 

UMC Utrecht is bezig met een promotieonderzoek over 

het behandelen van eenmalig verkrachte kinderen in 

Utrecht. Er is echter nog wel veel onwetendheid in de 

hulpverlening over wat wel en niet helpt. Er is heel veel 

angst bij hulpverleners om bij cliënten misbruikherin-

neringen naar boven te halen. Ze hebben nog steeds 

iets van: daar niet te veel aan denken, en als je erover 

gaat praten gaan cliënten er misschien op decompen-

seren en er op achteruit in geestelijke gezondheid. Wat 

die hulpverleners dan vergeten, is dat het cliënten zijn 

die zich vaak juist aanmelden omdat ze al heel veel 

herbelevingen hebben. Het kan wel verstandig zijn om 

niet meteen op alle details in te gaan, maar dan kun je 

toch helpen door veel uitleg te geven, psycho-educatie. 

Daarvoor moet je wel weten of er seksueel misbruik 

heeft plaatsgehad. Dus daar moet altijd naar gevraagd 

worden. Zeker in het geval van een borderline persoon-

lijkheidsstoornis of vroegkinderlijke traumatisering is de 

kans heel groot dat er sprake is geweest van misbruik 

of mishandeling. Veel cliënten, zeker kinderen, krijgen 

nog geen goede hulp. Misbruik en mishandeling worden 

nog te weinig gesignaleerd, en als het al gesignaleerd 

wordt is de reactie van mensen, juist bij kinderen: “Als 

het maar gestopt is, dan is het goed.” De weinigen die 

wel behandeld worden, krijgen doorgaans een te weinig 

gerichte behandeling.’

Huiselijk geweld versus seksueel geweld
‘Er waren op een gegeven moment echt heel veel aan-

meldingen van seksueel misbruik bij ons centrum, maar 

dat is in de afgelopen tijd veel minder geworden. Niet 

omdat het seksueel geweld minder is geworden, maar 

omdat er nu heel veel aanmeldingen zijn van huise-

lijk geweld. Als je daarop doorvraagt blijkt daaronder 

meestal ook seksueel geweld te zitten. Maar de ver-

wijzers verwijzen liever gewoon naar huiselijk geweld. 

Waarschijnlijk is het gemakkelijker om huiselijk geweld 

te signaleren en daarop door te gaan, dan om te kijken 

of er (ook) sprake is geweest van seksueel geweld. Het 

Margreet Visser
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gaat trouwens heel vaak samen; mishandeling, psychisch 

geweld en seksueel geweld. 

Seksueel geweld is onder de koepel huiselijk geweld 

gekomen, waarmee volgens mij ook gedacht wordt dat 

als je mishandeling aanpakt, je tegelijkertijd het seksu-

eel geweld aanpakt. Nu kun je door het fysieke geweld 

te stoppen ook wel het seksuele geweld stoppen. Maar 

de behandeling van de gevolgen van mishandeling is 

niet hetzelfde als de behandeling van de gevolgen van 

seksueel geweld. Seksueel misbruik doet structureel iets 

anders met een persoon dan mishandeling. Het een is 

niet erger dan het ander, maar het een vraagt wel een 

andere behandeling.’

 

Verschillende vormen van geweld apart 
benoemen 
‘Heel lang werd er bij huiselijk geweld in de vorm van 

(ex-)partnergeweld niet aan de kinderen gedacht. 

Daarna kwam de fase van “ze hebben niets gezien, dus 

niets gemerkt”. Daarna kwam de fase “oké ze heb-

ben misschien wel iets gezien, maar als het stopt, is het 

klaar”. Terwijl het kan zijn dat deze kinderen als getuige 

van huiselijk geweld erg getraumatiseerd en beschadigd 

zijn en therapie nodig hebben. En we weten inmiddels 

dat deze kinderen een verhoogd risico hebben op nare 

seksuele ervaringen, binnen het gezin en/of daarbuiten. 

Omdat huiselijk geweld de laatste tijd veel meer in 

de aandacht staat, vind ik het belangrijk dat seksueel 

misbruik en seksueel geweld apart benoemd blijven. 

Huiselijk geweld vind ik sowieso een nare term. Heime-

lijk geweld zou dan nog beter zijn. Laten we nu gewoon 

spreken over partner- of relatiegeweld, kindermishan-

deling, verwaarlozing, seksueel misbruik en dergelijke. 

Laten we het allemaal bij de naam noemen, waar het 

over gaat. Of noem het geweld in vertrouwensrelaties. 

We hebben er ook tijdens het formuleren van de richt-

lijn Familiaal huiselijk geweld (Hagemeijer, Fisher, Franx 

& Pater, 2010) over gediscussieerd. Familiaal huiselijk 

geweld, hebben we er uiteindelijk van gemaakt. Maar 

benoeming van elk van de vormen daarvan is belangrijk. 

Waarbij ik overigens niet denk aan aparte steunpunten 

voor elke vorm van huiselijk en seksueel geweld.’ 

Speciaal aanbod voor kinderen en 
jongeren
‘Ik denk dat je kinderen en jongeren systematisch moet 

onderscheiden en deze doelgroep niet moet onder-

brengen in een algemeen aanbod. Dat werkt niet. Er is 

landelijk wel wat discussie daarover. Hier en daar wordt 

geopperd om de Advies- en Meldpunten Kindermishan-

deling en de Steunpunten huiselijk geweld samen te 

voegen. Ik geloof daar niet in. Kinderen zijn altijd letter-

lijk het ondergeschoven kindje. Kinderen stemmen niet, 

ze hebben geen stem in deze maatschappij. De rechten 

van kinderen worden in Nederland nog steeds gewoon 

geschonden. We zijn door Unicef op de vingers getikt. 

Ga het nooit onderbrengen, maar houd die aandacht 

voor kinderen altijd apart!

Ik werk vooral met kinderen die slachtoffer en/of pleger 

zijn van seksueel misbruik en mishandeling. Dat is wat 

hier heel veel wordt aangemeld. Wat ik ook zie is dat er 

in tehuizen voor kinderen tot 12 jaar veel kinderen zitten 

met seksuele gedragsproblemen. En wat ik hier vooral zie 

– want er zijn heel veel kinderen met seksuele gedrags-

problemen – is dat deze kinderen veel te weinig worden 

aangemeld voor hulpverlening. Wij hebben hiervoor een 
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speciaal aanbod. Scholen weten dat inmiddels en maken 

er ook steeds vaker gebruik van.’

Van school sturen 
‘Waar ik me zorgen over maak, is de reactie op seksuele 

problemen bij kinderen. Het is eng of het wordt gewoon 

geschoven onder “seksueel kinderlijk spel”, en op die 

manier echt gebagatelliseerd en genormaliseerd. Of het is 

het tegenovergestelde: een reactie van enorme stress en 

paniek. Drie van de vijf scholen waar wij mee te maken 

hebben gehad, hebben tegen ons advies in kinderen van 

zes of zeven jaar van school gestuurd. Onder druk van 

andere ouders. “Als dit kind niet van school gaat, haal ik 

mijn kind weg.” Dat vind ik zo choquerend en zo erg. Daar 

zie ik echt de verharding van de maatschappij in én dat 

de beroepsgroepen hierin niet goed handelen. Als je als 

school een jong kind uitstoot vanwege seksuele gedrags-

stoornissen, hoe erg die ook zijn, wat doe je zo’n kind dan 

aan? Waar kan dit kind dan nog veilig opgroeien en leren 

wat goed en fout is? Het AMK in onze regio vindt terecht 

dat ze naar ons toe moeten. Er is ook therapie voor hen 

ontwikkeld. Een aantal kinderen kan na behandeling weer 

naar school, sommige moeten naar het speciaal onderwijs. 

Een aantal van deze kinderen komt in een specialisti-

sche kliniek terecht. Ik ken verhalen uit de kinder- en 

jeugdpsychiatrie over kinderen die in klinieken zitten die 

geschorst worden, omdat ze seksuele gedragsstoornis-

sen vertonen. Hun gedrag wordt niet getolereerd voor 

de veiligheid van de andere kinderen. Dan komen ze dus 

thuis bij hun ouders terecht, en wat gebeurt er dan? Dan 

gaan ze hun kleine broertje of zusje bespringen. Dat zijn 

aanmeldingen die wij hier vrij veel krijgen, een broertje 

of zusje dat een ander broertje of zusje heeft misbruikt.’

Gewetensontwikkeling
‘We moeten veel meer naar een maatschappij toe waarin 

we verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen. Heel 

veel kinderen die ik zie, zijn kinderen die hechtingspro-

blemen hebben, die geweld in het gezin hebben mee-

gemaakt, die opgegroeid zijn met grenzeloosheid thuis 

en die pornografie hebben gezien. Zij gaan het gedrag 

van hun ouders en oudere broertjes en zusjes herhalen 

met een ander kind en worden vervolgens van school 

gestuurd. We moeten in plaats daarvan met elkaar – 

scholen en hulpverleners – veel meer gaan kijken hoe 

we het kind kunnen blijven accepteren en het gedrag 

afkeuren en afleren. Gooi het maar open, bespreek het 

ook met de andere kinderen. “Een kind moet nog leren, 

daar gaan wij met elkaar bij helpen.” Het is een kwestie 

van gewetensontwikkeling: seksueel misbruik mag niet, 

net als snoepjes stelen en vals spelen. Het gedrag mag 

niet worden geabnormaliseerd en de kinderen mogen 

niet weggezet worden als “daders van seksueel geweld”. 

Die reactie geeft de verharding van de maatschappij 

weer. Dat is het principe dat Wilders hanteert: bang 

maken, buitensluiten en uitstoten. Het is ook meegaan 

in de hysterie van ouders, alhoewel het begrijpelijk is 

dat ouders bang zijn. Maar heel vaak is het ongewenste 

gedrag met een eenvoudige aanpak op te lossen, juist bij 

die kleintjes, omdat ze nog middenin de gewetensont-

wikkeling zitten. 

Wij werken veel met het Vlaggensysteem dat in België 

ontwikkeld is (Frans & Franck, 2010). Daarnaast heb ik 

informatie uit Amerika over seksuele gedragsproblemen 

bij kinderen vertaald. Er is in Amerika redelijk veel on-

derzoek gedaan en daarom ben ik dat beetje bij beetje 

aan het vertalen om er bekendheid aan te geven. We 
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krijgen ook een nieuwe website, waar we meer voorlich-

ting op willen gaan zetten.’ 

E-therapie
‘Er zitten heel goede kanten aan therapie via internet, 

zeker als je het hebt over eenmalig seksueel misbruik. 

Daarvan weten we dat met name het uiten van gedachten 

en gevoelens heel belangrijk is om de neurale netwerken 

van een traumatisering open te breken. Dan helpt inter-

nettherapie goed. Ik zie er de voordelen van in en er zijn 

mijn inziens niet direct risico’s aan verbonden. Maar als je 

het over langdurig seksueel misbruik hebt, dan heeft een 

slachtoffer – volwassene of kind – direct visueel contact 

en gesprekken nodig met iemand die betrouwbaar is, die 

dingen benoemt, die verbaliseert en haar of hem de hele 

interne chaos laat structureren. Dat is essentieel. Internet-

therapie werkt dus goed, maar niet voor iedereen en niet 

in alle gevallen. Het zal niet alle traditionele methoden 

kunnen vervangen. Er moet bijvoorbeeld een basis aanwe-

zig zijn van waaruit een cliënt kan verbaliseren, betekenis-

volle tekst in kan tikken. En er moet iets van een helende 

relatie zijn met iemand die “ontvangt en reageert”. Die 

laatste kan een e-therapeut zijn of iemand buiten de 

e-therapie. Voor kinderen is e-therapie als enige vorm van 

therapie niet erg geschikt, omdat voor kinderen het aanra-

ken belangrijk is, het lichamelijk werken en de relatie met 

een vertrouwde persoon. De kinderen waar het hier over 

gaat zijn zo in de war dat ze letterlijk niet weten waar hun 

lijf begint en eindigt. Ze kennen geen grenzen, ze kennen 

hun eigen lijf niet. En dat leer je niet via internet. 

Het is bij internettherapie dus nodig om te gaan diffe-

rentiëren. Het is volgens mij een goede, laagdrempelige 

manier om mensen binnen te halen. Voor een deel van 

de cliënten is zulke hulp ook voldoende, maar voor een 

ander deel niet.’ 

Stap terug
‘Vooralsnog vind ik het nog een zooitje in Nederland 

als het gaat om aandacht voor kinderen en geweld of 

mishandeling. Maar er zijn ook goede ontwikkelingen. 

André Rouvoet heeft enorm veel betekend voor het 

op de kaart zetten van kindermishandeling. Wel denk 

ik dat hij een vergeefse strijd heeft gevoerd, want het 

ministerschap voor Jeugd en Gezin is alweer verdwenen. 

Kijken we naar het Bureau Jeugdzorg en het AMK: het 

werkt niet, dat is duidelijk. De hele ketensamenwerking 

werkt niet. Maar ik denk ook dat je als je het over geweld 

en trauma hebt, je altijd te maken hebt met de dyna-

miek van geweld en van de polarisatie. Er vindt altijd 

polarisatie op allerlei vlakken plaats. In jezelf, als je een 

posttraumatische stresstoornis hebt en last hebt van her-

belevingen of vermijding. In een team, als daar mensen 

in zitten met als aandachtsgebied kindermishandeling of 

seksueel misbruik. Tegenover elkaar staan dan “het altijd 

en overal kindermishandeling zien” en het “nooit kin-
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dermishandeling tegenkomen”. In de samenleving zijn er 

altijd mensen met verdrongen herinneringen, mensen die 

het probleem te groot maken, mensen die het onderwerp 

mijden. Het is het primaire mechanisme van de mens – 

problemen te groot en problemen te klein maken. 

Je kunt als overheid ook zeggen dat je de hulp na 

seksueel geweld gaat onderbrengen bij bijvoorbeeld 

de Wmo. Dan worden slachtoffers dus afhankelijk 

van degene die daar zit en van de gemeente. Dat kan 

niet, denk ik. Ik denk dat de landelijke overheid de 

verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat er geld 

is voor aparte plekken en gespecialiseerde hulpverle-

ners. Maar dat betekent dat je als landelijke overheid 

moet sturen en dat is een heel moeilijk punt voor onze 

rijksoverheid. Want de trend is juist decentraliseren en 

dereguleren.’ 

Preventie
‘Ik ben optimistisch over de ontwikkelingen op het ge-

bied van preventie waar het gaat om kinderen met seksu-

ele gedragsproblemen. Ik zie ook goede ontwikkelingen 

waar het gaat om het normaliseren van seksueel gedrag, 

zoals in het genoemde Vlaggensysteem. Het praten over 

seksualiteit en lijfelijkheid, over aanraken, dat wordt 

gemakkelijker en wordt meer gedaan. Daar zie ik goede 

preventiemogelijkheden in. Emancipatiebeleid kan ook 

veel bewerkstelligen en is hard nodig bovendien. Ik kom 

de laatste tijd in ons centrum steeds vaker in aanraking 

met pubers met een denkwijze van “mannen zijn de 

baas”. Ik weet niet of dat een algemene trend is of dat 

het te maken heeft met onze doelgroep.

En tot slot: ik hoop echt dat het komt tot een landelijk 

dekkend netwerk van Kinder- en jeugdtraumacentra.’

7.3  André Lubbers over trends en 
ontwikkelingen in de hulpverlening 
aan (mannelijke)  slachtoffers 

Lubbers is psychotherapeut en gespecialiseerd in 

hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van seksueel 

geweld.

‘De grootste ontwikkeling vind ik toch wel dat nu 

ook veel mannen en jongens waarvan je dat niet had 

verwacht, naar buiten komen met hun slachtofferver-

halen. Dat steeds meer vrouwen dat doen, was te ver-

wachten. Omdat die meer kunnen steunen en leunen 

op het maatschappelijk aanvaarde idee dat veel vrou-

wen en meiden seksueel misbruikt worden. Maar dat 

steeds meer mannen en jongens naar buiten komen 

met hun ervaring, vind ik verrassend en een belangrijke 

ontwikkeling. Dat zij als het ware zichzelf verbazen 

over dat ze iets bij zich dragen dat eigenlijk gewoon 

niet goed is. Dat zij dat bij wijze van spreken ook ge-

constateerd hebben. ‘Het gaat, geloof ik, niet zo goed 

met mij. En dat komt eigenlijk gewoon omdat ik zelf 

geen waarde heb gegeven aan dat wat er is gebeurd.’ 

Dat zichzelf serieus nemen en verantwoordelijkheid 

André Lubbers
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nemen voor hoe ze zich voelen, is voor een man/jon-

gen heel belangrijk. Het betekent het doorbreken van 

de traditionele mannelijkheidscodes waarin pijnlijke 

vernederende ervaringen gebagatelliseerd worden. 

Al zeg ik er meteen bij dat heel veel mensen, man-

nen vooral, nog altijd te weinig zelfonderzoek durven 

te doen. In mijn praktijk zie ik bijvoorbeeld vaak dat 

met name jongeren die bij wijze van spreken gisteren 

aangerand zijn op een of ander dansfeest, dat vandaag 

al kwijt willen. Het is dan nodig om, zonder hen teleur 

te stellen, te doordringen van het besef dat dit niet 

zomaar handjeklap kan. Vaak is ‘het vernietigde stuk’ 

nog niet eens binnen de sfeer van besef gekomen. Dus 

moet je uitleggen dat hij of zij eerst echt moet gaan 

beseffen wat er is gebeurd en wat dat gedaan heeft 

met hem of haar. Dat alleen al kost tijd. Als je die fase 

overslaat in je therapie, kunnen er restanten blijven 

zitten waarop cliënten gaan teruggrijpen en die een 

reden kunnen zijn om opnieuw hulp te zoeken. Veel 

zogenoemd ‘shopgedrag’ wordt veroorzaakt door het 

nog aanwezig zijn van allerlei restanten van problemen 

die zijn blijven zitten na de hulpverlening. Waarbij 

het vaak gaat om achterwege gehouden elementaire 

beschadigingen.’ 

Gevoelens
‘Een verwante ontwikkeling is dat jongens en mannen 

steeds meer geneigd zijn om open te zijn over hun ge-

voelswereld. Ik juich dat toe. De communicatiecodes zijn 

daardoor ook meer gericht geworden op emoties. Dat 

zie ik als een van de oorzaken dat seksueel misbruik van 

jongens/mannen gemakkelijker bespreekbaar wordt. 

Die beweging - misschien een doorgaande beweging, 

misschien een golfbeweging - is vooral in gang gezet 

door vrouwen. Die eigenlijk tegen mannen zeggen: ‘Hoe 

dan ook, ik wil weten hoe jij je voelt’. En uiteindelijk 

zijn mannen hun gevoelens ook naar elkaar meer gaan 

uiten. Dat is de invloed van de vele vrouwen en meiden 

die heel slim en emotioneel intelligent zijn. Die hebben, 

in tegenstelling tot vroeger, ook een voorbeeldfunctie 

voor veel van hun vrienden en mannelijke familieleden. 

Daar waar in de laatste feministische golf er vooral 

een botsing was tussen vrouwen en mannen, zie je nu 

meer wederzijdse invloed. De verandering wordt ook 
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doorgegeven. Er is een grote groep vaders van, zeg 

maar,  tussen de dertig en de vijftig, die op een andere 

toon is gaan spreken met hun zonen, waarbij er ook 

ruimte is voor het tonen van emoties. Daarnaast is er de 

invloed van allerlei publicaties in de laatste twintig jaar, 

die de aandacht hebben gevestigd op het gevoelsleven 

van mannen. In de spreekkamers komt tegenwoordig de 

emotionele kant van mannen ook op tafel. Veel jongens 

en mannen vinden het al gewoon om aan te geven wat 

een bepaalde ervaring hen gedaan heeft. Een grote 

groep mannen/jongens die we als hulpverleners tien of 

twintig jaar geleden niet bereikt zouden hebben, berei-

ken we nu wel. Dat is een heel positieve ontwikkeling’. 

Taal van de straat
‘Opmerkelijk is ook dat die ontwikkeling niet alleen te 

zien is onder de goedgebekte, hoogopgeleide jongens 

en mannen van goede komaf. Als je als therapeut ook 

de taal van de straat spreekt en je precies de juiste 

elementen toevoegt, krijg je datgene boven tafel dat 

nodig is. Je moet als therapeut wel een opstelling kiezen 

waarbij de cliënt zich zo safe voelt dat er niet extra 

schaamte gecreëerd wordt over de openheid. In België 

praten ze zo prachtig over ‘jouw kant en de overkant’ 

dat je voortdurend ook die overkant in de gaten houdt: 

wat gebeurt daar? Zonder te oordelen. Want zo gauw 

de cliënt iets van een oordeel voelt, krijg je er niets meer 

uit. Daar zijn mannen heel erg sterk in, denk ik, en dat 

siert ze ook. 

Dus ongeacht niveau en afkomst, als je de ander niet 

oordelend bejegent, dan krijg je heel veel boven  tafel. 

En dat lukt niet zozeer beter doordat hulpverleners daar 

bedrevener in geworden zijn, maar doordat de manne-

lijke cliënten gemakkelijker naar buiten komen met hun 

problemen, ervaringen en gevoelens.’

Kunstje
‘Daarbij vind ik het heel belangrijk dat de autoriteit van 

de hulpverlener in een ander jasje komt. Niet ‘ik weet 

het beter dan jij’, maar: jij hebt je kunstje, ik heb mijn 

kunstje, en ik wil mijn kunstje graag inzetten voor jou. 

Ik ben bijvoorbeeld net terug uit Maleisië, waar je nog 

al die kleine bedrijfjes hebt. De een is  bedreven in het 

repareren van mijn fiets, ik niet, dus moet ik naar jou 

toe om erachter te komen wat er mis is met mijn fiets 

en je eventueel ook vragen de fiets voor mij te maken. 

In mijn praktijk zeg ik als het ware tegen een cliënt dat 

het gewoon hartstikke goed is dat hij bij mij is komen 

aankloppen. Want ik heb mijn kennis op orde, ik ben 

up to date, ik spreek de taal waarbij jij je veilig voelt, ik 

luister goed naar je, ik kijk goed naar je, je mag zijn wie 

je bent, en ik streef naar waarneming zonder oordeel. 

Dan  zal de cliënt mij in feite zijn fiat geven om autori-
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teit te zijn. Waarbij de cliënt zelf een andere soort van 

autoriteit heeft en behoudt. Die zakelijke invulling van 

het begrip autoriteit is een ontwikkeling die ik geluk-

kig bij veel hulpverleners zie. Wat meer bij zelfstandig 

gevestigden en wat minder bij hulpverleners die in grote 

instituten werken. Wat meer bij libertaire denkers, wat 

minder bij conservatieve denkers.’ 

Scoren
Een negatieve trend vind ik het voortdurend moeten 

scoren in de hulpverlening. Het steeds weer met iets 

nieuws moeten komen. De snelle afwisseling van the-

ma’s of problematieken die in de belangstelling staan. 

Het thema ‘seksueel geweld bij mannen en jongens’ was 

nog niet eens goed doorvorst toen het begin 2000 al-

weer uit de belangstelling verdween. En met ‘doorvorst’ 

bedoel ik: goed neergezet, doorontwikkeld, ingebed. 

En er is echt hard gevochten door ontwikkelaars als de 

Fiom voor het ingebed krijgen van hulp aan mannelijke 

slachtoffers van seksueel geweld, zodat een grotere 

groep bereikt en geholpen zou kunnen worden. Maar 

het is niet gelukt om het ontwikkelde aanbod overgeno-

men te krijgen door instellingen als het maatschappelijk 

werk en de Ggz. Met name de mannen en jongens die 

geen psychiatrische stoornis hebben, maar wel seksueel 

geweld ervaren hebben en daar last van hebben, vallen 

nu buiten de boot. Voor vrouwen geldt hetzelfde. De 

grootste groep vrouwelijke slachtoffers van seksueel 

geweld krijgt geen adequate hulp voor de problemen 

die het gevolg zijn van het seksueel geweld. Ik zie velen 

van hen in het alternatieve circuit terechtkomen. Waar 

ik woon, zijn een paar instellingen waar op basis van he-

ling, meditatie, yoga, gewerkt wordt aan het verwerken 

van seksueel misbruik. Niets ten nadele daarvan, maar ik 

vraag me wel of dit voldoende is en of het effectief is.  

De grote instellingen hebben de deskundigheid niet, of 

niet meer, of zijn niet toegankelijk voor mensen zonder 

psychiatrische stoornis. De zelfstandig gevestigden met 

kennis van zaken kunnen niet alle cliënten helpen, van-

wege de geringe middelen. Ik ben ook heel benieuwd 

hoe de bekostiging er in de toekomst uit gaat zien. Nu 

al moeten cliënten steeds meer zelf betalen, en het 

verhalen van de kosten van therapie op de dader is een 

hele toer. En dan heb je nog de wachtlijstproblematiek. 

