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We weten het allemaal. Seksueel misbruik, seks tegen de wil van de ander, komt
heel erg vaak voor, overal in de wereld en ook hier in Nederland. De #MeToo
beweging heeft duidelijk laten zien hoe verbijsterend hoog het aantal vrouwen is
dat met seksueel overschrijdend gedrag te maken krijgt. En toch, het is nog steeds
een onderwerp waar iedereen het liefst van wil wegkijken.
Seksueel geweld treft jong, oud, man, vrouw, iedereen kan het overkomen.
Vooral echter vrouwen, jonge en met name kwetsbare vrouwen. Seksueel geweld
is genderbased, dat wil zeggen dat het niet toevallig is dat geweld vooral vrouwen
treft, omdat bijvoorbeeld een samenleving of religie vrouwen minder waard vindt,
of omdat vrouwen vaker in een afhankelijkheidsrelatie zitten of omdat in een oorlogssituatie schending van maagdelijkheid van vrouwen de mores van de vijand
volledig ontregelt en de tegenstander vernedert. Seksueel geweld vindt plaats in
afhankelijkheidsrelaties binnen het gezin of erbuiten zoals in sport, scouting, religieuze sekten, instituten, opleidingssituaties, de academische wereld, of waar ook
maar grote machtsongelijkheden bestaan.
Seksueel geweld is ook een fenomeen dat bij de meeste mensen afgrijzen en
ongeloof oproept. De meeste mensen willen er niet teveel bij stil staan, kijken weg,
of gaan er vanuit dat het hen niet overkomt. Veel mensen denken dat het slachtoffer ook wel aanleiding zal hebben gegeven, het zal hebben uitgelokt, risicovol
gedrag vertoont, of zich heel onverstandig of naïef in gevaarlijke situaties heeft
begeven. Het zijn de vragen die slachtoffers vaak te horen krijgen of als veroordeling voelen. Zou het wel waar zijn wat ze vertelt? Vertelt ze het om aandacht
te trekken? Waarom is ze in het donker alleen met de fiets gegaan? Heeft ze seks
uitgelokt? Waarom heeft ze hem dan toch binnen gelaten? Waarom heeft ze zoveel
gedronken? Het zou al een enorm verschil maken voor het slachtoffer als we samen afspreken om daar als hulpverlener (ook als vriendin, partner, familie) mee te
stoppen. Het fenomeen van blaming the victim doet schade aan het slachtoffer en
belemmert het proces van herstel na een trauma.
Er bestaat veel onkunde over wat er bij een verkrachting met een slachtoffer
gebeurt. Anno 2019 gaat de wet ervan uit dat seksueel geweld pas een strafbaar
feit is als het gaat om seks onder dwang. Bij seks onder dwang is het noodzakelijk
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dat wordt aangetoond dat het slachtoffer zich duidelijk heeft verzet, verbaal of
fysiek, heeft tegengestribbeld, proberen weg te lopen of hard nee heeft geroepen.
Maar de meeste slachtoffers voelen zich overrompeld, verstijven of verlammen
van angst, en gaan in de overlevingsstand om het vege lijf te redden. Pas sinds mei
2019 wordt gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel waarin seksueel geweld strafbaar
is als het slachtoffer geen toestemming voor seks heeft gegeven.
Hopelijk zal dat ook de meldingsbereidheid na seksueel geweld verhogen. Die
is om allerlei redenen die u in dit themanummer zult ontdekken laag, waarvan
de belangrijkste is dat de dader in veruit de meeste gevallen een bekende is. De
dader is niet de onbekende die in het donker uit de bosjes komt springen, niet de
ontsnapte psychopaat of psychotische man die uitgebreid het nieuws haalt, maar
de man die u vast ook wel eens met alledaagse klachten op uw spreekuur heeft
gezien.
Te weinig realiseert men zich ook welke enorme impact seksueel misbruik heeft
op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is niet alleen een probleem van
politie en justitie, maar het is vooral ook een probleem voor ons hulpverleners.
Huisartsen horen zich ervan bewust te zijn dat het ook in hun praktijk speelt.
Een op de drie patiënten in uw wachtkamer heeft, zo blijkt uit onderzoek, actueel
of een voorgeschiedenis met (seksueel) geweld. Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren en bespreekbaar maken van misbruik. Ze hebben
een vertrouwensrelatie met hun patiënten, bieden laagdrempelige continuïteit van
zorg en zijn bekend met het leveren van integrale biopsychosociale zorg. Precies
hetgeen slachtoffers nodig hebben, persoonsgerichte zorg die aansluit bij de fase
van herstel van het individuele slachtoffer. Eenvoudig is de problematiek van seksueel geweld niet, ook niet in de spreekkamer. Huisartsen kunnen daarbij ondersteuning gebruiken. Voor de acute verkrachtingen zijn dat de 16 Centra Seksueel
Geweld in Nederland waar ieder slachtoffer 24/7 terecht kan. Dan moeten huisartsen getraind worden in communicatievaardigheden om het seksueel geweld te
signaleren en bespreekbaar te maken. Voor de begeleiding op de lange termijn is
kennis nodig over onder andere hoe verwerkingsprocessen na een trauma verlopen en de effectiviteit van verschillende behandelingen. Dit themanummer wil de
huisarts die ondersteuning aanbieden.
Dit nummer wordt geopend door Kim van Laar. Zij is ervaringsdeskundige op
het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik. In haar bijdrage laat zij
zien hoe het was om als kind seksueel misbruik mee te maken en wat de gevolgen
hiervan waren. Als pedagoog geeft zij voorlichting aan professionals, beleidsmakers, studenten en aan medewerkers van het primair onderwijs. Dit doet ze samen
met Team-Kim; een groep ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke verhaal
inzetten ter verbetering van de aanpak kindermishandeling.
In de tweede bijdrage wordt inzicht gegeven in hoe vaak seksueel geweld voorkomt. Gé Donker, huisarts en betrokken bij het Peilstationproject van het Nivel,
doet dit vanuit de presentatie bij de huisarts en Toine Lagro-Janssen, emeritus
hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, afdeling Eerstelijnsgenees-
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kunde in het Radboudumc en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden te Nijmegen, laat cijfers zien vanuit de populatie.
Vervolgens gaat de aandacht naar kinderen. Hoe kunnen vermoedens van seksueel misbruik, bijvoorbeeld op basis van gedragssignalen of vermoedens van een
ouder geobjectiveerd worden? Sonja Brilleslijper-Kater en Kirsten van Ham van
het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), locatie AMC bespreken
in de derde bijdrage 5 instrumenten die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan
de diagnostiek naar een vermoeden van seksueel misbruik.
De kans dat een arts in zijn of haar loopbaan te maken krijgt met kinderen
bij wie een vermoeden is van seksueel misbruik is groot. In de vierde bijdrage
bespreekt Carla Goosen, psycholoog en pedagoog werkzaam als mediator in
Utrecht, de signalen en ernstige gevolgen van trauma’s door seksueel misbruik bij
een kind. Daarbij wijst zij op de mogelijkheden tot ondersteuning.
Kinderen, die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, kunnen via het
Centrum Seksueel Geweld een forensisch-medisch onderzoek aangeboden krijgen. Wouter Karst, forensisch arts KNMG van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag, legt in de vijfde bijdrage uit wat dit betekent.
Bij een substantieel deel van conflictscheidingen is er sprake van beschuldigingen van partnergeweld en kindermishandeling/misbruik. In de zesde bijdrage geven Corine de Ruiter, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en Henry Otgaar,
hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en de Katholieke Universiteit Leuven
een overzicht van internationaal wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik bij scheidingen en geven de huisarts concrete adviezen die hierop gebaseerd
zijn.
In de spreekkamer leggen volwassen patiënten lang niet altijd verband tussen
hun klachten en het seksuele misbruik in het verleden. Daarbij zijn huisartsen
vaak terughoudend om dit soort kwesties zelf naar voren te brengen. In de zevende bijdrage bespreekt Toine Lagro-Janssen bij welke klachten en contextuele
factoren de huisarts alert moet zijn op seksueel misbruik en welke mensen extra
risico lopen. Zij eindigt met een aantal aanbevelingen voor een juiste benadering.
In de achtste bijdrage gaat Doreth Teunissen, huisarts verbonden aan het Radboudumc Nijmegen, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Vrouwenstudies Medische
Wetenschappen, in op de situaties waarbij seksueel misbruik plaatsvindt onder
invloed van middelen. Dat kan zijn onder invloed van middelen die vrijwillig zijn
genomen, maar het slachtoffer kan ook door de dader gedrogeerd zijn. Het is
belangrijk dat bij een vermoeden van verkrachting onder invloed zo snel mogelijk
toxicologisch onderzoek wordt verricht.
In de volgende bijdragen worden een aantal bijzondere groepen besproken.
Tonnie Coppus van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Geneeskunde voor mensen met een Verstandelijke Beperking, Radboudumc Nijmegen, tevens Arts Verstandelijk Gehandicapten en vertrouwensarts Dichterbij, centrum voor mensen
met een verstandelijke beperking in Gennep, bespreekt in de negende bijdrage de
problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze zijn frequenter
slachtoffer van seksueel misbruik en kunnen bovendien vaak minder goed uiten
wat ze hebben meegemaakt.
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Een andere bijzondere groep bestaat uit slachtoffers waarbij eerwraak een rol
speel. In de tiende bijdrage laten Sandra Bijl, Toine Lagro-Janssen en Doreth Teunissen van het afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum voor Vrouwenstudies
Radboudumc in Nijmegen weten dat het is voor deze slachtoffers van groot belang is dat de hulpverlener weet welk risico het slachtoffer loopt en hoe dit risico
door adequate hulp en handelen verkleind kan worden.
Nadat in de eerdere bijdragen het accent vooral op vrouwen heeft gelegen richt
Ellen de Ruiter, Communicatieadviseur bij Fier, in de elfde bijdrage de aandacht
op mannen. Slechts één op de vijf mannen die is misbruikt zoekt hulp, één op de
drie heeft het zelfs nog nooit aan iemand verteld. Dit betekent dat van de (naar
schatting) tienduizend nieuwe mannelijke slachtoffers per jaar het overgrote deel
niet de hulp krijgt die nodig is.
De twaalfde bijdrage richt zich op het probleem van online seksueel grensoverschrijdend gedrag en sexting. Marijke Naezer, cultureel antropoloog en genderstudies wetenschapper, stelt daarbij een alternatieve, seks-positieve benadering voor.
Een bekende complicatie van seksueel geweld is de posttraumatische stressstoornis.(PTSS). In de dertiende bijdrage geven Gert-Jan Hendriks en Lotte Hendriks van het Pro Persona Expertisecentrum 'Overwaal' voor Angst-, Dwangstoornissen en PTSS in Nijmegen inzicht in de meest recente wetenschappelijk bewezen
therapievormen.
In de veertiende bijdrage bespreken Giel Hutschemaekers, hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg verbonden aan de sectie klinisch psychologie van de faculteit der Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen en Toine Lagro-Janssen ervaringen van slachtoffers van seksueel geweld met de geboden zorg.
Zij gebruiken de resultaten van een evaluatieonderzoek van het Centrum Seksueel
Geweld Gelderland-Zuid en-Midden. Hun bevindingen laten zich goed vertalen
naar uitspraken over goede en minder goede zorg vanuit het perspectief van de
slachtoffers. Daarbij blijkt een intensief samenspel tussen mantelzorg, generalistische en specialistische zorg van cruciaal belang.
De laatste bijdrage is geschreven door Willy van der Wielen, E.M.T.P. operationeel specialist Zedenzaken bij Politie Oost-Nederland in Zwolle. Wat gebeurt er
precies als de politie wordt ingeschakeld, wat is hun werkwijze, hoe zit dat met het
doen van aangifte, op welke wijze houden politie en Openbaar Ministerie rekening
met het slachtoffer en hoe kan de huisarts bijdragen aan de ondersteuning van een
slachtoffer in soms moeilijk bewijsbare zaken?
De redactie heeft bij het maken van dit themanummer veel hulp gehad van
Toine Lagro-Janssen en Doreth Teunissen. Zij hebben niet alleen de contacten
gelegd met verschillende auteurs, maar zij hebben zelf ook belangrijke bijdragen
geleverd. De redactie is hen daarvoor veel dankbaarheid verschuldigd.
De redactie wil met dit dubbelnummer ondersteuning bieden aan de huisarts
om de complexe problematiek van seksueel geweld in de dagelijkse praktijk met de
juiste kennis van zaken te kunnen benaderen. Goede huisartsgeneeskundige zorg
kan voor het slachtoffer het verschil maken.
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Gewoon zeggen als je het niet fijn vindt!
Kim van Laar, Stichting Stop Kindermishandeling, Team-Kim, Amsterdam

Samenvatting
Auteur Kim van Laar is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik. In dit artikel laat zij zien hoe het was om als
kind seksueel misbruik mee te maken en wat de gevolgen hiervan waren. Ze geeft
een inkijkje in de belevingswereld en de behoeften van het slachtoffer, met daarnaast tips voor de huisarts. Van Laar heeft een persoonlijke missie; namelijk dat alle
kinderen en jongeren die onveilig opgroeien eerder gezien en geholpen worden. Ze
geeft voorlichting aan professionals, beleidsmakers, studenten en aan het primair
onderwijs. Dit doet ze samen met Team-Kim; een groep ervaringsdeskundigen die
hun persoonlijke verhaal inzet ter verbetering van de aanpak kindermishandeling.

Tentamen Suïcide
Ik werd wakker in een ziekenhuisbed. Het eerste wat ik zag, was dat ik een soort
luier om had en ik raakte in paniek. Ik had dus de suïcidepoging overleefd. Ik kon
de vraag maar niet loslaten. Wie heeft die luier aangedaan zonder dat ik mij dit
kan herinneren? Wat is er allemaal gebeurd toen ik niet bij bewustzijn was? Ik wist
zeker dat het klaar was, dat ik niet verder hoefde te leven; niet nog meer ellende
hoefde mee te maken. Maar ik ben er nog. Ik was net op tijd gevonden waardoor
mijn maag nog net op tijd leeggepompt kon worden. 17 jaar en niet meer willen
leven. Ik werd van het ziekenhuis overgebracht naar een gesloten psychiatrische
afdeling van het ziekenhuis omdat ik te suïcidaal en in de war was.
Toen ik 13 jaar was en al veel zorg op mij nam voor ons gezin, gingen mijn ouders scheiden. Mijn moeder was vaak instabiel en door de zorgen over mijn zusje
met een ernstig meervoudige beperking (Rett-syndroom) voelde ik mij als kind
geroepen om te gaan helpen. Zo kon ik bijvoorbeeld veel eerder dan mijn moeder
zien wat mijn zusje of baby-broertje nodig hadden.
Na de scheiding van mijn ouders verhuisde ik samen met mijn moeder, broertje
en zusje van een klein dorp naar de grote stad. We gingen in een klein flatje wonen,
waar niets was aangepast voor mijn zusje. Maar we redden ons wel. Dat deden we
altijd.
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Ziekenhuizen waren voor mij geen onbekend terrein. Mijn zusje moest regelmatig naar het ziekenhuis voor opnames en controles. Ik zat er altijd met mijn
neus bovenop en hield iedere stap die arts of verpleegkundigen maakten nauwkeurig in de gaten, allemaal om te zorgen dat mijn zusje goed werd geholpen. Ik
heb weleens een arts aangevallen en gebeten in zijn arm omdat hij mijn zusje pijn
deed. Omdat ik niet zeker wist of mijn moeder voor ons op zou komen, deed ik
het maar alvast.
Toen wij verhuisden naar de grote stad was alles anders. Het werd er niet beter
op. Mijn moeder dreigde ieder moment om weg te gaan, zoals mijn vader dat ook
al deed. Ze wilde ook haar eigen leven gaan leiden zonder kinderen. Als 13-jarige
vroeg ik mij af of ik dan automatisch moeder zou worden van mijn broertje en
zusje als zij van ons weg zou gaan. Ik was een meisje wat veel nadacht, serieus was
en sociaal. Ik was niet verlegen maar ook niet zelfverzekerd. Ik wist wel wat ik
wilde en wat niet, ondanks de grote zorgen die ik thuis had.

De Buurman
Toen de 50 jaar oudere buurman mij begroette, wist ik meteen dat er iets niet
klopte. Hij deed overdreven, hij omhelsde mij en dat doen buren normaal gesproken niet, dacht ik. Ik ging naar mijn moeder en vertelde het aan haar. “Gewoon
zeggen als je het niet fijn vindt”, zei ze en ging verder met haar werkzaamheden in
de keuken. Die avond nam de buurman mij mee om de hond uit te laten. Het was
schemerig. Hij zocht een beschutte plek en raakte mij daar voor het eerst aan. Ik
weet nog dat ik dacht ‘Is dit erg? Het doet geen pijn, dus zal wel niet? Toch?’ Ik
begreep er helemaal niks van en raakte in de war. Tegen mijn moeder durfde ik
niks meer te zeggen, het was alsof hij daarvoor al te ver was gegaan.
De buurman werd een goede huisvriend. Mijn moeder dreigde niet meer dat
ze weg zou gaan. Hij nam mij regelmatig mee naar buiten, we gingen vaak met
de auto weg en het bos in, naar verlaten parkeerplaatsen of campings. In het
begin dacht ik dat de buurman vreemdging met mij, want hij was gewoon getrouwd. Ook vond ik dat hij dit niet mocht doen en had hier in het begin regelmatig discussies over. Hij probeerde mij te overtuigen dat we een relatie hadden,
maar dat vond ik onlogisch aangezien hij mijn opa kon zijn. Toen hij genoeg
had van mijn vragen, zei hij stellig: “Ik kan ook je zusje pakken hoor, die zegt
tenminste niks”, was het voor mij klaar. Geen discussie meer. Geen hoop meer
dat hij misschien zou luisteren naar mij. Aanrandingen gingen over in verkrachtingen. Hij had mij totaal in zijn macht. Hij had mijn rooster van school, wist
precies wanneer ik thuiskwam en eiste dat ik altijd direct naar hem toe kwam. Ik
leefde bij de dag. Ik was blij als het klaar was, dan had ik het voor die dag weer
gehad. Het gebeurde zo vaak dat ik op den duur niet meer wist dat het gebeurde.
Dat klinkt misschien gek, maar ik was gewoon vergeten dat ik misbruikt werd.
Dat het om verkrachtingen ging. Dat het erg was en niet kon. Ik was immers
gestopt met vechten.
Het ging eigenlijk best goed met me in die tijd. Ik overleefde en dat betekent dat
het mij lukte om goed te functioneren op school. Waarschijnlijk kwam dat omdat
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school eigenlijk nog maar de enige veilige plek was voor mij. Daar kon hij niet
komen, thuis wel. Hij had zelfs een sleutel gekregen van mijn moeder. Dat goed
functioneren op school hield ik maar tijdelijk vol. Toen ik 16 jaar was, verhuisden
wij en kregen we een aangepast huis voor mijn zusje. De buurman die tot nu toe
altijd toegang had en kon doen wat hij wilde, had dat niet meer. Hij kreeg geen
sleutel van ons nieuwe huis en mijn moeder kreeg andere interesses. Ook ik voelde
dat hij niet meer de macht had om mij te kunnen misbruiken. Het misbruik wat
bijna 3 jaar had geduurd, stopte. Hierdoor kwam er ruimte om na te denken, te
voelen en dat was het moment dat voor het eerst in mijn leven duidelijke signalen
naar voren kwamen. Het is voor mij altijd pijnlijk geweest dat het alleen door een
verhuizing lukte om het misbruik te stoppen. Dat niet mijn moeder, familie, buren
of kennissen hebben ingegrepen. Zelfs de boswachter die ons ooit ‘betrapte’, is
gewoon verder gegaan met zijn ronde alsof er niets gebeurd was.

Veilig zijn en veilig voelen
De dag dat mijn moeder mij dwong om haar te vertellen waarom het zo slecht
met mij ging, was het moment dat ik de naam van de buurman op een briefje
schreef en hield ik het niet meer vol. Mijn moeder vond dat ik vreemd gedrag
vertoonde. Ik kreeg die avond een eetstoornis. Ik wilde niets meer binnenhouden. Alles moest eruit. Er kwamen zoveel emoties en angsten naar boven, dat
ik mijn haren uit mijn hoofd trok en mezelf ging verwonden om maar andere
pijn te voelen dan de emotionele pijn. Het was een tsunami van pijn, beelden en
verdriet die ingehaald moesten worden; die ik had onderdrukt door het overleven. Je veilig voelen en veilig zijn, zijn twee verschillende dingen. Ik was eindelijk
veilig, maar voelde mij nog nooit zo onveilig. Ik zakte steeds verder weg, leek
mezelf steeds meer te verliezen. Op school functioneren lukte niet meer, zelfs
simpele activiteiten zoals boodschappen doen of iets leuks doen met vriendinnen, leek onmogelijk.
Ik moest naar een maatschappelijk werker van mijn moeder. Ik kan mij nog
goed herinneren hoe boos ik was op haar. Ik vond namelijk dat ze zelf een maatschappelijk werker nodig had. Mijn moeder was degene die geen verantwoordelijkheid nam en niet ik. Ik ben toch gegaan. Die dag bij de maatschappelijk werkster kreeg ik een belangrijk inzicht, dat essentieel is gebleken voor mijn verdere
herstel. Ze dwong mij niet tot praten, ondanks het feit dat ze aan mij zag dat er
dingen goed mis waren. Ik wilde en kon ook niets vertellen aan haar, behalve dat
ik een gehandicapt zusje heb en dat mijn moeder vond dat ik mij raar gedroeg.
Wat voor mij belangrijk was, was dat ze vertelde: dat kinderen nooit schuldig
zijn aan wat ze meemaken. Wat ze ook meemaken, hoe verschrikkelijk het ook is,
het kan nooit hun schuld zijn. Nooit!
Ik raakte in paniek en van binnen schreeuwde ik het uit. Ik had namelijk altijd
geloofd dat alles wat er misging thuis, mijn schuld was. Als mijn moeder niet goed
in haar vel zat, kwam dit door mij, omdat ik niet genoeg mijn best had gedaan om
haar zorgen over te nemen. De buurman misbruikte mij omdat ik niet had durven
zeggen die eerste keer in het donker dat ik het niet fijn vond. Ik moest gaan gelo11

ven dat anderen mensen die dicht bij mij stonden, mij pijn hadden gedaan en dat
ik daar niks aan kon doen.
Niet veel later, ging ik op mijzelf wonen. Ik moest het huis uit omdat het niet
veilig was bij mijn moeder en het belangrijk was dat ik mijn eigen leven zou gaan
oppakken. De maatschappelijk werker greep in en mijn moeder was in één klap
alleen in huis en al haar kinderen gingen naar instellingen of in mijn geval op kamers. De overgang naar zelfstandig wonen was voor mij klein. Dat is dan weer het
geluk van zo zelfstandig opgroeien en de vele taken die ik op mij had genomen.
Maar er kwam ook een groot gat, want er was niets meer om voor te zorgen. Niet
meer voor mijn moeder, zusje of broertje. Ik moest het met mezelf zien te redden.

Blij dat ik leef
En toen deed ik de suïcidepoging die gelukkig niet gelukt is en kan ik nu, 15 jaar
later, vol overtuiging zeggen dat ik blij ben dat ik leef! Ik ben blij dat ik deze
kans heb gekregen en ondanks het feit dat het zwaar was, een weg heb kunnen
vinden om deze traumatische gebeurtenissen te verwerken. Maar het was zwaar,
heel zwaar.
Ik kan zeggen dat de tijd dat ik veilig was en zoveel last kreeg van het trauma
door depressie, PTSS en de eet- en angststoornis, zwaarder was dan het seksueel
misbruik zelf. De onzichtbare pijnen en het zwijgen van mijn omgeving hebben
gemaakt, dat ik geen vertrouwen meer had in mezelf, mijn omgeving en zelfs het
leven. Mijn lichaam was niet meer van mij. Ik heb er dan ook de helft van mijn
leven over gedaan om van de eerste helft te herstellen, van verschillende crisisopnames, behandelingen en therapieën die volgden.
Ik kon het langdurig seksueel misbruik niet met één behandeling verwerken.
Het gaat in mijn geval niet alleen om het seksueel misbruik zelf, maar ook om het
opgroeien met verwaarlozing en huiselijk geweld. Ik moest eerst stabiliseren van
de depressie en grote angsten, voordat ik echt naar de pijn kon gaan kijken. Dat ik
aangifte heb gedaan en hij veroordeeld is, is voor mij ook een belangrijke stap geweest in mijn verwerkingsproces. Medicatie heeft mij uiteindelijk goed geholpen,
al was het een zoektocht om de juiste te vinden. Dit heeft zeker 2 jaar geduurd.
Het op- en afbouwen van medicatie waar je zo ziek van wordt, was erg vervelend,
maar uiteindelijk was het dit waard. Inmiddels slik ik geen medicatie meer en doe
ik alles op eigen kracht. Ik heb nog steeds PTSS, maar ik kan er steeds beter mee
leven. Het kost veel discipline en doorzettingsvermogen om goed voor mijzelf te
zorgen en het op tijd signaleren dat ik meer rust nodig heb.

Tips voor de huisarts
Ten eerste is het voor de huisarts goed om te weten dat dader van seksueel misbruik bijna altijd een bekende is van de familie. Seksueel misbruik gaat bijna altijd
over macht en afhankelijkheid met name omdat het in de meeste gevallen om een
bekende gaat van het slachtoffer. Als je iemand kent of zoals in mijn geval het feit
dat mijn moeder hem niet kwijt wilde, dan wordt het erg ingewikkeld om te durven
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praten met derden. Kinderen hebben volwassenen nodig die voor hen opkomen,
alleen kunnen zij het misbruik niet stoppen.
Daarnaast zijn er ook belangrijke signalen. Bijvoorbeeld isolatie van het gezin.
Doordat ik mijn vader niet mocht zien van mijn moeder, we in een nieuwe omgeving woonden en hierdoor weinig contact hadden met anderen, was de toegang
voor de buurman gemakkelijk. Mijn moeder die ons niet altijd de juiste emotionele steun kon geven en mijn vaders afwezigheid, is in mijn geval een belangrijke
risicofactor geweest voor het seksueel misbruik. Het lag niet alleen aan mijn eigen
kwetsbaarheid maar ook aan de kwetsbaarheid van mijn omgeving.
Mocht u zich meer willen verdiepen in de signalen, risicofactoren en omvang
dan kunt u meer informatie vinden op de website van De Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
Het is pijnlijk dat ik als slachtoffer tijdens het seksueel misbruik amper signalen
vertoonde. Ik kan mij voorstellen dat dit ook een grote frustratie moet zijn voor
artsen die patiënten vaak maar heel kort zien. En toch kunt u, als huisarts een
groot verschil maken. Als je zoals ik veel ellende meemaakt, stopt je vertrouwen
in andere mensen ook. Hulp zoeken is vaak niet iets waar je dan aan denkt. Een
vriendelijke huisarts die luistert en niet oordeelt, kan ontzettend helpen en zelfs
het vertrouwen in de wereld een stukje terugwinnen. Open vragen stellen, niet
forceren en echt luisteren is zeer belangrijk. Veel slachtoffers zijn bang om niet
geloofd te worden of vrezen dat de dader wraak neemt.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Slachtofferhulp en Veilig Thuis.

Ten slotte
Seksueel misbruik is een zeer ingrijpende gebeurtenis die je niet zomaar kunt vergeten. Ook is het misbruik vaak onzichtbaar en is er sprake van macht en afhankelijkheid. Volgens het Centrum seksueel geweld (jaarverslag 2018) hebben per jaar
100.000 mensen te maken met seksueel misbruik. Tussen de 12 en de 24 jaar is het
verkrachtingsrisico 4 keer zo groot. 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen is
ooit verkracht. 50% van de slachtoffers voelt zich tijdens het misbruik verlamd en
30% van de misbruikte kinderen vertoont geen signalen. Heftige cijfers!
In dit artikel hoop ik enerzijds duidelijk te maken hoe ernstig seksueel misbruik
is en hoe belangrijk het is dat wij met zijn allen alert zijn. Anderzijds hoop ik u
ervan te overtuigen dat u ondanks uw beperkte tijd met patiënten, zich realiseert
hoe belangrijk u kunt zijn in het leven van een slachtoffer. Hoe belangrijk het is
dat u wel tijd en ruimte neemt, ook al durft iemand niets te vertellen, maar voelt u
wel dat er van alles aan de hand kan zijn.
Ik heb het gered dankzij de mensen die mij wel zagen. Mensen die misschien
niet het misbruik hebben kunnen stoppen of voorkomen, maar er wel voor hebben gezorgd dat ik weer vertrouwen kreeg in mijzelf, in de ander en in het leven.
Die (vertrouwens)persoon bent u waarschijnlijk al voor velen!
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Prevalentie van seksueel geweld en
presentatie aan de huisarts
Gé Donker, huisarts-epidemioloog en coördinator Peilstations, NIVEL Zorgregistraties eerste
lijn en Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen,
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in het Radboudumc, en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld
Gelderland-Zuid en -Midden te Nijmegen

Samenvatting
Seksueel geweld treft velen in onze samenleving, vrouwen meer dan mannen.
De helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft seksuele handelingen
tegen de wil meegemaakt. Jongeren tussen de 12 en 25 jaar lopen het meeste
risico. Bij huisartsen wordt het weinig gemeld. Slachtoffers vertellen meestal
niet uit zichzelf wat hen is overkomen en huisartsen vragen er onvoldoende
naar.

Definities
Seksueel misbruik staat voor uiteenlopende vormen van seksueel getinte, ongewenste handelingen. Aanranding, verkrachting, incest, genitale verminking en
gedwongen prostitutie vallen eronder, maar ook subtielere vormen zoals verbale
seksuele chantage of intimidatie.1
Er is sprake van seksueel geweld als iemand is gedwongen tot seksuele handelingen en/of ervaring heeft met manuele, orale, vaginale of anale seks tegen
de wil. Er is sprake van seksuele grensoverschrijding als iemand is gedwongen
tot seksuele handelingen en/of ervaring heeft met zoenen, aanraking, manuele,
orale, vaginale of anale seks tegen de wil. Seksuele overschrijding omvat dus een
breder repertoire. Seksuele intimidatie op de werkplek is enige vorm van verbaal,
non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg
heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie
wordt gecreëerd (definitie Arbowet).

Voorkomen in de populatie
Voor alle seksuele handelingen die tegen de wil plaatsvinden, geldt dat meer
vrouwen dan mannen dit meemaken. Er zijn geen verschillen wat betreft etnische achtergrond.2 Voor vrouwen zijn er wel verschillen naar religieuze achtergrond en opleidingsniveau. Niet-gelovige vrouwen zijn vaker slachtoffer van een
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vorm van grensoverschrijding dan gelovige vrouwen. Vooral vrouwen met een
islamitisch geloof worden er minder vaak mee geconfronteerd. Hoogopgeleide
vrouwen maken vaker grensoverschrijdend gedrag mee vergeleken met laagopgeleide vrouwen. In Nederland heeft 22% van de vrouwen en 6% van de mannen
manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil meegemaakt en/of was gedwongen om seksuele dingen te doen die ze niet wilden.2 Als zoenen en seksueel
aanraken tegen de wil meegeteld worden, is dit percentage nog veel hoger; namelijk 53% van de vrouwen en 19% van de mannen. In de leeftijdsgroep 12-25
jaar heeft 31% van de vrouwen en 11% van de mannen ooit seksueel geweld
meegemaakt, een percentage dat bij meisjes onder de 12 jaar 5% is en 2% bij
de jongens. Eén op de 8 vrouwen en 1 op de 20 mannen heeft ooit in het leven
geslachtsgemeenschap tegen de wil moeten ondergaan. Een specifieke vorm van
grensoverschrijdend gedrag zoals sexting, vindt in toenemende mate plaats door
e-mail, sms of social media.
De prevalentie van seksueel geweld stijgt nauwelijks met de leeftijd.2 Hiervoor
zijn verschillende verklaringen te geven. Vrouwen tussen de 18 en 24 worden
het vaakst slachtoffer en op oudere leeftijd zouden er nauwelijks negatieve ervaringen bij komen.3 Verder kan het zijn dat de prevalentie van seksueel geweld
50 jaar geleden lager lag. Het zou ook kunnen dat oudere vrouwen seks tegen de
wil binnen hun relatie vaker beschouwen als huwelijkse plicht. Daarnaast kan er
sprake zijn van recall bias: minder ingrijpende ervaringen worden vergeten omdat
de vrouwen over een langere periode moeten terugdenken. Ten slotte kan het zo
zijn dat vrouwen die misbruikt zijn, gezien de comorbiditeit eerder overlijden dan
vrouwen die niet misbruikt zijn en daardoor ondervertegenwoordigd worden in de
uiteindelijke prevalentiecijfers.

Dader is vaak een bekende
In 70 tot 80% van de gevallen is de dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag
een bekende. Er zijn veel verschillende manieren om een slachtoffer onder druk te
zetten.2 De meeste slachtoffers zijn door de ander met woorden onder druk gezet.
Voor vrouwen was dat bijna in de helft van de gevallen zo. Geweld wordt bij 1
op de 4 vrouwen en 1 op de 7 mannen gebruikt. Eén op de 5 vrouwen zegt dat er
misbruik van haar werd gemaakt toen ze alcohol of drugs had gebruikt. Rond een
kwart van zowel vrouwen als mannen noemt een andere vorm van pressie bijvoorbeeld blijven aandringen, blijven doorgaan, chanteren of medelijden opwekken.
Van de slachtoffers van seksueel geweld, maakt 24% van de mannen en 45% van
de vrouwen later nogmaals geweld door.2
Er zijn verschillende factoren die samenhangen met het meemaken van seksueel
geweld. Er bleek vaker sprake van geweld bij mensen met een seksueel probleem,
negatieve jeugdervaringen, of ervaring hebben met sexting. Personen met een
goede psychische en algemene gezondheid, hadden minder vaak seksueel geweld
ervaren.2 Het is echter niet te zeggen of deze factoren oorzaak of gevolg zijn van
het seksueel geweld. Voor achtergrondgegevens over seksueel geweld algemeen en
seksueel geweld bij mannen zie de factsheets in bijlage 1 en 2.
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Bijlage 1. Factsheet seksueel geweld algemeen.
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Bijlage 2. Factsheet seksueel geweld bij mannen.
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Presentatie aan de huisarts
In tegenstelling tot de vele vrouwen en in mindere mate mannen die seksueel overschrijdend gedrag meemaken, wordt het bij huisartsen weinig gemeld. Van 2003
tot en met 2008 werd seksueel geweld, een minder ruime definitie dan seksueel
overschrijdend gedrag, als onderwerp in de Peilstations van Nivel Zorgregistraties
geregistreerd.4 Dat leverde in de eerste registratiejaren hogere incidenties op dan
in de latere jaren, mogelijk omdat in de latere jaren tegelijkertijd ook seksuele
problemen werden geregistreerd en dientengevolge onderregistratie van seksueel
geweld optrad (zie tabel). In de eerste twee registratiejaren werden ook patiënten
meegeteld met klachten ten gevolge van nare seksuele ervaringen in het verleden.
In 2008 betrof het 17 meldingen (13 vrouwen en 4 mannen) leidend tot incidenties
van 3 per 100.000 vrouwen en 1 per 100.000 mannen. In 2003 en 2004 was de incidentie het viervoudige: 13 per 100.000 vrouwen en 3 per 100.000 mannen in 2003
en 14 per 100.000 vrouwen en 3 per 100.000 mannen in 2004. Deze berekeningen
zijn gedaan op de hele Nederlandse bevolking en uiteraard verdubbelen de incidenties als de berekening wordt beperkt tot de leeftijdsgroepen waarop mensen
overwegend seksueel actief zijn. Extrapolerend naar de Nederlandse bevolking
zouden het in het jaar 2004 ruim 1100 vrouwen en 240 mannen betreffen en in het
jaar 2008 230 vrouwen en 83 mannen. Dat betreft waarschijnlijk flinke onderrapportage bij de huisarts. Huisartsen signaleren onvoldoende en voelen zich onbekwaam of zijn terughoudend om het trauma bespreekbaar te maken. Slachtoffers
vertellen vanwege schuldgevoelens en schaamte niet over wat hen is overkomen.
Tabel 1. Aantal patiënten dat de huisarts raadpleegt na seksueel geweld per 100.000 mannen en per
100.000 vrouwen, 2003-2008.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

m

3

3

2

3

1

1

v

13

14

3

2

2

3

Bron: G.A. Donker, CMR Peilstations, jaarverslag 2008

Recentere cijfers over geweld bij de huisarts gebaseerd op ICPC-code Z25 (probleem ten gevolge van geweld) laten ook man-vrouwverschillen zien: een incidentie van 2,1 per 1000 persoonsjaren bij vrouwen en 1,2 bij mannen in 2017 (prevalenties respectievelijk 2,3 en 1,3). Doordat veel huisartsen geen ICPC-subcodes
gebruiken is het onduidelijk hoe vaak het hier seksueel geweld betreft die eigenlijk
gecodeerd moet worden met ICPC-code Z25.01.5 Uit eerder onderzoek is bekend
dat het bij vrouwen in 15% van de meldingen van fysiek geweld bij de huisarts ook
seksueel geweld betreft.6 Huisartsen kunnen mogelijk effectiever zijn in het exploreren van negatieve seksuele ervaringen. Het is bekend dat slachtoffers van geweld
in het algemeen en slachtoffers van seksueel geweld in het bijzonder frequente
spreekuurbezoekers zijn.7 Frequente presentatie van moeilijk te duiden klachten
zou de huisarts op het spoor kunnen zetten de patiënt te vragen naar mogelijk
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negatieve seksuele ervaringen. Seksueel misbruik kan langdurig verborgen blijven
achter dysforie, depressie of somatisch onverklaarde klachten en moet actief doch
behoedzaam geëxploreerd worden bij vermoeden van mogelijke seksueel traumatische ervaringen in het verleden.8 Ook een niet-pluisgevoel of een gevoel van onmacht om de patiënt te helpen en een seksueel overdraagbare aandoening kunnen
voor de huisarts triggers zijn om de patiënt toestemming te vragen enkele vragen
te stellen over recente en/of minder recente seksuele ervaringen.
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Bestaande signaleringsinstrumenten voor het
opsporen van seksueel misbruik bij jonge
kinderen
Sonja N. Brilleslijper-Kater, orthopedagoog, specialist kindermishandeling, PhD, Amsterdam
Universitair Medisch Centrum (AUMC), locatie AMC, e n Kirsten van Ham, basisarts en
promovenda MD, Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), locatie AMC

Samenvatting
Seksueel misbruik van kinderen komt veel voor en heeft vaak negatieve consequenties voor het verdere leven. Het wordt echter nog vaak niet (h)erkend.
Huisartsen hebben in de praktijk veelal te maken met een vermoeden van seksueel misbruik, bijvoorbeeld op basis van gedragssignalen of vermoedens van
een ouder, zonder dat er duidelijke aanwijzingen zijn. Er bestaat dan ook veel
behoefte aan handvatten binnen de diagnostiek. In Nederland zijn er verschillende vragenlijsten beschikbaar die (indirect) kunnen bijdragen aan het diagnostisch onderzoek. Dit zijn onder meer screeningslijsten naar signalen die kunnen
duiden op seksueel misbruik, zoals symptomen van posttraumatische stress. In
dit artikel worden 5 instrumenten besproken, die mogelijk een bijdrage kunnen
leveren aan de diagnostiek naar een vermoeden van seksueel misbruik. Eén instrument, het Sexual Knowledge Picture Instrument (SKPI), is specifiek gericht
op het signaleren van seksueel misbruik en wordt om deze reden verder belicht.
De resultaten van een validatiestudie naar het SKPI worden in 2020 verwacht.
Hopelijk kan deze dan ook door huisartsen ingezet worden bij het opsporen van
seksueel misbruik bij kinderen.

Inleiding
Prevalentie
Ondanks dat seksueel misbruik van kinderen vaak voorkomt, wordt het helaas nog weinig op jonge leeftijd herkend. De exacte prevalentie is niet bekend en verschillende studies laten grote verschillen zien. De meest recente
Nederlandse nationale prevalentiestudie toont aan dat ongeveer 0.8 per 1000
kinderen uit de algemene populatie slachtoffer is van seksueel misbruik.1
De Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen kwam eerder op een percentage van 32% van de Nederlandse kinderen
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(tussen 0-18 jaar) die ooit te maken heeft gehad met een vorm van seksueel
geweld.2
Gevolgen
Seksueel misbruik op de kinderleeftijd heeft vaak negatieve consequenties voor
het verdere leven van zowel het kind als de ouders, op de korte, middellange
en lange termijn, en zowel op de lichamelijke als op de psychische gezondheid. Op de korte termijn kunnen kinderen posttraumatische stressklachten,
seksuele (gedrags-)problemen, dissociatieve symptomen, psychosomatische
klachten, emotionele problemen, angsten en slaapproblemen ontwikkelen.
Op middellange termijn, 2 tot 4 jaar nadat het seksueel misbruik was gestopt,
rapporteren ouders dat de helft van de kinderen nog bang is met betrekking
tot dreiging van de pleger(s) en heeft de helft van de kinderen nog ernstige
posttraumatische stressklachten. Ook op de lange termijn, na meerdere jaren,
blijken seksueel misbruikte kinderen driemaal meer kans te hebben om geestelijke gezondheidsproblemen te ontwikkelen vergeleken met kinderen die dit
niet hebben meegemaakt en zijn er vaak ook fysieke problemen.3 Inmiddels
is bovendien duidelijk geworden dat seksueel misbruik net als andere traumatische en stressvolle ervaringen in de jeugd kan leiden tot chronische gezondheidsproblemen en ziekten op latere leeftijd, zoals hart- en vaatziekten,
overgewicht en suikerziekte.4,5
Risicofactoren
Risicofactoren voor seksueel misbruik bij kinderen zijn er op zowel kind-, ouder- en gezinsniveau. Meisjes zijn vaker slachtoffer en daarnaast zijn meisjes ook vaker dan jongens slachtoffer van seksueel geweld in huiselijke kring.
Kinderen met een beperking, kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen met
ouders met problematisch alcohol- of druggebruik hebben een groter risico
om slachtoffer te worden. Voor wat betreft factoren buiten het directe gezinsniveau is bekend dat overal waar met kinderen wordt gewerkt of waar
kinderen dichtbij zijn, aandacht moet zijn voor het analyseren van risicovolle
omgevingen.2

Signalen en symptomen
Disclosure
Kinderen vertellen helaas zelden spontaan dat zij slachtoffer zijn van seksueel
misbruik (de zogenoemde disclosure). Dit om verschillende redenen, zoals angst
niet geloofd te worden, schuldgevoel, schaamte, loyaliteitsconflicten, geen woorden hebben en/of dreigementen van de pleger. Daarnaast begrijpen kinderen
vaak niet wat er gebeurt, ontbreekt het hen aan woordenschat om te kunnen
vertellen wat er is gebeurd en kunnen zij bang zijn voor de gevolgen wanneer zij
het toch vertellen.7
Diverse factoren op kind- en omgevingsniveau hangen samen met disclosure. De leeftijd (oudere kinderen), het geslacht (meisje), het cognitief
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functioneringsniveau (hoger IQ) de etniciteit van het slachtoffer (westerse achtergrond) en de relatie tussen slachtoffer en dader (verder afstaand)
zijn medebepalend voor de kans dat een kind het seksueel geweld openbaar
maakt.2
Lichamelijke klachten
Signalen en symptomen van (doorgemaakt) seksueel misbruik bij kinderen lopen sterk uiteen. Ze zijn bovendien veelal aspecifiek en soms ook geheel afwezig.
Zo toont het merendeel van de kinderen na doorgemaakt seksueel misbruik niet
of nauwelijks afwijkingen bij lichamelijk onderzoek, inclusief genitaal onderzoek, zeker als het misbruik langer geleden is (>72 uur). Een normaal lichamelijk en genitaal onderzoek sluit (doorgemaakt) seksueel misbruik dan ook zeker
niet uit.
Er bestaat bij kinderen een relatie tussen seksueel misbruik en urogenitale en
gastro-intestinale klachten, zoals dysurie, pijn in het genitale gebied en obstipatie. Deze klachten hebben echter een brede differentiaaldiagnose.7
Ook langdurige, aspecifieke lichamelijke klachten, waarbij geen organische
oorzaak wordt aangetroffen, kunnen wijzen op seksueel misbruik. Hierbij kan
gedacht worden aan functionele klachten als buikpijn, obstipatie, eetproblemen
en hoofdpijn.6
Normaal en zorgelijk seksueel gedrag
De meeste seksuele gedragingen van kinderen zijn normaal en komen voort
uit de natuurlijke wil van kinderen om te leren. Het moet beschouwd worden als nieuwsgierigheid naar de vele interessante aspecten van het leven,
het eigen lichaam en dat van een ander. Het kind exploreert en leert daarvan. Deze lichamelijke exploratie (met zichzelf of met een ander) kent een
piek in de leeftijdsfase van ongeveer 3 tot en met 6 jaar en neemt daarna, in
ieder geval openlijk, onder meer onder invloed van schaamtegevoelens, snel
af. Seksueel gedrag tussen kinderen komt voor tussen kinderen van dezelfde
leeftijd en ontwikkelingsfase en treedt spontaan op met wederzijdse toestemming van de betrokken kinderen. Het komt meestal voor tussen kinderen
die met elkaar bevriend zijn, echter soms ook tussen bijvoorbeeld broertjes
en zusjes. Verder gaat het om vrijwillig spel en is er geen sprake van dwang,
is het gelimiteerd in aard en frequentie en vindt het plaats gedurende korte
perioden om daarna weer ineens weg te zijn. Het is in overeenstemming met
(kinderlijk) spel over en nieuwsgierigheid naar andere aspecten van het leven.
Bovendien houdt het bij ‘betrappen’ door volwassenen en de opdracht ermee
op te houden, ook meestal op (althans in het zicht van volwassenen). Het
is voor kinderen spannend en spontaan en zij raken door dit spel niet van
streek. Zo is het bijvoorbeeld voor kinderen tot 6 jaar normaal om de eigen
en elkaars geslachtsdelen aan te raken, waarbij de frequentie hiervan afneemt
met de leeftijd. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn het tekenen van
geslachtsdelen en praten over seks en seksueel getinte woorden gebruiken
(uitproberen) normaal.8
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Het seksuele gedrag wordt zorgelijk als het niet meer opgevat kan worden
als normale bij de ontwikkeling horende exploratiegang, maar als het een obsessief karakter krijgt, onder dwang plaatsvindt, of zelfs pijn doet. Hierbij
kan gedacht worden aan zeer gericht seksueel spel met poppen, het in de eigen
of andermans vagina en/of anus stoppen van voorwerpen zoals potloden paperclips et cetera, buitensporig openlijk auto-erotisch gedrag oftewel genitaal
spel, sterk verleidend gedrag vooral naar volwassenen, seksueel agressief gedrag, het duidelijk vragen om seksuele stimulans van anderen, of het nadoen
van orale, anale en vaginale coïtus. Ook kan er sprake zijn van een afwijkende
seksuele kennis. Het is belangrijk om te realiseren dat elk signaal op zich niet
betekent dat het kind misbruikt is, maar dat het gaat om een combinatie van
signalen.8
Psychische klachten en gedragsproblemen
Traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik, kunnen bij kinderen leiden tot psychosociale klachten zoals gedragsproblemen en emotie-regulatieproblemen, waaronder een angststoornis en depressieve symptomen. Na een
interpersoonlijk trauma, bijvoorbeeld na seksueel misbruik, ontwikkelt meer
dan een kwart van de kinderen een posttraumatische stressstoornis (PTSS).7
Overige gedragssignalen
Zorgverleners moeten alert zijn op de mogelijkheid van seksueel misbruik als
er sprake is van internaliserende problemen (zoals onbegrepen angst, nachtmerries, terug getrokken gedrag, weglopen, zelfbeschadiging, zelfmoordpogingen, middelenmisbruik of posttraumatisch stresssyndroom), externaliserende
problemen (zoals wreedheid, seksueel ongepast/risicovol gedrag), en/of regressie in zindelijkheid of regressie in gedrag of algemene gedragsproblemen. Het
is van belang hierbij te vermelden dat aan- of afwezigheid van bovengenoemde
signalen alleen niet voldoende is om de diagnose seksueel misbruik te bevestigen dan wel te verwerpen.6

De rol van de huisarts
In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen veelal te maken met een
vermoeden van seksueel misbruik op basis van bovengenoemde gedragssignalen of vermoedens van een ouder zonder dat er duidelijke aanwijzingen
zijn.
Signaleren en melden
Als gezinsarts heeft de huisarts een belangrijke taak bij het signaleren van
alle vormen kindermishandeling, waaronder seksueel misbruik. Toch ervaren huisartsen in de praktijk belemmeringen bij het melden en bespreekbaar
maken van de gesignaleerde zorgen. Zo bestaat er met regelmaat onzekerheid
over het omgaan met het beroepsgeheim. Huisartsen signaleren dan ook relatief weinig kindermishandeling. De nieuwe KNMG-meldcode Kindermishan23

deling en huiselijk geweld is vanaf 1 januari 2019 van kracht. De belangrijkste
aanpassing ten opzichte van de eerdere meldcode is dat in stap 5 van de meldcode ook expliciet het afwegingskader vermeld staat. De richtlijn van de nieuwe KNMG-meldcode is ‘spreken, tenzij...’. Hierbij geldt allereerst het advies
en de mogelijkheid voor iedereen met een verdenking op kindermishandeling
om dit, alvorens over te gaan tot melden, anoniem te bespreken met Veilig
Thuis.
Huisartsen vragen vaak om anoniem te mogen melden. Dit kan echter
alleen onder voorwaarden waarbij het om uitzonderlijk ernstige situaties gaat.
De KNMG-meldcode adviseert uiterst terughoudend te zijn met anoniem
melden.6
Handvatten
Vanwege de vaak onduidelijke of zelfs op het oog afwezig lijkende signalen die
een seksueel misbruikt kind toont, bestaat er onder meer bij huisartsen veel behoefte aan handvatten. Er zijn verschillende instrumenten in omloop om in te
zetten binnen het diagnostisch proces, bijvoorbeeld als hulpmiddel om met een
kind in gesprek te gaan of om te screenen op risicofactoren en signalen. Echter,
de betrouwbaarheid en betekenis van de uitkomsten zijn helaas niet altijd even
duidelijk.
Zo zijn volgens een nieuwe richtlijn voor kinderartsen6 de in het verleden
wel gebruikte interviewhulpmiddelen als anatomische poppen en tekeningen
niet valide en kunnen deze niet gebruikt worden als diagnostisch instrument
naar seksueel misbruik. Uit eerder internationaal onderzoek naar deze poppen
en tekeningen bleek dat zij kunnen aanzetten tot suggestieve vragen en overinterpretatie van kinderlijk spel. Zeker bij jonge kinderen kunnen non-verbale
technieken van toegevoegde waarde zijn als ze gebruikt worden binnen een gestandaardiseerd protocol waarbij enkel open, niet-suggestieve vragen worden
gesteld.7
In Nederland zijn tot op heden ook geen gevalideerde vragenlijsten beschikbaar met als doel vaststellen of uitsluiten van seksueel misbruik. Er zijn wel
verschillende vragenlijsten beschikbaar die (meer indirect) kunnen bijdragen
aan het diagnostisch onderzoek. Zo bestaat er een aantal screeningslijsten naar
signalen die kunnen duiden op seksueel misbruik, zoals symptomen van posttraumatische stress.