Veel zelfstandig gevestigden willen geen wachtlijsten en 

zeggen dan nee tegen nieuwe cliënten. Bij de grote in-

stellingen moet een cliënt soms wel een jaar wachten tot 

ze aan de beurt zijn voor hulp. En vooral met stoornissen 

ten gevolge van ervaren seksueel geweld, vaak in combi-

natie met andere vormen van geweld, weet je dat haast 

geboden is met het aanpakken daarvan. Zeker als het 

gaat om jongens en mannen. Heb je ze, heb je de con-

nectie gemaakt, dan moet er ook meteen iets gebeuren. 

Gebeurt er niet meteen iets, dan verdwijnen ze in hun 

gewone circuits – werk en studie, vrienden en familie.’

Ggz
‘Een interessante vraag aan de Ggz-instellingen is wat 

hun inzet is om mannelijke slachtoffers van seksueel 

geweld hulp te bieden. Ik ben zeer benieuwd naar dat 

antwoord. Ik ken een aantal grote Ggz-instellingen waar 

het helemaal geen issue meer is. Een enkele instelling 

heeft nog een aanbod in combinatie met psychiatri-

sche problematiek. Of in combinatie met bovenmatig 

alcohol- en/of drugsgebruik, waarbij de uitval op basis 

van seksueel geweld aan de orde komt. Maar dan 
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moet iemand eerst helemaal ten gronde zijn gegaan 

aan middelengebruik, en dan is dat middelengebruik 

de invalshoek. Je ziet dan vaak dat de focus teveel 

gericht is op het middelengebruik en te weinig op de 

oorzaken ervan. Aan de basis van middelengebruik en 

criminaliteit ligt vaak een geweldservaring, seksueel 

misbruik of ander geweld. Dat zou verder uitgezocht 

moeten worden. Want nu wordt toch vooral gedaan aan 

symptoombestrijding.’ 

Meer bekendheid nodig
‘Ik vind dat er veel meer bekendheid gegeven moet 

worden aan het thema (mannelijke) slachtoffers van 

seksueel geweld. Een boost aan publiciteit, symposia 

en lokale activiteiten waardoor het probleem dichter-

bij komt. De hulp moet lokaal en kleinschalig zijn, het 

agenderen van het thema, het onderzoek, de voorlich-

ting kan het best landelijk gebeuren. Wat er nu gebeurt 

rond seksueel geweld in de kerkelijke sfeer, is een stap 

in de goede richting. Ik ben daar ook bij betrokken. 

Het is een gouden kans om seksueel geweld aan de 

orde te stellen, omdat het een probleem is dat heel veel 

mannen betreft. Wat nog steeds erg geheim is op dit 

moment. 

Moloch-cultuur
‘Waardoor de hulp niet goed is, heeft volgens mij te 

maken met de moloch-cultuur, de grootschaligheid van 

zorginstellingen. Waarbij management en management-

lijnen belangrijker zijn geworden dan de zorg waarvoor 

iedereen eigenlijk bij elkaar zit. Ik vind dat een bui-

tengewoon slechte ontwikkeling die al een lange tijd 

gaande is en niet te stoppen lijkt. Het gaat vooral over 

het in stand houden van instituten en niemand vraagt 

zich meer af waarom het instituut er is. Daarmee wordt 

een mentaliteit gekweekt waarin de maatschappelijk 

gerichtheid verdwijnt. De focus is niet gericht op maat-

schappelijke thema’s en problematieken, maar op het 

in stand houden van de instituten. Ik kan bij Jeugdzorg 

binnenlopen en dan zie ik een heleboel mensen heel 

hard werken achter hun p.c., maar ik zie geen kinderen, 

ik zie geen gezinnen. Ze zijn ontzettend druk bezig met 

het invoeren en bij elkaar zetten van gegevens. Maar 

niet met het kijken naar wat die gegevens zeggen. 

En dat dobberende kind zit daar maar. En als dat kind 

straks volwassen is, en nog steeds dobbert, dan hebben 

we het met zijn allen erg fout gedaan.’ 

Onvoldoende deskundigheid
‘Ik kom nogal eens in instellingen waar jongeren tussen 

de 14 en 20 jaar die iets te veel hebben meegemaakt 

in leefgroepen bij elkaar zitten, maar niet meer krijgen 

dan zorg en pedagogische ondersteuning. Van werkers 

die ik niet gelijkstel met de paters en nonnen van jaren 

geleden, maar die onvoldoende geschoold en voorbe-

reid zijn op het begeleiden van jongeren met ernstige 

problemen op het seksuele vlak. Dat heeft als conse-

quentie dat je een keer in de zoveel tijd een schandaal 

kunt verwachten. Alleen het zal nu wat sneller op straat 

liggen dan twintig, dertig jaar geleden. En neem nu het 

geval dat ouders aangeven dat hun kind, die in groep 3 

zit, zich bezighoudt met seksuele spelletjes, en zich daar 

ongerust over maken. Voordat je er erg in hebt zit er 

een batterij aan mensen om de tafel waarvan niemand 

het durft te hebben over wat nou de essentie is van dat 

gedrag. Dan moet ik weer op komen draven. Men durft 
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niet meer te spreken over seks en seksueel geweld, om-

dat men zelf een achterstand in kennis heeft en last van 

verlegenheid. Daar komt nog bij dat veel kennis  die in 

jaren opgebouwd is door mensen die echt heel diep zijn 

gegaan in het zelfonderzoek rondom seks en seksueel 

geweld, helemaal verdwenen is of alleen nog in wat 

kleinschalige initiatieven voortleeft. 

De scholingsmogelijkheden zijn ook erg afgenomen. 

Op de Hbo-zorgopleidingen en de Pabo’s gebeurt niks. 

Af en toe geef ik gastcollege op hogescholen. Het is 

bedroevend om te zien wat ze binnen hun lespak-

ket aangereikt krijgen op het terrein van seksualiteit, 

seksualiteitsbeleving, seksueel geweld. Niets! Hooguit 

toevallig íets, omdat een individuele docent de nood-

zaak daarvan inziet. En dat is tekenend voor instituten. 

Het toeval bepaalt waar aandacht voor is. Dat moet dus 

echt  beter worden. Als je mensen die beschadigd zijn 

door seksueel geweld in het licht zet, dan moet je wel 

een antwoord hebben op hun vragen en hulp kunnen 

bieden. Dus dat betekent in de eerste plaats scholing. 

Je ziet ook de boosheid groeien bij veel patiënten en 

cliënten. Zo van ‘daar kom ik niet voor’. En ik denk dat 

dit erger wordt, die ontevredenheid van cliënten over 

tekortschietende hulp.’ 

Fundamenteler 
‘Iets anders dat mijn inziens beter kan en moet, is 

fundamenteler kijken en nadenken over grensoverschrij-

dend seksueel gedrag. Wat zijn de disorders in een mens 

die er op een gegeven moment voor zorgen dat hij of 

zij over een grens heengaat? Hoe kijkt men in andere 

landen tegen dit soort problemen aan? Hoe kunnen we 

leren van de aanpak in de Verenigde Staten en Azië?

Wie kan dit oppakken? Wie zorgt voor de middelen? Als 

het om gemeenschapsgeld gaat, vind ik het buitensporig 

erg als geld niet aangewend wordt voor doelgroepen 

die het werkelijk nodig hebben. 

Passie
‘Wat verder natuurlijk ook vreselijk van belang is, als 

je kijkt naar de toekomst, is dat mensen beoordeeld en 

gewaardeerd moeten worden op hun kennis, maar ook 

op hun gepassioneerdheid voor het thema. Voordat 

iemand ‘op seksueel geweld wordt gezet’ moet de ken-

nis in beeld gebracht worden, maar moet ook gevraagd 

worden of diegene de passie heeft om juist met dit 

thema aan de gang te gaan. Ik geef begeleide intervisie 

en supervisie, en zie dan vaak dat een hulpverlener zich 

realiseert, en zich daarover dan ook schaamt, hoe snel 

en gemakkelijk hij of zij over leed heen kan stappen. Er 

bij stilstaan en er met anderen over praten helpt dan 

vaak al om die nodige passie te ontwikkelen.’  
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7.4  Anke van Dijke en Linda 
Terpstra over ontwikkelingen in 
hulpverlening na seksueel geweld 
(dubbelinterview)

Van Dijke en Terpstra vormen samen de directie van 

opvang- en hulpverleningsinstelling Fier Fryslân. 

Van Dijke: ‘In algemene zin wil ik zeggen dat alle ge-

weld lastig is. Dat er altijd schaamte en schuldgevoelens 

bij spelen. Maar seksueel geweld is daarbinnen nog 

weer de lastigste variant om mee naar buiten te komen 

als slachtoffer en pleger, en om te signaleren als samen-

leving. Er is natuurlijk een tijd geweest, toen Nel Draijer 

met de uitkomsten van haar onderzoek naar meisjes en 

vrouwen die aangerand of verkracht waren naar buiten 

kwam, dat niemand geloofde dat er zo veel misbruik, 

grensoverschrijdend gedrag, aanrandingen en verkrach-

tingen plaatshadden (Draijer, 1988). Als die gegevens 

nog steeds kloppen, en daar ga ik van uit, dan kun je 

zeggen dat het voor meisjes en vrouwen vrij gebruikelijk 

is om aangerand of verkracht te worden of met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag te maken te krijgen. Ik vind 

dat we daar moeizaam mee omgaan in de Nederlandse 

samenleving. Voor huiselijk geweld is behoorlijk veel 

aandacht, maar seksueel geweld is ondergesneeuwd 

geraakt. Dat vind ik eigenlijk ongelooflijk. Dat het zo 

makkelijk weggeschoven is. En het mag dan zo zijn dat 

in de visie van de overheid seksueel geweld onderdeel 

uitmaakt van huiselijk geweld, maar bij de politie valt 

seksueel geweld onder een andere afdeling dan huiselijk 

geweld, namelijk onder de afdeling zeden en zware 

criminaliteit. Het krijgt ook een ander code.’ 

Niet-pluis-gevoel
Van Dijke: ‘Ik denk dat we onszelf allemaal eens goed 

op het achterhoofd moeten krabben. We leven in een 

samenleving met een Bureau Jeugdzorg (BJZ) en een 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) voor de 

bescherming van kinderen. Die zich zelfs heel expliciet 

op veiligheid richten. Waar geldt dat als het kind echt 

in gevaar is in het gezin, het kind uit het gezin gehaald 

moet worden. Daar zit natuurlijk wel wat in, maar we 

kijken te weinig naar de mogelijkheden om binnen het 

gezin emotionele veiligheid te creëren. Het eerste wat 

we zeggen is: “Er is gevaar, hup, het kind eruit.” 

Wat ook een rol speelt is dat we in een geïndividualiseer-

de samenleving leven. Ouders praten niet veel met andere 

ouders. Anders zou je je nog kunnen voorstellen dat 

ouders tegen elkaar hun “niet-pluis-gevoel” uitspreken 

en dan gezamenlijk iets gaan ondernemen. Maar nu gaat 

het als volgt. Stel dat er een lerares is die een niet-pluis-

gevoel heeft over de thuissituatie van een leerling, maar 

geen concrete aanwijzingen. Ze wil haar vermoedens 

melden bij het AMK. Zij, of haar directeur, moet dan naar 

het gezin toe om te zeggen dat ze naar het AMK gaat 

om te melden. Het AMK gaat dan onderzoek doen. Dat 

Anke van Dijke & 
Linda Terpstra
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kost zes tot tien weken. Als er inderdaad iets aan de hand 

blijkt te zijn, meldt het AMK het gezin aan bij BJZ. Dat 

geeft een indicatie af voor tweedelijns hulpverlening. Laat 

dat nu weer twee of drie weken duren. Dan door naar de 

Jeugdzorg, op de wachtlijst. Dan is het zo weer een paar 

maanden later voor er echt hulp komt. Wel is er eerder de 

mogelijkheid van vrijwillige hulpverlening, maar als die 

niet aanslaat of als de thuissituatie te onveilig is voor het 

kind, moet toch weer aangeklopt worden bij het AMK. Als 

het AMK ondertoezichtstelling (ots) van het kind nodig 

vindt, en dit onderschreven wordt door de Raad voor de 

Kinderbescherming, wordt “de zaak” aangebracht bij de 

rechtbank. Als de ots toegewezen wordt, komt er een 

voogd in het gezin. Doorgaans ben je dan in totaal een 

jaar of twee verder. En die voogden hebben zo’n grote 

caseload dat ze hun werk niet goed kunnen doen. Zo 

maken we onszelf als samenleving helemaal vleugellam 

als het gaat om het beschermen van kinderen.’ 

Grenzen en moraal
Terpstra: ‘We raken de grenzen kwijt in wat seksuele 

grensoverschrijdingen zijn. Tegen mijn puberdochters 

zei ik een keer: “Stel de wereld vergaat. En we moeten 

van hetgeen 24 uur lang op tv is een beeld maken van 

onze samenleving. Wat voor indruk zou je dan hebben 

van onze maatschappij?” Dat zou wel heel erg zijn, 

vonden ze. We krijgen op zo’n grote schaal rommel 

voorgeschoteld waarin seks en lichamen helemaal 

vercommercialiseerd zijn. Tandenborstels moet je 

altijd als vrouwenbil of mannenpiemel promoten of 

iets wat daarop lijkt. We lijken zo de weg kwijt te zijn 

met ons allen. Jongeren die opgroeien in zo’n samen-

leving weten natuurlijk soms niet meer wat ze wel en 

niet normaal moeten vinden. Dat moeten we onszelf 

allemaal aanrekenen. Toen ik jongens interviewde die 

actief waren in de grensoverschrijdende seks, kreeg ik 

te horen: “Alles kan toch, waarom is het fout als ik twee 

vrouwen in de prostitutie heb werken en is het niet fout 

dat mijn buurman twee vrouwen in de supermarkt heeft 

werken? Want prostitutie mag toch in Nederland, is toch 

een eerbaar beroep?”

Dan zie je ook de worsteling met hoe je afzonderlijke 

informatiestromen moet kaderen in een helder beeld 

van waar we voor willen staan. Ik weet dat ik het 

daarmee ingewikkeld maak, maar zo complex is het nou 

eenmaal. Neem die casus van de groepsverkrachting die 

jullie eerder voorlegden. Mogelijk begint het met een 

meisje dat graag een bepaalde jongen wil. Iedereen 

heeft te veel gedronken en geblowd. Ze wil erbij horen 

en het begint dan misschien met seks met de jongen 

die ze wil. Daarna komt de vriend van die jongen, en 

daarna zijn de volgende stappen steeds kleiner. Jongens 

benoemen dat ook: als ze al met nummer 2 en 3 naar 

bed is geweest, wat maakt het dan nog uit als ze dat 

ook doet met de nummers 4, 5, 6 en 7? En het meisje 

denkt waarschijnlijk ook dat ze niet meer terug kan als 

ze eenmaal zo “stom” is geweest toe te geven aan de 

groepsdruk. Een “nee” geeft nog wel een grens aan, 

maar de sfeer is dan al zo dat je geen recht van spreken 

meer hebt. En in het kader van het strafrecht gaat de 

discussie over wel of geen dwang of geweld. En niet 

over de moraal. Maar daar moet het juist wèl over gaan. 

Ik hecht er erg aan dat liefde en seksualiteit aan elkaar 

gekoppeld blijven en dat kinderen en jongeren geleerd 

wordt dat seks geen consumptiegoed zou moeten en 

mogen zijn. Ik zie bij “onze” meiden dat die boodschap 
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veel houvast geeft. Ik vind een “nee” niet meer serieus 

nemen overigens duidelijk een vorm van dwang. Dat 

geen gevoeligheid meer hebben voor wat een ander wel 

en niet wil.’ 

Van Dijke: ‘De norm is dat seks mag en op het praten 

over seksueel misbruik en de plegers daarvan ligt nog 

altijd een taboe. Het publieke debat over bijvoorbeeld 

mensenhandel gaat vooral over de slachtoffers en wei-

nig of niet over de hoerenlopers. En als er dan eens een 

politiekorps de kentekens gaat registreren, geeft dat 

een enorme ophef.’ 

Traumabehandeling
Terpstra: ‘Er zijn wel goede ontwikkelingen ook. Op 

steeds meer plekken wordt traumabehandeling aan 

slachtoffers van seksueel geweld gegeven en op nog 

meer plekken wil men dat gaan doen. Mensen en orga-

nisaties moeten dan natuurlijk wel gefaciliteerd worden 

om zich daarin door te ontwikkelen.’

Van Dijke: ‘Voor ons was het een mijlpaal, de oprichting 

van het Kinder- en Jeugd Traumacentrum voor Fries-

land. We hebben ons daarbij erg laten inspireren door 

Francien Lamers, bijzonder hoogleraar hulpverlening 

en preventie inzake kindermishandeling aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam. Het begon ermee dat wij 

in onze instelling veel mishandelde kinderen tegen-

kwamen, kinderen die heel ernstig getraumatiseerd 

waren en enkele jongens die op een ernstige manier 

dadergedrag vertoonden. Dit hebben we toen, een 

jaar of vijf geleden nu, aangekaart bij de Friese ggz-

instelling. Deze zag het belang van goede hulp aan dit 

soort kinderen wel in, maar had er geen menskracht en 

middelen voor. Wat later hebben we het probleem daar 

nog eens neergelegd. Toen dat weer geen resultaat 

had, zijn wij naar het zorgkantoor gegaan. Met hun 

steun konden we beginnen met het opzetten van een 

behandelcentrum. In 2006 was de eerste behandeling, 

vorig jaar zijn we topreferent traumacentrum gewor-

den voor kinderen en jeugd. Daar zijn we supertrots op! 

We krijgen ook steeds meer aanmeldingen. Dat komt 

omdat een nieuw aanbod altijd eerst moet settelen. 

Verwijzers moeten eraan wennen dat een opvangvoor-

ziening, een welzijnsorganisatie dus, ook ggz-instelling 

wordt, en dan ook nog eens op een heel gespecialiseerd 

onderwerp.’ 

Meer variatie in hulpaanbod
Terpstra: ‘Een ontwikkeling binnen en buiten Fier is 

dat er aan de ene kant steeds meer heel specialistische 

zorg komt en aan de andere kant steeds meer laag-

drempelige hulp, zoals chatten. Ik vind dat laatste ook 

heel goed: laagdrempelige mogelijkheden creëren voor 

kinderen en jongeren om zelf te benoemen wat ze is 

overkomen. Zoiets werkt ook veel beter dan voorlich-

ting, want die brengt zeker jongeren soms juist op 

slechte ideeën. Tenzij de voorlichting ingebed is in een 

veilig pedagogisch klimaat en in bredere programma’s 

waarin ook aandacht is voor seksuele opvoeding, 

waarbij oplettendheid van de kant van de leerkrachten 

en het andere personeel op scholen gegarandeerd is. 

Chatten is vooral goed om als hulpverleners met een 

nog niet bereikte groep contact te maken. De jongens 

en meisjes uit die groepen kunnen zo woorden geven 

aan wat ze meemaken, en als hulpverlener kun je dat 

gebruiken om een jongere zonodig toe te leiden naar 

hulpverlening of toe te rusten om actie te ondernemen 
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richting ouders of school. Internettherapie is ook een 

aanwinst. Daarmee kun je contact leggen met jongeren 

die seksueel getraumatiseerd zijn en e-therapie een vei-

lige en prettige manier vinden om over hun ervaringen 

te schrijven. Maar het zijn aanvullingen op traditioneel 

aanbod. Ze kunnen en mogen vormen van hulpverle-

ning waarin vis-à-vis contact is tussen hulpverleners en 

cliënten niet vervangen.’ 

Ouders
Terpstra: ‘Waar volgens mij nog meer aan moet ge-

beuren, is ouders toerusten om grenzen te bepalen en 

die over te brengen en te handhaven tegenover hun 

kinderen. Wij doen dat door systeemgericht te werken, 

dus met de kinderen én de ouders. Maar het grenzen 

bepalen is een opdracht voor ons allemaal, ook voor 

scholen, ook voor het welzijnswerk. We moeten onszelf 

gewoon met elkaar verantwoordelijk maken voor onze 

jeugd en niet-pluis-gevoelens en andere signalen niet 

negeren. Voor Fier Fryslân betekent deze opdracht dat 

we niet alleen aan emotie- en gedragsregulatie doen, 

maar ook de onderliggende problematiek aanpakken. 

Zonder dat laatste kun je niet effectief zijn.’ 

Van Dijke: ‘Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 

30 tot 50 procent van de meisjes die opgenomen zijn 

geweest in de gesloten jeugdzorg, binnen drie jaar 

zwanger zijn. We gaan daarom in onze eigen organisa-

tie ook onderzoeken hoe het op de wat langere termijn 

met “onze” meiden gaat. Ook om de overdracht van 

seksueel geweld van ouder op kind te kunnen doorbre-

ken. Ontwikkelingsvraagstukken, waaronder interge-

nerationele overdracht, moeten prioriteit krijgen in de 

hulpverlening.’ 

2015?
Terpstra: ‘Als het aan ons ligt wordt het medium 

internet over een jaar of tien heel breed en effectief 

ingezet. Niet alleen door hulpverleners, maar ook door 

ouders, sitebouwers, providers en zo. Het zou fijn zijn 

als pornosites die niet voldoen aan bepaalde eisen, 

geblokkeerd zouden worden. Of dat bezoekers eerst de 

vraag voorgelegd krijgen of ze wel weten waar ze mee 

bezig zijn, of de mededeling dat minderjarigen gebruikt 

zijn voor deze porno. Zoiets als is gedaan met die site 
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over anorexia. Verder hoop en verwacht ik dat we ons 

in 2020 meer richten op specifieke doelgroepen en 

expertisecentra hebben die zich richten op de ontwikke-

ling van effectieve interventies. Ook hoop ik dat tegen 

die tijd samenwerking heel normaal is, tussen instellin-

gen en tussen professionals en cliënten. Participatieve 

innovatie. Tot slot hoop ik dat in de nabije toekomst 

maatschappelijke vraagstukken leidend zullen zijn voor 

de ontwikkeling van hulpvormen en dat daardoor “dat 

wat iedereen altijd al doet” kritisch bekeken wordt op 

effectiviteit. Doen we de juiste dingen, en doen we de 

juiste dingen goed? De bezuinigingen die eraan zitten 

te komen in de zorg zouden uiteindelijk ook een posi-

tieve impuls kunnen zijn om te selecteren en het kaf van 

het koren te scheiden.‘

7.5  Jules Mulder over 
ontwikkelingen en trends in de 
behandeling van plegers van 
seksueel geweld

Mulder is directeur van De Waag, het centrum voor am-

bulante forensische psychiatrie van de Van der Hoeven 

Stichting, en sinds een paar jaar ook voorzitter van het 

Meldpunt Kinderporno. 

‘Als het gaat over zedendelinquenten zie ik de trend 

dat steeds meer vanuit een positieve insteek behandeld 

wordt en minder vanuit een negatieve insteek. “Wat wil 

je zelf met je leven” staat voorop, en niet meer wat een 

cliënt allemaal niet meer moet doen of moet afleren. 

Wij zijn afgestapt van het werken met het terugval-

preventiemodel, dat leunt op die negatieve insteek, op 

het vermijden en het niet-meer-doen. Neem het Good 

Lives Model. Centraal daarin staat het streven naar het 

gevoel dat je de baas kunt zijn over je verlangens. Dat 

je je seksueel mag uiten. Dat je je veilig kunt voelen in 

een relatie. Maar dat je dat eerder op een manier hebt 

gedaan die een ander schade berokkent, en dat je kunt 

leren dat op een niet-schadelijke manier te gaan doen. Je 

Jules Mulder
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richt je dus meer op de achtergrond van het gedrag van 

de cliënt. Wat is de emotie of de behoefte die in zijn ge-

drag meespeelt? Wat is een goed positief behandeldoel 

voor hem? Voor de één zal bijvoorbeeld het werken aan 

een goede relatie het hoofddoel zijn, voor de ander het 

goed omgaan met zijn seksuele voorkeur die schadelijk 

is of ongewoon. En pas in de laatste fase van de behan-

deling, als de cliënt een aantal dingen heeft geleerd 

waardoor hij steviger in het leven staat, richt je je op de 

riskante, te vermijden situaties en gedragingen – hoe-

wel natuurlijk de hele behandeling de veiligheid voorop 

staat. Die omslag van negatieve naar positieve insteek 

betekent ook dat we minder werken vanuit de voorheen 

altijd gebruikte systematische methode waarin een cliënt 

anderhalf jaar in een groep zit en alle stappen doorloopt 

van iets doen aan cognities, emoties, relaties. Maar dat je 

in plaats daarvan gaat kijken wat de doelen zijn van deze 

cliënt en hoe deze cliënt die kan bereiken. Het is dus én 

een andere insteek én meer maatwerk. De behandelduur 

varieert, en de behandeling zelf ook. Soms kan het zinvol 

zijn om naast groeps- of individuele therapie medicatie 

te geven. Of extra individuele gesprekken als een pleger 

bijvoorbeeld ook slachtoffer is geweest van seksueel 

misbruik. Dit is een ontwikkeling van de laatste vier jaar 

of zo.’ 