Mogelijk beschikbare instrumenten
Voor een recent opgestelde richtlijn voor kinderartsen6 is onderzoek gedaan
welke instrumenten ten behoeve van het diagnostisch onderzoek naar seksueel
misbruik bij kinderen (anders dan laboratorium en lichamelijk onderzoek) beschikbaar zijn in het Nederlands.
Tabel 1 toont de 5 instrumenten die hierbij worden genoemd als mogelijk bijdragen aan de diagnostiek naar seksueel misbruik bij kinderen. Elk instrument
zal vervolgens kort nader worden toegelicht.
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Tabel 1. Overzicht 5 instrumenten die gebruikt worden bij de diagnose naar seksueel misbruik bij kinderen.
Instrument

Wat meet het

Leeftijd/
afnemer

Children’s
Revised
Impact of
Event Scale
(CRIES-13)

Symptomen
8-17
PTSS en de
beleving van de Kind
gebeurtenissen

Child Sexual Afwijkend sek- 2-13
Behavior
sueel gedrag
Inventory
Ouder/
(CSBI)
verzorger

Validiteit

Beschikbaarheid Toepassing

Gevalideerd in NLVrij beschikbaar Vroeg signalering
via: www.child- traumaklachten
renandwar. org

Gevalideerd in NL Uitgeverij
Hogrefe

Screening seksueel
gedrag, bijdragend
in diagnostiek naar
vermoeden van
seksueel misbruik

CARE-NL

Risico kindermishandeling

0-18

In beperkte mate Via www.Corine Screening risicofacdeRuiter.eu
toren kindermisProfessional
handeling

Methodisch
kind-interview

Opsporen signalen seksueel
misbruik

0-18

Sexual
Knowledge
Screening
Instrument
(SKPI)

Afwijkende
3-8
Wordt momenteel Momenteel al- Screening seksuele
seksuele kennis
gevalideerd
leen gebruikt in kennis en uiting
en non-verbaal Professional
AUMC/Emma daarvan, bijdragend
gedrag bij uiten
in diagnostiek naar
van die kennis
vermoeden van
seksueel misbruik

Professional

Niet gevalideerd

Landelijk Op- Gestructureerd inleidingscentrum terview model voor
Kindermishan- seksueel misbruik
deling (LOCK)

CRIES-13
De CRIES-13 is een in het Nederlands gevalideerde vragenlijst. Dit is een korte
screeningslijst van 13 vragen om een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij
kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar vroegtijdig te signaleren. Er is een versie
die kinderen zelf kunnen invullen en een versie die ouders en opvoeders kunnen
invullen voor hun kind.9,10
CSBI-NL
De CSBI-NL is recent gevalideerd. Het is een vragenlijst voor het in kaart brengen
van seksueel (afwijkend) gedrag bij kinderen van 3 tot en met 12 jaar. De CSBI
is tevens bruikbaar voor de evaluatie van kinderen die seksueel misbruikt zijn of
waaromtrent een vermoeden van seksueel misbruik bestaat. De vragenlijst wordt
ingevuld door de ouder of verzorger van het kind.11
CARE-NL
De CARE-NL is niet gevalideerd en betreft een gestructureerde vragenlijst voor
de inschatting van het risico op kindermishandeling bij kinderen van 0 tot en met
18 jaar. Het is ontworpen als leidraad voor professionele besluitvorming en niet
als kwantitatief instrument. De CARE-NL is bedoeld voor verschillende beroeps25

groepen die in hun functie een inschatting van het risico van kindermishandeling
bij kinderen en jongeren van elke leeftijd moeten uitvoeren.12
Methodisch kindinterview
Het methodisch kindinterview is een uitgebreide, op feiten gerichte interviewmethode. Deze wordt gebruikt bij kinderen waarbij er sterke vermoedens zijn van seksueel
misbruik en/of mishandeling. Het methodisch kindinterview behelst een gestructureerd interviewmodel gebaseerd op een model van The American Professional
Society on the Abuse of Children (APSAC) waarin het verhaal van het kind centraal
staat. Hulpverleners moeten getraind zijn voordat ze deze methode mogen gebruiken. Echter ook deze interviewmethode is in Nederland niet gevalideerd. Er bestaat
geen duidelijke literatuurreferentie van het methodisch kindinterview, informatie is
op te vragen via het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK).
SKPI
Het Sexual Knowledge Picture Instrument (SKPI), is een instrument dat gebruikt
kan worden bij kinderen waarbij een vermoeden is op seksueel misbruik ook als
kinderen zelf (nog) niks verteld hebben. Het bestaat uit een platenboek met 15
kindvriendelijke tekeningen (zie 2 voorbeelden) en een semigestructureerde interviewmethode. Bij elke plaat wordt begonnen met de open vraag wat het kind ziet,
waarna afhankelijk van het antwoord van het kind meer gesloten vragen kunnen
worden gesteld. Zo zijn de vragen bij een plaat van een bloot jongetje en meisje
gericht op kennis over geslachtsidentiteit (wat zie je, wie is het jongetje, wie is het
meisje, hoe weet je dat?) en die van een vaderfiguur die over een meisje in bed heen
buigt op grenzen tussen normale lichamelijke intimiteit en seksueel overschrijdend
gedrag (wat doen ze, hoe vindt die papa/meneer dat, hoe vindt het meisje dat?). Het
SKPI is een niet zozeer op feiten gericht interview, maar gericht op het in kaart
brengen van seksuele (afwijkende) kennis bij kinderen van 3 tot en met 8 jaar.13
Hierna 2 voorbeeldplaten uit de in 2015 vernieuwde versie van het SKPI.
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In 2005 is door Brilleslijper-Kater een dissertatie over verschillen in seksuele
kennis tussen wel en niet seksueel misbruikte kinderen van 2 tot en met 6 jaar
afgerond. Rationale achter het onderzoek was dat – in tegenstelling tot mogelijk afwijkend seksueel gedrag – waarvan uit onderzoek blijkt dat veel seksueel
misbruikte kinderen dit ook niet vertonen, zij veelal voor de leeftijd afwijkende
seksuele kennis hebben opgedaan. Bijkomend voordeel van het meten van kennis
ten opzichte van gedrag is dat kennis veelal gemakkelijker in een interviewsetting
met het kind gemeten kan worden.
Binnen deze dissertatie werd vanuit het eerste onderzoek waarin puur de verschillen tussen beide groepen werden bekeken twee vervolgonderzoeken opgezet.
Allereerst een onderzoek naar de verschillen in non-verbale uitingen van kinderen ten tijde van het interview met de SKPI, zoals friemelen met de vingers, geen
oogcontact maken, hoofd op armen leggen, droevige blik et cetera. Uit dit vervolgonderzoek kon worden geconcludeerd dat de misbruikte kinderen inderdaad
meer non-verbaal emotioneel-afwijkende gedragingen vertoonden tijdens het interview dan de niet-misbruikte kinderen. Zo waren er verschillende kinderen in de
misbruikte groep die open en onbevangen aan de platen begonnen, maar die op
een beladen en gesloten manier reageerden bij de platen waarop bloot te zien was.
Daarnaast werd een onderzoek ingezet naar de taal die kinderen gebruiken om
hun kennis te tonen. Met betrekking tot deze taal bleek dat misbruikte kinderen
wel degelijk afwijkende kennis hadden, maar dat ze deze echter ook op een andere
manier lieten blijken. Vooral die antwoorden die eerst als onjuist of niet-relevant
werden gescoord, bleken veel informatie te bevatten die zouden kunnen duiden op
ervaringen van seksueel misbruik. Kinderen kennen bijvoorbeeld in principe geen
woorden voor ejaculatie en refereren daaraan met een woord wat ze wel kennen
(bijvoorbeeld plassen). Wanneer vervolgens doorgevraagd wordt naar de kleur en
consistentie van plas (kinderen weten dit in principe en zullen dit normaliter ade27

quaat benoemen) kan een antwoord dan bijvoorbeeld zijn: ‘wit’ en/of ‘als yoghurt’
of ‘als lijm’. Een ander illustratief voorbeeld hierbij is een meisje van 3 jaar dat
telkens als zij iets met bloot of intimiteit zag, zei dat de mensen op de plaat ‘aan
het douchen’ waren. Navraag leerde dat dit meisje 3 maanden lang misbruikt werd
door een neef van moeder die tijdelijk in huis woonde en haar voor het slapen
gaan onder de douche deed.13
In het Emma kinderziekenhuis van het Amsterdam Universitair Medisch
Centrum (AUMC) locatie AMC, wordt al sinds 10 jaar op de poli Sociale
Pediatrie gebruik gemaakt van het SKPI. Het SKPI is hierbij onder meer ook
bij alle kinderen vanaf 3 jaar ingezet in 2010 op de toen speciaal hiertoe opgezette poli vanwege de later genoemde Amsterdamse zedenzaak. Een medewerker van een Kinderdagverblijf in Amsterdam die tevens werkzaam was als
oppas werd verdacht van seksueel misbruik van tientallen (zeer) jonge kinderen.
De Amsterdamse zedenzaak is tot op heden qua aantal slachtoffers de grootste
bevestigde zedenzaak in de geschiedenis.3
Vanwege de mogelijke bijdrage die een instrument zoals het SKPI lijkt te kunnen leveren binnen het signaleren van seksueel misbruik bij jonge kinderen, werd
in 2015 besloten in Nederland een validatieonderzoek van het SKPI op te zetten.
Door het vaststellen van de betrouwbaarheid en diagnostische accuratesse kan
het instrument hopelijk in de toekomst door meer professionals, waaronder ook
huisartsen, gebruikt gaan worden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in
2020 te verwachten.14

Ten slotte
Seksueel misbruik heeft vaak negatieve gevolgen en kan een leven lang sporen nalaten. Juist omdat kinderen er zelf meestal uit zichzelf niet over praten en zij zelf
niet in staat zijn het misbruik te voorkomen, zijn zij afhankelijk van volwassenen
om in te grijpen en verder leed zoveel mogelijk te voorkomen. Huisartsen hebben
een belangrijke taak in het signaleren van mogelijk seksueel misbruik. Wij hopen
dat er in de toekomst meer tools komen waar huisartsen gebruik van kunnen maken om hierbij te helpen.
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Trauma door seksueel misbruik bij een kind:
signalen, gevolgen en mogelijkheden tot
ondersteuning
Dr. Carla Goosen, MDR, psycholoog en pedagoog

Samenvatting
De kans dat een arts in zijn of haar loopbaan te maken krijgt met kinderen
bij wie een vermoeden is van seksueel misbruik is groot. Seksueel misbruik is
elke vorm van seksuele grensoverschrijding waarbij sprake is van seks tussen
een volwassene met een kind omdat hier per definitie sprake is van ongelijkwaardigheid. Of andere situaties waarbij misbruik wordt gemaakt van een
leeftijds- of machtsverschil, bijvoorbeeld wanneer een leerkracht seks heeft
met een leerling of een hulpverlener met een cliënt. Seksueel misbruik van
kinderen wordt ook wel seksuele kindermishandeling genoemd.
Onderzoek in Nederland naar seksueel geweld tegen kinderen toont aan
dat in 1 op de 3 kinderen voor het 18e levensjaar een vorm van seksueel geweld
meemaakt. Seksueel geweld is wat in de wet als aanranding en verkrachting
is gedefinieerd, dat wil zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele
handelingen (aanranding) waarbij geweld is gebruikt, dreiging met geweld of
gebruik is gemaakt van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat
was te weigeren (bijvoorbeeld door middelengebruik). Het herkennen en vaststellen van seksueel misbruik is echter niet eenvoudig, temeer daar er geen
gevalideerd diagnostisch instrument bestaat dat onafhankelijk gebruikt kan
worden. Het is van belang dat huisartsen zoveel mogelijk over deze thematiek
weten zodat zij tijdig risico’s en signalen kunnen onderkennen en daar naar
kunnen handelen maar ook in andere gevallen niet onnodig ongerust hoeven
te zijn. Een vermoeden van seksueel misbruik moet systematisch en multi
disciplinair (medisch en psychosociaal) worden onderzocht door professionals
met voldoende expertise, bij voorkeur in een gespecialiseerd centrum.
Bij psychische klachten na seksueel misbruik is het advies een kind te verwijzen voor psychosociale hulp en bij kinderen zonder psychische klachten
zijn psycho-educatie en alert in de gaten houden aan te raden. Artsen kunnen
de richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen
van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde raadplegen en advies
inwinnen bij Veilig Thuis, het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling en het Centrum Seksueel Geweld.
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Inleiding
Seksueel misbruik signaleren is schokkend.1 Kinderen zijn weerloos en een huisarts
die wordt geconfronteerd met seksueel misbruik, worstelt met gevoelens van frustratie en machteloosheid. Via de media zijn we vaak gericht op extreme gevallen van
misbruik maar wordt zelden over de achtergronden gesproken: wat zijn de signalen
en de gevolgen en wat kan er worden gedaan om te voorkomen dat kinderen worden
misbruikt of hoe kunnen kinderen en ouders geholpen worden. De factoren die
seksueel misbruik veroorzaken, de risicofactoren, zijn niet eenvoudig vast te stellen.
Een risicofactor duidt er immers op dat een kind een risico zou lopen om misbruikt
te worden. Maar of het zover komt, hangt af van een ingewikkelde dynamiek tussen
kind, ouder(s), dader(s) en context. Uit de literatuur is wel een aantal kenmerken te
noemen die een verhoogd risico voor seksueel geweld met zich meebrengen. Vanaf
de jaren 80 komt naar voren dat veel meisjes en vrouwen slachtoffer worden van
seksueel geweld. Daarnaast krijgen we steeds meer inzicht in specifieke groepen,
situaties en vormen van seksueel geweld. We weten nu bijvoorbeeld dat mannen
en jongens ook slachtoffer worden, dat mensen met een verstandelijke beperking
extra risico lopen en dat seksueel geweld overal voorkomt zoals op school, de kinderopvang, de sportclub, binnen religies en in de jeugdzorg. Daarnaast hebben we
te maken met relatief nieuwe fenomenen als loverboys en seks via sociale media.
Naar verhouding met andere vormen van kindermishandeling wordt er veel
onderzoek gedaan naar seksueel misbruik, terwijl deze vorm relatief het minste
voorkomt. Een groot deel van de kinderen lijdt tegelijkertijd onder meerdere vormen van kindermishandeling.2 Onderzoek doen naar alle vormen van kindermishandeling en zicht krijgen op het totale beeld helpt om inzichtelijk te krijgen wat
de onderlinge interacties en verbanden zijn, ook in het belang om de gevolgen te
kunnen interpreteren.

Definities nader bekeken
Definities van seksueel misbruik bij kinderen zijn niet eenduidig en er bestaat
geen universele definitie. Seksueel geweld tegen kinderen kan zeer verschillende
vormen aannemen; landen, instellingen en onderzoekers geven daar ieder een eigen invulling aan. Seksueel misbruik kan vergezeld gaan van fysieke of psychische machtsuitoefening of dwang. Het kan overal plaatsvinden binnen of buiten
huiselijke omgeving, fysiek of niet fysiek, via digitale media en online. Het kan
plaatsvinden tussen volwassenen en kinderen, maar ook tussen jongeren onderling. Reeds bestaande psychische problematiek, een licht verstandelijke beperking
of een achterblijvende ontwikkeling op een ander gebied kunnen het kind extra
kwetsbaar maken voor seksueel misbruik. Maar van belang is te beseffen dat elk
kind slachtoffer kan worden. Door manipulatie door de pleger zien kinderen zelf
hun slachtofferschap vaak niet als zodanig.
Seksueel misbruik van kinderen valt onder de definitie van huiselijk geweld. Dit
is gedefinieerd als seksueel contact van (jong)volwassenen met kinderen jonger
dan 18 jaar, tegen de zin van het kind of zonder dat het kind deze lichamelijke
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contacten kan weigeren. Hierbij wordt het kind emotioneel onder druk gezet, fysiek gedwongen of durft deze door het overwicht van de volwassenen geen nee te
zeggen tegen de seksuele toenaderingen.5
In 2015 gebruikt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
tegen Kinderen de term ‘seksueel geweld’ als overkoepelend begrip, waarbij ze een
onderscheid maakt tussen hands-on en hands-off gedrag. De rapporteur gebruikt
voor deze terminologie drie bronnen: de scholierenstudie van de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (Universiteit Leiden), Seks
onder je 25e (Rutgers WPF) en Seksuele gezondheid in Nederland (Rutgers WPF).
Bij hands-on is sprake van fysiek contact tegen de wil, variërend van zoenen tot
verkrachting. Hands-off betreft niet-fysieke grensoverschrijding, zoals ongewild
geconfronteerd worden met porno, schennis of seks via de webcam.
Juridische benadering
Het Openbaar Ministerie en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel
Geweld tegen Kinderen hanteren een juridische definitie van seksueel geweld tegen
kinderen. Dit houdt in gedrag zoals omschreven in de zedentitel van het Wetboek
van Strafrecht, gepleegd tegen een minderjarige. Om soorten delicten met elkaar te
kunnen vergelijken binnen de verschillende stappen die de dader kan doorlopen,
is gekeken naar verschillende categorieën delicten. Delicten zijn ingedeeld in vier
categorieën: (1) hands-off; (2) hands-on en -off; (3) hands-on ontucht; (4) hands-on
dwang.
Medisch psychologische benadering
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft in samenspraak met
experts vanuit de relevante beroepsverenigingen en ervaringsdeskundigen consensus over de definitie die wordt aangehouden voor de Richtlijn van de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde.*
Hierbij wordt de volgende indeling van seksueel misbruik bij kinderen aangegeven:
• Kind tot 12 jaar: elk seksueel contact, zowel seksueel binnendringen als
betasten, al dan niet gepaard gaande met dwang of geweld (met uitzondering
van seksueel spel tussen kinderen onder de 12 jaar van dezelfde leeftijd
(minder dan 3 jaar verschil) en ontwikkelingsniveau).
• Kind tussen 12-16 jaar: elk seksueel contact, zowel binnendringen als betasten
in beginsel al dan niet gepaard gaande met dwang of geweld, tenzij het een
vrijwillige relatie tussen gelijkwaardige seksuele partners van ongeveer gelijke
leeftijd betreft.
*In samenwerking met Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Forensisch Medisch
Genootschap Nederlandse Huisartsen, Genootschap Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Microbiologie, Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlands Instituut voor
Psychologen, Nederlandse Vereniging Spoedeisende hulp artsen, Vereniging Vertrouwensartsen
inzake Kindermishandeling, Openbaar Ministerie afdeling huiselijk geweld en zeden, Nationale
politie, Ervaringsdeskundigen.
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• Kind tussen 16-18 jaar: elk seksueel contact, zowel binnendringen als betasten,
waarbij sprake is van:
-	dwang/geweld;
-	giften van geld of goederen;
-	als de pleger een bijzondere hoedanigheid heeft (ouders, verzorgers,
leerkrachten, hulpverleners etc.);
-	als de minderjarige zich prostitueert of in spelshows werkt;
-	als de minderjarige door een derde wordt gedwongen om seks met iemand
te hebben.
• Kind onder de 16 jaar: indien pornografische afbeeldingen worden getoond of
als het kind aanwezig is geweest bij seks tussen anderen, of als er een afspraak
met het kind gemaakt wordt met het doel om seks te hebben.
• Kind onder de 18 jaar: als er van hen kinderpornografische afbeeldingen
worden vervaardigd of een andere vorm van seksuele uitbating zoals
kinderprostitutie plaatsvindt.
Van belang is oog te hebben voor dwang: hiermee wordt ook de psychologische
dwang ten gevolge van een afhankelijkheidsrelatie van de minderjarige ten opzichte van een volwassene bedoeld.

Hoe vaak komt seksueel misbruik voor
Doordat in onderzoeken verschillende definities, leeftijdscategorieën en vraagstellingen worden gehanteerd, zijn precieze percentages over de frequentie van seksueel misbruik naar verhouding niet vast te stellen. Wetenschappelijke studies naar
het voorkomen van seksueel misbruik zijn veelal gebaseerd op zelfrapportages van
volwassenen over hun jeugd.6 Naast waardevolle informatie hebben deze studies
ook nadelen. Soms worden alleen studenten onderzocht of zijn het kleine steekproeven. Verder wordt in een groot deel van de studies gemeten met instrumenten
die niet wetenschappelijk onderbouwd of getoetst zijn of wordt aan de respondenten overgelaten om in te vullen wat zij verstaan onder mishandeling. Daarnaast
weten we dat herinneringen van gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden of emotioneel van aard, vaak vertekend zijn. Door al deze problemen zit
er een groot verschil in uitkomsten tussen de verschillende studies: voor seksueel
misbruik variëren de cijfers tussen de 2,5% en 70%. De NPM-2005 (IJzendoorn
et al.) die gebaseerd is op schriftelijke verslagen van meer dan 1000 professionals,
met een uitgebreid en duidelijk systeem van definities van kindermishandeling,
compenseert veel van deze tekortkomingen en is daarmee een aanvulling op de
huidige methoden in het onderzoek naar kindermishandeling.
Naar schatting worden in Nederland jaarlijks 62.000 kinderen (0 tot 18 jaar)
voor de eerste keer slachtoffer van seksueel geweld. Bij meisjes komt het vaker
voor: 41% van de meisjes krijgt ermee te maken tegenover 23 % van de jongens.7
Bij deze percentages wordt uitgegaan van de fysieke vormen van seksueel geweld
zoals aanranding en verkrachting maar ook vormen waarbij er geen fysiek contact plaatsvindt, zoals misbruik via de webcam of het bezit van kinderporno. 5%
van de meisjes wordt verkracht en 10% van de meisjes ongewild betast.8
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Op basis van retrospectieve gegevens uit nationaal onderzoek blijkt dat 14%
van alle meisjes en 3% van alle jongens in hun minderjarigheid een ernstige vorm
van seksueel geweld heeft meegemaakt. Bij 48% van deze meisjes en bij 17% van
deze jongens betrof dit een strafbare vorm hands-on vorm van seksueel geweld.
Tijdens de tienerjaren zijn veel meer meisjes slachtoffer terwijl er voor het 12e jaar
weinig verschil tussen jongens of meisjes zijn.9-11
Leeftijd jonger dan 12 jaar
Uit een onderzoek van Rutgers12 blijkt 5% van de vrouwen en 2% van de mannen
jonger was dan 12 jaar toen ze voor het eerst seksueel geweld meemaakten (geslachtsgemeenschap, orale of anale seks of seks met de hand tegen de wil). Ter
vergelijking geeft de monitordata van Rutgers13 aan dat van de kinderen onder de
12 jaar 2,9% van de meisjes en 0,7% van de jongens ervaringen heeft met een vorm
van fysieke seksuele grensoverschrijding. Wat betreft seksueel geweld blijven de
cijfers onder de 12 jaar gelijk: 5% van de vrouwen en 2% van de mannen heeft dit
meegemaakt.
Leeftijd 12-18 jaar
Nadere analyses van de monitordata13 laten zien dat het meeste seksueel grensoverschrijdende gedrag bij kinderen onder de 18 jaar plaatsvindt in de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar. 14% van de vrouwen en 4% van de mannen was jonger dan
16 jaar. 10% van de vrouwen en 3% van de mannen gaf aan dat ze jonger dan
16 jaar waren toen ze gedwongen werden tot seksuele handelingen en/of manuele
seks of penetratie tegen de wil meemaakten.
Plegers
Voor zowel kinderen (tot 12 jaar) en kinderen en jongeren (tot 16 jaar) die seksueel
geweld hebben meegemaakt was de pleger minstens even oud of ouder; bij geen
van de slachtoffers was de pleger jonger. De meeste plegers zijn mannen, hoewel
bij een derde van de mannelijke slachtoffers boven de 16 de pleger een vrouw is.
Ook zijn plegers meestal bekenden. Bij 75% van de mannelijke slachtoffers en 80%
van de vrouwelijke slachtoffers is de pleger een bekende, bij de jongere slachtoffers zijn deze percentages nog hoger. De bekende pleger is vaak een familielid of
bekende uit de omgeving. Wanneer seksueel geweld plaatsvindt na het 16e jaar is
de pleger bij vrouwen relatief vaak een (ex)partner. Respondenten geven aan bij
‘iemand anders’(geen bekende pleger) vaak een vakantievriend(in), iemand bij het
uitgaan of iemand met wie de respondent een date had.
Risicogroepen
Mensen met een verstandelijke beperking maken vaker seksueel grensoverschrijdend gedrag mee dan mensen zonder beperking. Vrouwen met een lichamelijke of
een verstandelijke beperking hebben vaker verkrachting meegemaakt dan mensen
zonder beperking. Datzelfde geldt voor mannen met een lichamelijke beperking.
Mensen met een beperking hebben dus een grotere kans op ernstige vormen van
seksuele grensoverschrijding.14 Oudere kinderen (16-17 jaar) lopen meer risico dan
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jonge kinderen. Overige risicogroepen zijn kinderen met een beperking, kinderen
uit gezinnen waarin verslaving of criminaliteit voorkomen, of ze komen uit samen
gestelde gezinnen of eenoudergezinnen. De meest voorspellende risicofactor voor
seksueel geweld is een eerder seksueel trauma. We spreken van revictimisatie als er
sprake is van herhaling van slachtofferschap: seksueel trauma in het verleden ver
dubbelt de kans op herhaling in de.15 Bijna een kwart (24%) van de mannen en 45%
van de vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt, hebben dit later nog een
keer meegemaakt, ongeacht of dit dezelfde of een andere pleger was. Bij 12% van
deze mannen en 20% van deze vrouwen was de pleger een ander dan de eerste keer.

Signaleren
Herkennen van seksueel misbruik blijkt niet eenvoudig en het zal niet vaak voor
komen dat een kind of een ouder op het spreekuur komt en zegt dat hij zijn kind
heeft misbruikt of dat een kind zelf aangeeft waar de onverklaarbare pijnen en
klachten vandaan komen. Het is aan de arts om consequent het medisch beleid
te blijven volgen en altijd differentiaal diagnostisch te blijven denken: klopt de
anamnese bij het letsel of bij de klacht die ik constateer. Eigenlijk geldt dit voor
iedere professional die met kinderen werkt; kloppen de signalen die ik zie met de
problematiek of klachten. Dit kan een essentiële rol spelen.
Het signaleren van minderjarige slachtoffers van seksueel geweld kan plaatsvin
den doordat slachtoffers opgemerkt worden door anderen (signaleren) of doordat
slachtoffers zelf, vaak in verhullende termen, iets loslaten (disclosure). In de mees
te gevallen is er geen zichtbaar letsel als gevolg van seksueel misbruik. Kennis van
de ontwikkelingspsychologie en anatomie en het kunnen vergelijken met afwijkin
gen die het gevolg zijn van misbruik zijn essentieel. Het zijn meestal de abnormale
gedragingen van kinderen die naar mogelijk seksueel misbruik verwijzen en voor
de interpretatie van dit gedrag en er is kennis nodig van de normale gedragingen
van kinderen. Van belang is dat de huisarts inzicht heeft in een groot scala van
normale varianten bij het beoordelen van genitaal letsel. De geraadpleegde arts
moet dus op de hoogte zijn van de noodzaak van medisch en forensisch handelen
en van psychologische opvang van een slachtoffer. Juist in het als normaal duiden
van gedrag speelt de arts een belangrijke rol.
In de dagelijkse praktijk hebben kinderartsen en (para)medische professionals
veelal te maken met een vermoeden van seksueel misbruik op basis van gedrags
signalen of vermoedens van een ouder zonder dat er duidelijke aanwijzingen
zijn. Er is in deze gevallen veel behoefte aan instrumenten om in te zetten in het
diagnostisch proces als hulpmiddel om met een kind in gesprek te gaan of om
te screenen op risicofactoren en signalen. Er zijn verschillende hulpmiddelen in
omloop maar de betrouwbaarheid en betekenis van de uitkomsten is niet altijd
even duidelijk. In de Richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is een
overzicht gegeven van de instrumenten die in het Nederlands beschikbaar zijn
en mogelijkerwijs kunnen bijdrage aan de diagnostiek naar een vermoeden van
seksueel misbruik.
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Het meest recente onderzoek over het signaleren door professionals dateert
uit 2010.16 Hieruit blijkt dat professionals die met kinderen werken aangeven dat
0,07% van de kinderen tussen12 en 17 jaar oud uit hun omgeving slachtoffer is
van seksueel geweld. Hiermee wordt naar schatting slechts 4% van de slachtoffers
herkend die zelf aangeeft seksueel misbruikt te zijn. Er zijn geen aanwijzingen
dat percentages op dit moment een daling laten zien.17 Het grootste deel van de
slachtoffers heeft iemand over het misbruik verteld. Meisjes praten er vaker over
dan jongens en ontvangen ook vaker hulp. 1 op de 10 slachtoffers krijgt uitein
delijk professionele hulp. Meestal praten slachtoffers er over met een vriend of
vriendin, dus met een leeftijdsgenoot. Jongeren spelen als eerste aanspreekpunt
een belangrijke rol bij het naar buiten komen van slachtoffers. In bepaalde mate
zullen zij ook invloed hebben op de beslissing van het slachtoffer om wel of geen
verdere hulp in te schakelen.

Gevolgen
De ervaringen van de slachtoffers lopen uiteen; sommigen ervaren nagenoeg geen
probleem maar bij velen heersen gevoelens van schaamte en anderen ervaren nacht
merries en/of langdurige psychische, medische of seksuele gevolgen. Op basis van
allerlei wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat chronische trauma
tisering in de kinderjaren het risico verhoogt op een reeks psychische problemen,
tal van lichamelijke klachten en maatschappelijke achterstand en isolement. Uitein
delijk heeft een dergelijke traumatisering een negatief effect op de levensverwach
ting van slachtoffers. Heftige zaken als mishandeling, verwaarlozing en seksueel
misbruik van het kind verstoren de wijze waarop het netwerk van zenuwen in een
deel van de hersenen zich behoren te vormen (Perry 2002)). De bekendste studie
is het onderzoek Adverse Childhood Experiences Study (ACE) onder leiding van
de Amerikaanse psychologen Robert Anda en Vincent Felitti. Zij vertaalden de
resultaten van meer dan 17.000 deelnemers naar een soort omgekeerde piramide
van Maslov. Bij een trauma blijft het kind steken in die ontwikkelingsfase. Om de
ontwikkelfases goed te doorlopen heeft een kind een veilige omgeving nodig. En
vaak wordt seksueel misbruik gepleegd door mensen die normaal gesproken het
kind juist een veilige omgeving zouden moeten bezorgen. En als dit niet gebeurt
heeft dit grote gevolgen tijdens het verstrijken der jaren. Onveilig gehechte kinde
ren groeien op in onzekerheid en angst. Ook fysiek zijn er vaak heftige gevolgen.
De gevolgen van seksueel misbruik verschillen van slachtoffer tot slachtoffer.
Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Onder andere de afhankelijkheids
relatie tot de dader, het gedrag van de omgeving, de duur en de frequentie van het
misbruik, het aantal daders, de leeftijd van het slachtoffer, het geslacht van slacht
offer en dader, het al dan niet gebruiken van geweld en het ingrijpend karakter van
de uitgevoerde seksuele handelingen.
Kenmerkend in de literatuur is onder andere het ontstaan van angsten en fo
bieën, zeker in afhankelijkheidsrelaties. Stoornissen waarbij achterdochtigheid
centraal staat, treden eveneens vaker op. Verder is er sprake van een negatief zelf
beeld, vaak veroorzaakt door schaamte- en schuldgevoelens. Ook wordt in de lite
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ratuur melding gemaakt over problemen met het trekken van gedragsmatige, seksuele en gevoelsmatige grenzen. Vaak gaat dat echter samen met een gebrekkige
lichaamsbeleving, ook bij intimiteit en seksualiteit.
Veel slachtoffers van seksueel misbruik hebben een aversie ten opzichte van
seksualiteit, hoewel ze het moeilijk vinden om dat te uiten of in latere relaties
grenzen aan te geven. Opmerkelijk is dat jongens die door een volwassen man
seksueel misbruikt werden, later sneller in de knoop raken met hun eigen seksuele identiteit. Ook is er een grotere kans op automutilatie, al dan niet ten gevolge
van dissociatie. Ook komen de lichamelijke gevolgen van seksueel misbruik naar
boven. Denk aan de overdracht van SOA’s, urineweginfecties en gynaecologische klachten. Als er ook geweld bij gemoeid werd, zijn ook de gevolgen van die
mishandeling soms verregaand. Bij groepsverkrachtingen kan er een uitscheuring plaatsvinden bij het perineum wat weer tot infecties kan resulteren. De lichamelijke en psychologische gevolgen bij gehandicapte slachtoffers verschillen
sterk van bovenstaand overzicht, zeker als het gaat om emotionele, sociale of
cognitieve beperkingen. In de literatuur komt vooral de moeilijkere verwerking,
een groter risico op het ontstaan van gedragsproblemen en het versterken van de
bestaande beperkingen naar voren.
Onderzoek laat zien dat slachtoffers niet snel praten over het misbruik wat
hen is overkomen. Gemiddeld komt het verhaal er na 16 jaar uit om met iemand over hun ervaring praten. Slachtoffers voelen zich schuldig, schamen
zich er voor, zijn bang om niet geloofd te worden, of leggen zelf geen verband
tussen hun problemen en het vroegere misbruik. Het eerder signaleren van de
(late) gevolgen, en daar adequaat op reageren vanuit de gezondheidszorg en
hulpverlening, des te beter kan worden kan voorkomen dat problemen escaleren. Zo kan het onderdrukken van de wens van mensen met misbruikervaringen om hier over te praten, contraproductief werken en de klachten juist
versterken.
A Gevolgen van seksueel misbruik:
• (chronische) posttraumatische stressstoornissen (PTSS),
angststoornissen en depressie,
• vermijdingsgedrag,
• zelfbeschadigend gedrag,
• seksuele problemen,
• een negatief zelfbeeld,
• relatie- en interpersoonlijke problemen,
• herhaald slachtofferschap,
• medische onverklaarbare klachten.
In het algemeen geldt dat hoe jonger het slachtoffer is, hoe dichterbij het bij de
pleger staat en hoe langer het geweld duurt, des te ernstiger de gevolgen zijn.
Als een kind seksueel misbruikt wordt door een bekende pleger, zoals de eigen
(stief-)vader, dan beïnvloedt dat de hele verdere ontwikkeling. Het gebrek aan
veiligheid en stabiliteit zorgt voor tal van problemen in de ontwikkeling van
kind tot volwassene, met name op het terrein van de hechting. Wanneer het
gaat om herhaaldelijk en/of langdurig meemaken van seksueel misbruik dan
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kan dit chronisch (ook wel type-II) trauma tot gevolg hebben, waarbij PTSS op
de voorgrond staat.
B Zorggebruik
• Een deel van de slachtoffers maakt beduidend vaker gebruik van de
zorg. Zij melden zich tweemaal zo vaak met zogenaamde ‘vage klachten’
bij de huisarts.
• Er is een grote groep die allerlei vormen van zorg mijdt of onnodig
uitstelt, vooral die medische zorg waarbij lichamelijk contact nodig is.
De triggers, flashbacks en herbelevingen (zie begrippenlijst) zijn zeer
waarschijnlijk de oorzaak van het zorgmijdende gedrag dat cliënten
vertonen.
• Verder is er een hoger gebruik van medicatie, zoals pijnstillers,
antidepressiva en slaap- en kalmeringsmiddelen.
C. Communicatie tussen huisarts en cliënt
• In het contact met professionals kunnen ‘triggers’ spelen die angstig
maken, ook voor herhaling van het misbruik. De gevoeligheid van
cliënten voor dit soort zaken kan sterk wisselen. Dit speelt vooral in
het contact met professionals die zorg verlenen ‘aan het lichaam’, zoals
bij het uitkleden, lichamelijk contact en lichamelijk onderzoek, het
innemen van ondergeschikte lichaamshoudingen en het gebruik van
latex handschoenen. De triggers spelen dus vooral in het contact met
artsen en paramedici als tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen,
verpleegkundigen, maar kunnen ook veroorzaakt worden door uiterlijk,
geuren, bewegingen en beroepshouding.

Conclusie en advies
Slechts 1 op de 1430 kinderen wordt door anderen herkend als mogelijk slachtoffer van misbruik door een familielid. Dat slachtofferschap van seksueel geweld
zo moeilijk te herkennen is, is problematisch: de slachtoffers vertellen zelf ook
meestal niemand dat ze slachtoffer zijn, en jongens nog minder dan meisjes. Aan
de politie vertelt zelfs maar 9% van de slachtoffers wat haar is overkomen. Als de
pleger een bekende is twijfelen slachtoffers bovendien veel langer voordat zij naar
de politie stappen. En dat is de pleger meestal, een bekende. Ook is hij (het is bijna
altijd een hij) in ruim een 25% van de gevallen zelf nog een kind. En minstens
80% is géén pedofiel. Wel is het per definitie een pedoseksueel: een pedoseksueel is
iemand die een seksueel delict pleegt met een minderjarig slachtoffer.
Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode. Als
een kind gepresenteerd wordt met een vermoeden van seksueel misbruik binnen
een afhankelijkheidsrelatie, dan moet in een vroeg stadium contact opgenomen
worden met de vertrouwensarts van Veilig Thuis. Het doel van dit contact is adviesoverleg ofwel het doen van een melding, zoals dat past binnen de stappen van
de KNMG Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bij het onderzoek van kinderen met een vermoeden van seksueel misbruik moet een medisch
fotograaf beschikbaar zijn of de arts moet zelf in staat zijn en over het juiste
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materiaal beschikken om kwalitatief goede foto’s te maken. Foto’s moeten zo snel
mogelijk worden opgeslagen in het medisch dossier en worden verwijderd van de
harde schijf van de camera. Verwijs een kind met een vermoeden van seksueel
misbruik naar een kinderarts met expertise. Voer een onderzoek uit wanneer het
seksueel misbruik tot en met 7 dagen geleden heeft plaatsgevonden bij voorkeur
samen met de forensisch arts. Zorg voor professionele ondersteuning van het kind
tijdens het onderzoek.
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Medisch-forensisch onderzoek bij seksueel
misbruikte kinderen
Drs. Wouter A. Karst, forensisch arts KNMG, Nederlands Forensisch Instituut, Den Haag

Samenvatting
Kinderen die in de afgelopen 7 dagen slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, kunnen via het Centrum Seksueel Geweld een forensisch-medisch onderzoek aangeboden krijgen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een forensisch
arts, die kinderen van top tot teen kan onderzoeken, letsels kan beoordelen,
DNA-sporen kan veiligstellen, toxicologisch onderzoek kan inzetten en materialen voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen kan afnemen. In samenspraak met een behandeld arts van het Centrum Seksueel Geweld wordt bekeken of profylactische medicatie tegen zwangerschap of seksueel
overdraagbare aandoeningen als HIV, chlamydia, gonorroe of hepatitis B moet
worden verstrekt.
Zelf kinderen onderzoeken voorafgaande aan een verwijzing naar een Centrum
Seksueel Geweld kan forensische sporen verstoren of vernietigen. Uitgebreid praten met kinderen kan ook nadelig zijn, omdat kinderen daarmee beïnvloed kunnen worden wat nadelig is voor het eventuele verhoor door gespecialiseerde zedenrechercheurs. Huisartsen moeten daarom niet wachten met doorsturen, omdat
sporen en letsels snel kunnen verdwijnen.

Inleiding
Huisartsen krijgen met enige regelmaat ouders op het spreekuur die zich zorgen
maken over seksueel misbruik van hun kind. Die zorgen kunnen onder meer
gebaseerd zijn op gedragingen, lichamelijke klachten of uitspraken van kinderen. Het is uiteraard als huisarts van belang om de zorgen uit te vragen om zelf
te kunnen inschatten hoe reëel het vermoeden van misbruik is. Daarbij is van
belang te weten dat die duidelijkheid bij misbruik dat zich in de afgelopen 7
dagen zou hebben afgespeeld, al snel niet in de huisartsenpraktijk maar in het
Centrum Seksueel Geweld hoort te worden verkregen. In dat Centrum werken
verschillende disciplines samen waarbij slachtoffers van misbruik maar één keer
hun verhaal hoeven te doen en maar één keer onderzocht hoeven te worden.
Hierbij wordt medische, forensische en psychische zorg aangeboden. In dit arti40

kel wordt besproken wat een forensisch-medisch onderzoek van kinderen in een
Centrum Seksueel Geweld inhoudt, en wat de mogelijkheden zijn om forensisch
bewijsmateriaal te verzamelen.

Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld is 24 uur per dag en 7 dagen in de week via het
landelijk telefoonnummer 0800-0188 bereikbaar. Het Centrum Seksueel Geweld
is geen fysiek centrum, maar een samenwerkingsverband tussen professionals die
medische, forensische en psychische hulp bieden. Veelal is de onderzoeklocatie
een spoedeisende hulp, waar de verschillende professionals samenkomen. Kinderen kunnen via het Centrum Seksueel Geweld een zogenaamd forensisch-medisch
onderzoek aangeboden krijgen. Om voor dit onderzoek in aanmerking te komen,
is betrokkenheid van politie nodig. Duidelijkheid over het doen van aangifte is
daarbij (nog) niet noodzakelijk.
In de eerste dagen na seksueel misbruik zijn er verschillende elementen
in het onderzoek die duidelijkheid kunnen verschaffen over het misbruik.
Deze zogenaamde bewijsmiddelen zijn niet alleen juridisch, maar ook medisch noodzakelijk voor het stellen van een juiste diagnose en het inzetten
van een juist beleid. De mogelijke bewijsmiddelen zijn letsels, DNA-sporen,
seksueel overdraagbare aandoeningen en toxicologische bevindingen. Het
belangrijkste bewijsmiddel, namelijk het verhaal van het kind zelf, staat niet
in deze lijst omdat tijdens forensisch-medische onderzoeken bewust niet met
kinderen wordt gepraat over hetgeen gebeurd is. Dit zou tot beïnvloeding
kunnen leiden van het kind, terwijl de mogelijkheid voor een verhoor in een
kindvriendelijke studio door gespecialiseerde zedenrechercheurs mogelijk
moet blijven.

Een vervelend onderzoek?
De forensisch-medische onderzoeken van kinderen tot in elk geval 13 jaar oud
(en in overleg tot 16 jaar) worden op dit moment door gespecialiseerde forensisch artsen van het Nederlands Forensisch Instituut uitgevoerd. Door een
kindvriendelijke benadering prioriteit te geven boven het verkrijgen van alle
bewijsmiddelen, wordt het onderzoek vrijwel nooit als vervelend ervaren door
de kinderen. Bij meisjes wordt nooit een speculum gebruikt. Voor de puberteit
is dat heel duidelijk niet de bedoeling vanwege de gevoeligheid van hey prepuberale hymen. Vanaf de puberteit zou een (klein formaat) speculum in principe
te gebruiken zijn, maar de beoordeling van het hymen en de mogelijkheid om
de vagina blind te bemonsteren, maakt het vervelende inbrengen van een speculum onnodig. Sommige professionals hebben onterecht de gedachte dat de
onderzoeken traumatiserend zijn voor de kinderen. De realiteit is dat kinderen
vrijwel altijd vrolijk de onderzoeksruimte verlaten. Uiteraard is oprechte interesse in het kind en het geven van controle over het onderzoek hierbij van groot
belang.
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Forensische sporen
Bij seksueel misbruik kunnen lichaamscellen van de dader op en in het lichaam en
op kleding van het slachtoffer gevonden worden. Met name vanuit bloed, speeksel
en sperma kan met DNA-onderzoek onderzocht worden of een verdachte contact
heeft gehad met het slachtoffer. In mindere mate zijn ook huidcellen en haren
geschikt om met DNA-onderzoek aan een verdachte gelinkt te kunnen worden.
Uiteraard is het van belang om te weten wat de locatie van het DNA en de herkomst van het materiaal is waaruit DNA is gevonden, om te kunnen bepalen welke waarde het heeft. Zo zal DNA uit speeksel in de navel van een 3-jarig kind een
andere waarde hebben dan DNA uit sperma uit de mond.
DNA wordt veiliggesteld met nylon swabs, die als een soort borsteltje over de
huid en in lichaamsopeningen gerold wordt. Op de huid wordt daarbij veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde double swab-methode, waarbij een eerste swab
licht bevochtigd is, en een tweede droge swab op dezelfde locatie wordt gebruikt.
Het is mogelijk dat de licht bevochtigde swab de cellen enigszins laat zwellen of
losweekt, waardoor de tweede swab ze makkelijke kan vasthouden.
Standaardlocaties voor bemonsteringen zijn de mond (langs de tanden, onder de tong, op het gehemelte, langs een beugel), het genitaal gebied (bij meisjes
tussen de schaamlippen, in het voorhof, onder het preputium, bij pubers ook in
de vagina; bij jongens onder het preputium, onder de eikelrand, de schacht), het
anale gebied (om en in de anus) en de borsten. Laagdrempelig worden ook de hals,
de handen, de navel en de binnenkant van de bovenbenen bemonsterd. In onderzochte zedensets van kinderen blijkt bij ongeveer 15% van de gevallen sprake van
sperma op locaties die niet benoemd zijn (zoals anaal sperma terwijl anaal contact
ontkend was). In combinatie met het gegeven dat positieve chlamydia- en gonorroetesten bij kinderen geregeld niet overeenkomen met de gemelde contactplaats,
is het advies om altijd de standaardlocaties te bemonsteren, ongeacht het op dat
moment bekende verhaal.
Er kan gebruik gemaakt worden van een zogenaamde forensische lichtbron,
waarmee onder andere speeksel en sperma kunnen oplichten. Hiermee kan gericht gekeken worden naar locaties op de huid waar mogelijk kansrijke bemonsteringen verkregen kunnen worden. Oplichtingen onder forensisch licht zijn echter
niet heel specifiek, omdat bijvoorbeeld verschillende vezels en zand ook oplichten.
Letsels op de huid kunnen eveneens reden geven om specifieke locaties te bemonsteren.
Naarmate de termijn tussen misbruik en onderzoek langer wordt, neemt uiteraard de kans op het verkrijgen van sporen af. Het hangt onder meer af van de
vorm van misbruik, de locatie die bemonsterd wordt en de leeftijd van het kind
hoe lang sporenonderzoek nog zinvol is. In tabel 1 staan de maximale termijnen
beschreven die doorgaans worden aanhouden. Het valt daarbij op dat het genitaal
gebied van meisjes voor de puberteit minder lang zinvol te bemonsteren is dan het
genitaal gebied van meisjes na de puberteit. Dit heeft te maken met de zuurgraad
die voor spermacellen ongunstiger is als het meisje nog geen oestrogeenstijging
vanaf de puberteit heeft doorgemaakt. Bovendien worden bij meisjes voor de pu42

Tabel 1 Maximale termijnen waarop bemonstering zinvol wordt geacht.
Locatie

Penetrerend lichaamsdeel

Maximale termijn

Huid

48 uur (gewassen), 7 dagen (niet
gewassen)

Mond

48 uur

Genitaal

Penis

7 dagen (vanaf de puberteit)
3 dagen (kinderen voor de puberteit)

Anus
Penis

Vingers

48 uur

Penis

3 dagen

Vingers

48 uur
3 dagen

berteit geen diep-vaginale bemonsteringen uitgevoerd vanwege de grote gevoeligheid van het hymen. Juist de diep-vaginale bemonsteringen vanaf de puberteit zijn
gedurende de volle 7 dagen zinvol, zeker als sprake lijkt van vaginale penetratie
met een penis zonder condoom, waarbij een zaadlozing heeft plaatsgehad.
Wassen, eten en drinken, tandenpoetsen, schone kleding aantrekken en toiletgang zijn alle nadelig voor de kans om sporen veilig te kunnen stellen. Het leidt
echter nooit tot het per definitie vernietigen van alle sporen. Zeer geregeld wordt
DNA veiliggesteld na de genoemde handelingen.