Systeemdenken
‘Wat zeker een trend is – bij ons, maar volgens mij in de 

hele forensische hulpverlening – is het systeemdenken. 

Wat is jouw omgeving, welke invloed heeft die op jou in 

relatie tot jouw goede of slechte functioneren, en wat 

is jouw invloed geweest op dat systeem (relatie, gezin, 

familie, netwerken)? Het systeem wordt nu betrokken in 

de behandeling, niet in de eerste plaats vanuit het risi-

codenken, maar ook weer vanuit een positieve insteek. 

Hoe kan het systeem, jouw omgeving, jou steunen? Wat 

kun jij goedmaken? Eén toepassing van dat systeemden-

ken is de methodiek MST-PSB. Daarmee is net gestart in 

Nederland, als behandelvorm voor voornamelijk jeug-

dige zedendelinquenten. De ouders vormen natuurlijk 

een zeer belangrijk onderdeel van het systeem van een 

jeugdige zedendelinquent. In de behandeling staat de 

vraag centraal hoe er een herstel kan komen tussen de 

jongere en zijn ouders/systeem, waardoor ze weer met 

elkaar verder kunnen. Wij doen nu mee met een pilot in 

Rotterdam om de mogelijkheden ervan te onderzoeken. 

Bij volwassen delinquenten, zeker bij de pedoseksuele 

plegers, moet je nadrukkelijk ook gericht werken aan 

terugvalpreventie, want als je daar niets aan doet is de 

kans op recidive redelijk groot. Bij jongeren is die kans 

relatief klein. Daar is onderzoek naar gedaan, onder an-

dere door Jan Hendriks. [Zie in het volgende hoofdstuk 

een samenvatting van Hendriks’ promotieonderzoek. 

(Hendriks, 2006).] De groep jonge zedendelinquenten 

bestaat voor een groot deel uit jongens die naast zeden-

delicten ook jatten of zich agressief gedragen. Daar is de 

antisociale ontwikkeling het hoofdprobleem, en met die 

groep van jongens tot een jaar of twintig is met behulp 

van een systeemaanpak als MST-PSB ook nog het een en 

ander te herstellen. Als je degenen er maar uit kunt pik-

ken bij wie het seksueel delinquent gedrag niet ophoudt 

als ze volwassen zijn en hen behandelt voor hun antiso-

ciale ontwikkeling. Daar moet je wel extra aandacht aan 

besteden. Maar MST-PSB voor deze groep is eigenlijk een 

beetje met een kanon op een mug schieten, als je niet 

uitkijkt. En omdat je eigenlijk het hele systeem in behan-
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deling hebt, moeten wij ons ook de vraag stellen of dat 

wel een taak is voor de forensische polikliniek of dat dit 

in de reguliere gezondheidszorg moet gebeuren.’

Wat werkt
‘Nog een andere ontwikkeling is de nadruk op what 

works. Welke factoren zijn er die een aangetoonde 

relatie hebben met een recidive? Die moet je aanpak-

ken in behandeling. Er worden bijvoorbeeld steeds meer 

vragenlijsten ontwikkeld als hulpmiddel om erachter 

te komen wat er precies aan de hand is bij zedendelin-

quenten. Die ontwikkeling van steeds betere testen gaat 

door, denk ik, waardoor we een steeds steviger pakket 

krijgen van meetinstrumenten.’

Medicatie
‘Het gebruik van medicatie is geleidelijk aan gestegen. 

Als mensen geen zelfcontrole kunnen krijgen over hun 

gedrag, dan heb je eigenlijk extra hulpmiddelen nodig. 

Dat kan middels externe controle, door ouders of door 

verblijf in een beschermde woonvorm, of door medica-

tie. Bij bepaalde groepen werkt medicatie het best of is 

het de enige manier om het gedrag te reguleren. Dan 

heb ik het over zwakbegaafde plegers en de seksueel 

obsessieve en compulsieve types waaronder exhibi-

tionisten. Medicatie wordt dan tijdelijk ingezet om 

een terugval te voorkomen zolang er nog geen ander 

gedrag vertoond wordt. En ook daarna kan het voor 

een aantal van hen goed zijn om een onderhoudsdosis 
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voor te schrijven. Dan heb ik het over de ambulante 

behandeling.’ 

Tbs’ers
‘Zoals bekend is er de laatste tijd fel gedebatteerd over 

de tbs, waarin het dominante standpunt was dat geen 

enkele tbs’er meer de kans mag krijgen opnieuw een 

delict te plegen. Maar als je mensen aan het behandelen 

bent, maakt het stap voor stap weer terug gaan naar de 

maatschappij deel uit van de behandeling. Een terug-

valpercentage van nul is onmogelijk. Behalve als je deze 

mensen altijd binnen houdt of er een 100 procent effec-

tieve controle op zet middels medicatie zoals chemische 

castratie. Maar bij dat laatste moet je je echt afvragen of 

dat medisch-ethisch wel kan. Je ziet nu dat plegers van in-

cest, die een zeer kleine recidivekans hebben als er alleen 

sprake is geweest van incest en de kinderen inmiddels uit 

huis zijn, toch alleen met medicatie de deur uit mogen. 

Puur voor het gevoel van veiligheid van de samenleving, 

omdat er een aantal incidenten geweest is dat leidde tot 

Kamervragen, spoeddebatten en extra maatregelen van 

de minister om de Tweede Kamer tevreden te stellen. Dat 

is eigenlijk heel slecht. Slecht voor de zedendelinquenten, 

omdat het voorbijgaat aan wat goed en nodig is voor 

hen. En slecht voor het instrument tbs, omdat delinquen-

ten nu koste wat kost een tbs-maatregel proberen te 

ontlopen, waardoor er leegstand in de tbs-klinieken is 

maar geen vermindering van het aantal gestoorde crimi-

nelen. En dat gestoorde zedendelinquenten met behulp 

van hun advocaat tbs weten te ontlopen en liever de 

gevangenis in gaan, is niet verwonderlijk, want in de loop 

van zo’n 15 jaar is de gemiddelde duur van het verblijf in 

een tbs-kliniek van 4 tot 9 jaar gegroeid en de duur van 

het verblijf staat niet al op voorhand vast. Ik vrees dat 

over een aantal jaar, als al die gestoorde delinquenten 

die niet behandeld zijn vrijkomen, een behoorlijk aantal 

weer een ernstig delict zal plegen. En dan komen er vast 

weer Kamervragen over hoe het kan dat zo’n gestoorde 

gek gewoon weer in de maatschappij terug kon komen 

zonder behandeld te zijn.’ 

Risicotaxatie
‘Wij hebben een eigen risicotaxatie-instrument, ook 

voor zedendelinquentie, en we weten steeds beter wat 

de dingen zijn die werken. Als je de cruciale factoren 

kent, kun je ook beter de risico’s op recidive inschatten. 

Risicotaxatie-instrumenten worden dan ook steeds ver-

der verfijnd naar waar je precies op moet letten om de 

risico’s goed in te schatten. Sommige risicofactoren zijn 

“stabiel”, ofwel onveranderbaar, zoals het wel of niet al 

eerder veroordeeld zijn. Als iemand al drie maal eerder 

veroordeeld is geweest voor het knoeien met jongetjes, 

dan blijft het risico op recidive in zekere mate bestaan. 

Dus daar moet je soms naast een behandeling levens-

lang een controleachtige maatregel op zetten. Maar in 

het geval van een cliënt die eenmalig een zedendelict 

heeft begaan, omdat hij bijvoorbeeld na zijn scheiding 

geen nieuwe vriendin kon krijgen, is een behandeling 

van een half jaar en een proeftijd van twee jaar meer 

dan genoeg. Andere risicofactoren worden steeds verder 

verfijnd en verschillen per pleger, zoals de risicosituaties. 

Het is een raar soort spagaat waar behandelaars in zit-

ten. Aan de ene kant worden risicotaxatie en behande-

ling steeds beter, aan de andere kant wordt de roep 

om zedendelinquenten gewoon zo lang mogelijk op te 

sluiten steeds sterker.’



* * *  104  Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld

Tbs-onderzoek verplicht
‘Het zit eraan te komen dat het tbs-onderzoek dat nodig 

geacht wordt voor een bepaalde verdachte, verplicht 

wordt. Wat wij nu al zien is dat aan voorwaardelijke 

invrijheidsstelling, als een zedendelinquent tweederde 

van zijn straf heeft uitgezeten, de voorwaarde van 

behandeling wordt verbonden. Wie niet in behande-

ling gaat, moet dan het resterende deel van de straf 

alsnog uitzitten. Nou, dat werkt wel. De reclassering 

is zich aan het inrichten op die ontwikkeling en gaat 

ambulant forensisch toezicht opzetten. Over die vorm 

van intensieve begeleiding zijn wij in overleg met ze. 

Een keer per week groepshulpverlening is onvoldoende, 

dat weten we, en tbs kan niet, dus zoeken we naar iets 

dat toch echt helpt. We zijn nu met een pilot bezig. Iets 

anders waar we nu mee te maken krijgen is dat mensen 

tot wel 9 jaar proeftijd krijgen. Dan zit je dus 9 jaar met 

zo iemand. Wat moet je al die tijd doen? Op dat soort 

vragen moeten we een antwoord weten te vinden.’ 

Minder zedendelinquenten in behandeling 
‘Qua doelgroep is de belangrijkste ontwikkeling dat wij 

steeds minder zedendelinquenten zien, vooral veel minder 

pedoseksuele plegers. Er worden er steeds minder aan-

gemeld bij ons. Dat is raar. Tot voor kort hadden we hier 

gemiddeld drie of vier groepen tegelijk lopen over alle 

vestigingen heen, waarin wel zo’n 100 zedendelinquen-

ten tegelijkertijd in behandeling waren. Nu zijn het er 

nog maar 60, schat ik. Waar dat in zit, weten we niet. We 

hebben het aan de politie en de reclassering gevraagd. 

De politie antwoordde dat zij nog net zo veel zedende-

linquenten tegenkomt als voorheen, maar dat er op de 

een of andere manier minder worden doorverwezen. De 

reclassering ziet net als wij veel minder zedendelinquen-

ten. Het is volgens mij niet zo dat het aanbod groter is, 

waardoor de spoeling dunner wordt. Wat de oorzaak dus 

wel is, zijn we wel een beetje aan het onderzoeken. In 

de VS is bijvoorbeeld het aantal zedendelinquenten dat 

aangehouden is, gedaald in de afgelopen vijftien jaar.

Maar dat roept weer de vraag op waardoor die da-

ling is veroorzaakt. Het kan zijn dat de behandelingen 

langduriger zijn geworden en/of dat zedendelinquenten 

langer vastzitten, waardoor er minder vrij rond lopen. 

Het kan zijn dat behandelingen beter zijn geworden en 

dat er daardoor minder terugval is. En het kan zijn dat 

zedendelinquentie afneemt omdat het aantal kinderen 

dat opgroeit in “slechte” gezinnen afneemt. In de VS 

is een statistisch verband gevonden tussen het aantal 

zedendelinquenten en het al of niet vroeg ingevoerd 

hebben van de abortuswet. In de staten waar

vrije abortus in de zestiger jaren werd ingevoerd, zie je 

dat er 18 jaar later minder zedendelinquenten zijn dan 

in staten waar 18 jaar geleden abortus nog niet legaal 

was. Het zou dus kunnen zijn dat minder ongewenste 

kinderen leidt to minder zedendelinquenten. Maar dat 

is maar een van de theorieën. Het zou goed zijn als hier 

in Nederland onderzoek naar gedaan zou worden.’ 

Kinderpornodownloaders
‘Een groeiende groep cliënten is die van de kinderpor-

nodownloaders. Die hadden we een aantal jaren gele-

den helemaal nog niet. Het is een nieuwe groep waar 

wisselend aandacht voor is bij de politie, afhankelijk van 

de prioriteiten. Er liggen nu honderden zaken op de 

plank, waar de politie niet aan toekomt. Het zijn ook zeer 

arbeidsintensieve zaken. De politie moet alle computers 
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screenen, schijven analyseren, plaatjes bekijken. Er komt 

dus maar een minderheid in behandeling bij ons. We zijn 

daarom in gesprek met de politie om te bekijken of de 

opgespoorde mannen die verdacht worden van het down-

loaden of produceren van kinderporno geen behandeling 

op vrijwillige basis aangeboden kunnen krijgen. Bijzonder 

van de nieuwe wetsbepaling over grooming is dat het 

actief proberen afspraken te maken met een kind, met 

het oogmerk om seksueel contact te hebben, al strafbaar 

is. Dan heeft de groomer concreet nog niets gedaan, 

behalve het voorbereidende werk. Die groep is nu nog 

heel klein, maar je kunt ervan uitgaan dat door de groei 

van de sociale netwerken het groomen zal toenemen. De 

groomers zullen ook steeds creatiever worden, verwacht 

ik, net zoals de kinderen trouwens. Zelf plaatjes en film-

pjes maken et cetera. Kinderen en jongeren vinden het 

ook interessant, contact met een dertiger bijvoorbeeld. En 

het is zo gemakkelijk en laagdrempelig geworden.

We zijn momenteel aan het bekijken of we een internet-

behandeling kunnen ontwikkelen voor pornodownloa-

ders. Met als insteek om die downloaders het internet 

op een positieve manier te laten gebruiken.’

 

2015? 
‘Wat ik vrees is dat we steeds meer “Amerikaanse toe-

standen” krijgen. Die beweging tekent zich nu al af. De 

ontwikkeling in de richting van alles en iedereen registre-

ren, het eindeloos in de gaten houden van ex-zedendelin-

quenten, meer medicatie, langere straffen, meer controle 

en repressie. Je ziet nu al dat wijkbewoners willen dat 

ex-zedendelinquenten niet meer naar hun oude huis 

terug kunnen en niet meer in de buurt van kinderen 

mogen wonen. Hun vrijlating moet gemeld gaan worden. 

De volgende fase is dat zij nergens meer welkom zijn 

en in een of andere buitenwijk vereenzamen, waardoor 

de kans dat zij weer de fout ingaan alleen maar groter 

wordt. Dat steeds strenger en minder tolerant worden 

van de maatschappij: ik vrees dat die ontwikkeling nog 

een tijd doorgaat. Behandelen gericht op terugkeer in de 

maatschappij wordt dan steeds moeilijker. Het voordeel 

van het steeds repressievere sociale klimaat is wel weer 

dat de proeftijd langer wordt, waardoor je iemand langer 

kan volgen en controleren. Ik heb zelf nu enkele cliënten 

die ik al lange tijd eens per half jaar zie. 

De ontwikkeling naar zorg op maat gaat ook door, denk 

ik, en het onderzoeken van behandelingen op effectivi-

teit. De terugval na behandeling is nu zo’n 9,5 procent. 

Dat kan niet meer zo vreselijk veel verder teruggebracht 

worden, maar een percentage van 7 procent zou heel 

mooi zijn. Dat zou vele slachtoffers schelen. Ik hoop dat 

bijvoorbeeld het Ministerie van VWS onderzoek gaat 

faciliteren naar wat werkt om recidive te voorkomen, 

wat effectievere behandelingen zijn die geschikt zijn in 

de Nederlandse situatie. Want nu halen we wel erg veel 

rechtstreeks uit de VS en Engeland.’



Preventie en hulpverlening: 
onderzoek en beleid

8.1  Het Vlaggensysteem: aansturen op gezond seksueel gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren roept zorg op. Niet alleen bij opvoeders, 

maar ook bij professionals. Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en 

hiv, ontwikkelde samen met MOVISIE een methodiek om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend 

gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen. Deze methodiek heet het Vlaggensysteem (Frans 

& Franck, 2010).

In twee jaar tijd ontwikkelde Sensoa een uitgebreide lijst met mogelijke seksuele gedragingen van kinderen 

en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën. Het gaat om gedragingen die recentelijk bij minstens 20% 

van de kinderen en jongeren geobserveerd zijn, waardoor aangenomen mag worden dat die functioneel zijn 

voor de seksuele ontwikkeling in de betreffende leeftijds- of ontwikkelingsfase. De uiteindelijke lijst biedt, 

samen met een zestal criteria voor seksueel gezond gedrag, handvatten aan professionals en ouders om het 

gedrag van kinderen en jongeren beter te duiden en te weten hoe erop te reageren als (professionele) op-

voeder. De criteria voor seksueel gezond gedrag worden hieronder stuk voor stuk besproken.

Criteria voor gezond seksueel gedrag
1. Wederzijdse toestemming. Was iedereen in staat 

om in zijn of haar volle bewustzijn in te stemmen 

met het seksuele gedrag? Was er toestemming gege-

ven door alle partijen? 

Moeilijk hierbij is dat ook bepaald non-verbaal gedrag 

als toestemming opgevat mag worden en dat de 

toestemming op elk moment van het seksueel contact 

ingetrokken kan worden. Dus wanneer een koppel 

begint te zoenen (met toestemming) en een van beide 
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op een gegeven moment aangeeft niet verder te willen gaan, dan is tóch doorgaan een vorm van grensover-

schrijdend gedrag. Onder jongeren (maar ook volwassenen) heerst hier veel verwarring over. ‘Ik moest wel 

verder vrijen, anders had ik niet moeten beginnen met zoenen’, is een vaak gehoorde redenatie van jongeren 

(meestal meisjes).

2. Vrijwilligheid. Was er geen sprake van enige vorm van dwang of manipulatie?

Dwang kan heel subtiel ingezet worden en niet iedereen verstaat hetzelfde onder dwang. Belangrijk hierbij 

is om dwang ruim op te vatten en er ook groepsdruk onder te verstaan en gedragingen als een straf of belo-

ning in het vooruitzicht stellen. ‘Ik wilde haar niet zoenen, maar ik moest wel. Anders zouden ze denken dat 

ik homo ben’ is een voorbeeld van dwang in de vorm van groepsdruk.

3. Gelijkwaardigheid. Grote machtsongelijkheid maakt de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag 

groter. Denk aan grote leeftijdsverschillen, mentor/leerling-situaties, etc. Moeilijk hierbij is dat ‘machts(on)

gelijkheid’ lastig te meten is. 

4. Leeftijdsadequaat. Hoorde het vertoonde seksuele gedrag bij de mentale leeftijd van het betreffende 

kind? Of ging het om gedrag dat hoort bij jongere of oudere kinderen? 

Voorbeelden van niet-leeftijdsadequaat gedrag kunnen zijn: ‘Lolitagedrag’ van een kind van 4, naakt rond-

lopen door een kind van 13. Het gaat hierbij om het rekening houden met de ontwikkelleeftijd van het kind 

(die kan verschillen van de feitelijke kalenderleeftijd).

5. Contextadequaat. Was het vertoonde seksuele gedrag passend binnen de context waarin het plaatsvond? 

Denk hierbij aan ‘slaapkamergedrag’ in het openbaar, ‘feestjesgedrag’ in een school- of werksituatie. 

6. Zelfrespect. Was het seksuele gedrag van het betreffende kind of de jongere niet schadelijk voor lijf, geest 

of op sociaal vlak? Zoals: zichzelf vernederen, automutilatie, risicogedrag vertonen zoals onbeschermd seks 

hebben met een onbekende?

Groene, gele, rode of zwarte vlag? 

In het Vlaggensysteem worden de scores op de criteria gelabeld in een gradatie en gekoppeld aan een ge-

kleurde vlag. De groene vlag staat voor gezond seksueel (experimenteer)gedrag. Niet zo gezond (experimen-
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teer)gedrag en licht grensoverschrijdend gedrag krijgt de gele vlag toebedeeld. De rode vlag heeft betrek-

king op ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zeer ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals 

verkrachting, krijgt de zwarte vlag. 

Het gedrag en de kleur worden gekoppeld aan een handelingsperspectief. Hierdoor is het Vlaggensysteem 

niet alleen een signaleringssysteem, maar ook een methode die handvatten aan de professional geeft hoe 

men zich kan verhouden tot ‘geel, rood of zwart’ gedrag’ en wat men kan doen. 

Voor het leren werken met de methodiek is een training ontwikkeld, bestaande uit vier modulen voor hulp-

verleners en professionele opvoeders. Daarnaast is een vijfde module ontwikkeld voor beleidmakers, om hen 

te ondersteunen bij het scheppen van een gezond klimaat in hun instelling voor de seksuele ontwikkeling 

van jongeren. Meer informatie: www.movisie.nl.

8.2  Preventiecampagne MAAKSEKSLEKKERDUIDELIJK

Op 1 november 2010 ging de campagne MAAKSEKSLEKKERDUIDELIJK van Soa Aids Nederland en de Rutgers 

Nisso Groep van start. Doel: seksueel grensoverschrijdend gedrag onder laagopgeleide jongeren tussen de 

12 en 18 jaar te voorkomen. Hierbij wordt ook de omgeving van deze jongeren – ouders en leerkrachten 

– betrokken. 

Drie weken lang waren overal in Nederland campagneposters te zien. Daarnaast werd een actiepagina op 

Hyves aangemaakt, waar jongeren op basis van tien punten hun eigen ‘handleiding voor seks’ kunnen vorm-
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geven. Ook werd de nieuwe website www.uwkindenseks.nl gelanceerd, met tips en tools voor ouders en leer-

krachten, verscheen er een J/M-special voor ouders en opvoedondersteuners en introduceerde men de game 

Can you fix it? op www.sense.info. Deze educatieve game bevat filmpjes van tien levensechte situaties op het 

gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het afspelen van de filmpjes kunnen jongeren met 

behulp van een ‘fix it’-knop de afloop beïnvloeden en punten verdienen. Zo kunnen ze vaardigheden opdoen 

in het herkennen en aangeven van wensen en grenzen. 

8.3  Toolkit helpt vrijwilligersorganisatie bij preventie

Om seksueel misbruik onder minderjarigen in vrijwilligerswerk te helpen voorkomen, ontwikkelde de Vereni-

ging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) in opdracht van het Ministerie van Justitie medio 2010 

de praktische toolkit In veilige handen (Wilmink, Daru & Lammers, 2010).

In veilige handen bestaat uit een kort maar krachtig stappenplan met concrete tips en een serie direct 

bruikbare tools: beschrijvingen van werkvormen, voorbeeldbrochures en modelprotocollen. Vrijwilligers-

organisaties kunnen hiermee zelf aan de slag om in alle lagen van hun organisatie het bewustzijn over en 

de preventie van seksueel misbruik te verbeteren. Volgens Hirsch Ballin is het een compleet instrument dat 

aansluit op de werkwijze van vrijwilligersorganisaties. ‘Een belangrijke stap naar een nog veiliger vrijwil-

ligerswerk’, aldus Marco van Westerlaak van Vereniging NOV. ‘Iedere vrijwilligersorganisatie heeft nu de 

mogelijkheid en daarmee ook de plicht om er alles aan te doen en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te 

nemen om seksueel misbruik van minderjarigen in hun organisatie te voorkomen. Steeds meer gemeenten, 

subsidiegevers en ouders verlangen dit ook van verenigingen, dat ze preventief beleid ter voorkoming van 

seksueel misbruik voeren.’ 

De toolkit is onderdeel van een breed pakket maatregelen om van vrijwilligersorganisaties zoals sportclubs 

en scouting een omgeving te maken waar kinderen en jongeren écht veilig zijn. Vereniging NOV voert het 

project ‘In veilige handen’ uit in samenwerking met de Ministeries van Justitie en VWS, NOC*NSF, Scouting 

Nederland en MOVISIE. 

De toolkit valt te bestellen en te downloaden op www.inveiligehanden.nl.
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8.4  Seksuele en relationele vorming op jonge leeftijd zinvol

Lessen over relaties en seksualiteit op de basisschool bevorderen niet alleen de kennis, maar ook de assertivi-

teit van leerlingen. Dit blijkt uit een effectstudie naar twee lespakketten in de bovenbouw van het basisonder-

wijs, in opdracht van Rutgers WPF en CPS Onderwijsontwikkeling en advies (Bagchus, Martens, & Sluis, 2010). 

Het onderzoek ‘Relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs’ door onafhankelijk onderzoeksbu-

reau ResCon geeft inzicht in het effect van en de waardering voor de twee meest gebruikte lespakketten 

voor relationele en seksuele vorming: ‘Relaties & Seksualiteit’ (Rutgers WPF) en ‘Lekker in je vel’ (CPS). 

Er hebben 28 scholen deelgenomen die gebruik hebben gemaakt van één van beide lespakketten, en 16 

scholen die geen van beide lespakketten hebben gebruikt (controlescholen). In totaal namen meer dan 1400 

kinderen deel aan het onderzoek.

Effecten
Begin groep 7 (voormeting) weten leerlingen vrij weinig over lichamelijke veranderingen in de puberteit. 