Letsels
Letsels kunnen een belangrijke rol spelen in het aantonen van seksueel contact.
Dat geldt in het bijzonder voor letsels in het genitaal gebied, de anus en de mond.
Maar ook huidletsels kunnen van belang zijn om te kunnen relateren aan een
vermoeden van misbruik.
Artsen die het anogenitaal gebied van kinderen onderzoeken, horen te weten welke onderzoekshandelingen gebruikt moeten worden, wat de anatomische
structuren zijn, hoe letsel benoemd moeten worden en wat de betekenis van bevindingen is. De anatomische variatie van het genitaal gebied is erg groot, wat
nog wel eens leidt tot een overinterpretatie van bevindingen die niet eerder zijn
gezien. Huisartsen zijn niet altijd op de hoogte van het feit dat het genitaal gebied
bij prepuberale meisjes doorgaans roder van kleur is dan het genitaal gebied na de
puberteit. Als een huisarts bijvoorbeeld niet veel ervaring heeft met het onderzoek
en de duiding van bevindingen in het anogenitaal gebied, dan kunnen zorgen beter
niet bevestigd worden door te concluderen ‘dat het gebied er inderdaad wel wat
rood uit ziet’. Andere voorbeelden van onjuiste conclusies die we soms horen, zijn
het ontbreken van het hymen (wat niet bestaat), een te grote of gapende hymenopening (terwijl er geen relatie is tussen misbruik en de grootte van deze opening),
de stelling dat het hymen niet beschadigd is zodat misbruik uitgesloten is (terwijl
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misbruik vaker niet, dan wel tot letsels leidt), en de bevestiging van misbruik door
dilatatie van de anus (terwijl ongeveer 15% van de niet-misbruikte kinderen een
dynamische vorm van dilatatie van de externe sfincter heeft, onder andere door
ontlasting in het rectum).
Een voorbeeld van normale prepuberale en puberale genitalia staan in foto 1 en
foto 2. Te zien is hoe het hymen van een dun, strak gespannen vlies op basis van
oestrogeeneffecten dikker is geworden en plooiingen krijgt. De gevoeligheid van
het prepuberale hymen is vanaf de puberteit verdwenen.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Wanneer sprake is geweest van vaginale penetratie met een penis, een vinger
of een voorwerp, dan is de meest specifieke locatie voor letsels de onderrand van
het hymen. In foto 3 is een voorbeeld te zien van een beschadigd hymen, met een
laceratie van het hymen tot aan de aanhechting op 7 uur, met eveneens een (op
de foto minder goed zichtbare) laceratie op 2 uur. In algemene zin worden laceraties van het hymen beschouwd als gevolg van een penetrerende krachtsinwerking.
Dat geldt ook voor uitgebreide bloeduitstortingen in het slijmvlies van het hymen.
Letsels genezen zoals gezegd snel, waarbij veel letsels dusdanig genezen dat ze
niet meer herkenbaar zijn als gevolg van eerder letsel. Een laceratie van het hymen
die leidt tot een blijvende onderbreking, wordt in de niet-acute situatie een inkeping (niet tot aan de basis) of een transectie (wel tot aan de basis) genoemd. Een
transectie in de onderrand wordt ook beschouwd als gevolg van een penetrerende
krachtsinwerking.
Overleg bij twijfel over de duiding van bevindingen in het genitaal gebied altijd
met een expert.

Seksueel overdraagbare aandoeningen
Vaak wordt met een medische bril naar seksueel overdraagbare aandoeningen
(SOA’s) gekeken, waarbij laagdrempelig profylactische behandeling van veel SOA’s
ingezet wordt. Dat is logisch als post-expositie profylaxe voor HIV geïndiceerd is.
Maar voor chlamydia en gonorroe, de twee meest voorkomende SOA’s, is dat niet
logisch. Met name bij eenmalig seksueel geweld vormen een (negatieve) nulmeting
en een positieve vervolgmeting belangrijk bewijsmateriaal. Bij kinderen die slacht44

offer zijn van recent misbruik, wordt geadviseerd om pas te gaan behandelen voor
chlamydia en gonorroe als de eerste of de tweede test positief is. In dat geval kan
namelijk het overdrachtsmoment grofweg bepaald worden, en is vervolgonderzoek zoals typering bij zowel het slachtoffer als de verdachte mogelijk. Als de
tweede meting na ongeveer 14 dagen wordt uitgevoerd, zal er (bij een negatieve
nulmeting) voldoende tijd zijn om opstijgende infecties te voorkomen. Enkel als
er twijfel is over het tijdig kunnen uitvoeren van de tweede meting, of als gedacht
wordt dat de puber in tussentijd onveilige seksuele contacten zal hebben, kan wel
gekozen worden voor profylactische behandeling van chlamydia en gonorroe.

Toxicologisch onderzoek
Ten slotte moet altijd gedacht worden aan de mogelijkheid van toxicologisch onderzoek, wetende dat slachtoffers van misbruik soms bewust onder invloed gebracht worden. Ook kan het aantonen van toxicologische middelen soms aantonen dat er geen adequate toestemming gegeven had kunnen worden voor seksueel
contact. In de acute fase kan onderzoek in bloed doseringen aantonen. Afhankelijk van het middel, kan gedurende enige dagen onderzoek naar urine worden
gedaan. Onderzoek van urine is minder geschikt om doseringen te bepalen. In
sommige gevallen kan na enkele weken nog toxicologisch onderzoek van haren
plaatsvinden.

Informatie
• www.centrumseksueelgeweld.nl
• www.leck.nu
• NVK Richtlijn ‘Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij
kinderen’, mei 2016 (te vinden op www.nvk.nl)
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Beschuldigingen van seksueel misbruik bij
conflictscheidingen: hoe te handelen conform
wetenschappelijke standaarden
Prof. dr. Corine de Ruiter, Universiteit Maastricht en prof. dr. Henry Otgaar,
Universiteit Maastricht en Katholieke Universiteit Leuven

Samenvatting
Ongeveer 15-20% van de scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, lopen
uit op zogenaamde conflict- of vechtscheidingen. Ouders blijven in zulke scheidingen vaak langdurig procederen, waarbij de strijd om omgang met en ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen centraal staat. Dikwijls ontbreekt een
degelijk ouderschapsplan met concrete afspraken, en als het wel bestaat, dan
houden de ouders zich meestal niet aan de afspraken die hierin zijn opgenomen.
In een substantieel deel van de conflictscheidingen worden beschuldigingen van
partnergeweld en kindermishandeling, inclusief seksueel misbruik, geuit door
één of beide ouder(s). Vaak worden deze beschuldigingen door zorgverleners
‘weggewoven’ onder de aanname dat deze wel vals zullen zijn en onderdeel van
een haatcampagne van de ene ouder tegen de andere. In deze bijdrage geven
wij een overzicht van buitenlands wetenschappelijk onderzoek naar seksueel
misbruik bij scheidingen en geven de huisarts concrete adviezen die hierop gebaseerd zijn.

Inleiding
Seksueel misbruik van een kind wordt in deze bijdrage gedefinieerd als het verrichten van seksuele handelingen, hands-on en/of hands-off (denk aan voyeurisme,
exhibitionisme), bij een kind jonger dan 18 jaar door een ouder of verzorger van
het kind (dit kan ook een stiefouder of nieuwe partner van een van de ouders
zijn). Beschuldigingen van kindermishandeling – waar seksueel kindermisbruik
onder valt – in de context van een scheiding worden doorgaans door leken alsook
door professionals met argusogen bekeken.1 In een onderzoek onder 863 sociale
(jeugdzorgprofessionals, geestelijke gezondheidszorgprofessionals, mediators met
een gedragswetenschappelijke opleidingsachtergrond) en juridische professionals
(advocaten en mediators met een juridische opleidingsachtergrond) die in hun
werk te maken hebben met conflictscheidingsgezinnen, vonden wij dat 46% (n=
394) van deze professionals ervan overtuigd is dat beschuldigingen van kindermishandeling in 30-50% van de scheidingszaken vals is.2
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Het concept ouderverstoting of -vervreemding (parental alienation; PAS)3 wordt
in zulke gevallen vaak genoemd als oorzaak van de beschuldigingen: de ene ouder
obstrueert het contact van het kind met de andere ouder door die laatste van kindermishandeling te betichten. Omdat er weinig methodologisch gedegen wetenschappelijk onderzoek naar oudervervreemding/PAS is uitgevoerd, bestaat tussen
onderzoekers onenigheid over bijvoorbeeld de prevalentie en oorzaken van zulke
oudervervreemding.4 Zuivere gevallen van oudervervreemding lijken relatief zeldzaam. Vaak is de afwijzing door het kind het gevolg van een combinatie van minder optimale opvoedingsvaardigheden bij de afgewezen ouder, een grotere affiniteit
van het kind met de voorkeurouder tijdens een bepaalde ontwikkelingsfase, al dan
niet gecombineerd met (over)bezorgdheid van de voorkeurouder. Het diagnostisch
onderzoek in deze zaken is complex en moet meerdere hypothesen onderzoeken (figuur 1).5 De afwijzing van een van de ouders door het kind kan het gevolg zijn van
mishandeling door die afgewezen ouder (zogenaamde gerechtvaardigde afwijzing)
of van een haatcampagne van de voorkeurouder tegen de afgewezen ouder (zogenaamde oudervervreemding). In de praktijk komen ook hybride gevallen voor.
Figuur 1. Beslisboom Mishandeling of Vervreemding.

Noot. Figuur in enigszins gewijzigde vorm overgenomen uit Drozd LM, Olesen NW. Is it abuse,
alienation, and/or estrangement? Journal of Child Custody. 2004;1(3):65-106.

Drozd en Olesen5 ontwikkelden een conceptueel model voor onderzoek in gevallen waarbij ouders elkaar over en weer beschuldigingen van kindermishande47

ling en vervreemding en/of verstoting. Het model helpt de onderzoeker om niet
te vervallen in snelle conclusies of dichotoom denken, een gevaar dat sterk op de
loer ligt vanwege de sterke emotionele polarisatie die in deze zaken speelt. Ook de
huisarts kan hier vatbaar voor zijn, zeker als deze bijvoorbeeld maar één van de
ouders in een scheidingszaak spreekt. In elke individuele scheidingszaak waarin
een kind uitingen doet die zouden kunnen wijzen op mishandeling, waaronder
seksueel misbruik, moet feitenonderzoek gedaan worden door de bevoegde instanties. In Nederland is deze bevoegdheid versnipperd belegd: Veilig Thuis, de
Raad voor de Kinderbescherming en de Politie hebben allen belangrijke taken, die
echter voor een deel overlappen.6 Dit leidt ertoe dat de betreffende gezinnen te maken kunnen krijgen met herhaaldelijke, deels overlappende onderzoeken; (lange)
wachttijden; gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de instanties, waardoor de
scheidingsproblematiek meestal verder escaleert.7
Als seksueel misbruik en/of andere typen mishandeling geconstateerd zijn,
moet een veiligheids- en risicohanteringsplan opgesteld worden. Het veiligheidsplan betreft maatregelen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van het kind
op de korte termijn geborgd is, bijvoorbeeld door de pleger van het misbruik
alleen onder toezicht met het kind te laten zijn. Het risicohanteringsplan is erop
gericht de veiligheid op de lange termijn te verbeteren, bijvoorbeeld door de pleger
behandeling op te leggen. Voor het maken van zo’n risicohanteringsplan is een
gestructureerde risicotaxatie nuttige, bijvoorbeeld met behulp van de Child Abuse
Risk Evaluation-Nederlandse versie (CARE-NL)8, waarbij alle risicofactoren
geïnventariseerd worden waarvan in empirisch onder-zoek is aangetoond dat zij
geassocieerd zijn met een verhoogd risico.9

Prevalentie van seksueel misbruik in scheidingszaken
Wetenschappelijk onderzoek naar seksueel kindermisbruik in scheidingszaken is
beperkt. De Amerikaanse psycholoog O’Donohue en zijn collega’s publiceerden
in 2016 een overzicht van het onderzoek naar valse beschuldigingen van seksueel
kindermisbruik in conflictscheidingszaken en concluderen dat de meeste studies
in dit veld grote methodologische tekortkomingen hebben: (1) geen eenduidige
operationele criteria voor de indeling in de categorieën waar versus vals versus
onbeslist; (2) geen bewijs dat deze categorisering betrouwbaar is tussen beoordelaars; (3) geen onderzoek naar de relevantie van contextuele factoren, bijvoorbeeld komt de beschuldiging van het kind zelf, van de ouder, op welk moment in
de scheidingsprocedure; en (4) geen onderzoek naar percentages vals-positieven
en vals-negatieven.10
Smit en collega’s publiceerden in 2015 een literatuuroverzicht over seksueel kindermisbruik in scheidingszaken en vonden 20 studies die waren verricht in Canada, de VS en Australië.11 Twee vragen die Smit en collega’s onderzochten zijn relevant voor deze bijdrage, namelijk: (1) wat is de prevalentie van beschuldigingen
van seksueel misbruik in scheidingszaken, en (2) wat is de ratio van gefundeerde
versus ongefundeerde beschuldigingen in deze gevallen? De auteurs concludeerden dat het onduidelijk is wat de base rate van beschuldigingen van seksueel kin48

dermisbruik in conflictscheidingszaken is. Het onderzoek dat hiernaar gedaan is,
is al meer dan 20 jaar oud en bovendien alleen in de VS uitgevoerd. Inmiddels
is de familierechtwetgeving in westerse landen ingrijpend gewijzigd, van meestal eenhoofdig gezag na scheiding bij de moeder, naar gezamenlijk ouderlijk gezag en co-ouderschap als standaard.12 Het onderzoek naar de vraag betreffende
het percentage beschuldigingen dat bewust gefabriceerd is door de ene ouder om
de andere ouder zwart te maken levert wel een duidelijk antwoord op. Diverse
onderzoeken tonen aan dat het percentage bewust valse beschuldigingen laag is
(13-14%).4 Uit een onderzoek dat gebruik maakte van een grote steekproef van
de Canadese Incidentie Studie naar Meldingen van Kindermishandeling en Verwaarlozing-1998 bleek dat 38% van de meldingen van seksueel misbruik in scheidingszaken onderbouwd (substantiated) was.13
In de meeste studies blijft ongeveer een derde van de meldingen van seksueel
misbruik in scheidingszaken onbeslist (suspicious, but unsupported). Dit heeft alles
te maken met het feit dat seksueel kindermisbruik lastig te bewijzen is. Meestal
zijn er geen technisch-forensische sporen, zoals spermasporen of fysiek letsel, en
is de verklaring van het kind het enige wat voorhanden is. Daarom is het van cruciaal belang dat kinderen op een wetenschappelijk onderbouwde manier worden
bevraagd over wat ze zouden hebben meegemaakt.

Verklaringen van kinderen over seksueel misbruik
Kinderen vanaf een jaar of 4 kunnen, indien zij op de juiste manier bevraagd
worden, accurate en gedetailleerde verklaringen afgeven over gebeurtenissen die
zij hebben meegemaakt. De afgelopen 40 jaar heeft laboratorium- en veldonderzoek laten zien dat de manier waarop kinderen bevraagd worden van beslissende
invloed is op de kwantiteit en kwaliteit van hun verklaringen.14 Beknopt samengevat laat dit onderzoek zien dat het stellen van open vragen (‘vertel me alles wat je
je daarover herinnert?) uitnodigt tot meer uitgebreide, gedetailleerde en coherente
antwoorden dan het gebruik van gesloten vragen (wie-wat-wanneer-hoe-vragen;
vragen die een ja of nee antwoord vereisen). Zogenaamde cued invitations, waarbij
het kind wordt uitgenodigd om meer te vertellen over een eerder door het kind zelf
spontaan genoemde gebeurtenis of een bepaald detail (‘je zei dat je een speciale
knuffel kreeg, vertel me meer over die speciale knuffel die je kreeg?’) zijn in hoge
mate effectief. Vaak effectiever dan algemene open vragen zoals ‘vertel me alles
wat er gebeurde?’, voor het verkrijgen van accurate details.15
Onderzoek heeft ook uitgewezen dat kinderen vatbaar kunnen zijn voor suggestieve vragen, en de neiging kunnen hebben op gesloten vragen (‘heeft hij je
aangeraakt?’) met ja te antwoorden.16 Het gebruik van suggestieve vragen kan ertoe leiden dat foutieve details die door een interviewer worden aangedragen in de
verklaringen van kinderen sluipen. Ook vele andere technieken kunnen kinderen
en hun verklaringen beïnvloeden, zoals het blijven herhalen van vragen, motiveringstactieken (‘je zult je beter voelen als je het verteld hebt?’, en non-verbale reacties die bepaalde antwoorden aanmoedigen, zoals standaard ja-knikken als het
kind bepaalde, door de interviewer gewenste antwoorden geeft.7 Uit bovenstaande
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wordt duidelijk dat ook goedbedoelende, bezorgde ouders die hun kind intensief
bevragen na een eerste onthulling van mogelijk seksueel misbruik, het geheugen
van hun kind kunnen contamineren.17
Wij geven hiervan een voorbeeld in een recent artikel over de zaak rond de Nederlandse Galileo-school (de werkelijke naam van de school wordt niet genoemd
vanwege privacy), waar verschillende leerkrachten beschuldigd werden van seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling.18 Wij hebben als getuige-deskundigen
een tijdslijn van deze zaak gemaakt. De zaak begon met een jongen die thuis vertelde over strenge straffen die zijn leerkracht uitdeelde (bijvoorbeeld niet naar de
WC mogen als straf). De jongen was in therapie vanwege angstklachten en de therapeut vermoedde dat dit het gevolg was van een trauma. Deze therapeut gebruikte
poppen om te onderzoeken of de jongen mogelijk seksueel misbruikt was. Uit een
veelheid aan onderzoek is bekend dat dergelijke hulpmiddelen, zoals poppen en
tekeningen, suggestief kunnen zijn, fantasiespel uitlokken en een verhoogd risico
op inaccurate verklaringen bij kinderen geven. Gebruik van dergelijke hulpmiddelen wordt dan ook sterk afgeraden in gesprekken met kinderen over vermoedens
van seksueel misbruik.19 Hoewel de jongen geen details over seksueel misbruik gaf
tijdens de sessie met de poppen, begon hij daarna zijn verklaring over de strenge
straffen te veranderen in verhalen over seksueel misbruik. Nadat de vader van de
jongen aangifte had gedaan tegen de school, organiseerde de school een voorlichtingsavond. Alle ouders ontvingen hiervoor een uitnodigingsbrief van de school
waarin gewaarschuwd werd voor mogelijk seksueel misbruik. Hun werd ook verteld dat zij op de voorlichtingsavond informatie zouden ontvangen over het herkennen van signalen dat hun kind mogelijk misbruikt was (hierover later meer). Na de
brief en de voorlichtingsavond kwamen meerdere kinderen met verklaringen over
seksueel misbruik op school.
Het is opmerkelijk dat ook in eerdere zaken van vermeend grootschalig seksueel
kindermisbruik, zoals de McMartin Preschool zaak in Los Angeles20 en de zaak
in het Groningse Oude Pekela, dergelijke voorlichtingsavonden werden belegd.21
In de Oude Pekela-zaak kwam het in 1987 tot meer dan 50 aangiften van ontucht
waarbij de kinderen spraken over sadistische seksspelletjes die op film waren vastgelegd.21 Een dader of daders werden echter nooit gevonden. De kinderen van de
Galileo-school kwamen ook met verklaringen die bizarre details bevatten. Zo verklaarde de jongen dat zijn leerkracht een stuk van zijn penis had afgeknipt; andere
kinderen vertelden dat ze mee waren genomen naar de woning van hun leerkracht,
waar krokodillen waren. In al deze zaken gingen ouders veelvuldig met elkaar in
gesprek over het vermeende seksueel misbruik. Dergelijke gesprekken en geruchten
in de aanwezigheid van kinderen kunnen leiden tot valse verklaringen en mogelijk
pseudo-herinneringen over seksueel misbruik.22
Als je als huisarts geconfronteerd wordt met vermoedens van seksueel misbruik
in een scheidingszaak, is het van groot belang niet het gras voor de voeten van de
bevoegde instanties weg te maaien. Àls je al vragen stelt aan het kind, dan moeten
dat open, uitnodigende vragen zijn. Je kunt ook de ouder die bezorgd is, vertellen
dat het belangrijk is dat hij of zij zo min mogelijk vragen stelt en vooral naar het
kind luistert.
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Als de signalen van seksueel misbruik vaag zijn, wat in veel gevallen zo zal zijn,
is een melding bij Veilig Thuis de eerste stap richting een feitengericht onderzoek
naar de vermoedens van seksueel misbruik. Daarbij dient de verplichte meldcode
Huiselijk geweld en kindermishandeling als handreiking om tot het besluit tot melding te komen.23 Als er duidelijke signalen zijn van seksueel misbruik (zoals lichamelijk letsel en/of een duidelijke onthulling) wordt de huisarts aangeraden niet
alleen een melding bij Veilig Thuis te doen, maar ook aangifte te doen bij de zedenpolitie, zodat de politie zo spoedig mogelijk een strafrechtelijke procedure kan
opstarten en een studioverhoor met het kind kan inplannen. Veilig Thuis overlegt
bij vermoedens van seksueel misbruik meestal met de zedenpolitie voordat zij met
haar onderzoek begint. Veilig Thuis kan daarnaast de conflictscheiding nader onderzoeken, iets wat de politie uiteraard niet doet.

Gedragssignalen van seksueel misbruik?
Veel leken en professionals denken dat het mogelijk is om uit gedragssignalen bij
het kind af te leiden of het seksueel misbruikt is.24 Dit is een potentieel gevaarlijke
misvatting, zoals we al zagen in de genoemde Galileo-zaak. Hele jonge kinderen
(baby’s en peuters; 0-3 jaar) ervaren seksueel misbruik niet als traumatiserend, tenzij het gepaard gaat met fysieke pijn. Hun cognitieve vermogens zijn onvoldoende ontwikkeld om te begrijpen dat er sprake is van seksueel misbruik en ze laten
meestal geen symptomen zien.24 Slaapproblemen, driftbuien en nachtmerries zijn
normale gedragingen bij kinderen van deze leeftijd en niet diagnostisch voor seksueel misbruik. Iets oudere kinderen (3-6 jaar) kunnen al seksuele nieuwsgierigheid,
masturbatie en seksuele spelletjes met leeftijdgenoten laten zien. Ook deze gedragingen zijn passend bij de leeftijd.19
Traumatische ervaringen kunnen inderdaad leiden tot psychische klachten,
maar de redenering kan niet omgedraaid worden: psychische klachten alleen bieden geen bewijs voor trauma. Er zijn wel afwijkende seksuele gedragingen, zoals
overgaan tot orale seks, die niet bij de leeftijd passen, maar deze gedragingen kunnen ook het gevolg zijn van blootstelling aan pornografie of volwassen seksueel
gedrag. Ook dit kan dus niet gebruikt worden om te bepalen of een kind seksueel misbruikt is.19 Diverse overzichtsstudies hebben aangetoond dat ook een groot
deel (21-49%) van de oudere kinderen (7-18 jaar) die seksueel misbruikt zijn geen
ge-dragssymptomen laat zien.25 Hoewel preadolescenten en adolescenten die seksueel misbruikt zijn een verhoogd risico hebben op depressie, psychosomatische
klachten, antisociaal gedrag en middelenmisbruik, zijn dit aspecifieke symptomen
die ook vele andere oorzaken kunnen hebben. Mocht je als huisarts een kind op het
spreekuur krijgen met dergelijke aspecifieke symptomen, dan is het belangrijk om
kind en ouder helderheid te geven over het feit dat dergelijke atypische symptomen
niet diagnostisch zijn voor trauma. Als er in een concrete casus sprake is van een
combinatie van gedragssignalen, bijvoorbeeld symptomen van posttraumatische
stressstoornis, zoals nachtmerries en schrikreacties, én een vage onthulling door
het kind die zou kunnen wijzen op seksueel misbruik, geeft dit de huisarts wel extra
reden om tot melding bij Veilig Thuis over te gaan.
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Na de melding bij Veilig Thuis
Als je als huisarts een melding bij Veilig Thuis en/of aangifte bij de politie van
vermoedens van seksueel misbruik hebt gedaan in een conflictscheidingszaak, dan
hoop je natuurlijk dat de zaak onderzocht wordt op een wijze die gefundeerd is
op de meest recente wetenschappelijke inzichten en standaarden. Dat betekent
dat allereerst met het kind gesproken moet worden in een neutrale omgeving. Dit
kan de locatie van Veilig Thuis zelf zijn, maar ook de school; in elk geval niet
bij een van de ouders thuis. Helaas bestaat er op dit moment geen eenduidige,
wetenschappelijk onderbouwde standaard voor het feitengerichte kindinterview
in Nederland. De in 2017 gepubliceerde Handreiking praten met kinderen bij
mogelijk seksueel misbruik gaat over de volgorde waarin (bijvoorbeeld eerst politie, dan Veilig Thuis, of andersom) gesprekken met kinderen gevoerd moeten worden bij vermoedens van seksueel misbruik. Wij hebben in een recente publicatie in
het Nederlands Juristenblad uitgebreid beargumenteerd waarom deze Handreiking
onwetenschappelijk en niet kindgericht is.6 Hier vatten we onze belangrijkste bezwaren samen:
• Veilig Thuis moet volgens de Handreiking eerst een zogenaamd taxatiegesprek
houden, waarin nadere informatie wordt verzameld (over de uitspraken die
het kind heeft gedaan), op basis waarvan de politie vervolgens kan bepalen of
een studioverhoor nodig is. Er bestaat echter geen kwaliteitskader noch enige
wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van een taxatiemethode die
verplicht moet worden ingezet in de onderzoekspraktijk van Veilig Thuis.
• Als het kind tijdens het taxatiegesprek met een heldere onthulling komt, moet
het taxatiegesprek worden afgebroken en neemt de politie het onderzoek
over. Er zijn grote ethische vraagtekens te plaatsen bij het afbreken van een
(taxatie)gesprek waarbij een kind een onthulling heeft gedaan. De impliciete
boodschap die Veilig Thuis op deze wijze aan het kind geeft is: ‘Fijn dat je
ons verteld hebt wat voor vreselijks je hebt meegemaakt, maar nu moet je die
vreselijke gebeurtenis even bewaren voor een gesprek met de politie’. Na een
onthulling kampen kinderen vaak met angst over wat er gaat gebeuren, met
daarbij behorende schuldgevoelens en schaamte. Elk uitstel van het geven van
duidelijkheid en hulp aan het kind dat slachtoffer is van mishandeling dient
vermeden te worden.
• De politie houdt standaard een voorbereidingsgesprek met het kind. Hierdoor
kan het wel tot twee weken duren voordat het daadwerkelijke studioverhoor
met het kind plaatsvindt, terwijl onderzoek heeft aangetoond dat het snel
plannen van een interview cruciaal is voor de kwaliteit van de verklaringen
die kinderen geven. Door zo’n vertraging lopen kinderen ook de kans om
beïnvloed te worden door personen uit hun omgeving, die weten dat het kind
geïnterviewd zal worden door de politie (zie de discussie over contaminatie
hierboven).
De Nederlandse politie maakt gebruik van het zogenaamde Scenariomodel voor
het interviewen van kinderen. In recent onderzoek is aangetoond dat deze wijze
van interviewen leidt tot te weinig open vragen26, terwijl dit de belangrijkste vragen
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zijn in een feitengericht kindinterview. De Landelijke Expertisegroep Bijzondere
Zedenzaken van de Nationale Politie constateerde in haar rapport uit 2008 dat
30% van de zaken die zij krijgt voorgelegd, beschuldigingen van seksueel misbruik
in echtscheidingszaken betrof.27 In maar liefst 95% van deze gevallen stelde de
Expertisegroep vast dat dit zeer problematische (lees: onduidelijke) zaken waren:
‘Omdat in dergelijke zaken ondersteunend bewijs ontbreekt, is het studioverhoor
van beslissende betekenis’, staat in het rapport op pagina 114. Vanwege alle bovengenoemde complicaties, pleiten wij voor een intensieve samenwerking van Veilig Thuis en de politie, zodat onmiddellijk na een melding op een wetenschappelijk
Figuur 2. National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) interview protocol.

onderbouwde wijze met het kind gesproken kan worden over vermoedens van
seksueel misbruik. Van alle beschikbare interviewprotocollen is het NICHD-interview het best gevalideerd.28 De verschillende fasen van het interview worden
in figuur 2 gepresenteerd. Het NICHD-interviewprotocol is volledig uitgeschreven (scripted): de interviewer krijgt suggesties voor specifieke vragen die hij moet
gebruiken. Deze vragen zijn zo kort en eenvoudig als mogelijk. De uitgeschreven
vragen blijken cruciaal te zijn: getrainde interviewers die alleen in de basisrichtlijnen voor het interviewen van kinderen zijn opgeleid, zoals die van de American
Professional Society on the Abuse of Children (APSAC), blijken nog steeds veel
te weinig open vragen te stellen.29 Ook heeft onderzoek aangetoond dat alleen een
eenmalige training onvoldoende is om de nieuwe stijl van interviewen blijvend vast
te houden; regelmatige supervisie en feedbacksessies zijn essentieel.29

Adviezen voor de huisarts
Zoals wij hierboven aangaven, zijn beschuldigingen van seksueel misbruik in
scheidingszaken altijd reden voor nader onderzoek. Deze beschuldigingen mogen
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nooit zonder nader onderzoek worden afgedaan als ‘vals’. De huisarts kan in deze
gevallen het beste een neutrale houding aannemen en de betreffende ouders en
eventuele kinderen voorzien van objectieve informatie, zoals die in deze bijdrage
weergegeven is. Het is niet verstandig zelf uitgebreid vragen te gaan stellen aan
het vermeende slachtoffer. Dit moet gebeuren door de bevoegde instanties. Het
eerstaangewezen meldpunt daarvoor is Veilig Thuis.
Als de huisarts lichamelijk letsel constateert bij het kind of vermoedt dat letsel
bij het kind gerelateerd is aan mishandeling, kan inschakeling van een Centrum
Seksueel Geweld (CSG) in de regio zinvol zijn (www.centrumseksueelgeweld.nl/
kindermisbruik). De CSG’s zijn verbonden aan lokale ziekenhuizen en daar kan,
indien noodzakelijk, forensisch-medisch onderzoek verricht worden. Bovendien
zijn aan de CSG’s psychologen verbonden, die indien nodig traumabehandeling kunnen bieden. Ook het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
(LECK, www.leck.nu) biedt de mogelijkheid om forensisch-medisch onderzoek
te laten uitvoeren. Het LECK is een samenwerkingsverband van kinderartsen en
forensisch artsen van het Amsterdam UMC, Erasmus MC, UMC Utrecht en het
Nederlands Forensisch Instituut. Letselonderzoek gebeurt niet standaard bij Veilig Thuis.
Als huisarts is het ook belangrijk om te weten én te erkennen, dat in een deel
van de scheidingen waarbij beschuldigingen van seksueel misbruik (en eventueel
andere vormen van kindermishandeling) geuit worden, ook na een gedegen uitgevoerd onderzoek geen eenduidige diagnostische conclusie getrokken kan worden.
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Samenvatting
Slachtoffers van seksueel misbruik vertellen meestal niet spontaan over een verkrachting of langdurend seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. Daar zijn
vele redenen voor, bijvoorbeeld omdat ze geen relatie zien tussen klachten en
het trauma. Huisartsen op hun beurt zijn terughoudend in het bespreekbaar
maken, omdat ze onvoldoende kennis en kunde bezitten in hoe te signaleren en
hoe ernaar te vragen. Daarom blijft seksueel misbruik in de spreekkamer vaak
onbesproken en onbehandeld. Dit hoofdstuk bespreekt bij welke klachten en
contextuele factoren u als huisarts alert moet zijn op seksueel misbruik, welke
mensen extra risico lopen en dit artikel geeft aanbevelingen voor een juiste benadering.

Inleiding
Seksueel misbruik uit zich op verschillende manieren. Alle ongewenste seksuele
handelingen treffen meer vrouwen dan mannen. In Nederland heeft een op de vijf
vrouwen en 6% van de heteroseksuele mannen manuele, orale, vaginale of anale
seks tegen de wil meegemaakt.1 Bij homo- en biseksuele mannen is dat percentage
18%. Als zoenen en seksueel aanraken tegen de wil meegeteld wordt, gaat het om
indrukwekkende percentages namelijk de helft van de vrouwen en een op de vijf
mannen. (figuur 1)
Definities en meer gespecificeerde prevalentiecijfers over seksueel misbruik
staan beschreven in artikel 2 Prevalentie van seksueel geweld en presentatie aan
de huisarts in dit themanummer. Seksueel misbruik is kortom een veelvoorkomend probleem met potentieel ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de slachtoffers. Huisartsen hebben er in hun dagelijkse
praktijk veel meer mee te maken dan de meesten zich realiseren. Er wordt in
de spreekkamer niet over gepraat. De dader van seksueel misbruik is vaak een
bekende van het slachtoffer. Bij structureel misbruik komt de dader bijna altijd
uit de directe primaire leefomgeving. Bij de acute verkrachtingen zijn het in
ruim 80% van de gevallen bekenden uit het uitgaanscircuit, of van school of
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Figuur 1: Seks tegen de wil.1
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werk. Dat maakt het bespreken van het misbruik tot een groot taboe vanwege angst niet geloofd te worden, schaamte, schuldgevoelens, loyaliteiten naar
dader, angst voor wraak door dreigementen, angst voor de gevolgen, het zich
niet bewust zijn dat het niet normaal is, en er geen woorden voor hebben. Er is
een scala aan gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan actuele seksueel
misbruik of misbruik in het verleden. De huisarts is door de vertrouwenspositie
en de continuïteit van zorg bij uitstek de persoon die van groot belang kan zijn
voor het slachtoffer om het stilzwijgen te doorbreken op weg naar herstel. Vaardigheden om te signaleren, om kwetsbare groepen te herkennen en om op een
juiste manier het gesprek te voeren en te handelen zijn cruciaal. Dit hoofdstuk
geeft inzicht in deze onderwerpen.

Signaleren
In de praktijk van de huisarts zal het meestal gaan om een vermoeden van misbruik. Een vermoeden vormt zich op basis van de aard van de klachten en van de
context en voorgeschiedenis van de patiënt.2
Klachten
Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen en bijna de helft van de mannen ervaart problemen door een verkrachting.1 Daarbij noemt 40% van de
vrouwen en 29% van de mannen psychische klachten, en 28% van de vrouwen
en 22% van de mannen seksuele problemen. Bovendien wijt 22% van de vrou57

wen en 15% van de mannen de later opgetreden relatieproblemen aan de verkrachting.1 Een recent grootschalig onderzoek onder 42.000 vrouwen uit de 28
lidstaten van de Europese Unie meldt dat 84% van de vrouwen die ooit slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, ernstige en langdurige psychologische
gevolgen ondervinden. Het gaat om depressieve klachten, angst- en paniekaanvallen, posttraumatische stressstoornissen (PTSS), slaapproblemen, somatisch
onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en seksuele problemen.3,4 De kans
op het ontstaan van SOLK en psychiatrische stoornissen na seksueel misbruik
is groter vergeleken met vrouwen zonder ervaringen met seksueel misbruik.5,6
(tabel 1)
Tabel 1. De gevolgen van seksueel misbruik.5,6
Gevolgen van seksueel misbruik

OR

Psychogene insulten

3.0

Chronische bekkenpijn

2.7

Maag-darm stoornissen

2.4

Aspecifieke chronische pijn

2.2

Slaapstoornissen

16.1

Zelfmoordpogingen

4.1

Angststoornissen

3.0

Eetstoornissen

2.7

Depressie

2.7

PTSS

2.4

Automutilatie, tentamen suïcide, misbruik van alcohol, drugs, pijnstillers
en psychofarmaca, en eetstoornissen als boulimia en anorexia komen vaak
als gevolg van (seksueel) geweld voor. Bedenk dat het in 15% van het aan
de huisarts gemelde fysieke partnergeweld ook om seksueel geweld gaat. De
helft van de slachtoffers van een verkrachting ontwikkelt zonder therapie een
PTSS. Dat is meer dan na andere traumatische ervaringen, waar PTSS ontstaat bij 5% van de mannen en 10% van de vrouwen.4 Van de SOLK-klachten vormen in het bijzonder chronische pijnklachten van spieren, gewrichten,
nek, schouder en hoofd belangrijke signalen van misbruik. Een verhoogde
alertheid, een constant gevoel van onveiligheid, op je hoede te moeten zijn
en geestelijke instabiliteit, leiden tot toegenomen spierspanningen. Ook patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom, het prikkelbaredarmsyndroom en chronische bekkenpijn blijken vaker een verleden te hebben van
seksueel misbruik en geweld dan patiënten zonder deze klachten.7 Angst en
paniek veroorzaken hyperventilatieklachten met hartkloppingen, pijn op de
borst en tintelingen in de extremiteiten. In tabel 2 staan obstetrische en gynaecologische klachten die een signaal kunnen zijn voor misbruik en geweld
actueel of in het verleden.
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Tabel 2. Obstetrische en gynaecologische signalen van seksueel geweld.
Obstetrische en gynaecologische klachten van seksueel geweld
Chronische (gynaecologische) onderbuikklachten
Pijn gebied vagina/ uterus
Paniek bij partus
Machteloosheid, flashbacks
Overactieve bekkenbodem
SOA, UWI
Afwijkend uitstrijkje
Bloedverlies zwangerschap
Ongewenste zwangerschap, abortus
Seksuele problemen

Context en voorgeschiedenis
Slachtoffers van seksueel geweld zijn meestal grootgebruikers van de gezondheidszorg. Daar zorgen de gevolgen van het misbruik met bovenstaande psychiatrische en SOLK-klachten voor. Hun ervaren gezondheid is lager en hun
financiële en werkomstandigheden zijn door gemiste opleidingskansen in het
verleden slechter. Ze beschikken over minder bronnen waaruit ze vanzelfsprekend kunnen putten om deel te nemen aan maatschappelijke welstand en welbevinden. Dat zou voor de huisarts een belangrijk signaal moeten zijn voor
een vermoeden van trauma’s in de voorgeschiedenis. Hetzelfde geldt voor
aperte zorgmijders, bijvoorbeeld patiënten die medicatie (pijnstillers en psychofarmaca) via de praktijkassistente bestellen en weigeren op het spreekuur
te komen of afspraken verzuimen. Naast de hoge consultfrequentie vallen
de verzoeken om verwijzingen voor aanvullend onderzoek of specialist op,
met een dwingende zoektocht naar somatische oorzaken, ondanks normale bevindingen. Ingezette behandelingen geven vaak geen baat, waardoor de
huisarts bevangen kan worden door een gevoel van onmacht. Gevoelens van
onmacht zouden voor huisartsen altijd een moment van reflectie moeten zijn
om stil te staan bij vragen over wat mogelijk aan de hand is. Seksueel misbruik en geweld horen dan als vermoedens in de overwegingen meegenomen
te worden.
Meestal zijn slachtoffers bang dat ze door het misbruik lichamelijk (inwendig) letsel hebben opgelopen. Omdat het juist bij angst voor ziekten en letsel
van groot belang is om lichamelijk vaak gynaecologisch onderzoek te verrichten, kan onverwacht gedrag bij dit onderzoek, zoals angstig, erg meegaand of
uitdagend gedrag, eveneens een signaal van niet-pluis zijn en een vermoeden op
seksueel misbruik oproepen. Seksuele traumata, mishandeling, verwaarlozing in
het verleden moeten de huisarts alert maken op actueel misbruik. Een seksueel
trauma in het verleden verhoogt immers bij ongeveer twee op de drie slachtoffers de kans op herhaling in de toekomst (revictimisatie). Eén op de vier man59

nelijke en bijna de helft van de vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik
zal later in zijn of haar leven opnieuw geconfronteerd worden met seksueel misbruik.8 Van de slachtoffers van de acute verkrachtingen, die in 2018 hulp kregen
van een van de 16 Nederlandse Centra Seksueel Geweld, rapporteerde een op de
vier eerder seksueel geweld te hebben meegemaakt.9 Een herhaald slachtofferschap moet dus het vermoeden op actueel misbruik versterken. Vluchtelingen,
zeker vrouwen die alleen reizen, worden tijdens de vlucht, evenals in het land
van herkomst, frequent met verkrachtingen geconfronteerd. Vragen naar seksueel geweld bij vluchtelingen, nadat een vertrouwensrelatie is opgebouwd, is
noodzakelijk. Ook bij patiënten die opgegroeid zijn in eenoudergezinnen, na
vechtscheidingen, of in samengestelde gezinnen, is het zinvol om in de context
van SOLK en psychiatrische klachten te denken aan seksueel geweld.

Risicogroepen
Seksueel misbruik betreft misbruik in machtsafhankelijke relaties, meestal genderbased, met mannen in de machtspositie. Jonge vrouwen, adolescenten tussen
de 12 en 18 jaar, en vrouwen tussen de 18 en 25 lopen het meeste risico op acute verkrachtingen10 (tabel 3). Het verkrachtingsrisico is tussen de 12 en 24 jaar
vier keer zo groot vergeleken met andere groepen. Sexting, het maken en versturen van persoonlijke naaktfoto’s of seksfilmpjes van zichzelf via sociale media,
en het afspreken en hebben van seks via datingapps komt in de leeftijdsgroep
18-24 jaar het meest voor, overigens even vaak als in de groep mensen zonder
een vaste relatie.1 Jonge vrouwen met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen,
geen vriendenkring, schoolverzuim, en sociaal geïsoleerd zijn ontvankelijk en
een makkelijke prooi voor mensen of mannen met slechte bedoelingen. Ook
vrouwen met een cognitieve (of lichamelijke) beperking zijn vaker slachtoffer
van seksueel misbruik. Bij de acute verkrachtingen gaat het om 20% van alle
slachtoffers.10 Zij kunnen situaties van onveiligheid niet altijd goed inschatten,
zijn gevoelig voor complimenten en meer geneigd om in een machtsafhankelijke
relatie verstrikt te raken.
Daarnaast vormen patiënten met seksueel geweld en emotionele verwaarlozing in de voorgeschiedenis, patiënten die lijden aan psychiatrische aandoeningen, en patiënten waarbij veel hulpverlening betrokken is (43% van de acute
verkrachtingen) een risicogroep voor seksueel misbruik (tabel 3). Alcohol en
drugs spelen bij misbruik een belangrijke rol. Beide veroorzaken een sterk verhoogd risico op seksueel geweld. Bij de slachtoffers van een verkrachting geeft
29% aan dat zij zelf en/of de dader alcohol of drugs hadden gebruikt, 31% van
de vrouwen en 23% van de mannen.1 Alcohol zorgt ervoor dat het slachtoffer
minder alert is op onveilige situaties, op gevaar, en tevens minder in staat is om
zich te verweren, weg te lopen, of het geweld te stoppen. De dader is met alcohol
overmoedig, egocentrisch, op eigen genot uit, grenzeloos, en, zeker in combinatie met drugs als cocaïne, agressief. In het CSG Gelderland-Zuid en -Midden
geeft een op de vier slachtoffers aan dat er sprake was van (onvrijwillig) gebruik
van alcohol en/of drugs (tabel 3).
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Tabel 3. Kenmerken slachtoffers CSG Gelderland-Zuid en-Midden 2018.10
Kenmerk slachtoffer

Percentage van de slachtoffers

Cognitief beperkt

20%

Actueel gebruik psychofarmaca

14%

DFSA*

24%

Eerder seksueel misbruik

29%

Hulpverlening aanwezig

43%

* DFSA = Drug facilitated sexual assault = vermoeden van seksuele activiteit (aanranding of verkrachting) waarbij er instemming afwezig is of niet-geldig door het effect van drugs, incl. alcohol

Bespreekbaar maken
Een op de vier vrouwen en een op de drie mannen heeft nooit iets over het meegemaakt seksueel geweld aan iemand verteld.1 De meeste slachtoffers willen het
misbruik zo snel mogelijk vergeten. Het is niet ongewoon dat de huisarts degene
is aan wie een slachtoffer voor het eerst vertelt over een aanranding of verkrachting in het verleden. De meeste slachtoffers leggen ook geen relatie met ervaren
klachten en het seksuele geweld. Als slachtoffers erover vertellen is dat in de
eerste plaats aan vrienden, kennissen of familie. Van alle slachtoffers vraagt 20%
van de vrouwen en 10% van de mannen professionele hulp aan arts of andere
hulpverlener.1 Er kan dus met recht gesproken worden over seksueel geweld als
een verborgen geheim. Omdat veel slachtoffers het seksueel misbruik verzwijgen
en omdat hulpverleners signalen niet herkennen is de hulp aan slachtoffers vaak
niet adequaat.2 Het gesprek in de spreekkamer over seksueel misbruik vindt niet
plaats. Huisartsen zijn terughoudend om naar vervelende seksuele ervaringen
en seksueel misbruik te vragen, omdat ze bang zijn dat de arts-patiëntrelatie
verstoord wordt. Soms vrezen hulpverleners dat ze door te vragen de doos van
Pandora, een bron van ellende, openen en geconfronteerd worden met een bodemloze put aan narigheid. Door een tekort aan kennis en de complexiteit van
het probleem voelen ze zich niet in staat en ook niet geroepen een oplossing te
bieden. Slachtoffers op hun beurt verwachten meestal niet dat de huisarts alle
problemen direct kan oplossen. Ze wensen vooral een luisterend, niet veroordelend oor, met compassie voor en erkenning van hetgeen hun is aangedaan. Ze
willen een vriendelijke dokter, waarbij ze zich veilig voelen, omdat deze vertrouwelijk met hun verhaal en het gesprek in de spreekkamer zal omgaan.11 Communicatievaardigheden en een goede arts-patiëntrelatie zijn wezenlijke voorwaarden voor het gesprek over seksueel misbruik.
Er zijn verschillende manieren om naar misbruik te vragen. De vraag kan het
beste aansluiten bij de lichamelijke of psychische klachten of problemen waar de
patiënt hulp voor vraagt. Leg altijd uit waarom u ernaar vraagt. Twee voorbeelden
van de direct manier van vragen zijn: ‘Uit ervaring weet ik dat mensen (vrouwen
of mannen) met de klachten die u beschrijft, vaak iets naars, iets vervelend hebben
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meegemaakt zoals vervelende seksuele ervaringen (of seksueel misbruik). Speelt
dit bij u mogelijk ook?’ De huisarts kan het ook algemener en neutraler vragen:
‘Omdat we weten dat veel mensen (vrouwen of mannen) lichamelijk of seksueel
misbruik meemaken en dat dit allerlei lichamelijke en psychische klachten kan
veroorzaken, vragen we tegenwoordig routinematig naar seksueel misbruik en
partnergeweld. Heeft u daarmee in uw leven te maken gehad?’
Een meer indirecte manier is de vraag ‘Omdat deze klachten vaker voorkomen
bij problemen in een relatie, mag ik u iets vragen over uw huidige of vroegere relaties (of seksuele ervaringen)?’ Vervolgens kunt u afhankelijk van het antwoord
vragen stellen als ‘Zijn er vaak spanningen in de relatie?’ Of ‘Voelt u zich veilig
in de relatie?’ Het verloop van het gesprek geeft aan of er vragen over vervelende
seksuele ervaringen, hetzij aanranding of verkrachting als een eenmalige gebeurtenis, hetzij als structureel misbruik aan bod kunnen komen. Bij laaggeletterden
of mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk een concrete
vraag gesteld worden. Een vraag als ‘Komt of zit iemand wel eens aan u terwijl u
dat eigenlijk niet wilt?’, is een goed voorbeeld.
Het is belangrijk om als een patiënt voor het eerst over misbruik vertelt (disclosure) dat u het consult afsluit met de vraag wat de patiënt na het consult gaat
doen. Moedig haar of hem aan om contact te zoeken op welke manier dan ook
met een vertrouwd persoon. Belangrijk is dat u de patiënt een vervolgconsult aanbiedt. Patiënten begrijpen dat een positief antwoord op een van bovenstaande vragen meer tijd vereist en dat een vervolgafspraak belangrijk is. Maak die (langere)
afspraak liefst direct samen met patiënt bij de assistente, maar laat de beslissing
over wel of geen vervolgafspraak en de termijn waarop over aan de patiënt. In
mijn ervaring vinden patiënten een vervolgafspraak zeer prettig. Ze hebben in de
tussentijd meestal zelf gereflecteerd over hetgeen in het eerste consult is besproken. Geef na een disclosure duidelijk uw bereikbaarheid (werkdagen) aan, zodat
de patiënt u indien nodig telefonisch weet te vinden.