Vooral de kennis van voortplanting is beperkt. Áls leerlingen al informatie hebben gekregen over seksualiteit, 

is dat van hun ouders. Na afloop van de lessen relationele en seksuele vorming weten de leerlingen meer 

weten over de puberteit, relaties en seksualiteit. Ook weten ze beter wat seksuele intimidatie of seksueel 

misbruik is. De acceptatie van homoseksualiteit is onder bepaalde groepen toegenomen. Ook de communi-

catie en assertiviteit van leerlingen blijken, ten opzichte van de controlescholen, te zijn verbeterd. Docenten 

zien ook dat de kennis, houding en vaardigheden van leerlingen zijn verbeterd. Leerlingen kunnen elkaar 

beter aanspreken op onwenselijk gedrag en het onderwerp is meer bespreekbaar geworden. Bij het begin 

van de lessen is de sfeer vaak wat lacherig of gespannen, maar de leerlingen worden gaandeweg serieuzer 

en geïnteresseerder. Structurele aandacht door middel van een lespakket sorteert meer effect dan geen of ad 

hoc aandacht voor relationele en seksuele vorming.

Timing
Ruim driekwart van de leerlingen vindt dat de lessen op het juiste moment worden gegeven. Met name les-

sen over veranderingen in de puberteit en relationele vaardigheden vinden leerlingen in groep 7 belangrijke 

onderwerpen. Leerlingen in groep 8 zijn daarnaast ook geïnteresseerd in anticonceptie en veilige seks.

De meeste leerlingen zijn in groep 7 al één of meerdere keren verliefd geweest en meer dan de helft heeft al 

eens verkering gehad. Een derde van de leerlingen in groep 7 en 8 heeft ervaring met zoenen. Een kwart van 
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de leerlingen had liever willen wachten met zoenen of was hier nog niet aan toe. Een enkele leerling heeft in 

groep 7 ervaring met tongzoenen en/of het strelen van een vriendje of vriendinnetje.  

Het effect op kennis over puberteit, relaties en seksualiteit is groter als leerlingen nog weinig ervaring heb-

ben met zoenen of verkering. Dit pleit voor tijdige relationele en seksuele vorming. Docenten, leerlingen en 

ouders vinden dat groep 7 het meest geschikte moment is om met deze onderwerpen te starten. 

Rapportcijfer: 8+
Tweederde van de leerlingen vindt de lessen (heel) leuk en (heel) interessant. Leerlingen geven de lessen 

gemiddeld een dikke 8 als rapportcijfer. Zowel de informatie van de ouders als die van de juf/meester vinden 

de leerlingen erg nuttig. Het merendeel van de leerlingen heeft er geen moeite mee om over relaties en 

seksualiteit te praten in de klas. Een goede sfeer in de klas en een vertrouwensband met de leerlingen zijn 

belangrijke randvoorwaarden voor lessen over dit thema. In groep 7 en 8 heeft tussen de 75% en 80% van de 

leerlingen thuis over de lessen gesproken. Kinderen krijgen in het lespakket Relaties & Seksualiteit bijvoor-

beeld ook de opdracht om hun ouders te vragen naar hun mening over bepaalde onderwerpen.

Leerkrachten en ouders
De redenen voor leerkrachten om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming zijn heel divers. 

Leerkrachten vinden het onderwerp zelf belangrijk en vinden het ook goed passen bij de ontwikkeling van de 

leerlingen. Ook vragen van ouders, directie, GGD’en 

of het schoolbeleid spelen een rol. Leerkrachten en 

directie hadden meer negatieve reacties verwacht 

van ouders. Deze zijn echter uitgebleven. Leer-

krachten vermoeden dat sommige ouders blij zijn 

dat relationele en seksuele vorming aan bod komt 

op school en zij het onderwerp niet zelf ter sprake 

hoeven te brengen. 
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8.5  Preventie gericht op jongeren met een islamitische achtergrond

Samenvatting van de preventiemethodiek ‘Peer education: preventie seksueel geweld bij nieuwe Nederlan-

ders’ en informatie over een methodiek in ontwikkeling’

Luc Brants, Lou Repetur, Hanneke Felten en Kristin Janssens, MOVISIE, 2010

De recent ontwikkelde en geteste methodiek ‘Peer education: preventie seksueel geweld bij nieuwe Neder-

landers’ heeft tot doel de seksuele weerbaarheid van jongens en meiden tussen 14 en 20 jaar  met een islami-

tische achtergrond te bevorderen, en seksueel geweld te verminderen. 

Cultuur en religie spelen een rol als het gaat om het risico op grensoverschrijdend seksueel gedrag, naast 

opleidingsniveau en sekse. Relatief meer Marokkaanse en Turkse jongens dan gemiddeld onder jongens 

hebben ooit iemand gedwongen tot seks of zijn zelf gedwongen tot seks. Meiden van Turkse of Marok-

kaanse afkomst zijn kwetsbaar voor seksuele dwang, onder meer omdat ze niet hebben geleerd ‘nee’ te 

zeggen tegen een man en omdat ze chantabel zijn, aangezien zij van hun familie geen seks mogen hebben 

voor het huwelijk.

De taboe- en schaamtecultuur heeft een belangrijke invloed op de manier waarop jongens en meiden van 

Turkse en Marokkaanse afkomst omgaan met seksualiteit. De islam speelt een rol waar het gaat om de mate 

waarin (niet) open gesproken kan worden over seksualiteit. 

Voor de ontwikkeling van een preventiemethodiek is er daarom voor gekozen om taboes en schaamte over 

seksualiteit bespreekbaar te maken en de kennis over seksualiteit en relaties, wensen en grenzen, te ver-

groten. De methode is die van de ‘peer education’, het onderwijzen of delen van informatie door leden van 

dezelfde leeftijd of statusgroep. Omdat leden van de doelgroep voorlichting geven aan de eigen groep, is 

peer education bij uitstek een geschikt middel om moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken. 

Na het werven en opleiden van de peer educators en het inhoudelijk ontwikkelen van de methodiek, zijn 

twee pilots uitgevoerd, op een ROC in Amsterdam en een ROC in Rotterdam. De gastlessen die de peer educa-

tors gaven, bestonden uit een deel kennisoverdracht (‘wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag’), een deel 

discussie met de deelnemers aan de hand van een werkvorm uit de werkmap, een deel oefenen door middel 
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van rollenspelen waarin situaties van seksueel grens-

overschrijdend gedrag konden worden uitgespeeld.

Uit de pilots kwam onder andere naar voren dat de 

toolkit voor de peer educators voldoende mogelijk-

heden biedt voor een goed programma dat aansluit 

bij de doelgroep, dat de methodiek leidt tot nieuwe 

inzichten bij de jongeren, dat het voor veel van deze 

jongeren de eerste keer was dat ze over het thema 

‘seksualiteit en grenzen’ met elkaar spraken, dat de 

behoefte onder deze jongeren om over het thema te 

praten, groot is

Verder blijkt de methodiek niet alleen bruikbaar te zijn om het onderwerp aan de orde te stellen bij jongeren 

met een islamitische achtergrond, maar is deze ook geschikt om het thema ‘seksualiteit en grenzen’ bij jonge-

ren met een andere achtergrond ter discussie te stellen.  

Meer informatie over de methodiek ‘Peer education: preventie seksueel geweld onder nieuwe Nederlanders’: 

Lou Repetur, l.repetur@movisie.nl

De bovengenoemde methode wordt in het project ‘Peer2Peer’ verder ontwikkeld tot een interventie die zich 

specifiek gaat richten op laagopgeleide jongens met een Marokkaanse, Turkse en/of islamitische achtergrond, 

in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. De doorontwikkeling richt zich op het theoretisch onderbouwen en aanpas-

sen van de eerder beschreven methodiek. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de tweede generatie-

problematiek en het materiaal wordt aangepast in die zin dat er meer en ander visueel materiaal ontwikkeld 

wordt en dat de sociale media meer worden ingezet. Na de ontwikkelingsfase zal een proefimplementatie 

en een evaluatie van de interventie uitgevoerd worden.  Op basis van de bevindingen wordt de ontwikkelde 

interventie verder aangepast.

Meer informatie over de methodiek Peer2Peer: Kristin Janssens, k.janssens@movisie.nl
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8.6  Vermoedens van (seksuele) kindermishandeling: zes op de tien 
keer correct

Zes op de tien mensen die een vermoeden hadden van kindermishandeling in hun omgeving, bleken gelijk te 

hebben. Er was daadwerkelijk sprake van mishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht 

van het Ministerie voor Jeugd en Gezin (Van der Lelij & Ruysenaars, 2010).

Het onderzoek bracht onder meer in kaart in hoeverre mensen mogelijke signalen van kindermishandeling 

herkennen. Vrijwel alle respondenten herkennen mogelijke signalen, vooral fysieke signalen als blauwe plek-

ken en ander lichamelijk letsel. Ook weten veel burgers meerdere gedragssignalen te noemen die mogelijk 

het gevolg zijn van kindermishandeling, zoals angstig zijn, bang of teruggetrokken gedrag vertonen. Dit 

soort signalen kunnen ook het gevolg zijn van psychische kindermishandeling en verwaarlozing, wat vaker 

voorkomt dan lichamelijke kindermishandeling. Omdat omstanders dus ook de niet direct herkenbare geval-

len kunnen plaatsen, trekken ze eerder aan de bel. Veel mensen blijven de situatie eerst nog een tijdje in 

de gaten houden omdat ze twijfelen en onzeker zijn of er wel sprake is van kindermishandeling. Toch doen 

veel mensen uiteindelijk iets doen met een dergelijk vermoeden: 40% praat er over met professionals, 37% 

neemt contact op met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en 31% praat erover met familie 

of vrienden. 

Een vermoeden wordt in 57% van de gevallen bevestigd, en blijft in 30% van de gevallen onduidelijk. Slechts 

een dikke 20% procent blijkt er dus naast te zitten. Een aantal andere opvallende uitkomst van het onderzoek is 

dat de meeste respondenten wel denken dat kinder-

mishandeling in hun directe omgeving kan voorko-

men, maar dat ze toch ook het principe van ‘hoe 

dichter bij huis, des te kleiner de kans’ aanhangen. 

Binnen de familie wordt die kans op 2% geschat, bin-

nen de vriendenkring op 4% en in de buurt op 14%. 

Kindermishandeling blijft dus toch nog altijd enigszins 

‘ver van ons bed’, terwijl dat in de praktijk niet zo is. 

Bron: de Volkskrant, 7-9-2010, A. Kiene en 

A. Stoffelen 
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8.7  Ervaringen van jongeren met seksueel geweld en hun behoefte 
aan hulp

Samenvatting van het onderzoek Laat je nu horen! Een onderzoek naar grensoverschrijdende seksuele erva-

ringen en gedragingen onder jongeren (Kuyper, De Wit, Adam, Woertman & Van Berlo, 2009).

Voor dit onderzoek werden digitale vragenlijsten verspreid onder jongeren tussen de 15 en 26 jaar, zowel 

meisjes als jongens, laag- en hoogopgeleid, van verschillende etnische en religieuze achtergronden en met 

verschillende seksuele oriëntaties. Doel van het onderzoek was om de diversiteit aan grensoverschrijdende 

seksuele ervaringen en gedragingen van jongeren in kaart te brengen en helder te krijgen welke risico- en 

beschermingsfactoren er zijn. Ook probeerden de onderzoekers antwoord te krijgen op de vraag welke erva-

ringen meer of minder negatieve consequenties hebben en in hoeverre dit gepaard gaat met meer of minder 

behoefte aan hulp. 

Ervaringen
De meerderheid van de jonge vrouwen en jonge mannen in het onderzoek heeft wel eens iets meegemaakt 

op seksueel gebied dat voor hen over een grens ging. Grensoverschrijdende ervaringen en gedragingen zon-

der fysiek contact komen het meest voor (bijvoorbeeld aangestaard worden of opmerkingen krijgen, in real 

life of per internet of telefoon), maar ook vormen met fysiek contact komen frequent voor. Hierbij gaat het 

vaak om verbale manipulatie, maar ook om situatiegebonden grensoverschrijding en seksuele dwang. 

Meisjes en homo- en biseksuele jongens lopen een verhoogd risico op het meemaken van dergelijke erva-

ringen. Als het gaat om ervaringen zonder fysiek contact lopen ook religieuze jongeren van niet-westerse 

afkomst een verhoogd risico. Jongens rapporteren vaker dan meisjes dat zij zelf grensoverschrijdend gedrag 

hebben vertoond. Als het gaat om het vertonen van gedragingen zonder fysiek contact zijn lager opgeleide 

jongeren een risicogroep, waar voor het vertonen van grensoverschrijdend seksueel gedrag mét fysiek con-

tact juist hoger opgeleide jongeren een risicogroep vormen.

Risicofactoren
Bij de verschillende grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen spelen verschillende risico- en 

beschermingsfactoren een rol. Maar voor een aantal factoren geldt dat zij bij de meerderheid van de ervarin-
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gen en gedragingen van belang is. ‘Algemene’ risicofactoren voor grensoverschrijdende ervaringen zijn het 

hebben van meer seksuele partners en ambigue of tegenstrijdig communiceren over het wel of niet willen 

van seks. Beschermend hiertegen werkt een goede band met de ouders. En wat het risico op het vertonen van 

grensoverschrijdend gedrag verhoogt, is een positieve attitude ten opzichte van seksuele dwang, seksueel 

sensatie zoeken en symbolisch verzet. 

Scenario’s 
De onderzoekers onderscheiden vijf scenario’s van grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen: 

 een vaste partner die seks wil en blijft aandringen;1. 

 een vaste partner die seks wil en boos wordt; 2. 

 een losse partner/bekende die aan iemand wil zitten of wil zoenen; 3. 

 een losse partner/bekende die seks wil en blijft aandringen; 4. 

 een losse partner/bekende die gebruik maakt van het feit dat iemand dronken is om seks te hebben. 5. 

Gevolgen en hulpverlening
De jongeren beoordelen de seks die plaatsvond als gevolg van een van de vijf scenario’s als gedwongen en 

vervelend. Er zijn wel verschillen gevonden in ervaren negatieve consequenties, behoefte aan hulp en evalu-

atie van de scenario’s naar sociaaldemografische kenmerken.

Een aanzienlijke groep jongeren die een of meer van de scenario’s meemaakten, ondervond hier nega-

tieve gevolgen van. De meest negatieve consequenties werden ondervonden na een ervaring met een losse 

partner of andere bekende die aandringt op seks, terwijl de minst negatieve consequenties werden gerap-

porteerd na een ervaring met een vaste partner die aandringt. Een klein deel van de jongeren had behoefte 

aan hulp na het meemaken van een van deze scenario’s van grensoverschrijdende seks. Deze hulpbehoefte 

was het grootst na een ervaring met een losse partner of bekende die aandrong of zeurde om seks.

8.8  1,3 miljoen voor verbetering behandelmethoden mishandelde 
kinderen

Het Kinder- en Jeugdttraumacentrum Haarlem en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben 1,3 miljoen euro 

subsidie gekregen voor het ontwikkelen en verbeteren van behandelmethoden voor mishandelde kinderen. 
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Het geld is beschikbaar gesteld door subsidieverstrekker 

ZonMw. Voor het onderzoeksproject worden vier promoven-

di aangesteld; twee bij het KJTC en twee bij de VU. Met de 

subsidie moeten het KJTC en de universiteit vier jaar vooruit.

 

Volgens projectleider Janet van Bavel van het KJTC wil 

haar organisatie met alle betrokken jeugdinstellingen in 

de regio Zuid Kennemerland een team Kindermishandeling 

vormen dat direct aan de slag kan. Kinderen hoeven dan 

niet meer van de ene naar de andere instelling en kunnen 

sneller worden geholpen. Ook wil Van Bavel een Landelijk 

Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling (LOAK) wil 

opzetten.

Bron: www.vu.nl, 18 oktober 2010

8.9  De effectiviteit van internethulpverlening voor jongeren

In 2005 startte de Rutgers Nisso Groep (nu RutgersWPF) samen met Interapy met de ontwikkeling van een 

laagdrempelige internetbehandeling voor jongeren met enkelvoudig seksueel trauma. In de hier samenge-

vatte pilotstudie door De Haas et al. (2009) is onderzocht of deze internetbehandeling een middel kan zijn 

om meer jongeren met seksueel trauma effectief behandeld te krijgen. 

De pilotstudie richtte zich op de vraag of de internetbehandeling inderdaad laagdrempelig is voor de doel-

groep van 14- t/m 18-jarige slachtoffers van seksuele intimidatie, en of de behandeling werkt. Jongeren die 

mee wilden werken aan het onderzoek konden zich aanmelden via de website www.interapy.nl. De online 

behandeling bestond uit vier modulen (Schrijven, Lichaam, Adviesbrief en Toekomst) met tien schrijfopdrach-

ten en uitgebreide psycho-educatie. De behandeling duurde 9 tot 16 weken en vond plaats via een beveiligde 

website. Iedere cliënt had een persoonlijke behandelaar die de schrijfopdrachten las en hierop reageerde. De 
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behandelaar paste de opdrachten aan de specifieke 

situatie van de cliënt aan. Naast de specifieke inter-

venties bevatte het behandelprotocol veel aandacht 

voor de therapeutische alliantie en het motiveren 

van de cliënt. 

Module 1: Schrijven
In de eerste module stonden psycho-educatie en zelfconfrontatie (exposure) centraal. Er werd uitleg gegeven 

over verwerking, vaak voorkomende klachten en waarom zelfconfrontatie nodig was. Voor veel slachtoffers is 

het geruststellend te horen dat hun symptomen normale reacties zijn op het trauma. Het doel van dit onder-

deel is het vermijden van behandeling te doorbreken. Cliënten schreven viermaal, steeds gedetailleerder, over 

hun pijnlijkste traumagerelateerde beelden, gevoelens en gedachten. Dergelijke imaginaire exposure-ele-

menten zijn bij volwassenen effectief gebleken. Door het gecontroleerd herbeleven van het trauma kunnen 

niet-functionele gedachten worden bijgesteld. Cliënten konden bijvoorbeeld ervaren dat zij de controle niet 

verloren of niet ‘gek’ werden als ze aan het trauma denken. 

Module 2: Lichaam
In de tweede module werd psycho-educatie verstrekt over mogelijke lichamelijke klachten na seksueel 

trauma. Vervolgens beschreven de cliënten welke lichamelijke veranderingen zij bemerkten ten gevolge van 

wat hen was overkomen. Daardoor kregen ze inzicht in waar bepaalde symptomen vandaan komen en kon-

den lichamelijke klachten bijtijds opgespoord worden. Als bleek dat bepaalde klachten voorkwamen, werd de 

cliënt gevraagd de mate van last die zij (of hij) ervan ondervond te registeren en stimuleerde de behandelaar 

het uitvoeren van specifieke ontspanningsoefeningen.

Module 3: Adviesbrief
In de derde module werden disfunctionele gedachten uitgedaagd en vervangen door functionele gedachten 

(cognitieve herstructurering). Vaak ging het om de gedachte dat de cliënt de gebeurtenis had kunnen voorko-

men. Dit is een vaak geconstateerde bron van schuld- en schaamtegevoelens. Hier werd psycho-educatie over 

gegeven. Herstructurering werd vooral gestimuleerd door de cliënt een ander perspectief te laten innemen: de 

cliënten lazen hun zelfconfrontatieteksten opnieuw alsof ze waren geschreven door een denkbeeldige vriend 

of vriendin. Vervolgens schreven zij hem of haar brieven met daarin adviezen en helpende gedachten. 
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Module 4: Toekomst
De laatste module bestond uit drie onderdelen: a) psycho-educatie over verwerking en terugval, b) social 

sharing en symbolische afsluiting door middel van een afrondende brief aan een significante ander, en c) het 

maken van een hulpdocument om terugval te voorkomen en de kans op revictimisatie te verkleinen. In het 

hulpdocument schreven de cliënten in hun eigen woorden op wat voor hen bruikbare adviezen, goede tips 

en nuttige oefeningen waren. 

Voor- en nametingen en vragenlijsten
De resultaten van de behandeling zijn onderzocht met een voor- en nameting van de volgende variabelen: 

Posttraumatische stress, gemeten met de ‘Schokverwerkingslijst voor Kinderen’. Deze vragenlijst bestaat uit •	

34 items verdeeld over vier subschalen: Herbeleving, Vermijding, Arousal en Niet-traumaspecifieke reacties 

(zoals schuld, verdriet en lichamelijke klachten). 

Emotionele en gedragsproblemen, gemeten met de ‘Zelf in te Vullen Vragenlijst voor 11-18 jarigen’. Dit is •	

de Nederlandse versie van de ‘Child Behaviour Checklist Youth Self Report’. De volgende schalen zijn ge-

bruikt: Teruggetrokken/Depressief, Lichamelijke Klachten, Angstig/Depressief, Sociale Problemen, Denkpro-

blemen, Aandachtsproblemen, Normafwijkend/Delinquent Gedrag en Agressief Gedrag. 

Daarnaast registreerden de 7 deelnemende cliënten na elke fase in de behandeling met de ‘Last- en Kracht-

meter’ op een schaal van 1 tot en met 10 hoeveel last hoeveel zij op dat moment ervoeren van hun seksuele 

trauma en hoe sterk zij zich voelden (ervaren kracht). 

Het proces van hulp zoeken tot in behandeling gaan werd geëvalueerd aan de hand van e-mailuitwisseling, 

logboeken van de behandelcoördinatie en de verslagen van de supervisiebijeenkomsten. Cliënten vulden na 

afloop van de behandeling twee evaluatievragenlijsten in. De eerste vragenlijst bestond uit twintig vragen 

over de duur van de behandeling, de duidelijkheid van de vragenlijsten en opdrachten, subjectieve klachten-

vermindering en het contact met de behandelaar. De tweede lijst bestond uit vijf vragen over de zinvolheid 

van elk van de onderdelen. 

Effecten van de behandeling
De cliënten hadden na de behandeling gemiddeld minder last van herbeleving, vermijding, arousal en niet-

specifieke traumaklachten. Ook de angstige en depressieve gevoelens namen af. Het aantal deelnemers aan de 
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Mijn lijf is me lief
 

‘Heel informatief en bemoedigend voor vrouwen en hun partners.’

 - Stichting Korrelatie

‘Vanuit deze (h)erkenning bieden de auteurs een perspectief 

op verandering.’ - Tijdschrift voor seksuologie

Ank van Wageningen en Els Plooij schreven Mijn lijf is me lief vanuit hun 

ervaring als hulpverleensters bij de Rutgers Nisso Groep. Zij weten dat er 

behoefte is aan een boek over seksualiteit en seksualiteitsproblemen zoals 

die vaak worden gevoeld door vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn. 

Wat te doen als je je lichaam ver weggestopt hebt, als je een aanraking 

door je partner of kind niet kunt velen, als je wel seksueel actief bent, 

maar op een manier die je niet gelukkig maakt?

Dit boek biedt steun en veel informatie voor vrouwen die vroeger seksueel 

misbruikt zijn, binnen of buiten het gezin, of daarmee bedreigd zijn, maar 

ook voor hun partners en voor hulpverleners. Voor hen allen biedt Mijn lijf 

is me lief uitzicht op verandering.

Mijn lijf is me lief
Een verkenning van eigen seksualiteit, 

voor vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn

Ank van Wageningen & Els Plooij

 www.movisie.nl

behandeling was te laag om op significantie te kunnen toetsen. Uit de ‘Last- en Krachtmeter’ die de cliënten 

bijhielden bleek dat de ‘last’ in bijna alle fases scherp afnam en de ‘kracht’ sterk toenam. Alleen de exposure-

fase had niet geresulteerd in een afname van last. Dit is in lijn met de verwachtingen, omdat blootstelling aan 

de meest pijnlijke momenten van de traumatische gebeurtenis enerverend kan zijn en angst kan oproepen. 

Na afloop evalueerden de cliënten de behandeling op een aantal dimensies met cijfers die konden variëren 

tussen 1 (totaal niet zinvol) en 10 (zeer zinvol). De cliënten beschouwden de behandeling als ruim voldoende 

tot zeer goed. Opvallend was het zeer hoge cijfer dat aan het contact met de behandelaars werd gegeven. Ook 

vonden alle zeven cliënten de behandeling een goede methode voor het verminderen van klachten na trauma-

tische seksuele ervaringen. Zij zouden de behandeling aanraden aan iemand die hetzelfde had meegemaakt.

Conclusie
Hoewel het aantal deelnemers aan de pilot klein was en de resultaten dus met enige voorzichtigheid moeten 

worden beschouwd, valt het op dat de gemeten positieve effecten groot waren. Opvallend is vooral de extra 

grote verbetering na de module Toekomst.

8.10  Psychologische hulpverlening in 
het geval van een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS)

Het Kenniscentrum Angst en Depressie beschrijft twee bruikbare 

vormen van psychologische hulpverlening in het geval van een post-

traumatische stressstoornis: cognitieve gedragstherapie en EMDR. 

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een van de meest in aanmerking ko-

mende psychologische interventies bij PTSS. Van de verschillende vari-

anten binnen cognitieve gedragstherapie wordt Imaginaire Exposure 

het meeste ondersteund door evidence based onderzoek: voor de 

effectiviteit daarvan zijn de hardste bewijzen. Dat geldt in mindere 
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mate geldt voor Stress Inoculatie Therapie en Cognitieve therapie. Wie cognitieve gedragstherapie toepast kan 

verschillende ‘ingrediënten’ uit het cognitieve gedragstherapiepakket met elkaar combineren, hoewel het voor-

keur verdient primair met Imaginaire Exposure te behandelen.  

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)
Een tweede in aanmerking komende psychologische interventie bij PTSS is EMDR. De methode is effectief en 

wordt door zijn aard door patiënten en therapeuten als relatief weinig emotioneel belastend ervaren. EMDR 

kan worden toegepast als een op zichzelf staande kortdurende interventie bij PTSS.

Bron: www.nedkad.nl/professionals/interventies-ptss.htm.

8.11 Omgaan met ’hervonden herinneringen aan seksueel misbruik’

In Misbruik, Misleiding en Misverstanden: onderzoeksverslag van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere 

Zedenzaken over de periode 2003-20071 (Nierop & Van den Eshof, 2008), is een paragraaf opgenomen over 

hervonden herinneringen. Hieronder een samenvatting van deze paragraaf. 

Flitsen en flarden
Vrouwen (en mannen) met hervonden herinneringen aan seksueel misbruik beschrijven meestal dat ze beel-

den kregen van het misbruik. Die beelden vormen vaak geen compleet verhaal, maar bestaan uit flitsen en 

flarden. Herinneringen aan seksueel misbruik kunnen op verschillende manieren naar boven komen: bijvoor-

beeld in therapie (regulier of alternatief), in gesprekken met anderen, tijdens het vrijen, bij het gebruiken 

van drugs of bij het zien van een film over seksueel misbruik. 

Hervonden herinneringen en fictieve herinneringen
In zedenzaken waarbij ‘hervonden herinneringen’ een rol spelen, wordt door de politie en het OM altijd 

advies gevraagd aan de Expertisegroep. Deze laatste gaat voor haar adviezen uit van het rapport ‘Omstreden 

1 Niet te verwarren met de Landelijke Expertgroep Zeden. Dat is een adviesorgaan van de Raad van Hoofdcommissarissen. Hoofd-
commissaris Van Kleef van de Gelderse politie is daar momenteel de voorzitter van.  
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herinneringen’ van de Gezondheidsraad uit 2004. De Gezondheidsraad definieert het begrip als volgt: “We 

spreken van een hervonden herinnering als iemand aangeeft dat hij in het verleden een ingrijpende gebeurte-

nis heeft meegemaakt met een belangrijke persoonlijke betekenis, dat hij zich dit enkele jaren in het geheel 

niet heeft kunnen herinneren, maar dat de herinnering daarna geheel of gedeeltelijk toegankelijk is gewor-

den en (nu) door hem als authentiek en betrouwbaar wordt ervaren” (p. 33). Aansluitend definieert de Ge-

zondheidsraad het begrip ‘fictieve herinneringen’ als volgt: “Een fictieve herinnering is een autobiografische 

herinnering aan een gebeurtenis die men niet heeft meegemaakt” (p. 33). Een belangrijke conclusie in het 

rapport luidt: “Belangrijke emotionele dan wel traumatische ervaringen worden, zeker op onderdelen, sterker 

opgeslagen dan gewone ervaringen. Ze worden daardoor in het algemeen goed, zij het soms fragmentarisch, 

herinnerd” (p. 100). Vervolgens wordt deze algemene regel enigszins afgezwakt door de toevoeging dat het 

‘aannemelijk’ is dat herinneringen ook geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of contextafhankelijk ontoegankelijk 

kunnen raken. Over fictieve herinneringen zegt de Gezondheidsraad: “Uit divers onderzoek blijkt dat het 

mogelijk is fictieve autobiografische herinneringen te ervaren en op te roepen, ook aan ingrijpende gebeur-

tenissen. Er zijn omstandigheden waarin de kans hierop groter is dan gemiddeld: vooral bij een combinatie 

van bepaalde persoonlijkheidskenmerken of psychiatrische stoornissen en suggestieve beïnvloeding door een 

belangrijk persoon” (p. 100). Het proces waarin mensen vervolgens vaststellen dat hun hervonden herinnerin-

gen onjuist zijn, heet ‘retraction’. 

De Gezondheidsraad concludeert dat een relaas dat voortkomt uit hervonden herinneringen nader moet 

worden onderzocht om het waarheidsgehalte vast te kunnen stellen. “Aanwijzingen voor het maken van 

een onderscheid tussen hervonden (feitelijk ware) en fictieve herinneringen zijn gelegen in aantoonbare 

feiten” (p. 100). Het is belangrijk voor ogen te houden dat herinneringen aan het verleden een functie 

in het heden hebben. Daarom moet ook de huidige situatie van aangeefster bij het onderzoek worden 

betrokken. 

Psychische stoornissen en bijzondere persoonskenmerken 
De Gezondheidsraad noemt voor het ontstaan van fictieve herinneringen de volgende risicofactoren: 

gevoeligheid voor suggestie, de neiging om in fantasie op te gaan (fantasy proneness), de (on)nauwkeurig-

heid waarmee men informatie tot de juiste kennisbron herleidt (source monitoring), de neiging tot aanpas-

sing aan bepaalde personen of sociaalwenselijk gedrag in het algemeen, een neiging tot neuroticisme 

dan wel introversie, de gevoeligheid voor hypnose, een hoge score op de DES-schaal voor dissociatieve 

ervaringen. 
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 Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat patiënten met dissociatieve stoornissen vaak een traumatische 

voorgeschiedenis rapporteren. Sommige onderzoekers interpreteren dit als verklaring voor de dissociatieve 

stoornis, andere onderzoekers menen dat men juist bij deze patiëntengroep alert moet zijn op fictieve herin-

neringen en wijzen erop dat bij zeer suggestibele personen de diagnose Dissociatieve Identiteitsstoornis rela-

tief vaak ten onrechte wordt gesteld. Verder waarschuwt de Gezondheidsraad voor patiënten die elementen 

uit hun levensverhaal overdrijven om de therapeut te testen en voor patiënten die bepaalde stoornissen (al 

dan niet bewust) simuleren, wat wel voorkomt bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis of 

antisociale persoonlijkheidsstoornis (p. 71-71). 

De Gezondheidsraad schrijft verder: “Seksueel misbruik en andere traumatische ervaringen in de jeugd zijn 

belangrijke risicofactoren voor allerlei psychische problematiek en psychopathologie bij volwassenen. De 

relatie is niet specifiek en niet dwingend. Optreden en aard van de latere problemen zijn ook van vele andere 

factoren afhankelijk. Er is alle reden om in de hulpverlening alert te zijn op aanwijzingen voor een rol van 

bekende risicofactoren voor huidige psychische problematiek, inclusief eventuele moeilijk bespreekbare 

traumatische jeugdervaringen. Het is echter onmogelijk om louter op grond van een klinisch beeld tot een 

aanname te komen of conclusie te trekken over de rol van bepaalde risicofactoren, zoals de aanwezigheid 

van specifieke traumatische gebeurtenissen in de voorgeschiedenis van een patiënt” (p. 37). 

De rol van therapie
Over de rol van therapie schrijft de Gezondheidsraad: “Elke vorm van therapie stimuleert herinneringen en 

draagt bij aan herinterpretatie ervan; het gaat daarbij meestal om de betekenis van (deels) herinnerde feiten. 

Wat herinneringen stimuleert, kan ook vertekening van herinneringen of opkomen van ‘nieuwe’ herinne-

ringen stimuleren. Therapie kan zowel het hervinden (toegankelijk worden) van ware herinneringen als het 

opkomen van fictieve herinneringen faciliteren. Een suggestieve werkwijze van de therapeut als de patiënt 

herinneringen ophaalt, vormt door haar sturende werking een duidelijk risico voor het ontstaan van fictieve 

herinneringen met een aan de suggestie gerelateerde inhoud. Het risico is groter bij patiënten met bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken of bepaalde psychiatrische stoornissen, bij therapeuten die hun overtuiging sterk 

kunnen overbrengen, bij vage herinneringen en moeilijk verklaarbare klachten en wordt versterkt door het 

gebruik van bepaalde methoden om herinneringen te stimuleren” (p. 110). 

De Gezondheidsraad vindt dat als een patiënt, desgevraagd, geen seksueel misbruik meldt, de therapeut 

deze mogelijkheid niet actief moet exploreren. Een behandelend psychotherapeut heeft ook geen taak in de 
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juridische waarheidsvinding, vindt de Gezondheidsraad, en dient zich – zowel op wetenschappelijke gronden 

als om redenen van beroepsethiek – te onthouden van uitspraken over de betrouwbaarheid van de verklaring 

van een patiënt. 

8.12  Typen jeugdige zedendelinquenten en recidive

Samenvatting van Jeugdige zedendelinquenten: een studie naar subtypen en recidive van Jan Hendriks 

(Utrecht: Forum Educatief, 2006).

In dit proefschrift doet Hendriks verslag van onderzoek naar jeugdige zedendelinquenten die contactdelicten 

hebben gepleegd. De onderzoeksgroep bestond weliswaar uit een grote groep jeugdige daders (10 meisjes 

en 439 jongens), maar de recidivepercentages waren laag, waardoor uitspraken over recidive met de nodige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. 

Het onderzoek, bestaande uit vijf deelonderzoeken, was erop gericht aan te tonen dat het noodzakelijk is om 

subgroepen binnen de jeugdige zedendelinquenten te onderscheiden. Deze subgroepen verschillen niet alleen 

op het gebied van persoonlijkheidskenmerken, gezinskenmerken en andere achtergrondkenmerken, maar ook 

wat betreft delictgeschiedenis, delictkenmerken en recidivepatronen. Bovendien bestaan er voor de diverse sub-

typen andere risicofactoren die samenhangen met recidive. Een toegespitst behandelaanbod dat rekening houdt 

met de verschillende subtypen en risicofactoren, zorgt voor een afname van het recidiverisico, stelt Hendriks. 

Solisten versus groepsplegers
Als eerste werden de verschillen onderzocht tussen 

mannelijke jeugdige zedendelinquenten die hun 

delict in groepsverband (minimaal 1 mededader) 

pleegden en degenen die dat als solist deden. De 

soloplegers is de meer problematische groep: zij 

waren neurotischer, impulsiever en meer thrill-

seeking. In sociaal opzicht functioneerden zij minder 

adequaat. Zij waren vaker zelf slachtoffer van seksu-
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eel misbruik. De solodaders hadden al vaker seksuele delicten gepleegd. De groepsplegers bleken vaker van 

allochtone afkomst. Hun delicten bestonden relatief veel vaker uit verkrachtingen.

Leeftijdgenootmisbruikers versus kindmisbruikers
De mannelijke jeugdige solodaders zijn nader onderzocht op het onderscheid leeftijdgenootmisbruiker en de 

kindmisbruiker. De eerste groep daders misbruikte iemand van ongeveer de eigen leeftijd of een ouder persoon. 

De tweede groep daders bestond uit jongeren die een nog niet geslachtsrijp kind van minimaal vijf jaar jonger 

hadden misbruikt. De groep kindmisbruikers bleek, zoals verwacht, de meest problematische groep. Zij waren 

neurotischer, hadden meer problemen in de sociale omgang, bleken vaker het slachtoffer van pesterijen, hadden 

een negatiever zelfbeeld en bij deze groep was ook vaker sprake van psychopathologie. Kindmisbruikers kozen 

vaker iemand van hetzelfde geslacht tot slachtoffer of kozen slachtoffers van beide seksen. Voorafgaande aan het 

criteriumdelict bleken kindmisbruikers vaker zedendelicten gepleegd te hebben dan leeftijdgenootmisbruikers, 

ondanks het feit dat zij gemiddeld jonger waren tijdens dit delict en derhalve korter de gelegenheid hadden 

gehad tot het plegen van seksueel misbruik. Leeftijdgenootmisbruikers bleken vaker van allochtone afkomst en 

maakten relatief vaker gebruik van geweld tijdens het delict. Zij namen ook meer verzet waar bij hun slachtoffers. 

Meisjes als dader
Het derde deelonderzoek richtte zich op een groep meisjes die dader zijn van een zedendelict. Uit de relatief 

kleine en naar verwachting niet representatieve steekproef (N=10) kwam naar voren dat wat betreft persoon-

lijkheidskenmerken deze meisjes opvallend vaak neurotische en depressief getinte klachten hadden en ook 

een (zeer) negatief zelfbeeld. De gezinsachtergronden bleken extreem ongunstig: verwaarlozing, mishande-

ling en seksueel misbruik bleken eerder regel dan uitzondering. In vergelijking tot de jongens leken de meis-

jes wat betreft de diverse kenmerken nog het meest op kindmisbruikers. In ongeveer de helft van de gevallen 

hadden de meisjes meerdere slachtoffers gemaakt. Opvallend is dat in onze steekproef meer dan de helft 

van de meisjes het delict in groepsverband had gepleegd en dat daarbij sprake was van excessief geweld. 

Op grond van het bovenstaande werd de conclusie getrokken dat in veel de onderzochte gevallen het niet 

primair ging om een zedendelict, maar om een delict waarbij het hoofddoel (seksuele) vernedering was.

Recidive na residentiële behandeling
In een vierde deelonderzoek is gekeken naar recidive van jeugdige zedendelinquenten die residentiële behande-

ling hadden ondergaan (114 jongens). Dat is een zeer problematische groep: in driekwart van de gevallen was 
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er sprake van emotionele en pedagogische verwaarlozing. De helft van de jongens was zelf (zeer waarschijnlijk) 

seksueel misbruikt en bij nog eens 13% was hier een vermoeden van. In het behandelcentrum werd de indeling 

opportunisten versus obsessieven gebruikt. In meer dan 95% van de gevallen waren de opportunisten leeftijd-

genootmisbruikers en de obsessieven kindmisbruikers. Van de totale steekproef recidiveerde 60% naar ‘enig’ 

delict. In 10% van de gevallen bleek er sprake van zedenrecidive. Opvallend was dat alleen de kindmisbruikers 

recidiveerden naar een zedendelict. Recidive vond relatief snel plaats: 90% deed dat binnen drie jaar. Recidive 

hing samen met de keuze van een (zeer) jong slachtoffer, de keuze van een meisje buiten de eigen familie als 

slachtoffer en relatief weinig spijbelgedrag van de dader. Leeftijdgenootmisbruikers recidiveerden veel vaker 

naar geweldsdelicten en andere (niet-gewelds)delicten. Jeugdige zedendelinquenten bleken veel vaker ‘genera-

listen’ (recidive naar diverse vormen van delicten) dan ‘specialisten’ (recidive naar alleen zedendelicten). 

Recidive na ambulante, delictspecifieke behandeling
In het kader van het vijfde deelonderzoek werd recidive na ambulante, delictspecifieke behandeling voor 

jeugdige zedendelinquenten bij een forensische polikliniek vergeleken met recidive na geen of niet-delict-

specifieke behandeling. Van de totale groep recidiveerde 8% naar een zedendelict. Voor de groep behan-

delden was dit percentage 5%. Jeugdige zedendelinquenten van wie de behandeling positief was verlopen, 

recidiveerden minder naar zedendelicten dan niet-behandelde jongens of jongens van wie de behandeling 

negatief was verlopen. 

Alhoewel de officiële cijfers laten zien dat het recidiverisico voor jeugdige zedendelinquenten laag is, moet 

worden herhaald dat dit waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg is. In werkelijkheid moet ervan worden 

uitgegaan dat meer jongeren seksueel misbruik plegen en dat veel daders ook vaker misbruik hebben ge-

pleegd dan bekend is.

8.13  Nazorg voor zedendelinquenten in de vorm van steuncirkels 

‘Circles of Support and Accountability’ (COSA) is een in Canada ontwikkelde werkwijze om ex-zedendelin-

quenten veilig terug te laten keren in de samenleving. 

Het begon in 1994, met een Canadese pastoor die een groep vrijwilligers uit de buurt mobiliseerde om 

een ex-zedendelinquent te helpen bij zijn herintreding binnen de samenleving. Kort hierna volgde nog 
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zo’n interventie met een andere ex-zedendelinquent. Daarop werd een project gestart om deze werkwijze 

nader te onderzoeken, met een positief resultaat. Inmiddels zijn er in verschillende Canadese provincies en 

regio’s in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ‘Circles of Support and Accountability’ toegepast. 

Het lijkt een verantwoorde en accurate methode om daders van zedendelicten terug te laten keren in de 

maatschappij. 

Het doel van COSA is het reduceren van het risico op een toekomstig seksueel misdrijf. De (ex-)zedendelin-

quent wordt verantwoordelijk gesteld voor en aangesproken op zijn gedrag en ondertekent een contract 

waarin hij verklaart zich aan alle voorwaarden te houden die leiden tot een recidivevrij en verantwoordelijk 

leven. Het COSA-initiatief is vooral gericht op (ex-)zedendelinquenten met een hoog recidiverisico, omdat 

juist zij op weinig sociale steun kunnen rekenen binnen de samenleving. 

Vrijwilligers en professionals
De cirkel die wordt ingesteld rondom de zedendelinquent bestaat uit een binnencirkel en een buitencirkel. De 

binnencirkel omvat minstens vijf vrijwilligers die hem gedurende een aantal jaar na zijn vrijlating op frequente 

basis zien, in één-op-één-gesprekken of in groepsverband. Openheid in de contacten met de zedendelinquent is 

het sleutelwoord. De vrijwilligers zijn speciaal getraind in de omgang met de doelgroep en het herkennen van 

signalen die tot terugval in delictgedrag kunnen leiden. Daarnaast is er een buitencirkel van professionals. Deze 

professionals ondersteunen en adviseren de leden van de binnencirkel in hun werk. Daarnaast plegen zij waar 

nodig ook zelf interventies. 

Effectiviteit
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de werking van COSA. Zo is er onderzoek verricht naar de 

impact van COSA op recidive. Uit de resultaten blijkt dat daders van zedendelicten die participeren in COSA 

significant lagere recidivecijfers vertonen dan de daders die niet participeren in COSA. Ook is er onderzoek 

verricht naar de ervaringen van verschillende deelnemers aan COSA. 

Het merendeel van de (ex-)delinquenten geeft aan waarschijnlijk gerecidiveerd te hebben zonder hulp van 

COSA. Deze inschatting wordt gedeeld door de vrijwilligers die de (ex-)delinquenten hebben begeleid tijdens 

dit proces. De professionals zien het vergroten van de verantwoordelijkheid van de daders van zedendelicten 

en de veiligheid van de samenleving als meest positieve bijdrage van COSA. Verder geeft het merendeel van 
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de respondenten in de samenleving aan dat ze zich veiliger voelen als een (ex-)dader van een zedendelict in 

een COSA participeert. 

Mogelijke samenwerkingspartners
Mogelijke samenwerkingspartners om een COSA mee op te zetten zijn: 

•	Gemeenten		 •	Provincie	 •	MvJ

•	OM		 •	Politie	 •	Gevangeniswezen

•	Vrijwilligersorganisaties		 •	Kerkelijke	organisaties		 •	Ggz-instellingen	

•	Opvangvoorzieningen		 •	Woningbouwverenigingen		 •	Opleidingsinstituten	

•	Kinderbescherming	 •	Jeugdzorg	 •	Hulpverleningsorganisaties	

•	Reclassering		 •	Wetenschappelijk	onderzoek	(lectoraat)	

Meer informatie
www.reclassering.nl

(Wilson, Picheca, & Prinzo, 2005; Wilson, McWhinnie, Picheca, Prinzo, & Cortoni, 2007).
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Opsporing en vervolging:
experts aan het woord

Er gebeurt veel op het terrein van opsporing van plegers van strafbare seksuele 

handelingen en de bestraffing van daders. Er gaat ook veel nog niet goed: 

wachttijden bij de zedenpolitie, zedenzaken die op de plank blijven liggen en 

daders van zedenmisdrijven die hun straf ontlopen. 

In dit hoofdstuk gaat het over ontwikkelingen in het soort zaken waarmee 

politie en OM te maken krijgen, ‘nieuwe’ typen daders en trends op het gebied 

van opsporing en strafrechtelijke vervolging. 

9
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9.1  Yet van Mastrigt en Peter 
Huisman over ontwikkelingen in de 
politieaanpak (dubbelinterview)

Van Mastrigt en Huisman geven leiding aan de Sociale 

Jeugd en Zedenpolitie in de regio Hollands Midden. 

Dit team is centraal georganiseerd en bestaat uit 20 

zedenrechercheurs, die dagelijks alle zaken op zedenge-

bied, kinderporno en kindermishandeling behandelen. 

Daarbij heeft de afdeling drie regionale coördinatoren 

op de thema’s Huiselijk Geweld, Eergerelateerd Geweld 

en Jeugd Veelplegers.

Huisman: ‘Ontucht en kinderporno – voor onze afde-

ling is dat een heel actueel probleem. Juist ook die 

combinatie. En dat zal in de komende jaren niet anders 

zijn, denk ik. We krijgen ook heel veel tips dat mensen 

kinderporno hebben. Het is tegenwoordig standaard 

om bij een ontuchtpleger de computer uit huis te 

halen en te onderzoeken. Het is niet wetenschappelijk 

vastgesteld, maar in de praktijk blijkt dat een ontucht-

pleger vrijwel altijd kinderporno heeft. In hoeverre 

het omgekeerde ook opgaat, dat is nog een vraag die 

ons als politie erg interesseert. Wij investeren in het 

verhoor van kinderpornobezitters veel tijd en moeite 

om erachter te komen of er ook sprake is geweest van 

feitelijke ontucht.’ 

Van Mastrigt: ‘Er is wel onderzoek gedaan naar de 

relatie tussen kinderporno kijken en feitelijke ontucht, 

maar de cijfers en conclusies zijn niet eenduidig. De één 

concludeert dat niet meer dan eenderde van de kinder-

pornokijkers ook ontucht pleegt, een ander komt tot 

een percentage van 85.’

Huisman: ‘Een boeiende vraag is waar bij misbruikende 

kinderpornobezitters de fascinatie begonnen is. Is het 

begonnen met misbruik en kwam er later kinderporno 

bij? Of was het eerst plaatjes kijken en werd het daarna, 

omdat de gelegenheid er was, seksueel misbruik? 

Dat zijn belangrijke vragen. Voor ons, maar ook voor 

hulpverleners. En uiteindelijk voor de plegers zelf ook. 

Wij hebben wel verdachten die op de tweede of derde 

dag van het verhoor vertellen dat ze het liefst een kind 

echt zouden willen misbruiken, maar dat ze het laten bij 

plaatjes en filmpjes kijken en niet toegeven aan wat ze 

eigenlijk willen. Wij wijzen deze mensen altijd op hulp-

verleningsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij De Waag. 

Het is echt hard nodig dat deze mensen een effectieve 

behandeling krijgen.’ 

Meisjes
Van Mastrigt: ‘Een nieuwe ontwikkeling is dat jeugdi-

gen heel makkelijk seksuele handelingen van elkaar 

opnemen op bijvoorbeeld de GSM en dat vervolgens 

aan elkaar laten zien, verspreiden of zelfs op inter-

net zetten. En ze zijn zich geheel onbewust van de 

gevolgen: het blijft op internet zwerven, kinderen 

Yet van Mastrigt & 
Peter Huisman
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worden daardoor beschadigd en het materiaal kan in 

verkeerde handen komen. Eigenlijk is het strafbare 

kinderporno die ze dan verspreiden. We hebben ook 

dergelijke zaken waar meisjes dan een hoofdrol in 

speelden. Als je dan in het gezin spit, dan zie je zaken 

als een vader die veel van huis is of helemaal afwezig. 

Achteraf betoont zo’n meisje dan spijt, maar ze heeft 

dan wel net even twee jongetjes in de zandbak aange-

zet tot ontucht, hen hun broekjes laten uittrekken en 

hen aan elkaars piemeltje laten likken. En alles gefilmd 

natuurlijk.’ 

Drank en drugs
Huisman: ‘Geen nieuwe ontwikkeling, maar wel een 

zorgelijke tendens, is het overmatig drinken. Dronken-

schap in een omgeving met veel jongeren leidt tot veel 

grensoverschrijdend gedrag. Dan wordt zo’n meisje 

wakker met haar broek open en weet ze niet wat er ge-

beurd kan zijn. Ontmaagd? Gekke dingen toegestaan? 

Gefilmd? Misschien neemt dat comazuipen trouwens 

wel af, want een paar jaar geleden kregen wij veel te 

maken met dat soort gevallen, maar tot nu toe valt het 

erg mee. 

Verder ben ik erg benieuwd naar de ontwikkelingen 

op het gebied van drugs. Hoe gaat het GHB-verhaal 

verder? Hopelijk is het een korte hype geweest en zijn 

we er binnenkort vanaf. Maar wat voor nieuwe drugs 

komen er dan weer op de markt? Misschien drugs die 

nog specifieker dan GHB leiden tot het “losser” worden 

in gedrag.’

Dwang
Van Mastrigt: ‘Dwang is een begrip dat voor ons moeilijk 

is. Heeft een meisje van 14 seks gehad met een jongere 

die ook onder de 16 is, dan beginnen wij niet eens aan 

een zaak. Tenzij er aantoonbaar geweld is gebruikt. Is 

het meisje 14 en de jongen bijvoorbeeld 17, dan kun 

je er in principe strafrechtelijk wel wat mee – want 

seks van een 16-plusser met een 16-minner wordt als 

gedwongen seks opgevat – maar de rechter gaat daar 

toch niets mee doen. Seks tussen een volwassene en een 

minderjarige is een andere kwestie. Dat leidt wel vaak 

tot vervolging.’ 