De benadering
Direct na een verkrachting
Vroegtijdige en goed uitgevoerde, adequate behandeling direct na een verkrachting biedt bescherming tegen het ontstaan van lichamelijke en psychische schade.
Het kan herhaling, revictimisatie, van het geweld voorkomen. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp voor iedereen die 7 dagen of korter
een aanranding of een verkrachting heeft meegemaakt.9.10 Het centrum is er voor
man en vrouw, jong en oud. Er zijn 16 CSG’s verspreid over het land, die alle binnen een uur rijden bereikbaar zijn. (www.centrumseksueelgeweld.nl) In een CSG
kunnen slachtoffers rekenen op integrale medische en psychologische hulp en een
forensisch-medisch onderzoek. Vaak willen de slachtoffers uit angst, schuld en
schaamte geen hulp, laat staan aangifte doen. Het is belangrijk om het slachtoffer
te informeren over de gevolgen voor hun lichamelijke en psychische gezondheid,
en over de kans die de eerste 7 dagen (liefst zo snel mogelijk na het trauma) biedt
om door een betrouwbaar forensisch sporenonderzoek de bewijslast bij (eventue62

Figuur 2. Locaties 16 Centra Seksueel Geweld
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le) aangifte te versterken. De huisarts kan het slachtoffer motiveren om juist in de
verwarrende periode na een verkrachting de noodzakelijke acute hulp te zoeken.
In de acute fase focust de medische zorg op het behandelen van eventuele letsels,
het voorkomen van een ongewenste zwangerschap en van seksueel overdraagbare
aandoeningen (SOA). Indien geïndiceerd en gewenst wordt de morning-afterpil
(MAP) voorgeschreven. Is het te laat voor de MAP, maar wel binnen 5 dagen na
de verkrachting, dan wordt onder bescherming van antibiotica een Cu-IUD geplaatst. Er worden nulmonsters SOA en HIV afgenomen en er wordt beoordeeld
of er een indicatie is tot Post Expositie Profylaxe (PEP) en Hepatitis B-vaccinatie.
PEP en hepatitis B moeten binnen 72 uur gestart worden. De screening op andere
SOA’s dan HIV is na 2 weken. Op indicatie zal op drugs en/of alcohol worden
gescreend.
Het forensisch onderzoek vindt plaats als het slachtoffer aangifte wil doen. In die
situaties komt de zedenrechercheur voor het verplichte, informatieve gesprek naar
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de locatie van de acute opvang. In het merendeel van de 16 CSG’s vindt de acute
opvang plaats op de SEH of de GGD. Op verzoek van de zedenrechercheur voegt
de forensisch arts zich bij het team voor het sporenonderzoek. Voor kinderen en
jongeren onder de 14 jaar wordt vanwege de specifiek vereiste deskundigheid de
forensisch arts van het Nederlands Forensisch Instituut ingeschakeld, die zich ter
plekke bij het team aansluit. De meeste slachtoffers willen na de verkrachting zo
snel mogelijk weg van de plaats van delict, veilig naar huis, douchen, uitrusten en/
of doen alsof er niets gebeurd is. Hoewel goed te begrijpen vanuit het slachtoffer,
toch is het belangrijk om te zorgen dat het onderzoek naar sporen zo betrouwbaar
mogelijk uitgevoerd wordt. Daarom zijn een aantal tips in de situatie direct na
seksueel geweld van belang zoals niet douchen of wassen, niet de tanden poetsen,
niet naar het toilet gaan, niet eten of drinken, en niet de kleren gedragen tijdens de
verkrachting, in de was doen.
Psychologische hulp in de acute fase bestaat uit psycho-educatie, dat is uitleg
geven over wat normale reacties zijn op een trauma. Dit kan de acute stress na het
trauma verminderen en het risico op het ontwikkelen van een PTSS verkleinen.
Kennis over seksuele traumata, onder andere de vele uitingsvormen, de dynamiek
tussen dader en slachtoffer, de gevolgen, de verwerking, en mogelijke behandelingen is nodig om mensen met een trauma te kunnen begrijpen en hen goed te
kunnen informeren. Informatie geven over normale reacties na de verkrachting is
belangrijk. Zo kunnen slachtoffers herbelevingen krijgen, gevoelens hebben van
schaamte en ongeloof dat dit hun is overkomen (waarom ik en waarom juist door
die aardige persoon?), zich schuldig voelen en/of boosheid ervaren. Vaak voelen
ze zich in de war, verdoofd, slapen ze slecht, zijn ze angstig, vertonen vermijdingsgedrag, zijn somber en kunnen zich moeilijk concentreren. Belangrijke adviezen
in die eerste fase zijn om een normaal dag- en nachtritme aan te houden, gezond
te eten, geen alcohol en drugs te gebruiken, en het gewone leven weer zo snel mogelijk oppakken. Afleiding zoeken en het vertellen aan en steun zoeken bij familie
en vrienden zijn belangrijk. In elk geval is het streven dat het misbruik niet een
geheim wordt waar niemand van weet. Voor schoolgaande kinderen en studenten
is een melding bij een mentor aan te raden, zonder dat de hele school het hoeft
te weten. Afhankelijk van de persoon kan het erover schrijven opluchting geven.
Blijven de klachten na een maand bestaan dan is traumatherapie aangewezen. De
meeste CSG’s leggen na toestemming van het slachtoffer contact met de huisarts
voor de overdracht van de zorg.
Het risico op PTSS is groter en de prognose slechter als het slachtoffer jonger is, een eerder (seksueel) trauma of stressvolle gebeurtenis in de jeugd heeft
meegemaakt, eerder psychiatrische problemen heeft ervaren, weinig emotionele
en cognitieve vaardigheden bezit, het trauma gewelddadiger is en/of met meerdere
daders, het een dader betreft die zou moeten beschermen (onder andere ouderlijk
gezin, docent, mentor) en het slachtoffer gebrek aan sociale steun ervaart. Negatieve reacties van de omgeving en hulpverleners vormen in de acute fase een
belangrijk obstakel voor herstel. Het blaming the victim met de waaromvragen:
waarom was je nog zo laat op straat, waarom ben je met hem meegegaan, waarom heb je zoveel gedronken, waarom ging je alleen naar huis, waarom vertel je
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het nu pas?, impliceren een schuldvraag. Ze richten bij het slachtoffer ernstige
schade aan.11 Wat het slachtoffer bovenal wil, is erkenning voor hetgeen gebeurd
is, hetgeen haar of hem is overkomen, voor de angst, pijn, machteloosheid, vernedering en de verwarring. De eerste opvang moet een gevoel van veiligheid aan
het slachtoffer teruggeven. Centraal staat dat het belangrijk is te benadrukken
dat het slachtoffer zelf geen schuld heeft aan het gebeurde en medeplichtig is aan
het misbruik. Psycho-educatie is aangewezen om het blaming the victim-fenomeen
te doorbreken en een aantal mythen te ontkrachten. Het zijn klassieke mythen
die ondanks de verworven kennis hardnekkig blijven bestaan en die slachtoffers
gevangen houden in hun schuld en schaamte. Zoals het idee dat slachtoffers zich
moeten verzetten, schreeuwen of weglopen en er zonder geweld of verzet geen
sprake is van misbruik. De helft van de slachtoffers verstijft tijdens de verkrachting, ze voelen zich verlamd, ze bevriezen en kunnen zich niet verzetten.11 Dat is
een fysiologische reactie op stress en op doodsangst. Ook de lubricatie bij vrouwen en de erectie bij mannen zijn fysiologische reacties op stress.12 Het optreden
van een genitale reactie is geen bewijs van instemming, maar een teken van grote
angst, waardoor alle bloedvaten opengaan. Door bloedstuwing krijgt de man een
erectie en wordt de vagina van de vrouw nat en de clitoris gezwollen. Een dader
gebruikt dat vaak als bewijs dat het slachtoffer instemt met de seksuele handeling.
Slachtoffers raken door die onverwachte lichamelijke reacties in de war, ze schamen zich en voelen zich schuldig. Ze zijn opgelucht te horen dat het helemaal niet
onbewust een teken van instemming is.
Na verloop van tijd
De meeste slachtoffers hebben professionele hulp nodig om te herstellen van traumata van seksuele aard. Seksueel geweld tast immers het gevoel van eigenwaarde
aan, het interfereert met de eigen identiteit, het zelfgevoel van het slachtoffer. Het
moment echter waarop slachtoffers hulp zoeken verschilt sterk. Het verloop van
het herstel is ook niet goed te voorspellen, omdat het herstelproces dynamisch
verloopt.13 Slachtoffers zoeken naar een balans tussen ontkenning enerzijds en
anderzijds de behoefte aan professionele hulp. Zij willen zwijgen, willen vermijden
eraan te denken, niets oprakelen, ze willen vooral doorgaan met hun leven. Mogelijk is dit vermijdingsgedrag een bescherming tegen te overweldigende emoties.
Dat is een van de redenen waarom slachtoffers zo vaak zwijgen over het gebeurde
en het snel willen vergeten. Anderzijds voelen ze dat het niet lukt om het gebeurde
te vergeten en voelen ze de noodzaak voor professionele hulp. Om hulp vragen
roept echter angst op, omdat oud zeer wordt opengebroken, angst voor het onbekende, angst voor controleverlies, en hulpvragen een vertrouwen in de hulpverlener veronderstelt.13 De huisarts moet daarom vooral luisteren om te kunnen
beoordelen in welke fase van herstel zich het slachtoffer bevindt. Goed aansluiten
bij de behoefte van het slachtoffer is noodzakelijk en vooral ook niet te snel gaan
en teveel vanuit het doktersperspectief willen.
Als patiënten niet spontaan over hun seksuele traumata in het verleden vertellen, is het allerbelangrijkste voor de huisarts om eraan te denken, te signaleren
en te durven vragen. In een goede arts-patiëntrelatie, gestoeld op wederzijds ver65

trouwen, vindt een meerderheid van de patiënten dat de huisarts mag vragen naar
intieme en pijnlijke zaken. Bij slachtoffers is vaak het vertrouwen in mensen en
soms ook in hulpverleners door het trauma geschonden. De huisarts zal daarom
geduldig en voorzichtig extra moeite moeten doen om het vertrouwen met een
slachtoffer op te bouwen. De huisarts heeft de tijd in de vele (korte) contacten
door de jaren heen. Dat geeft continuïteit van zorg en brengt stabiliteit. Aandacht
voor het verhaal, onbevooroordeeld luisteren, erkenning voor het aangedane leed,
een veilige sfeer en vertrouwen bieden, op zoek gaan naar de hulpbronnen die het
slachtoffer heeft aangeboord om verder te leven, en zoveel mogelijk aansluiten bij
wensen en mogelijkheden van het slachtoffer zijn kernkwaliteiten van een goede
benadering en hulpverlening. Empathie tonen, maar geen medelijden uitstralen is
de juiste attitude. Empathie bekrachtigt, medelijden verzwakt.
Kortom: de huisarts is door de vertrouwenspositie en de continuïteit van zorg
bij uitstek de persoon die van groot belang kan zijn voor het slachtoffer om het
stilzwijgen te doorbreken op weg naar herstel. Vaardigheden om te signaleren, om
kwetsbare groepen te herkennen en om op een juiste manier het gesprek te voeren
en te handelen zijn cruciaal. Durf te vragen!
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Verkrachting onder invloed. Welke middelen,
symptomen en hoe aan te tonen?
Dr. Doreth Teunissen, huisarts, senioronderzoeker en docent Radboudumc Nijmegen,
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen

Samenvatting
Bij naar schatting 2% van de verkrachtingen is sprake van een aangetoonde al dan
niet vrijwillige inname van middelen die er voor zorgen dat de vrouw niet in staat is
om instemming te verlenen voor seksuele activiteiten. Dit percentage is hoogstwaarschijnlijk in werkelijkheid veel hoger. Het gaat hierbij om alcohol, sederende medicatie en/of illegale drugs. Symptomen zijn afhankelijk van het gebruikte middel, de
dosis, manier van inname, maar ook van lichaamsgewicht, geslacht lengte en tijd. Bij
verdenking op middelengebruik tijdens een verkrachting moet zo snel mogelijk urine
en bloed worden afgenomen. Naarmate het delay tussen het voorval en de afname
van urine en bloed groter wordt, is de kans kleiner dat het middel nog aan te tonen is.

Inleiding
Verkrachting onder invloed is een vorm van verkrachting waarbij het slachtoffer
door de effecten van al dan niet vrijwillige inname van alcohol, een sederend geneesmiddel en/of illegale drugs niet in staat is om instemming te verlenen voor seksuele activiteiten. De internationaal term hiervoor is DFSA (drug facilitated sexual
assault). We onderscheiden hierbij twee vormen: (1) een verkrachting waarbij het
slachtoffer zonder medeweten of onder dwang drugs heeft gebruikt en daardoor
niet of niet goed in staat is om aan te geven dat hij of zij iets niet wil (proactieve
verkrachting onder invloed); en (2) een verkrachting waarbij het slachtoffer vrijwillig alcohol of drugs heeft gebruikt (opportunistische verkrachting onder invloed).1
In de media wordt vooral gewaarschuwd voor proactieve verkrachting waarbij er
ongemerkt snelwerkende sedativa zoals flunitrazepam (rohypnol) of gamma-hydroxybutyrate (GHB) aan een drankje worden toegevoegd (spike-drinking). In de
praktijk hebben we meestal te maken met opportunistische verkrachting.2
Slachtoffers van verkrachting onder invloed zijn hoofdzakelijk vrouwen met
een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. De dader is in driekwart van de gevallen een
bekende en de verkrachting vindt vooral plaats in of in de buurt van bars, nachtclubs of de woning van de dader.1,3 Het is maar zelden dat het slachtoffer zich
helemaal niets meer van het gebeuren kan herinneren. Slachtoffers die vrijwil67

lig drugs hebben ingenomen en/of te veel alcohol hebben gedronken, voelen zich
vaak schuldig aan het voorval waardoor ze minder snel aangifte doen.4 Ook de
omgeving is geneigd om bij verkrachting waarbij vrijwillig alcohol en/of drugs is
ingenomen het slachtoffer als medeschuldige te zien.5
Van alle gemelde verkrachtingen rapporteert de literatuur dat er bij ongeveer 2%
sprake is van bewezen middelengebruik.2 Dit is hoogstwaarschijnlijk een forse onderrapportage en selectie, omdat slachtoffers zich lang niet altijd melden en hulpverleners er niet altijd aan denken om toxicologisch onderzoek te doen. Daarnaast
is er vaak een delay tussen het voorval en de melding waardoor sommige middelen
niet meer aantoonbaar zijn. Er zit daarom ook vaak een groot verschil in het percentage slachtoffers dat zegt alcohol te hebben gedronken op het moment van het
voorval en het percentage slachtoffers waar daadwerkelijk ethanol in het bloed en/
of de urine wordt aangetoond.6 Vooral bij middelen met een korte halfwaardentijd
(zoals GHB, flunitrazepam) moet hier rekening mee worden gehouden.

De gebruikte middelen
De middelen die kans op verkrachting onder invloed vergroten zijn te verdelen in
drie groepen; alcohol, sederende geneesmiddelen zoals benzodiazepines en antidepressiva en illegale drugs. Uit een Nederlands onderzoek bleek dat bij 73% van
de verkrachtingen waarbij een aanwijzingen bestonden voor verkrachting onder
invloed bij toxicologisch onderzoek, alcohol en/of drugs in het bloed of urine aantoonbaar was.7 In 47% van de gevallen betrof het ethanol, waarbij het gemiddelde
geëxtrapoleerd promillage ethanol op het moment van het voorval 2.0 promille
betrof. Een promillage wat desoriëntatie, geheugenverlies en zelfs bewustzijnsverlies
kan veroorzaken. In 24% van geteste monsters werden stimulantia als cocaïne of
MDMA (methyleendioxymethamfetamine/XTC) aangetroffen en in 10% cannabis.
Bij de sedativa betrof het in 10% een benzodiazepine, in 1% andere middelen
zoals codeïne en methadon, in 1% een hypnoticum en in 2% een antidepressivum. Van diegenen die positief waren voor één middel, was de helft positief op
meerdere middelen. Een opvallende bevinding was dat GHB sporadisch werd
aangetroffen, waarschijnlijk omdat het door de extreem korte halfwaardetijd
niet meer aantoonbaar was. In hoeverre de verschillende middelen al dan niet
vrijwillig waren ingenomen was niet bekend. Naarmate het delay tussen de gebeurtenis en het moment van testen toenam was het aantal patiënten met een negatief testuitslag groter. In soortgelijke studies in verschillende andere Europese
landen en in America werd in 30-76% ethanol aangetroffen, 26-58% cannabis,
4-23% amfetamine en 10-15% benzodiazepines.6
De data van het CSG Gelderland Zuid- en-Midden laten zien dat 1 op de 10
slachtoffers die zich in 2017 bij meldden bekend waren met psychofarmacagebruik
op voorschrift en bij 24% was er verdenking op verkrachting onder invloed.8 1 op
de 10 slachtoffers gebruikte psychofarmaca, terwijl in de algemene bevolking 3 op
de 100 mensen dergelijke middelen gebruikt.9 Kwetsbare vrouwen lopen dus extra
gevaar. GHB en benzodiazepines zijn vanwege hun snelle werking binnen 5 à 10
minuten, bij uitstek geschikt als proactive rape drug. De drugs zijn zowel als op68

lossing als in tablet, capsule en poedervorm verkrijgbaar en hebben meestal geen
afwijkende smaak of geur. GHB verliest in een alcoholdrankje zijn zoutachtige
smaak.1 De maximale concentratie van flunitrazepam wordt na 0,4-2 uur bereikt.
De eliminatiehalfwaardetijd van flunitrazepam is 16-35 uur. De werkingsduur is
desondanks kort, omdat deze wordt bepaald door de grote distributie over de weefsels.1 GHB heeft een halfwaardetijd tussen de 30-60 minuten en is dosisafhankelijk.

De symptomen
De symptomen die kunnen optreden na middelengebruik zijn afhankelijk van
onder andere: het gebruikte middel of de gebruikte middelen, manier van inname, dosis, aantal eenheden alcohol, geslacht, lichaamsgewicht, lengte en tijd.7 De
symptomen die kunnen optreden bij een intoxicatie staan weergegeven in tabel 1.
Alcohol heeft naast een sederende werking ook een amnestisch effect. De sederende werking veroorzaakt net als sederende geneesmiddelen onder andere sedatie,
duizeligheid, desoriëntatie en eventueel bewustzijnsverlies. Illegale drugs kunnen
ook sederend werken maar ook juist stimulerend zoals XTC. De stimulerende
werking beïnvloedt het beoordelingsvermogen en lijdt tot impulsiviteit waardoor
het slachtoffer minder goed in staat is om aan te geven dat hij of zij iets niet wil.
Een ontwikkeling die zich in Nederland voordoet, is dat de leeftijd waarop
GHB wordt gebruikt steeds jonger wordt, dat het aantal XTC-gerelateerde intoxicaties toeneemt en dat het aandeel matige en ernstige intoxicaties door XTC
toeneemt. Waarschijnlijk is dit een gevolg van toename van sterk-gedoseerde en
vervuilde XTC-tabletten. Zo is het gemiddelde gehalte van de psychoactieve stof
3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) in XTC-tabletten tussen 2009 en
2013 bijna verdubbeld.10
Tabel 1. De volgende symptomen kunnen wijzen op middelengebruik.10

•	
sufheid, slaperigheid, ataxie, verlies van bewustzijn (opiaten, slaapmiddelen, alcohol, gammahydroxyboterzuur);

•	
slaperigheid afgewisseld met opwinding en agressie (alcohol, gammahydroxyboterzuur, ketamine);
•	
prikkelbaarheid, opwinding, agressiviteit, gewelddadigheid (amfetaminen, XTC, cocaïne);
•	
hallucinaties, wanen, psychose, delier (diverse drugs en geneesmiddelen, alcohol, gammahydroxyboterzuur, LSD);

•	
rode verkleuring in het oogwit en snelle hartslag (cannabis, hasj, wiet);
•	
zweten, speekselvloed, tranenvloed, braken, diarree, urinelozing (cholinerg werkende stoffen:
organofosfaten, carbamaten, diverse landbouwgifstoffen en strijdgassen);

•	
droge huid, urineretentie, tachycardie (anticholinerg werkende stoffen: diverse drugs en geneesmiddelen);

•	
mydriasis in beide ogen, tachycardie, hyperthermie (amfetaminen, XTC, cocaïne);
•	
miosis in beide ogen, ademhalingsdepressie, bradycardie, verlies van bewustzijn (opiaten: heroïne,
morfine, fentanyl, methadon);

•	
helderrode verkleuring van de huid (koolmonoxide, cyanide = blauwzuurgas).
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Het aantonen van de verschillende middelen
Hulpverleners zijn in het geval van een verkrachting niet altijd alert op alcohol- of drugsgebruik. Symptomen die hier op wijzen zijn niet altijd aanwezig
of worden niet herkend waardoor toxicologisch onderzoek achterwege blijft.
Het vaststellen van alcohol- of drugsgebruik is niet alleen belangrijk omdat
het forensisch bewijsmateriaal oplevert, maar ook voor de verwerking van
het voorval. Om alcohol, sederende geneesmiddelen en illegaal drugsgebruik
aan te kunnen tonen moeten zo snel mogelijk bloed en urine worden onderzocht. Naarmate het delay tussen het voorval en afname van bloed en
urine groter wordt, neemt de kans toe dat het middel niet meer aantoonbaar
is. Het promillage ethanol wordt bepaald in het bloed. Hoe lang ethanol
aantoonbaar blijft, is afhankelijk van de hoeveelheid ingenomen alcohol.
Alcohol wordt namelijk met een constante snelheid afgebroken, die bovendien per persoon verschilt.1 Urine kan gebruikt worden voor de kwalitatieve
screening op drugs, ook wel drugs of abuse (DOA)-screening genoemd (tabel
2). Dit betreft een routinematige screening die in vrijwel ieder ziekenhuis in
Nederland beschikbaar is en die meestal gericht is op de aanwezigheid van
amfetamine, cocaïne, opiaten, cannabis en barbituraten, benzodiazepines,
methadon en GHB. Op andere drugs, zoals paddo’s, lsd en mefedron, wordt
niet gescreend.
Tabel 2. De tijdsduur dat de middelen, waarop gescreend wordt met de DOA-screening, in de urine aantoonbaar zijn.
Middel

Aantoonbaar in urine tot

Amfetamine

1-3 dagen (bij alkalische urine tot 1 week)

Cocaïne (als metaboliet: benzoylecgonine)

Na eenmalig gebruik: 2-3 dagen
Na chronisch gebruik: 7-16 dagen

Opiaten

Afhankelijk van de halfwaardetijd van het gebruikt opiaat

Cannabis

30 dagen

Barbituraten

Afhankelijk van de halfwaardetijd van gebruikt barbituraat

Benzodiazepine

Afhankelijk van de halfwaardetijd van gebruikt benzodiazepine

Methadon

2-6 dagen

GHB

8 uur

Bron: http://toxicologie.org
Let op: dit is een globale inschatting, de individuele verschillen kunnen groot zijn1