Huisman: ‘In de prostitutie en mensenhandel gaat ook 

van alles gebeuren. Nu al vindt er heel veel prosti-

tutie plaats waar wij als politie geen zicht op heb-

ben – achter een 06-nummer en in hotels. Zal dat zo 

doorgaan? Gaat prostitutie en mensenhandel nog meer 

ondergronds?’ 
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Voorlichting
Huisman: ‘Wij hopen dat er de komende jaren veel 

meer aandacht komt voor voorlichting over seks. In 

het basisonderwijs, maar zeker ook op de middelbare 

scholen. Ga als leerkracht – en als ouder ook trouwens 

– nu eens echt open praten met de kinderen over 

seksuele ervaringen, over hoe je omgaat met seks en 

relaties, over hoe je omgaat met groepsdruk. Zodat 

ze zich bewust worden van wat ze wel en niet willen, 

wanneer wel en niet, met wie wel en niet. Vooral 

kinderen met een (licht) verstandelijke beperking zijn 

heel kwetsbaar, merken wij. Maar we hebben ook wel 

te maken met meisjes van het atheneum, hoor, zij het 

in veel mindere mate.’ 

Van Mastrigt: ‘Ontwikkel nou gewoon een heel stevig 

lesprogramma. Waarin bij wijze van spreken een zeden-

rechercheur vertelt over wat zij of hij tegenkomt. Noem 

man en paard. Want volgens mij wordt er door leer-

krachten en ouders nog erg schimmig gepraat over seks.’

Valse aangiften
Van Mastrigt: ‘Wat wij de laatste jaren minder tegenko-

men, is misbruik in een ver verleden. Dat komt misschien 

omdat slachtoffers het eerder naar buiten brengen. Wat 

we meer tegenkomen, zijn valse aangiften. Hetgeen 

waarschijnlijk komt omdat wij scherper zijn geworden. 

We vragen bijvoorbeeld heel precies naar de ontstaans-

geschiedenis van het aangifte doen. Wie heeft het initia-

tief genomen tot aangifte doen? Waarom? Waarom nu?’ 

Technologie
Van Mastrigt: ‘Kijkend naar de toekomst denk ik dat de 

ontwikkeling van de technologie het ons makkelijker 

én moeilijker gaat maken. Je kunt je voorstellen dat je 

straks op afstand op een server ergens in een locker op 

een vliegveld kinderporno naar je toehaalt. Nu al komt 

het voor dat je alles in het huis van de verdachte in be-

slag neemt en niets vindt. Of dat iemand net even met 

één druk op de knop alles heeft kunnen vernietigen. 

Het zal ook makkelijker worden om bij een kind dat mis-

bruikt wordt een cameraatje mee te laten draaien. En 

om steeds grotere hoeveelheden kinderporno te maken 

en te verspreiden. Wij hebben nu al de afspraak met de 

officier van justitie om bij sommige verdachten in het 

onderzoek naar zijn computers te stoppen bij 50.000 

kinderporno plaatjes, omdat dergelijke onderzoeken 

zeer arbeidsintensief zijn. Aan de andere kant biedt 

de technologie ons meer mogelijkheden om strafbare 

feiten op te sporen.’

Opsporings- en verhoormogelijkheden
Huisman: ‘Op het gebied van opsporing verwachten 

wij ook dat er nog meer juridische mogelijkheden 

komen. Dat we bijvoorbeeld nog vaker kinderen 

die mogelijk zijn of worden misbruikt laten zien in 

programma’s als Opsporing Verzocht. De keren dat 

we daar van justitie toestemming voor kregen, waren 

succesvol.

Lastig is het nieuw verworven recht van een verdachte 

om eerst met een advocaat te overleggen alvorens ge-

hoord te worden door de politie. Ik hoop van niet, maar 

het zou kunnen dat dit recht verder opgerekt gaat wor-

den. Zo ver dat wij er echt last van gaan krijgen. Want 

een verdachte die niets zegt, wordt zonder steunbewijs 

nooit veroordeeld. En krijgt dus ook geen hulp. Ik ben 

nu 13 jaar zedenrechercheur en had maar één keer een 
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verdachte die gewoon verklaarde: “Ik zeg niets.” Voor 

de rest praatten ze altijd. Niet altijd in de zin van beken-

nen, maar wel praten. Tegenwoordig komen collega’s 

regelmatig onverrichter zake terug, omdat de verdachte 

op advies van de advocaat helemaal niets zegt. Som-

migen houden dat ook heel lang vol. Hierdoor kan in 

het verdachtenverhoor geen gesprek plaatsvinden over 

verwijzing naar hulpverlening van De Waag. Omdat 

verdachten vervolgens niet de hulp krijgen die ze nodig 

hebben, zou het kunnen dat we daardoor meer recidi-

visten gaan krijgen.’

Van Mastrigt: ‘Er wordt nu ook voor gepleit dat bij een 

verhoor altijd een advocaat aanwezig is. Daar worden al 

proeven mee gehouden. Daardoor wordt het nog weer 

moeilijker om de verdachte aan het praten te krijgen en 

achter de waarheid te komen.’ 

Van Mastrigt: ‘Wat betreft de aanpak van zedendelin-

quenten hoop ik dat die niet doorslaat in “alleen de 

harde hand”. Want dat helpt totaal niet. Straf moet on-

dergeschikt zijn aan hulp. Een respectvolle bejegening en 

hulpverlening, dat zijn de succesfactoren. Niet elke recher-

cheur kan het opbrengen zedendelinquenten met respect 

te behandelen, maar die kan dus niet bij ons werken.’

Neutraal en professioneel
Van Mastrigt: ‘Een nog niet genoemde belangrijke 

ontwikkeling is voor ons dat burgers steeds meer 

verwachten van de politie. Tien jaar geleden kon je nog 

zaken in de tijd wegzetten. Maar nu klagen mensen 

veel sneller en worden veel meer schriftelijke klach-

ten ingediend omdat ze het niet eens zijn met jouw 

werkwijze. Mensen zoeken ook alles op. Daar heb je 

rekening mee te houden. Zeker als zedenrechercheur 

moet je je werk heel goed doen. Iets dat niet in de dag-

vaarding komt, leidt tot grote frustratie bij slachtoffers 

of ouders van slachtoffers. Een proces dat niet eindigt 

in een veroordeling is ook erg frustrerend. Dan heb je 

een zedenofficier van justitie nodig die het gesprek 

aangaat met de slachtoffers. De zedenofficieren van 

justitie zijn ook beter onderlegd de afgelopen jaren. 

Hetzelfde geldt voor de zedenrechercheurs. Die zijn 

veel scherper geworden in het detecteren van dingen 

die niet kloppen in verhalen. Neutraler ook. Neutraal 

en professioneel, dat is waar wij constant op hameren 

en bovenop zitten.’

Huisman: ‘Een goede ontwikkeling daarin vind ik dat 

tegenwoordig alle gesprekken opgenomen worden. 

Er kan geen discussie meer zijn over “ik heb dit niet 

gezegd” of “ik heb iets anders gezegd”.’
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9.2 Jan Hendriks over opsporing en 
bestraffing van seksuele exploitatie 
en geweld
 

Inspecteur van politie Hendriks is, na diverse recher-

chefuncties in het politiebedrijf in binnen- en buiten-

land, nu expert mensenhandel- en smokkel. Hij houdt 

zich vooral bezig met het landelijk vorm geven van de 

Bestuurlijke Aanpak van Mensenhandel via de Regionale 

Informatie- en ExpertiseCentra (RIEC’s). Samen met de 

Politieacademie is Hendriks ontwerper van de (pilot)

training ketenregie Mensenhandel. Met criminoloog 

Mirjam Corcel is Hendriks auteur van de Handreiking 

ketenregie en versterkt toezicht in de vergunde prostitu-

tiesector. Beiden zijn ook de producenten van de Toolkit 

Mensenhandel. 

‘Ik merk dat er meer aandacht is gekomen voor seksu-

ele exploitatie, voor mensenhandel. En voor loverboy-

problematiek in het bijzonder. Met name in de laatste 

vijf jaar zijn er een paar spraakmakende politieonder-

zoeken geweest die het onderwerp prominent op de 

kaart hebben gezet. Vanuit de ministeries wordt er 

ook druk op gezet. Het is een beleidsprioriteit. Maar 

je ziet ook in de uitvoering dat allerlei diensten er na-

drukkelijker naar gaan kijken. Prostitutie is een legaal 

beroep geworden en mensenhandel is strafbaar, maar 

die twee hebben wel veel met elkaar te maken. Kij-

kend naar de rapportages over prostitutie en mensen-

handel zie je dat er eerst nog een soort romantische 

waas over prostitutie lag en dat het nu als een harde 

economische sector wordt beschouwd waar veel geld 

in moet worden verdiend. Het is zakelijker en harder 

geworden. Met name de opheffing van het bordeel-

verbod is een markeringspunt. Sindsdien is er steeds 

meer aandacht voor de sekswerker gekomen, waarbij 

we aanvankelijk dachten dat we “het goed onder con-

trole” hadden, hetgeen absoluut niet waar was. Zelfs 

in de “vergunde sector” vindt nog veel gedwongen 

prostitutie plaats.’ 

Steeds grotere markt
‘Versterking van de positie van de sekswerker was een 

beleidsuitgangspunt. Of dat gelukt is, weten we niet. 

Wel is de pooier meer in beeld gekomen. Pooierschap is 

van alle tijden, maar het aantal pooiers is nu vele malen 

groter dan voorheen, schat ik, en het geweld dat ze ge-

bruiken is harder. Hetzelfde geldt voor mensenhandel. 

Dat is ook van alle tijden, maar het gebeurt nu geraf-

fineerder. Over de omvang weten we nog niet zo veel, 

maar ik denk dat we onderschatten hoeveel (seksuele) 

mensenhandel en uitbuiting er is. Want “de markt” is, 

met internet, enorm uitgebreid. En naarmate de EU 

groter wordt, zal de stroom van mensenhandelaren en 

gedwongen prostituees toenemen, vanwege het verschil 

in levensstandaard tussen de “oude” en “nieuwe” EU-

landen.’ 

Jan Hendriks
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Eerder interveniëren 
‘Wat betreft hulpverlening zou ik willen dat er eerder 

ingegrepen zou kunnen worden, dat al interventies ge-

pleegd zouden kunnen worden als er een vermoeden is 

van exploitatie of mensenhandel. Dat is het enige dat je 

kunt doen, los van het feit dat je het flink moet blijven 

opsporen. 

Er worden meer gedragingen strafbaar gesteld, zoals 

grooming. Grooming wordt ingezet om een kind over te 

halen tot seks, maar ook om een vrouw naar Nederland 

te lokken en hier te exploiteren. Het zal mogelijk door 

mijn aandachtsgebied komen, maar ik zie bijna geen 

gevallen van grooming met als doel seks met een kind, 

maar wel veel gevallen van grooming met als uiteinde-

lijke doel exploitatie.

Personen die naar Nederland worden gelokt, zijn kwets-

baar, zeker als er geen community is vanuit dat land. 

Polen vormen bijvoorbeeld tegenwoordig een behoor-

lijk grote community hier en kunnen dan ook gebruik 

maken van specifieke opvang en begeleiding, omdat zij 

zichzelf hebben “georganiseerd” in Nederland. Als je 

echter uit Tadzjikistan komt, dan heb je geen commu-

nity waartoe je je kan wenden.’ 

Burgerinitiatieven
‘Een andersoortige ontwikkeling is dat er steeds meer par-

ticulieren zijn die via internet strijden tegen bijvoorbeeld 

pedoseks en porno, door de gegevens die ze verzamelen 

openbaar te maken. Ook zijn er steeds meer klanten van 

prostituees die aan de bel trekken omdat ze signalen zien 

van uitbuiting. Met dat laatste zijn wij blij. Van die mel-

ders krijgen wij soms vrij complete verhalen die duiden op 

mensenhandel. En dat betekent actie in enigerlei zin.’

Naar een ketenaanpak
‘Verder zijn er goede ontwikkelingen in preventie en 

vroegsignalering middels het institutionaliseren van de zo-

genaamde ketenregie mensenhandel. Deze ketenaanpak 

komt stapje voor stapje van de grond, met ondersteuning 

van de Regionale Informatie- en Expertise Centra’s. Die 

aanpak is gericht op het stoppen van het geweld, preven-

tie en aandacht voor het slachtoffer aan de voorkant. Op 

deze manier willen we middels een strafrechtelijke inzet 

in combinatie met een belasting-, arbeids- en/of bestuurs-

rechtelijke inzet eerder op een effectieve en efficiënte 

manier interveniëren in het probleem. Daar willen we 

veel meer één pakket van maken met meer onderlinge 

samenhang. Preventie én repressie, meer efficiëntie en 

meer effectiviteit. Nu zie je dat de aanpak vaak gericht is 

op de daders (pooiers en malafide werkgevers) en dat we 

in het politiebedrijf nog te weinig stilstaan bij de factoren 

die mensenhandel faciliteren. Je kunt je bijvoorbeeld 

afvragen of er een netwerk bezig is als je constateert dat 

een vrouw na één dag in Nederland meteen al achter de 

ramen zit. Behalve oog voor het slachtoffer is ook inte-

resse in de organisaties en individuen rondom de pooier 

noodzakelijk. Als we vanaf het begin belangrijke partijen 
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als gemeenten, Belastingdienst, SIOD (Sociale Inlichtingen- 

en Opsporingsdienst), UWV (Uitvoeringsinstituut Werk-

nemersverzekeringen), Openbaar Ministerie, Kamer van 

Koophandel, maatschappelijk werk en bijvoorbeeld ook 

vakorganisaties aan tafel hebben, kunnen we mogelijke 

problemen bespreken en definiëren. Daarmee ligt een 

effectieve en efficiënt geachte interventie ook binnen 

handbereik. We hoeven dus niet alles via strafrecht op te 

lossen. Dat is het ultimum remedium. Bij dit alles moe-

ten we overigens wel zodanig te werk gaan dat we qua 

privacy technisch proportioneel handelen. 

Behalve dat deze ketenaanpak langzaamaan vorm krijgt, 

is er ook steeds meer samenwerking over de landsgren-

zen heen. Slachtoffers en daders zijn vaak afkomstig uit 

dezelfde buitenlandse regio en niet zelden bestaan er 

ook een familie- of andersoortige betrekkingen tussen 

hen. Het is dus zaak om vooral met deze bronlanden 

goed samen te werken. Dat gebeurt ook steeds meer.’

Verplaatsingseffect
‘Een kwalijke ontwikkeling is het verplaatsingseffect. Als 

een gemeente pooierschap hard aanpakt, verplaatst het 

probleem zich naar een gemeente die er weinig tegen 

doet. Want waar brengt een slimme pooier zijn meiden 

onder? Natuurlijk in die gebieden waar niet al te veel 

vragen worden gesteld. Wat minder voorkomt dan voor-

heen, is dat gemeenten ontkennen dat zij pooiers of 

loverboys of mensenhandelaren hebben. De erkenning 

dat het overal voorkomt, begint te komen. Dat kost ons 

de nodige inspanning, maar gelukkig zijn we in staat 

om onze problematiek met gemeenten te delen. Zoals 

gezegd spelen het Openbaar Ministerie, de RIEC’s en 

veiligheidshuizen daarbij ook een belangrijke rol.’

9.3 Richard A. Korver over 
ontwikkelingen in de opsporing 
en strafrechtelijke aanpak van 
seksueel geweld 

Korver is advocaat en voorzitter van het Landelijk advo-

catennetwerk zedenslachtoffers (LANZS).

Openheid over verdenkingen
‘Een zorgelijke ontwikkeling vind ik de roep om alles 

rond een zedenzaak meteen open te gooien. Ik begrijp 

de maatschappelijke onrust, vooral als het gaat over 

mogelijk seksueel misbruik van kinderen, jongeren 

en verstandelijk beperkte mensen, maar het begrip 

daarvoor moet volgens mij niet zover gaan dat ou-

ders, werkgevers, opleidingen en de media meteen al 

geïnformeerd worden over een verdenking. Dan krijg je 

schandpaalachtige toestanden waarbij iemand al aan de 

paal wordt genageld voordat er een rechter aan te pas is 

gekomen. Zeker in zedenzaken moet je voorzichtig zijn, 

want als de smet van verdenking eenmaal aan je hangt, 

krijg je die er niet meer af. Ook niet door vrijspraak. Ik 

vind dus dat we er aan vast moeten houden dat eerst de 

rechter zich uitspreekt en dat daarna maatschappelijke 

Richard A. Korver
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organisaties geïnformeerd worden. En misschien kan 

een tussenweg gevonden worden tussen openheid en 

rechtsbescherming.’ 

Mensenhandel
‘In de opsporing en vervolging van mensenhandelaars 

zit wel beweging in de zin van verbetering.

In sommige zaken wordt nu ook zonder aangifte van een 

of meer slachtoffers het onderzoek ambtshalve al gestart 

en probeert men daarna alsnog aangiften te krijgen. 

Tegelijkertijd zie je dat juist in mensenhandelzaken 

Justitie allerlei dingen doet waardoor zaken kapot gaan. 

Zijn ze zogenaamd aan het experimenteren. Maar je 

hoeft helemaal niet te experimenteren, je moet alleen 

creatiever zijn in de manieren waarop je probeert vast te 

stellen of er sprake is van mensenhandel of niet. Je kunt 

bijvoorbeeld - met toestemming - in het kamertje van 

een prostituee een microfoontje ophangen. Als daaruit 

blijkt dat er elke dag een meneer binnenkomt en haar 

geld afpakt, dan heb je je bewijs. En zo kan ik nog wel 

een paar opsporingsmethoden verzinnen die gewoon 

legaal zijn en waarmee je resultaat boekt.’ 

Aangiften 
‘Ik denk dat de aangiftebereidheid, zeker in mensen-

handelzaken, is afgenomen, en dat deze ontwikkeling 

nog wel even doorgaat. Want er zijn nog steeds geen 

goede beschermingsprogramma’s voor die meiden. Ik 

heb een slachtoffer van mensenhandel bijgestaan die 

bij de rechter moest komen om als getuige een ver-

klaring af te leggen. Dat wilde ze niet, maar ze moest, 

en is toen in een gepantserde auto naar de rechtbank 

gebracht. Vier mannen eromheen met mitrailleurs. De 

rechtbank in, de rechtbank weer uit. Nu zijn we in de 

fase van hoger beroep, en moet ze gewoon op eigen 

houtje naar de zitting komen. Geen bescherming, niets. 

Dat krijg ik niet uitgelegd aan zo’n meisje. Die vertelt 

dat – terecht - ook weer rond. Dat draagt niet bij aan de 

aangiftebereidheid.

De aangiftebereidheid van ouders tegen seksueel 

misbruik van hun kind neemt ook sterk af, denk ik, door 

slechte ervaringen bij de politie. Die zegt doorgaans 

niets te kunnen met signalen en uitspraken van heel 

jonge kinderen en stuurt de ouders weg. De politie 

doet dus niet het normale opsporingswerk. Je komt dit 

nu weer tegen in de Amsterdamse zedenzaak, het is ge-

beurd in de zaak Benno L, maar het gebeurt zo al jaren, 

overal in het land. Terwijl je best het een en ander kunt 

doen. Het strafblad lichten van de beschuldigde. Hem 

ontbieden op het bureau. De tegenwerping is dan altijd 

dat iemand toch altijd ontkent. Maar je ziet nu in de 

zaak Robert M. dat dit niet altijd het geval is. Die man 
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is aangehouden en kennelijk direct gaan praten. Dus ja, 

ik vind dat op elke melding het gewone recherchewerk 

moet volgen. En ik hoop dat we er als samenleving in 

slagen om de politie te motiveren om ook in dat soort 

zaken hun gewone opsporingswerk te doen.’ 

Specialisatie
‘Er is nog altijd te weinig expertise en specialisatie bin-

nen het OM, vind ik. Er is nu wel binnen ieder arrondis-

sement een zedenaanspreekofficier – op zich een goede 

ontwikkeling -  maar dat is niet persé de officier die de 

zaak ook vervolgt. Ik hoop, verwacht ook, dat dit beter 

wordt en dat zedenzaken van begin tot eind gedaan 

gaan worden door specialisten. Maar er zijn niet zoveel 

officieren die zich willen specialiseren, want dat is niet 

zo goed voor hun carrière. Toch zijn er wel al een paar 

die zichzelf geschoold hebben in zedenzaken. Daar zou-

den er meer van moeten komen.’

2015?
‘Ik verwacht dat er zich nog herhaaldelijk groepsver-

krachtingszaken zullen voordoen waarvan een deel 

uitdraait op vrijspraak. Ik hoop dat er meer en beter 

gerechercheerd gaat worden door de politie. Juist ook in 

‘moeilijke’ zedenzaken. Dit als effect van de Amsterdam-

se zedenzaak waarin meerdere signalen genegeerd zijn, 

naar thans lijkt ten onrechte. Een soort Savannah-effect. 

Ik denk ook dat de kwestie rond de Katholieke Kerk  

bijdraagt aan een verhoogd besef bij de overheid en 

instituties dat men wat moet doen als men kennis heeft 

van seksueel misbruik. Want nu weten we dat zowel  

de kerk als de overheid decennia lang niet hebben 

ingegrepen. In 2015 zullen ook de meeste instituten wel 

protocollen hebben voor seksueel misbruiksituaties. En 

bij maatschappelijke organisaties die met kinderen wer-

ken - scholen, jeugdclubs, kinderopvang - zal zeker het 

besef toegenomen zijn van de gevaren. Meer preventie 

in 2015 dus. Eigenlijk verwacht ik eerst nog meer accent 

op repressie en dan meer accent op preventie, waaron-

der seksuele opvoeding. Althans, dat hoop ik.’ 



Opsporing en vervolging:
onderzoek en beleid

10.1  Nieuwe instrumenten voor sporenonderzoek inzake verkrachting

Om de betrouwbaarheid van DNA-tests bij een zedendelict te vergroten, ontwikkelde de Technische Universi-

teit Delft de Traceward.

In het geval van een zedendelict kan de plaats waar DNA-materiaal van de dader gevonden wordt, een door-

slaggevend bewijs zijn van aanranding of het veel zwaardere misdrijf verkrachting. Het fysieke onderscheid 

tussen verkrachting en aanranding is  is of er wel of niet penetratie heeft plaatsgevonden. Als er DNA-mate-

riaal op de schaamlippen van het slachtoffer wordt gevonden, maar niet in de vagina, dan suggereert dit dat 

er een aanranding heeft plaatsgevonden, maar geen verkrachting. Als er DNA-materiaal in de vagina wordt 

gevonden, dan suggereert dit dat er penetratie, en dus verkrachting, heeft plaatsgevonden.

In het onderzoek naar sporen van een verkrachting wordt met een wab (een soort lang wattenstaafje) een 

uitstrijkje uit de vagina genomen. De swab kan via een speculum ingebracht worden of ‘blind’ tussen de ge-

spreide schaamlippen door de vagina in gebracht. De laatstgenoemde methode is de geadviseerde methode 

die een meer zuivere monsterafname zou moeten garanderen. Maar er zijn genoeg experts die twijfels heb-

ben over de betrouwbaarheid van deze methode. Daarom heeft de Technische Universiteit Delft, afdeling 

BioMechanical Engineering, in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut de betrouwbaarheid 

van de huidige bemonsteringmethoden onderzocht in een laboratoriumsetting. Hieruit kwam naar voren dat 

de huidige methoden zeer onbetrouwbaar zijn en een hoog risico op vals-positieve metingen geven. Hierdoor 

kan heel gemakkelijk onterecht de conclusie worden getrokken dat er DNA van een verdachte in de vagina 

van het slachtoffer aanwezig was, terwijl dit bijvoorbeeld alleen tussen de schaamlippen aanwezig was. 

Om hiervoor een oplossing te bieden, is de TraceWard ontwikkeld. De TraceWard voorkomt dat sporen 

worden meegesleept vanaf de schaamlippen de vagina in en voorkomt dat sporen vanuit de vagina worden 

vervuild door contact met de schaamlippen bij het terughalen van de swab. Een betrouwbaarder manier van 

bewijs verzamelen bouwt mee aan een weloverwogen en op juiste informatie gebaseerde rechtspraak.

Een nieuw, aangepast ontwerp van de TraceWard is ook geschikt voor het nemen van rectale monsters. 

10
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Rectale bemonstering gebeurt nu ook nog met een swab en is hoogstwaarschijnlijk net zo onbetrouwbaar als 

wanneer dit bij de vagina wordt gedaan. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad het geval is en of 

de TraceWard dit kan voorkomen bij rectale bemonstering.

Bron: mondelinge communicatie met Arjo Loeve van de TU Delft op 18 oktober 2010. 

10.2 Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken1

De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) heeft als taak om in een vroeg stadium aangif-

ten van seksueel misbruik te beoordelen. Opdrachtgevers zijn officieren van justitie die beslissingen moeten 

nemen over eventuele vervolging van een beschuldigde. 

De Expertisegroep bestaat uit vier groepen deskundigen: klinisch psychologen en orthopedagogen, cognitief psy-

chologen en rechtspsychologen, zedenrechercheurs en gedragskundigen van het Korps landelijke politiediensten. 

Daarnaast is er een forensisch arts die wordt geraadpleegd voor het interpreteren van letsels en medische afwij-

kingen die aan seksueel misbruik zouden kunnen worden toegeschreven. Consultatie van de LEBZ is verplicht bij 

aangiftes die aspecten vertonen van ‘hervonden herinneringen’, herinneringen aan seksueel misbruik voor de 

derde verjaardag of ritueel misbruik. Daarnaast kán de Expertisegroep worden benaderd in andere zaken (facul-

tatieve consultatie). Het advies van de Expertisegroep aan de officier van justitie is niet bindend. 

Werkwijze
Na een consultatieverzoek wordt door de coördi-

nator van de LEBZ een groep van vier deskundigen 

samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met 

specifieke kenmerken van de zaak, de samenstelling 

van de groep en de beschikbaarheid van deskundi-

gen op korte termijn. Als er twijfel bestaat over de 

1 Niet te verwarren met de Landelijke Expertgroep Zeden. 
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geloofwaardigheid van een zedenmisdrijf, worden vaak nog een of meer deskundigen benaderd om een oordeel 

te geven. 

De Expertisegroep adviseert de officier van justitie over te nemen beslissingen in het verdere onderzoek. Zij 

geeft daarbij steevast antwoord op de volgende twee vragen: 

Bevat het dossier voldoende informatie voor een beoordeling door de Expertisegroep (en zo nee, heeft het •	

zin om nader onderzoek te verrichten)?

Wordt de aangifte ondersteund door voldoende aanwijzingen, feiten?•	

Op basis hiervan geeft zij de officier van justitie een van de volgende drie adviezen:

stoppen met het onderzoek•	

nader onderzoek instellen•	

beschuldigde (verder) vervolgen.•	

Onvoldoende informatie 
Wanneer belangrijke informatie ontbreekt, adviseert de Expertisegroep omtrent het al dan niet uitvoeren 

van nader onderzoek. Soms wordt nader onderzoek zinloos geacht, omdat er al te veel mis is gegaan in de 

ontstaansgeschiedenis van de zaak of tijdens het recherche-onderzoek. Soms wordt nader onderzoek zinloos 

geacht omdat dat nader onderzoek nooit voldoende juridisch bewijs zal kunnen opleveren. 

Het komt ook voor dat het dossier onvoldoende informatie bevat en de Expertisegroep adviseert nader on-

derzoek in te stellen. Daartoe worden altijd concrete suggesties gedaan. 

(On)voldoende aanwijzingen 
Als er volgens de Expertisegroep onvoldoende aanwijzingen zijn om het onderzoek voort te zetten, is het 

advies om te stoppen. Als er voldoende aanwijzingen zijn, wordt geadviseerd het onderzoek voort te zetten 

en/of de beschuldigde (verder) te vervolgen.

Het komt ook voor dat de Expertisegroep van mening is dat de beschuldiging duidelijk iedere fundering mist. 

Soms wordt in het adviesrapport aan de officier dan gesuggereerd dit tot uitdrukking te laten komen in de 

sepotgrond (01 in plaats van 02, oftewel: ‘ten onrechte als verdachte aangemerkt’ in plaats van ‘gebrek aan 

bewijs’). 
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Omstreden herinneringen, echtscheidingszaken en verstandelijk gehandicapten
Bij zaken waarin omstreden herinneringen een rol spelen, gaat de Expertisegroep in de conclusies altijd in op 

de ontstaansgeschiedenis van de beschuldiging, de eventuele rol van therapie, eventuele psychische problemen 

van de aangeefster, interpretatie van signalen en symptomen, de invloed van vertrouwenspersonen, de consis-

tentie van het relaas en de mate van ondersteunend bewijs. 

Bij echtscheidingszaken met een conflict over de kinderen wordt in de conclusies altijd ingegaan op de moge-

lijke rol die dit conflict speelt in de beschuldiging van seksueel misbruik, de mogelijkheid van onjuiste inter-

pretatie van signalen, beïnvloeding van het kind door de omgeving en de mate van ondersteunend bewijs. 

In het geval van verstandelijk gehandicapten als aangever of verdachte, wordt in de conclusie altijd aandacht 

besteed aan de ontstaansgeschiedenis van de beschuldiging, de invloed van derden, de interpretatie van 

gedragingen of handelingen door derden en aan beleid van zorginstellingen. 

Adviezen 2003 - 2007
In de periode 2003-2007 werd in de meerderheid van de gevallen geadviseerd om het rechercheonderzoek te 

stoppen vanwege ernstige tekortkomingen. Dit heeft vooral te maken met de categorieën zaken die worden 

voorgelegd aan de Expertisegroep. Aangiften die zijn gebaseerd op hervonden herinneringen, herinneringen 

van voor de derde verjaardag en ritueel misbruik zijn in verreweg de meeste gevallen zeer problematisch. 

Maar ook over de meeste facultatieve zaken die aan de Expertgroep zijn voorgelegd, waaronder ‘misbruik 

dat langer dan acht jaar geleden zou hebben plaatsgevonden’ en ‘beschuldigingen van seksueel misbruik na 

een echtscheiding’ is het advies ‘stoppen met het onderzoek’ gegeven, omdat deze vanuit het perspectief van 

de waarheidsvinding ernstige tekortkomingen vertoonden.

In een klein aantal zaken oordeelde de Expertisegroep dat het dossier voldoende informatie bevatte, dat in 

de ontstaansgeschiedenis van de beschuldiging geen zwakke plekken aangetroffen zijn en dat voldoende 

aanwijzingen zijn gevonden om voortzetting van het onderzoek te rechtvaardigen. 

Bron: Nierop & Van den Eshof, 2008
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10.3  Omgaan met verstandelijk gehandicapten als slachtoffer 
of pleger van seksueel geweld 

De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken wordt vaak ingeschakeld bij beschuldigingen van seksu-

eel misbruik van verstandelijk gehandicapten. In het onderzoeksverslag van de groep over de periode 2003-

2007 (Nierop & Van den Eshof, 2008) wordt uitgebreid ingegaan op deze specifieke categorie misbruikzaken. 

Hieronder een samenvatting van de aandachtspunten en aanbevelingen die de LEBZ meegeeft als het gaat 

om verstandelijk gehandicapten als slachtoffer en pleger van seksueel geweld. 

In de periode 2003-2007 heeft de Landelijke Expertisegroep 17 zaken beoordeeld waarin sprake was van 

beschuldigingen van seksueel misbruik van verstandelijk gehandicapten. Een deel van de zaken had betrek-

king op mogelijk misbruik binnen een instelling voor verstandelijk gehandicapten, waarbij de beschuldigde 

een medewerker of een medebewoner was. De overige beschuldigingen hadden betrekking op misbruik dat 

buiten instellingen plaatsvond. De Expertisegroep heeft in 16 van de 17 zaken geadviseerd het onderzoek of 

de vervolging te stoppen. 

Seksuele behoeften
Er wordt binnen instellingen niet altijd voldoende aandacht besteed aan seksuele behoeften van verstan-

delijk gehandicapten. De redenering is soms dat een verstandelijk gehandicapte functioneert op het niveau 

van een kind en daarom qua seksualiteit ook op dat niveau functioneert. Dit is onjuist, ook verstandelijk 

gehandicapten hebben seksuele behoeften. Er is geen landelijk beleid ten aanzien van seksualiteit; het 

beleid kan per instelling verschillen en is dan ook zeer divers (geen beleid, seks tussen bewoners ‘gedogen’, 

gesprekken met een seksuoloog, sekswerkers inzetten, etc.). Uit circulaire 2007-05-IGZ van de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg komt naar voren dat instellingen voldoende aandacht moeten besteden aan zaken als 

lichaamsbeleving, seksualiteit, relaties, weerbaarheid en het voorkomen van seksueel misbruik. 

Het ondersteuningsplan voor de cliënt kan een risico-inschatting van seksueel misbruik bevatten ten aanzien 

van wonen, werken en vrije tijd. De Inspectie wijst ook expliciet op de verantwoordelijkheid van de zorgin-

stelling: ‘Een melding van seksueel misbruik tussen cliënten en tussen cliënten en derden kan wijzen op een 

tekortkoming in de kwaliteit van de zorgverlening. De kwaliteit van de zorgverlening is primair de verant-

woordelijkheid van de zorgaanbieder zelf.’ 
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Afhankelijkheid en kwetsbaarheid
Verstandelijk gehandicapten hebben in het dagelijks leven vaak extra begeleiding nodig bij wonen, licha-

melijke verzorging, werk of vervoer. Daarbij zijn zij afhankelijk van medewerkers van speciale woonvormen, 

sociale werkplaatsen en chauffeurs van aangepast vervoer. Vanwege de kwetsbaarheid van verstandelijk ge-

handicapten worden zij extra beschermd door de wet. Als er sprake is van seksueel misbruik is artikel 249 WvS 

van toepassing. Het plegen van ‘ontuchtige handelingen’ is strafbaar gesteld; er hoeft geen sprake te zijn van 

dwang of geweld. In 2007 is het convenant ‘Preventie seksueel misbruik’ ondertekend door betrokken partijen 

binnen de zorg aan verstandelijk gehandicapten. In het convenant zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

laagdrempelige vertrouwensregeling, meldplicht bij vermoeden misbruik, sollicitatieprocedures (onder meer 

Verklaring omtrent het gedrag), aangifte doen bij redelijk vermoeden van schuld en incidenten opnemen in 

personeelsdossier. 

Onjuiste beschuldigingen
Problematisch is dat niet alleen verstandelijk gehandicapten kwetsbaar zijn wanneer het gaat om seksueel 

misbruik door medewerkers van instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Ook deze medewerkers zijn 

kwetsbaar; niet voor misbruik maar voor onjuiste beschuldigingen. Het risico van onjuiste interpretatie van 

verzorgingshandelingen, gedragsveranderingen of seksuele gedragingen (zie Scenario Analyse Model) is 

groot. Bovendien zijn bijna per definitie veel mensen 

betrokken bij het mogelijke (verstandelijk gehan-

dicapte) slachtoffer, waardoor de kans op proble-

men in de ontstaansgeschiedenis van de aangifte 

toeneemt (sociale interactie, confirmation bias). De 

betrokkenheid van zo veel mensen (directe verzor-

gers, leidinggevenden, vertrouwenspersonen) leidt 

bovendien vaak tot vertraging; er gaat veel tijd 

overheen voordat een zaak uiteindelijk bij de politie 

belandt. 

Belang van protocollen
Problemen ontstaan ook doordat niet altijd duidelijk 

is welk gedrag toegestaan is. Hoewel het moeilijk is 
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hier algemene regels voor te geven, is het van belang dat instellingen hier aandacht aan besteden. Ook zou 

moeten worden nagedacht hoe ‘riskante situaties’ zo veel mogelijk kunnen worden vermeden. Dit is in het 

belang van verstandelijk gehandicapten én hun verzorgers. 

Veel instellingen waar mensen verpleegd of behandeld worden, hebben wel een speciaal protocol dat in 

werking gaat op het moment dat seksueel misbruik vermoed wordt. Maar als blijkt dat het vermoeden 

ongegrond is, is er behoefte aan een aanpak om de onrust die ontstaan is tot realistische proporties terug te 

brengen. Hiertoe zouden zorginstellingen dan ook een ‘deëscalatie protocol’ kunnen ontwikkelen. 

Als een andere verstandelijk gehandicapte wordt beschuldigd
In het Wetboek van Strafrecht is een wetsartikel opgenomen dat (kort samengevat) het hebben van seks met 

(onder andere) verstandelijk gehandicapten verbiedt. Belangrijk onderdeel van het wetsartikel is dat het 

moet gaan om een dader die weet dat het slachtoffer verstandelijk gehandicapt is en door deze handicap 

haar of zijn wil omtrent seksualiteit niet of onvoldoende kenbaar kan maken. Op het plegen van een derge-

lijk delict staat een gevangenisstraf van maximaal acht jaar. Er ontstaan echter diverse problemen als beide 

betrokkenen een verstandelijke handicap hebben: 

Is de verstandelijk gehandicapte aangever in staat om adequaat weer te geven wat er is gebeurd? •	

Is de verstandelijk gehandicapte aangever in staat om duidelijk aan te geven waar zijn of haar grenzen lig-•	

gen op seksueel gebied? 

Is de verstandelijk gehandicapte beschuldigde in staat om de seksuele grenzen van de ander te herkennen? •	

Welke regels zijn gesteld door de instelling waar de verstandelijk gehandicapten verblijven en op welke •	

wijze worden eventuele regels gehandhaafd? 

Welke beschermende (preventieve!) maatregelen heeft de instelling getroffen om verstandelijk gehandi-•	

capten te beschermen tegen seksueel ongewenst of zelfs strafbaar gedrag van andere patiënten? 

De vraag ontstaat dan ook of het strafrecht wel de juiste weg is om hetgeen mogelijk tussen een aangever en 

beschuldigde heeft plaatsgevonden te beoordelen. 

Afgezien daarvan is het belangrijk dat instellingen voor verstandelijk gehandicapten een duidelijk standpunt 

innemen ten aanzien van seksualiteit van de bewoners. Mogen bewoners seks hebben met elkaar? Onder 

welke voorwaarden? Welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat seksueel contact ontaardt 

in seksueel misbruik? 
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In gezinsverband
De problematiek van misbruik en misverstanden rondom verstandelijk gehandicapten speelt zich uiteraard 

niet alleen af binnen instellingen. Beschuldigingen van seksueel misbruik worden ook geuit in (pleeg)gezin-

nen. Vaak is de beschuldigde een familielid. Opgemerkt moet worden dat de gezinsachtergrond van verstan-

delijk gehandicapten niet zelden problematisch is. Soms hebben ook andere gezinsleden een verstandelijke 

beperking of psychisch problemen, is het gezin sociaal minder aangepast of is er sprake van uithuisplaatsin-

gen. Uiteraard is dit niet altijd het geval. 

Vermoedens
In zaken waarbij verstandelijk gehandicapten slachtoffer zouden zijn geworden van seksueel misbruik, ge-

beurt het zelden dat rechtstreeks en concreet een beschuldiging wordt geuit. Vaak vloeit de beschuldiging 

voort uit interpretatie van gedragingen, seksuele handelingen en verzorgingshandelingen. 

Bovendien kunnen op de achtergrond allerlei factoren meespelen, zoals conflicten, bezorgdheid en psychoso-

ciale problemen (zie Scenario Analyse Model). Ook is van belang na te gaan sinds wanneer bepaalde proble-

matische gedragingen aan de orde zijn. Op basis van achtergrondfactoren kan de neiging bestaan dergelijke 

gedragingen toe te schrijven aan seksueel misbruik, terwijl het gedrag zich al langer voordoet en bovendien 

kan passen bij de stoornis. 

Het probleem van de ‘taxatiegesprekken’
Wanneer men aanwijzingen heeft dat een verstandelijk gehandicapte bewoner seksueel misbruikt zou kunnen 

zijn, worden in sommige instellingen zogenaamde ‘taxatiegesprekken’ gevoerd alvorens eventueel aangifte 

wordt gedaan bij de politie. Deze gesprekken worden vaak gevoerd door orthopedagogen of psychologen 

die al of niet aan de instelling verbonden zijn en vaak een (korte) cursus hebben gevolgd voor het voeren van 

taxatiegesprekken. ‘Als de onthulling wel wijst op seksueel misbruik, maar nog meer verheldering (geen waar-

heid) behoeft, kan het voeren van een extra gesprek noodzakelijk zijn. Het zogenaamde taxatiegesprek vindt 

dan plaats. Dit gesprek heeft als doel om het vermoeden van een strafbaar feit, indien nodig, te verhelderen, 

te bevestigen dan wel te verwerpen. Het taxatiegesprek is niet nodig als de spontane onthulling duidelijk wijst 

op een strafbaar feit. Het taxatiegesprek is een vorm van diagnostiek en dient daardoor door de pedagogen 

en psychologen uitgevoerd te worden. Het taxatiegesprek mag een eventueel verhoor later in een juridisch 

proces niet belemmeren en dient volgens strakke regels afgenomen te worden’ (Heestermans, 2004). 

In de praktijk blijkt de kwaliteit van deze taxatiegesprekken (een term die niet consequent wordt gebruikt) 
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sterk wisselend te zijn en is er regelmatig sprake van sturende vragen, interpretatie, eenzijdige 

gerichtheid op misbruik, onvoldoende aandacht voor het in kaart brengen van alternatieve verkla-

ringen. In een apart verslag worden soms conclusies getrokken ten aanzien van de geloofwaardig-

heid van het relaas; ook dit is ongewenst. De kritiek van de Expertisegroep op de taxatiegesprekken 

is dat er in feite sprake is van waarheidsvinding en dat daarom dergelijke gesprekken niet door 

gedragskundigen, maar door rechercheurs moeten worden gevoerd. Wanneer deze gesprekken door 

gedragskundigen worden gevoerd, wordt onvoldoende doorgevraagd op feiten en omstandigheden 

die voor het strafrecht van belang zijn. 

Problematisch is ook dat gedragsdeskundigen de (eventueel gemaakte) beeld- of geluidsopnames 

van taxatiegesprekken soms niet willen afstaan aan de politie. De politie ontvangt dan slechts een 

samenvatting van het taxatiegesprek en een verslag van de gedragsdeskundige. Op die manier mist 

de politie een belangrijk deel van de ontstaansgeschiedenis van de aangifte. 

Verhoor: taak van rechercheurs?
Conform de Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik moeten personen met 

een ontwikkelingsachterstand in een studio worden gehoord. In principe gebeurt dit door recher-

cheurs. Sinds 1997 kunnen verhoren van verstandelijk gehandicapte (mogelijke) slachtoffers wor-

den uitgevoerd door orthopedagogen. Zo werd in 2006 door een GZ-psychologe van een orthope-

dagogische praktijk op verzoek van de instelling in oktober 2006 een taxatiegesprek gevoerd met 

de cliënten X, Y en Z. Deze gesprekken hadden als doel ‘voorafgaand aan een eventuele aangifte 

bij de politie op methodische wijze te achterhalen of er mogelijk sprake is van strafbare feiten’. De 

Expertisegroep oordeelde op basis van dat weergaven van deze gesprekken dat er mogelijk sprake 

was van beïnvloeding van de cliënten. ‘Zo komen er aanwijzingen naar voren dat er sprake is van 

herhaalde vraagstelling en suggestieve vragen en informatie aan de kinderen met betrekking tot 

het seksueel misbruik. […] Daarnaast worden er tijdens het gesprek met Y schematische tekenin-

gen van een jongen en een meisje en “anatomisch correcte” poppen geïntroduceerd, zonder dat 

duidelijk wordt of is onderzocht of zij in staat is om concrete situaties in het verleden te verta-

len naar handelingen met de poppen of aanwijzingen op de tekeningen. Dit vergt namelijk een 

redelijke mate van abstractievermogen, waar de verstandelijk gehandicapte Y, die bovendien vaak 

leentaal gebruikt, wellicht niet toe in staat is. De handelingen met de poppen en de aanwijzingen 
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op de tekeningen worden desondanks wel in het licht van seksueel misbruik geïnterpreteerd door de GZ-

psychologe.’ 

Het college van procureurs-generaal heeft eind 2008 besloten de verhoren niet langer door gedragsdes-

kundigen te laten uitvoeren, maar uitsluitend door rechercheurs. Dit besluit komt overeen met adviezen uit 

rapporten van de Expertisegroep. Ook de Expertisegroep beveelt aan dat de verhoren worden uitgevoerd 

door rechercheurs, waarbij gedragsdeskundigen wel aanwezig kunnen zijn. Ook kunnen gedragsdeskundigen 

optreden als extern adviseur en klinische beoordelingen uitvoeren. In een casus als hierboven genoemd kan 

een gedragswetenschapper bijvoorbeeld licht werpen op belangrijke vragen als: is de aangever in staat is een 

verhaal te verzwijgen en haar omgeving te misleiden, en in welke mate is zij wellicht beïnvloedbaar? 

Het belang van snel verhoren 
De groep verstandelijk gehandicapten is zeer heterogeen. Het is dan ook niet mogelijk een standaard bena-

dering voor te schrijven. Wat de verstandelijk gehandicapten wel gemeen hebben, is een laag IQ. Voor deze 

groep is het daarom extra belangrijk het tijdsverloop tussen een mogelijke gebeurtenis en een controleerbaar 

(studio)verhoor zo kort mogelijk te houden. Ook is van belang dat zo min mogelijk gesprekken met het mo-

gelijke slachtoffer worden gehouden. Hoe meer tijdsverloop en hoe meer gesprekken, hoe groter de kans op 

geheugenfouten en mogelijke beïnvloeding door anderen. 

* * *  148  Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld



Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld  149  * * * 

Samenvatting

Wat zijn de grote lijnen uit de interviews met de experts? Wij zetten de 

belangrijkste punten nog even op een rij: 

Normen en waarden
Als we ervan uitgaan dat overheidsbeleid – inclusief het strafrecht – de neerslag vormt van de hedendaagse •	

dominante waarden en normen met betrekking tot seks, dan kunnen we die normen en waarden als volgt 

samenvatten: autonomie, gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en wederzijdsheid (in de zin van ‘met weder-

zijdse instemming en met wederzijds respect’).

De waarden en normen op zich zijn geen onderwerp van verhitte discussies of meningsverschillen. Wel wor-•	

den ze verschillend uitgelegd door subculturen, bevolkings-groepen en individuen. Met name de interviews 

met Alariachi en Ilik geven daar inzicht in.

‘Seks alleen om de seks’ is een opvatting en een vorm van gedrag die (nog?) niet in alle delen van de •	

samenleving geaccepteerd wordt, laat staan toegejuicht. Toch is de dominante opvatting dat het moet 

kunnen en niet bestreden hoeft te worden. Hetzelfde geldt voor homo- en biseksualiteit. Het grootste deel 

van de orthodoxe christelijke, joodse en islamitische gemeenschappen in Nederland echter wijst ‘seks om 

de seks’ af en staat nog altijd afwijzend tegenover homoseksualiteit. Daarnaast signaleert Lünnemann een 

nieuw soort preutsheid onder een bepaalde groep hoogopgeleide autochtone jongeren. 

Bijna alle geïnterviewden merken op dat er veel verwarring en onzekerheid is over de praktische vertaling •	

van wat goed en verkeerd is in seks, vooral (alhoewel niet uitsluitend) bij ouders. Alle geïnterviewden die 

zich hierover uitgelaten hebben, vinden individuele en maatschappelijke bezinning op normen en waarden 

m.b.t. seks en seksueel geweld belangrijk en noodzakelijk, en dan met name de overdracht daarvan op 

kinderen en jongeren. Omdat veel ouders dit niet kunnen of willen, vindt men unaniem dat hier een taak 

ligt voor het onderwijs. 

11
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Een aantal geïnterviewden brengt naar voren dat ouders hun normen en waarden m.b.t. seks en relaties •	

ook zelf moeten uitdragen. Een stabiele thuissituatie, ouders die het goede voorbeeld geven en media-

opvoeding worden genoemd als de beste en meest haalbare bescherming tegen ‘slechte invloeden’ uit de 

geseksualiseerde maatschappelijke omgeving. Een enkeling vindt dat ouders hun kinderen ook moeten 

afschermen tegen bepaalde ongewenste beelden en opvattingen uit de buitenwereld.

Er bestaat veel onduidelijkheid, interpretatieverschil en discussie – met name binnen het domein van het •	

strafrecht – over het begrip dwang, en dan vooral over de grens tussen onmerkbare, impliciete toestem-

ming en onmerkbaar, impliciet protest. 

Verschillende geïnterviewden signaleren dat de grens tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar seksueel gedrag •	

steeds verder opschuift. We vinden als samenleving vaker dat bepaald seksueel gedrag niet toelaatbaar is. 

Daarbij gaat het er niet om dat bepaald gedrag onzedelijk zou zijn of te extreem, maar dat het niet vrijwil-

lig is. Een beetje overdrijvend kan men stellen dat de heersende opvatting is dat alles mag op het gebied 

van seks, als het maar voldoet aan de eis van ‘vrijwilligheid’. Advocaat Korver signaleert dat het Openbaar 

Ministerie het begrip strafbaar seksueel gedrag steeds verder oprekt. En hulpverlener Visser signaleert dat 

een kind dat seksuele spelletjes speelt met andere kinderen steeds vaker van school af moet. 

Verschillende geïnterviewden (Ilik, Lubbers) wijzen erop dat steeds meer jongens en mannen bepaalde •	

vormen van ‘vrouwelijk’ gedrag gaan overnemen, met name waar het gaat om praten over gevoelens, re-

flectie op (seksuele) ervaringen en openheid over nare (seksuele) ervaringen. Het omgekeerde gebeurt ook: 

wervend (seksueel) gedrag en initiatief door meisjes en vrouwen komt vaker voor. 

Verschillende geïnterviewden verwachten dat grote misbruikzaken, zoals nu in de katholieke kerk wereld-•	

wijd en in de Amsterdamse kinderopvang, zullen leiden tot een aanscherping van normen met betrekking 

tot de verantwoordelijkheid van daders en de instituties waarin zij functioneerden. 

Internet/media
Bijna alle geïnterviewden signaleren dat de ontwikkelingen rond internet, met name op het gebied van •	

sociale media, alles rondom seks zichtbaarder en beter bereikbaar zullen maken voor steeds meer volwas-

senen, jongeren en kinderen.

De geïnterviewden zien een aantal positieve aspecten aan deze internettrend. Zo voegen informatie en •	

voorlichting over seks en seksueel gedrag én seksuele hulpverlening via internet kwantitatief en kwalitatief 

iets toe aan het conventionele aanbod. Het is een manier om vooral meer jongeren en andere traditioneel 

moeilijk bereikbare groepen te bereiken. Groepen en individuen die om een of andere reden moeilijk in 
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contact kunnen komen met sekspartners, hebben er met internet een medium bij gekregen. Ook zorgen 

de (internet)foto’s en filmpjes die veel plegers van seksueel geweld maken ervoor dat de opsporing van die 

plegers en de bewijsvoering tegen hen effectiever wordt. 

Als negatief aspect is naar voren gebracht dat de laagdrempeligheid van internet de kans op ‘verkeerde’ •	

keuzen en misbruik van kwetsbare personen vergroot. Met één ‘verkeerde’ muisklik kan iemand zich 

behoorlijk in de nesten werken. Een op een site gezette foto of boodschap kan voor langdurige schade zor-

gen. Bovendien vinden mensen ‘met kwade bedoelingen’ via internet gemakkelijker slachtoffers. Mensen 

met seksuele voorkeuren die potentieel schadelijk zijn voor anderen, zoals pedoseksuelen, sadisten en lief-

hebbers van wurgseks, hebben door internet de mogelijkheid elkaar te vinden, groepen te vormen en hun 

voorkeuren uit te bouwen tot daadwerkelijk schadelijke praktijken. Internet schept daarnaast de mogelijk-

heid tot het ontwikkelen van nieuwe vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag, zoals ‘grooming’ 

(kinderen en andere minder weerbare personen via internet verleiden tot gedrag dat risicovol of ronduit 

schadelijk is). Internet maakt het ook gemakkelijker om seks in te zetten als chantagemiddel (bijvoorbeeld 

m.b.v. een te blote foto of een foto van seks met een ‘verkeerde’ partner). 

Enkele geïnterviewden, waaronder Nikken, stellen dat de toenemende media-aandacht voor ‘uitwassen’ •	

van seksueel gedrag, zoals extreme seksuele voorkeuren en grensoverschrijdend seksueel gedrag, een ver-

tekend beeld scheppen van ‘de werkelijkheid’. Dit veroorzaakt meer angst, verontwaardiging en zorg over 

moreel verval dan de feiten rechtvaardigen.

Uit een onderzoek naar internetvaardigheden (Otter, 2009) en uit de interviews met internetexperts •	

(Pijpers, Nikken) komt naar voren dat het afschermen van kinderen tegen bepaalde soorten informatie 

maar tot op zeer geringe hoogte mogelijk en effectief is. Daarom is het nodig dat zij opgevoed worden in 

het goed gebruiken van media. Jongeren blijken technisch behoorlijk goed te zijn in internet, maar slecht 

in het kunnen plaatsen en ‘waarderen’ van de inhoud van informatie. Mediawijsheid is nodig om in te 

kunnen schatten wat de waarde is van allerlei informatie en om uit de veelheid van informatiebronnen de 

goede te kunnen selecteren. 

Preventie en hulpverlening
De meeste geïnterviewden, ook degenen die werkzaam zijn bij de politie en in de advocatuur, zeggen te •	

verwachten (of te hopen) dat er steeds meer aan preventie van seksueel geweld gedaan zal worden en dat 

preventiemethoden en -instrumenten steeds beter worden. Eén geïnterviewde maakt de kanttekening dat 

het in kaart brengen van risico’s voor kinderen kan leiden tot stigmatisering in plaats van tijdige hulp.
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Hoogleraar preventie Hosman pleit ervoor om vooral ook ‘brede’ preventieprogramma’s in te zetten tegen •	

seksueel geweld, zoals weerbaarheidstraining. Juist als het gaat om een taboeonderwerp als seksueel ge-

weld, kan volgens hem een breed programma goed werken, omdat een aantal risicofactoren voor pleger-

schap en slachtofferschap van seksueel geweld ook het risico op andere problemen vergroot, zoals pesten/

gepest worden, geen gelijkwaardige contacten kunnen leggen, geen gezonde relatie kunnen aangaan en 

onderhouden, niet goed kunnen functioneren in een baan. 

Lünnemann stelt dat de gemeente een belangrijker rol zal gaan vervullen op het gebied van preventie en •	

de organisatie van een integrale aanpak van seksueel geweld. Op het vlak van preventie van mensenhandel 

ziet Hendriks een soortgelijke rol voor de gemeente.

Visser en Van Dijke merken op dat seksueel misbruik nog altijd te weinig gesignaleerd wordt, vooral van-•	

wege het taboekarakter. Onder veel meldingen van fysiek geweld gaat seksueel geweld schuil, weten ze.

De ontwikkeling van het hulpverleningsaanbod gaat niet in een rechte stijgende lijn, zo komt naar voren •	

uit de interviews. Alle geïnterviewden zien vooruitgang en verbetering op bepaalde punten, maar op 

andere punten juist stilstand of zelfs achteruitgang. Als vooruitgang wordt gemeld dat er steeds meer 

goede specialistische zorg komt, zoals traumahulpverlening voor volwassenen en kinderen met seksueel 

geweldervaringen en betere behandelingen voor verschillende typen zedendelinquenten. Pluspunt is ook 

dat er meer laagdrempelige hulp komt, zoals chatten en andere vormen van internethulpverlening. Ach-

teruitgang zien de geïnterviewden op de volgende punten: het voortdurend moeten scoren in de hulp-

verlening, het steeds weer met iets nieuws moeten komen; het verdwenen zijn van bepaald goed aanbod 

waardoor een grote groep mannelijke en vrouwelijke slachtoffers niet de beste hulp krijgt; de wachtlijs-

ten bij de zelfstandig gevestigde hulpverleners met kennis van zaken; het gebrek aan deskundigheid in 

de grote instellingen; de kwaliteit van de opleidingen waar het gaat om kennis van seksueel geweld en 

hulpverleningsvaardigheden. 

Als het gaat over hulpverlening aan zedendelinquenten is de trend dat steeds meer vanuit een positieve •	

insteek behandeld wordt (wat voor mens wil je worden) en minder vanuit een negatieve insteek (de zeden-

delinquentie). Ook is het inmiddels gemeengoed dat ook de sociale omgeving van de delinquent betrokken 

wordt in de hulpverlening (systeemaanpak). 
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Opsporing en bestraffing
De meeste geïnterviewden verwachten dat de opsporing van plegers van seksueel geweld effectiever zal •	

worden door verdere professionalisering en specialisatie binnen de politie en het Openbaar Ministerie, 

door toenemende samenwerking binnen en buiten de Nederlandse grenzen en door technische ontwikke-

lingen. Enkelen zeggen alleen te kunnen hopen op een verbetering. 

Die geïnterviewden die speculeren over de vervolging van zedenzaken in 2015 denken dat het aantal ver-•	

volgingen dan wellicht gestegen zal zijn, maar dat ook dan veel zaken geseponeerd zullen worden, omdat 

de bewijsvoering zo lastig is en/of door fouten in de opsporing en procesgang. 

Wat te doen met plegers van seksueel geweld? Alle geïnterviewden benadrukken het grote belang van •	

behandeling en reïntegratie. Over (straf)maatregelen als gevangenisstraf en tbs verschillen de meningen. 

Verwacht wordt dat politie en justitie vooral veel kinderpornozaken te behandelen krijgen. Mulder van De •	

Waag noemt kinderpornodownloaders een groeiende groep voor de forensische psychiatrie. 

De ketenaanpak van seksueel geweld – de combinatie van preventie, hulpverlening, strafrechtelijke aanpak •	

en nazorg, uitgevoerd in goede samenwerking tussen de diverse uitvoerders – komt volgens sommige 

geïnterviewden goed op gang waar het gaat om de aanpak van kinderporno en -misbruik en mensenhan-

del/seksuele exploitatie. De aanpak van mensenhandel wordt volgens politieman Hendriks in snel tempo 

integraler, d.w.z. gericht op preventie, het stoppen van het geweld en aandacht voor het slachtoffer aan de 

voorkant en op de strafrechtelijke, belasting-, arbeids- en bestuursrechtelijke aanpak aan de achterkant.

Verschillende geïnterviewden spreken van een ‘verharding’ van het maatschappelijke klimaat tegenover •	

(ex-)plegers van seksueel geweld. Er is wel meer en betere hulpverlening, maar er wordt ook eerder en 

harder gestraft.



12
Reflectie

Tot slot een moment voor reflectie. Wat levert deze exercitie op? Allereerst 

was het bijzonder om de experts uitgebreid te spreken en hen de gelegenheid 

te geven te reageren op een aantal kwesties. Nu eens niet met een paar 

oneliners op de actualiteit reageren, maar gezamenlijk de gedachten ergens 

over te laten gaan, even achteroverleunen en naar de grote lijnen kijken. En 

dat is an sich al heel waardevol. Geen fast food dus, maar een gedegen en 

doorgekookt menu. Is het ook een uitgebalanceerde maaltijd geworden? Dat 

zal de toekomst moeten laten zien. De discussie mag van ons nog best even 

doorgaan: goede recepten voor lekkere diners vragen oefening en kunde!

Er zijn veel vragen gesteld en opgeroepen in dit rapport en nog niet alle antwoorden zijn gevonden, maar dat 

vraagt ook een gezamenlijke inspanning met de het werkveld, de beleidsmakers en de politiek. We hebben 

een aantal thema’s in beeld gebracht om een stap verder te komen in aanpak en beleid. Want als er iets opvalt 

op dit terrein dan is het een gebrek aan een structurele aanpak, of het nu overheidsbeleid betreft of instel-

lingsbeleid. In dit laatste hoofdstuk pikken we nog een paar krenten uit de pap voor een bespiegeling. 

Nieuwe normen en waarden?
Tegenwoordig spelen in Nederland de normen en waarden als kuisheid, nederigheid en ondergeschiktheid 

van met name vrouwen, alleen nog in kleine gemeenschappen een rol. De huidige normen en waarden die als 

leidend gezien worden zijn – met dank aan de vrouwenbeweging - vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en weder-
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zijdse toestemming. Versimpeld kan men stellen dat de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig seks 

tot iets plezierigs maakte en loskoppelde van voortplanting en huwelijk, en dat de tweede feministische golf 

van de jaren zeventig en tachtig, gelijke rechten en gelijkwaardigheid voor vrouwen en mannen in seksualiteit 

gepropageerd en deels bewerkstelligd heeft. Vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en wederzijdse toestemming 

liggen in elkaars verlengde en zouden altijd aanwezig moeten zijn in de seksuele interactie tussen partners. 

Vrijwilligheid staat voor de afwezigheid van elke vorm van dwang. Gelijkwaardigheid staat voor de balans in 

geven en nemen tussen sekspartners. Wederzijdse toestemming impliceert de vrijheid om te komen tot een 

consensus in de seksuele handelingen. Deze normen en waarden zijn, anno 2011, niet perse gekoppeld aan 

een liefdesrelatie. Ze geven aan wat de samenleving over het algemeen als wenselijk beschouwt.

In de beleidsbrief Seksuele Gezondheid van het Ministerie van VWS (VWS, 2009) staat nog een vierde leidend 

element genoemd dat in onze ogen enigszins op gespannen voet staat met bovenstaande: autonomie. Dit be-

grip, letterlijk: ‘de eigen wetten bepalend’ legt niet alleen vooral de nadruk op het individu, maar ook op het 

gegeven dat die zijn of haar eigen regels bepaalt. Bij wederzijdse toestemming wordt juist uitgegaan van het 

belang om de seksuele regels tussen partners gezamenlijk te bepalen. Bij vrijwilligheid is het van belang dat 

de wederzijdse toestemming zonder dwang verkregen wordt. Autonomie kan dus haaks staan op wederzijdse 

toestemming en vrijwilligheid als beide partners niet gelijkwaardig zijn. 

Deze drie normen en waarden zijn nog niet in alle delen van onze samenleving verankerd. De ‘dubbele mo-

raal’ voor meisjes (en vrouwen) en jongens (en mannen) op het gebied van seks is, hoe afgezaagd ook, nog 

steeds volop aanwezig. Jongens moeten altijd zin in seks hebben en vrijwel geen grenzen kennen, anders is 

er iets mis met hun ‘mannelijkheid’. Tegelijkertijd wordt van hen wel verwacht dat ze de grens van het meisje 

respecteren. Voor meisjes geldt dat zij nog steeds verantwoordelijk worden gehouden voor het aangeven en 

bewaken van de seksuele grenzen. Alsof meisjes geen wensen hebben.  Wanneer we met deze dubbele moraal 

in een seksuele relatie op zoek gaan naar de wederzijdse toestemming dan zullen er logischerwijs misverstan-

den ontstaan. Betekent het zenuwachtige gegiechel nu dat ze het leuk vindt dat hij aan haar borsten zit? En is 

het meisje als ze de rol van seksueel actieve partner neemt dan meteen een ‘sletje’ dat geen grenzen heeft? 

Als een tiener in zijn relatie veelvuldig om seks vraagt, is dat een subtiele vorm van dwang? Of zeggen dat je 

het anders uitmaakt? Is dat dwang? Wij denken van wel, maar het lijkt alsof in de maatschappij deze subtiele 

dwang maar al te vaak voor lief wordt genomen en niet als zodanig wordt herkend. 
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Oude en nieuwe taboes 
Er wordt in onze verregaand geseksualiseerde samenleving veel openlijk over seks getoond, gesproken en 

geschreven. In die zin is seks geen taboe meer. In de praktijk zijn echter nog veel oude en nieuwe taboes aan-

wezig die sterk beïnvloeden wat wij signaleren, bespreken, behandelen en aanpakken. Er wordt – nog altijd – 

door (seks)partners nauwelijks onderling gepraat over wederzijdse wensen en grenzen. Niet of weinig willen 

vrijen is een nieuw taboe, zeker voor jongens en mannen. Veel willen vrijen is een taboe als het om meisjes 

of vrouwen gaat. In sommige kringen geldt nog steeds een taboe of zelfs verbod op homo- en lesbische seks, 

laat staan op een homoseksuele leefwijze of relatie. Er zijn ook taboes die lijken te verdwijnen. Verkrachting 

binnen een huwelijk of een relatie kan echt niet meer, dat lijkt breed gedragen te worden. Of lijkt dat zo 

omdat we het nauwelijks signaleren omdat het toch nog zo’n taboe is voor vrouwen om het te melden? Voor 

vrouwen is abortus na seksueel geweld of het zwanger zijn na verkrachting of incest nog een levensgroot ta-

boe. Zo groot dat het in de hulpverlenerspraktijk nauwelijks voorkomt. Bij professionals komen we veelvuldig 

handelingsverlegenheid tegen als het gaat om het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksueel geweld. 

Mede daardoor wordt in de behandeling van klachten niet meegenomen dat ervaringen met seksueel geweld 

mogelijk een rol spelen en wordt dreigend seksueel geweld vaak niet opgemerkt. Deze taboes veroorzaken 

professionele handelingsverlegenheid bij uitvoerders,  beleidsmakers en bestuurders en veroorzaken blinde 

vlekken in onderzoek. En zo wordt de structurele aanpak van seksueel geweld belemmerd. 

Effectieve aandacht?
Er is terecht de afgelopen jaren een grote verontwaardiging over de incidenten in de Amsterdamse kinder-

opvang en bij zwemleraar uit Den Bosch of de loverboyproblematiek. Maar, zonder af te willen dingen op de 

ernst van deze grote kindermisbruikzaken mag toch worden vastgesteld dat de mate van aandacht in media, 

politiek en publieke debat buitenproportioneel is. Hans Boutellier schrijft in ‘De veiligheidsutopie’ dat kin-

derporno een kristallisatiepunt vormt van het morele onbehagen (Boutellier, 2005). Het zou de moeite waard 

zijn deze stelling verder te exploreren.

De toenemende aandacht voor seksueel geweld en exploitatie bij media, politiek en publiek roept verschil-

lende soorten reacties op. Er is sprake van ongerustheid over de veiligheid van met name kinderen en jonge-

ren. Ook is er kritiek op de selectie van nieuws door de media en hype-gerichtheid van de politiek. We zien 

verschillende reacties als gevolg van deze aandacht. Zo constateert een aantal experts een tegenbeweging, 

die zichtbaar is in de hang naar traditionele waarden, zoals bijvoorbeeld de groeiende groep jongeren die 

geen seks voor of buiten het huwelijk voorstaat. 
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Daarnaast zien wij een trend in de roep om meer aandacht voor de positieve aspecten van seks. Op veel 

plaatsen zijn onderzoekers en hulpverleners bezig met programma’s die een positieve invulling geven aan 

seksualiteit, vanuit de opvatting dat seksuele voorlichting en vorming niet alleen moet gaan over de risico’s 

en over fout gedrag, maar ook over wat lekkere en goede seks is. De methode ‘Lang leve de liefde’ is hier 

een sprekend voorbeeld van. Ook in de (dader)hulpverlening wordt tegenwoordig gewerkt met een me-

thode waarin positieve doelen voorop staan. Toch lijkt op dit laatste ook een reactie te komen: verschillende 

geïnterviewden zien een ‘verharding van de samenleving’, waarin voor behandeling van seksuele delinquen-

ten nauwelijks ruimte is: die worden bij voorkeur langdurig en veilig opgesloten. In deze trend verschuift de 

aandacht voor de rechten en de bescherming van verdachten en delinquenten – zoals ons rechtvaardig rechts-

systeem voorstaat - naar aandacht voor de rechten en de bescherming van slachtoffers en de samenleving. 

Opinieleiders als Gabriël van den Brink en Hans Boutellier plaatsen dit in een breder perspectief en kenschet-

sen dit als de ‘angstige’ samenleving. In hun visie is het huidige Nederland vooral een op veiligheid gerichte, 

risicomijdende samenleving. Daarin past ook de ontwikkeling dat ‘sociale veiligheid’ steeds meer een zaak 

wordt van de samenleving als geheel. Aan de ene kant wordt die ontwikkeling om financiële redenen 

gestimuleerd door de overheid, aan de andere kant willen ook steeds meer burgers zich inzetten voor meer 

sociale veiligheid. Initiatieven als Amber Alert, Opsporing Verzocht en websites waarop namen, adressen en 

gezichten van (vermeende!) zedendelinquenten worden geplaatst, ook na hun behandeling of straf, zullen 

eerder toe dan afnemen. 

Als het gaat om seks en seksueel geweld reageert de politiek vaak net zo ‘kortademig’ en hype-gedreven als 

de media. De Tweede Kamer stelt regelmatig vragen over seksueel geweld, bijna uitsluitend naar aanleiding 

van incidenten die in de media komen. De verantwoordelijke minister beantwoordt de vragen en daarna gaat 

alles weer z’n gewone gang. Het ontbreekt al langere tijd aan een samenhangend overheidsbeleid inzake 

preventie, hulpverlening en (strafrechtelijke) aanpak van seksueel geweld. Het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie voert beleid op onderdelen, zoals de opsporing van kinderporno en mensenhandel, de opheffing 

van de verjaringstermijn van zware (zeden)misdrijven en prostitutieregulering. Het Ministerie van VWS gaf 

in 2009 weliswaar een goede aanzet tot een overkoepelende visie met de beleidsbrief Seksuele Gezondheid, 

maar tot een daadwerkelijk integraal beleidsplan kwam het nog niet. Ook het Ministerie van OCW werkt 

aan (seksuele) weerbaarheid en voorlichting op scholen, maar ook hier betreft het snippers van beleid. Wij 

zien dit als een gemiste kans. Alle aandacht en alle Kamervragen ten spijt het heeft tot nu niet geleid tot de 

gewenste structurele aanpak van seksueel geweld.
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Seksueel geweld in relatie tot huiselijk geweld
Voor seksueel geweld binnen een gezin of familie – seksueel geweld als vorm of onderdeel van huiselijk 

geweld – is momenteel weinig aandacht. Bij seksueel geweld gaan de eerste gedachten uit naar seksuele 

delicten waarbij de pleger een onbekende is, of een vertrouwenspersoon zoals een leraar, trainer, priester of 

buurman. Vaders, moeders, broers, zusters, ooms of tantes als dader komen slechts in tweede instantie op het 

netvlies. Wij delen de verwachting van een aantal experts dat er de komende jaren weer meer en systema-

tischer aandacht zal komen voor seksueel geweld – zowel buiten als binnen gezin en familie. Die ontwikke-

ling tekent zich namelijk al af in verschillende andere Europese landen en is ook zichtbaar in binnenlandse 

initiatieven zoals het breed samengestelde Partnership Aanpak Seksueel Geweld. 

Tot slot: de kloof tussen kennis en praktijk
De kloof is groot tussen de kennis die ontwikkeld is en de praktijk van preventie en hulpverlening rond sek-

sueel geweld, net als op veel andere terreinen in zorg en welzijn. De implementatie van inzichten, ervaring, 

methoden en instrumenten verloopt moeizaam. Vaak stokt of eindigt een innovatie na een kort of tijdelijk 

pilotproject. Goede implementatie en borging van ontwikkelde kennis kost veel tijd en moeite, en dat is 

eigenlijk onmogelijk in projecten van hooguit drie jaar. Er is meer tijd, rust en geduld nodig om ervaring op 

te doen en nieuwe inzichten en methodieken een kans van slagen te geven. Daarnaast is er een kloof tussen 

de reeds beschikbare kennis en het curriculum dat wordt onderwezen op de initiële opleidingen voor aan-

komende professionals. Zeker als het gaat om het leren signaleren en bespreekbaar maken van de kennis en 

impact van seksueel geweld, moet er nog veel geïnvesteerd worden in de (bij)scholing van professionals. De 

nieuwe Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (waaronder ook seksueel geweld in afhanke-

lijkheidsrelaties valt), die waarschijnlijk per 1 januari 2012 van kracht wordt, biedt hulpverleners handvatten 

voor het omgaan met signalen van geweld. Professionals moeten dan wel in hun opleiding of bijscholing 

het nodige geleerd krijgen, anders heeft zelfs een goede wet weinig effect op het adequaat aanpakken van 

seksueel geweld. De competenties voor de nieuwe professionals zijn al geformuleerd en breed geaccepteerd, 

maar nog niet geïmplementeerd in de meeste opleidingen. 

Dit trendrapport geeft hopenlijk inspiratie en een bredere en samenhangende blik op een problematiek die 

in beleid, politiek, media en aanpak hopeloos versnipperd is. Toch lijken alle elementen aanwezig voor een 

goede aanpak. Er is voldoende onderzoek, er zijn goede methodieken en er is een grote groep enthousi-

aste professionals en experts beschikbaar. MOVISIE zal zich de komende jaren inzetten om aan te jagen, te 
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verbinden en te lobbyen. Seksueel geweld kan vaak voorkomen worden, eerder gestopt worden, slachtoffers 

kunnen beter geholpen worden en plegers en daders kunnen beter worden behandeld. Aan u en aan ons om 

dit voor elkaar te krijgen.

MOVISIE 2010-2011
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Seksueel geweld komt veel voor in onze samenleving en heeft vaak ernstige gevolgen voor de 

slachtoffers, voor de plegers, de sociale omgeving en voor de samenleving. Toch is het een thema met 

veel onduidelijkheid. Het lijkt in onze geseksualiseerde samenleving voor jongeren steeds moeilijker om 

te bepalen wat gewenst en ongewenst gedrag is. Laat staan voor hulpverleners of ouders: wanneer is 

er sprake van ‘onschuldig’ seksueel experimenteergedrag en waar gaat dit over in grensoverschrijdend 

gedrag of zelfs seksueel geweld? Zijn er verschillende opvattingen binnen bevolkingsgroepen en 

subculturen? Weerspiegelt de aanpak vanuit de hulpverlening en politie die denkbeelden? Is de 

weerslag van normen in het strafrecht representatief voor de normen in de samenleving? Volgt het 

overheidsbeleid de dominante waarden en normen over seks en seksueel geweld? 

MOVISIE sprak met 16 experts over de ontwikkelingen en trends van nu en de komende jaren. Over één 

ding zijn ze het eens: als we seksueel geweld willen aanpakken zullen we op veel terreinen aan de slag 

moeten. Van opvoeding en onderwijs, tot hulpverlening en vervolging. In dit trendrapport wil MOVISIE 

bouwstenen aanreiken die de basis kunnen vormen voor zo’n structureel beleid.
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