De testen kunnen per ziekenhuis verschillen. De screening is vaak binnen 30
minuten bekend en wordt gerapporteerd als ‘positief’ of ‘negatief’ voor een betreffende groep. Wanneer de testuitslag positief is voor een bepaalde groep, kan
de urine of het simultaan afgenomen bloed desgewenst worden onderzocht om
de specifieke drug aan te tonen.11,12 Om de concentratie van de stof te bepalen
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(kwantitatief laboratoriumonderzoek) ten tijde van de afname is bloedonderzoek
nodig. Er zijn diverse analysemethodes beschikbaar om een geneesmiddel of drug
in bloed te identificeren en kwantificeren. Deze kwantitatieve methoden zijn ingewikkelder en daarom duur en tijdrovend. Urine is niet geschikt voor het kwantificeren van de drugs omdat de concentratie afhankelijk is van de hoeveelheid die
gedronken is; bij een grote vochtinname zijn de concentraties laag. De drugs zijn
in het bloed veelal korter aantoonbaar dan in de urine. Hoe lang is afhankelijk
van de halfwaardetijd. Na ongeveer vijf keer de halfwaardetijd is het middel niet
meer aanwezig.
Als er sterke aanwijzingen zijn voor middelengebruik bij een negatieve test of
als het incident langer geleden heeft plaatsgevonden, kan haaronderzoek overwogen worden.13 De concentratie van een middel in het haar is 10 à 20 keer zo
laag dan de concentratie in het bloed. Haar groeit gemiddeld 1 cm per maand.
Door het haar in stukjes van 1 cm te verdelen kan teruggerekend worden of er
op het moment van het voorval een piekconcentratie van een bepaalde stof in
het haar aanwezig is. Bij haaronderzoek moet er rekening mee gehouden worden dat naast actieve opname van het middel in het haar door zweet, bloed en
talg er ook passieve opname kan plaatsvinden of opname door contaminatie.
Bij passieve opname kan bijvoorbeeld door passief meeroken een middel zoals
cannabis in de haren opgenomen worden. Bij contaminatie komt een middel in
het haar door bijvoorbeeld een gecontamineerde hand die in het haar wrijft. De
concentratie van het middel over de verschillende haren is dan vaak wisselend.
Door voorafgaande aan het onderzoek de haren te wassen kan een belangrijk
deel van het middel uit het haar verwijderd worden omdat het vooral aan het
oppervlakte van het haar zit. Een middel wat dieper in haar haar zit, kan niet
uitgewassen worden. Middelen komen alleen door actieve opname, vanuit het
bloed, diep in het haar terecht.14 Voor haaronderzoek moet een streng haren
met en draadje aan elkaar vastgebonden worden en vervolgens bij de hoofdhuid
worden afgeknipt. De haren moeten droog bewaard worden en kunnen voor
onderzoek opgestuurd worden naar het Nederlands Forensisch instituut (NFI).
Door de streng met folie te omwikkelen kan voorkomen worden dat de haren
tijdens vervoer verschuiven.
Een DOA-screening ten behoeve van de patiënt wordt in het ziekenhuis
uitgevoerd. Het kan aangevraagd worden door de huisarts maar in de meeste gevallen gebeurt dit door 1 van de 16 Centra Seksueel Geweld (CSG’s),
alwaar een patiënt zich tot een week na een verkrachting 24 uur per dag kan
melden of door een hulpverlener naar verwezen wordt. Wordt de DOA-screening gedaan in het kader van het forensisch onderzoek, dan vindt het plaats
bij het NFI.
Ten slotte, verkrachting onder invloed is een vorm van verkrachting waarbij het slachtoffer door alcohol- of drugsgebruik niet of niet goed meer in
staat is om aan te geven dat hij of zij iets niet wil. Dat betekent niet dat er
daarom geen sprake is van een strafbaar feit. Vaak betreft het een combinatie
van veel alcohol en al dan niet vrijwillige inname van drugs. Hulpverleners
moeten alert zijn op het gebruik van alcohol en drugs. Bij een vermoeden van
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verkrachting onder invloed moet zo snel mogelijk toxicologisch onderzoek
worden verricht.
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Mensen met een verstandelijke beperking en
seksueel misbruik
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mensen met een Verstandelijke Beperking, Arts Verstandelijk Gehandicapten en vertrouwensarts
Dichterbij en Stichting ORO

Samenvatting
Mannen, vrouwen en kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik. De daders zijn meestal mensen uit hun directe omgeving, waarvan ze afhankelijk zijn en waarin ze vertrouwen hebben. Voor hulpverleners is het belangrijk extra alert te zijn op signalen van misbruik, verbaal en
non-verbaal, en de mogelijkheid van seksueel misbruik te overwegen, ook wanneer het een zeer ernstig meervoudig, lichamelijk en geestelijk beperkt kind, man
of vrouw betreft. Bij het vaststellen van misbruik kan gebruik gemaakt worden
van gevestigde organisaties maar ook de hulp ingeroepen worden van gespecialiseerde centra voor mensen met een verstandelijke beperking.

Signaleren van seksueel misbruik
In vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking hebben mensen met een
verstandelijke beperking vaker seksueel geweld meegemaakt dan mensen zonder
beperking. Ongeveer 61% van de vrouwen en 23% van de mannen met een verstandelijke beperking hebben ooit seksueel geweld en/of misbruik meegemaakt,
variërend van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot verkrachting. Dit
gebeurt vaak al op jonge leeftijd: 28% van de meisjes heeft een situatie van seksueel misbruik meegemaakt voor het 16e jaar.1,2 De prevalentiecijfers lopen uiteen,
nationaal en internationaal, en worden vooral bepaald door de definitie die gebruikt wordt voor het seksueel misbruik (zie kader).
Mensen (kinderen, jongeren en volwassenen) met een verstandelijke beperking
hebben naar schatting een 4 tot 10 keer groter risico op seksueel misbruik dan
mensen zonder een beperking.1,3,4 Door hun handicap zijn zij levenslang, vaak fysiek en mentaal, afhankelijk van anderen en hierdoor zeer gevoelig voor autoriteit.
Daarbij hebben zij meestal niet de woorden om uiting te geven aan verzet dan wel
over het misbruik te praten. Het komt voor dat ze niet begrijpen dat ze worden
misbruikt. Ook weten zij vaak niet hoe zij om hulp moeten vragen. Zij hebben
een relatief machteloze positie in de maatschappij. Zij hebben gebrek aan kennis
over seksualiteit en over seksueel misbruik. Maar net als ieder ander hebben zij
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behoefte aan seksualiteit én een behoefte om gezien en geaccepteerd te worden.
Vooral licht verstandelijk beperkten willen graag ergens bij horen en vrienden maken. Anderen maken hier misbruik van. Zij zoeken bewust de kwetsbare mensen op zoals meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking, die sociale
interacties moeilijker kunnen inschatten en vaak een grote behoefte hebben aan
erkenning.2,4,5
Tabel. Gradaties van verstandelijk beperkingen.
IQ

Overeenkomende leeftijd van
functioneren

Lager dan 20/25

Diepe verstandelijk beperking

Baby-peuterniveau

20/25-35/40

Ernstige verstandelijk beperking

2-4 jaar

35/40-50/55

Matige verstandelijk beperking

4-6½ jaar

50/55-70

Lichte verstandelijk beperking

6½-12 jaar

70/75-85/90

Zwakbegaafd

12-14 jaar

85-100

Laag normaal/gemiddeld begaafd

Bron: VWS; www.volksgezondheidenzorg.info.

Definitie Seksueel misbruik en mensen met een verstandelijke beperking
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale,
non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/
of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding: volwassene-kind,
hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid et
cetera; en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens
het Wetboek van Strafrecht.
Seksueel geweld kan voorkomen in verschillende relaties. We onderscheiden seksueel geweld tussen mensen met een beperking onderling, seksueel
geweld tussen een persoon met een beperking en een andere persoon zonder beperking (bekenden, verwanten, buitenstaander et cetera) en seksueel
geweld tussen professionals (hulpverleners) en hun cliënten.12
De meeste mensen zullen op hun eigen manier, afhankelijk van hun niveau,
spreken over het seksueel misbruik ook al is er een groep die weinig tot geen verbale mogelijkheden heeft (tabel). In deze laatste groep is het signaleren van lichamelijke signalen erg belangrijk. Opvallende blauwe plekken of verwondingen
in urogenitaal gebied, urineweginfecties, buikpijn, moeilijk gaan zitten of lopen,
de aanwezigheid van sperma, geslachtsziekten en natuurlijk een niet-verwachte
74

zwangerschap kunnen signalen zijn van misbruik. Een belangrijk lichamelijk signaal is ook plotseling optredende incontinentie of bang zijn om aangeraakt te
worden terwijl dat daarvoor niet het geval was. Indirecte signalen zijn bijvoorbeeld plotseling optredende slaapproblemen, nachtmerries, angst om naar bed
te gaan, excessief masturberen, fixatie op seksualiteit, angst om alleen gelaten te
worden, maar ook boosheid en verbale agressie.
Wanneer iemand kan spreken maar het niveau heeft van een 4-jarige dan komt
het voor dat er geen woorden zijn om dat wat er gebeurd is te beschrijven. Opvallend was het verhaal van jonge ernstig verstandelijk beperkte vrouw die plotseling
woorden als ‘ kut ‘en ‘ poes’ gebruikte wanneer ze verzorgd werd. Woorden die
ze nooit eerder gezegd had. Haar verzorgsters kende dit niet van haar. Achteraf
bleek dat ze de woorden herhaalde van een familielid die haar regelmatig seksueel
misbruikte wanneer ze er een weekend logeerde.
Ook omstandigheden binnen een gezin vragen om extra alertheid op misbruiksignalen zoals in gezinnen die bekend staan vanwege alcoholmisbruik of geweld.
Maar ook in gezinnen waar een of beide ouders verstandelijk beperkt zijn. Juist
het kwetsbare kind kan in een dergelijke situatie het slachtoffer zijn waarop alle
frustratie wordt afgereageerd.3 Voor een uitgebreide signalenlijst zie: www.kennispleingehandicaptensector.nl.

Richtlijnen voor gesprek
Zoals al aangegeven, het is niet mogelijk om met iedere verstandelijk beperkte man
of vrouw een gesprek te voeren. Als het niveau te laag is, zal het lichamelijk onderzoek en de hetero-anamnese de belangrijkste bron van informatie zijn. Begeleiding
of ouders die zich zorgen maken, gedragsproblemen die opvallen, slaapstoornissen maar ook opvallende vaginale afscheiding of een SOA kunnen aanleiding zijn
om te denken aan misbruik. Het is belangrijk om de mogelijkheid van seksueel
misbruik te overwegen, ook wanneer het een zeer ernstig meervoudig, lichamelijk
en geestelijk beperkt kind of man/vrouw betreft. Ook als iemand oppervlakkig
gezien niet seksueel aantrekkelijk is, kan hij of zij slachtoffer zijn van misbruik!
Wanneer iemand kan spreken is het belangrijk te weten op wat voor een niveau dit kind, deze man of vrouw spreekt en begrijpt. Kennismaken, vertrouwen
wekken en het gesprek beginnen in een taal die aanspreekt, is belangrijk. Het is
aan te raden vooraf te informeren naar het niveau van functioneren. Als blijkt
dat vragen te moeilijk zijn, gewoon op een lager niveau insteken, communicatie
bestaat uit een wederzijds begrip! Wanneer deze man of vrouw functioneert
op een 3-jarig niveau, zullen de vragen, hoe moeilijk ook, op dit niveau gesteld
moeten worden. Heel concrete vragen stellen, maar ook aanwijzen, kan helpen
een verhaal te verduidelijken. Gebruik korte zinnen en makkelijke gangbare
woorden. De meesten van hen hebben maar een zeer beperkte woordenschat.
Een complicerende factor is het geheim. Het geheim dat bewaard moet blijven,
iets waarover nooit gepraat mag worden. Wanneer je beperkt bent en iemand vertelt jou dat je bijvoorbeeld nooit meer thuis mag komen als je hierover maar iets
vertelt, dan wil je erg je best doen om hierover niet te praten.
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Mensen met een licht verstandelijke beperking (leeftijdsequivalent 6-12 jaar) proberen zich vaak beter voor te doen dan ze eigenlijk zijn. Hun uiterlijk zegt meestal
niet veel over de onderliggende beperking, ze zien eruit als ieder ander. Zij wonen in
de wijk, worden beperkt begeleid en willen een leven dat zo normaal mogelijk is en
daar hoort seks ook bij. Zij kunnen ‘napraten’, woorden gebruiken die ze zelf niet
snappen, maar die ze opgepakt hebben van tv of uit hun omgeving. Zij vertellen
niet altijd precies de waarheid omdat een verhaal goed moet klinken, omdat ze zich
graag goed willen presenteren. Zij schamen zich om over misbruik te praten als over
iets wat hen is overkomen en waartegen ze zich niet hebben kunnen verzetten. Soms
heeft een meisje het ook niet begrepen, ze was verliefd, de jongen was aardig, ze kreeg
cadeautjes en toen werd ze misbruikt. Het is dan lastig als hulpverlener een goede
afweging te maken, tussen beschermen tegen ongewenst misbruik en het respecteren
van de wens tot seksualiteit en autonomie. Het is dan belangrijk te blijven luisteren
en zo min mogelijk een oordeel uit te spreken. Het in stand houden van het contact
maakt het mogelijk in te grijpen op het moment dat de situatie écht uit de hand loopt.
Wanneer u denkt aan seksueel misbruik en tegen eigen grenzen aanloopt, is
het mogelijk ondersteuning te vragen bij organisaties voor mensen met een beperking (voor adressen: www.vgn.nl; www.mee.nl en/of www. nvavg.nl). Binnen
deze sector werken artsen en gedragsdeskundigen (psychologen en pedagogen) die
deskundig zijn in het voeren van gesprekken met mensen met een verstandelijke
beperking. Zij hebben de mogelijkheid tot het doen van een diagnostisch gesprek
of een taxatiegesprek. Wanneer er indirecte signalen van seksueel misbruik zijn,
wanneer bijvoorbeeld iemand niet in staat of te bang is om het misbruik letterlijk
kenbaar te maken dan kan er een diagnostisch gesprek plaatsvinden. Het is een
middel om signaalgedrag (gedrag wat kan wijzen op misbruik maar ook een andere betekenis kan hebben) goed te onderkennen en te zoeken naar verklaringen
voor dit gedrag. Wanneer een man of vrouw uitspraken heeft gedaan die zouden
kunnen wijzen op misbruik of mishandeling, zal geprobeerd worden via taxatiegesprekken meer informatie boven tafel te krijgen. De ‘taxateurs’, meestal gedragsdeskundigen, zijn opgeleid deze gesprekken op methodische wijze te voeren
zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren. Het gespreksverslag kan
gebruikt worden bij een aangifte bij politie.

Gevolgen
Seksueel misbruik is een ernstig trauma, dat resulteert in een ernstige stressreactie.
Dat is normaal voor zowel mensen mét als zonder een beperking. Seksueel misbruik heeft bij mensen met een verstandelijke beperking dezelfde gevolgen als bij
mensen zonder een verstandelijke beperking.7-10 Er komen even vaak posttraumatische stressstoornissen voor als reactieve depressies.
Daarnaast worden er vaker gedragsproblemen gesignaleerd6 en problemen op
lichamelijk gebied, zoals verlies van sfinctercontrole, incontinentie en zelfverwondend gedrag. Mensen worden vaak bang voor alle aspecten die te maken hebben
met seks en voor het aangaan van een seksuele relatie.11 Het kan voorkomen dat
mensen die seksueel misbruikt zijn, zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan
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vertonen. Het gaat hier dan om reactief gedrag als gevolg van het seksueel misbruik dat hen is overkomen. Scharloo7 beschrijft dat de ernst en de gevolgen van
het misbruik afhankelijk zijn van een aantal factoren:
• De relatie van het slachtoffer met de pleger: hoe hechter de relatie, des te meer
wordt het vertrouwen beschadigd;
• De ernst en duur van het seksueel misbruik: hoe langer het duurt en de mate
van geweld toeneemt des te groter zijn de gevolgen;
• De leeftijd (en het ontwikkelingsniveau) van het slachtoffer;
• De reactie van de omgeving na het seksueel misbruik: Als een slachtoffer
niet wordt geloofd, wordt beschuldigd of genegeerd, vergroot dit de kans op
psychische problemen.
Uit onderzoek blijkt dat veel van het misbruik binnen deze groep gepleegd
wordt door mensen uit hun directe omgeving zoals familie, vrienden en verzorgers.6 Het komt regelmatig voor dat het seksuele misbruik niet als zodanig
wordt herkend door het slachtoffer aangezien het ‘past’ in de relatie met deze
persoon. Zij zijn bang om de relatie kwijt te raken. Hoe hechter de relatie des te
meer impact zal het misbruik hebben en des te meer zal het vertrouwen worden
beschadigd.
Een snelle onthulling van misbruik leidt vaak tot een snelle interventie waardoor schade veroorzaakt door een opgelegde geheimhouding beperkt blijft. Maar
hoe lager het IQ des te minder wordt er over verteld en omgekeerd hoe hoger het
IQ des te groter is de kans op een spontane onthulling mits de misbruikte ‘gehoord’ wordt.
Maar helaas komt het heel vaak voor dat er nauwelijks harde bewijzen zijn
voor het misbruik. Omdat seksueel misbruik (vooral bij mensen met een verstandelijke beperking) meestal veel later aan het licht komt, is er vaak geen sprake van
bruikbare sporen. Ook zijn er in de meeste gevallen geen getuigen die het seksueel
misbruik daadwerkelijk hebben gezien.
Elk jaar zijn er honderden (geregistreerde) meldingen van een vermoeden van
seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van
de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die
in een instelling verblijven of onder toezicht van een instelling vallen. Vaak maakt
de zorgorganisatie daarvan melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ). In een zeer beperkt aantal gevallen wordt er aangifte gedaan bij de politie
en in nog minder gevallen gaat het Openbaar Ministerie over tot vervolging.2 Binnen het rechtssysteem lijkt er minder vertrouwen te zijn in de meldingen en getuigenissen van de mensen met een verstandelijke beperking, waardoor de meldingen
soms niet of minder serieus worden genomen. Kortom, vanwege verschillende
factoren is de kans op veroordeling kleiner.2,3,8
Wacht niet met het zoeken naar hulp totdat er een definitief juridisch oordeel
ligt. In de hulpverlening moet de beleving van het misbruik door het slachtoffer
met een verstandelijke beperking centraal staan en het uitgangspunt vormen voor
handelen. Ook wanneer het feitenonderzoek (nog) niet heeft plaatsgevonden of
indien er onvoldoende harde bewijzen zijn voor een strafrechtelijke vervolging.9
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Hulpverlening
De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is ook bedoeld voor mensen
met een verstandelijke beperking. De Meldcode is per 1 januari 2019 aangepast en
er is een specifiek afwegingskader per beroepsgroep geformuleerd (Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld, Stap 5, cluster artsencoalitie, KNMG,
juli 2018), waarbinnen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met
een verstandelijke beperking een aparte plaats heeft gekregen (factsheet; 17-1118). Veilig thuis is de aangewezen instantie om te melden maar ook voor doorverwijzing en opvang van slachtoffers van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Mocht u te maken krijgen met een acute situatie van seksueel misbruik, een
aanranding of verkrachting, dan is het goed direct te verwijzen naar een Centrum
Seksueel Geweld (CSG) (www.centrumseksueelgeweld.nl). In deze centra, verspreid over heel Nederland, werken ziekenhuizen, GGD, GGZ, politie en Slachtofferhulp Nederland samen. Er is hier aandacht voor de somatische consequenties
en een volledige SOA-diagnostiek kan verricht worden. Daarnaast is er aandacht
voor de juridische gevolgen en hulp achteraf. De hulpverlening voor mensen met
een verstandelijke beperking kan echter meestal niet plaatsvinden in de reguliere
setting en er zal contact gezocht moeten worden met de hulpverlening bekend
met mensen met een beperking (Mee.nl; NVAVG.nl). Veel CSG hebben inmiddels
een sociale netwerkkaart waardoor gepaste hulpverlening in gang gezet kan worden. Na een acute situatie is de veiligheid van het slachtoffer een eerste punt van
aandacht. Haal dader en slachtoffer uit elkaar ook wanneer er nog onvoldoende
bewijs is voor een onderzoek of aanhouding. Het komt regelmatig voor dat dader
en slachtoffer elkaar in hetzelfde huis of bij dezelfde organisatie weer tegenkomen.
Indien de verkrachting korter dan 72 uur geleden heeft plaatsgevonden dan
zijn PEP (Post-exposure profylaxis) en vaccinatie tegen hepatitis B mogelijk. Het
is nodig dit goed uit te leggen, bij voorkeur in aanwezigheid van familie en/of begeleiding, zodat vervolgafspraken worden nagekomen. Het is bekend dat mensen
in een acute situatie vaak nog open staan voor hulp maar zich later terugtrekken
en niet meer willen spreken over datgene wat er is gebeurd. Voor vrouwen met een
verstandelijke beperking is bij onvoldoende anticonceptie een morning afterpil
aangewezen als ook het plannen van een gesprek over anticonceptie op korte termijn. Middelen als de prikpil, een IUD of Implanon zijn beter geschikt dan orale
anticonceptiva die dagelijks moet worden ingenomen.
Mocht het misbruik langer geleden hebben plaatsgevonden dan is het belangrijk over deze ingrijpende gebeurtenis te laten vertellen. Stel directe en concrete
vragen wanneer u het vermoeden heeft dat er mogelijk misbruik heeft plaatsgevonden. Antwoorden op ‘wie heeft het gedaan’ en ‘wat is er gebeurt’ en ‘wanneer’
worden vaak niet direct beantwoord. Een vraag als: ‘komt iemand aan je terwijl je
dat eigenlijk niet wilt’ is een voorbeeld van een concrete vraag over wat er gebeurd
is maar eigenlijk al te moeilijk voor iemand op het niveau van een 3-jarige! Beter is
het te vragen: Komt er iemand aan jou? en Is dit fijn? En is dit goed?
Deze complexe problematiek vereist teamwork van een arts, psycholoog, orthopedagoog, soms een psychiater, verpleging, begeleiders, en ook familie. Heb
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aandacht voor ouders omdat zij extra geraakt worden door het misbruik van hun
zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Het laat in het bijzonder zien
hoe kwetsbaar hun kind is.
Verwerking van een trauma, zoals seksueel misbruik, is moeilijk voor mensen
met een verstandelijke beperking vanwege hun gebrek aan vaardigheden zowel
in cognitief als in sociaal opzicht. Ze zijn aangetast, geschaad, gekwetst maar ze
hebben niet het vermogen om hier op een goede manier mee om te gaan. Het risico
op ernstige psychische stoornissen is dan ook groot.
Binnen de gehandicaptenzorg is er meer en meer aandacht voor het behandelen
van een trauma als seksueel misbruik. Verschillende vormen van therapie kunnen
hierbij worden ingezet zoals dramatherapie, speltherapie (wanneer het niveau wat
lager is) muziektherapie, haptonomie en indien mogelijk cognitieve gedragstherapie. Steeds vaker wordt overgegaan tot het behandelen van een posttraumatische
stressstoornis (PTSS) door EMDR (eye movement desensitization and reprocessing).10,11 Het is een therapie die ook effectief lijkt bij mensen met een lager niveau
van functioneren, die niet in staat zijn verbaal uiting te geven aan hun gevoelens
ten aanzien van het misbruik. Door het actief ophalen van herinneringen en tegelijkertijd afwisselend links en rechts een afleidende stimulus aan te bieden (visueel,
auditief of tast) neemt de heftige emotie bij een herinnering af. De werkwijze bij
mensen van een lager niveau is door storytelling. Een ouder of een verzorger vertelt het verhaal in de juiste bewoordingen, de therapeut zorgt tegelijkertijd voor
de stimuli. Er is nog onvoldoende onderzoek om het effect op langere termijn te
beoordelen.
Vragen
Van Berlo1 interviewde slachtoffers met een verstandelijke beperking en
vroeg hen: Wat zou volgens jou helpen om te zorgen dat het niet nog een
keer gebeurt?’ De geïnterviewde (mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking) antwoordden het volgende: “Dat je beter voor jezelf op
moet komen, je grenzen duidelijker aan moet geven of jezelf moet verdedigen.” Sommigen voegen hieraan toe dat het daarvoor belangrijk is dat ze
eerst meer zelfvertrouwen krijgen, sterker in hun schoenen moeten staan.
Een assertiviteits- of weerbaarheidscursus kan daarbij helpen. Daarnaast
is het belangrijk om erover te praten, en dat het slachtoffer er niet zelf mee
rond blijft lopen. En ook voorlichting kan ervoor zorgen dat het niet nog
een keer gebeurt, doordat het dan makkelijker wordt om ‘slechte mensen’
te herkennen. Slachtoffers leren nadenken over wat ze wel en niet willen op
seksueel gebied en ze krijgen handvatten over hoe ze nee kunt zeggen. Ook
voorzorgsmaatregelen worden geadviseerd, zoals thuis blijven, verhuizen,
zorgen dat ze nooit alleen zijn, zich anders kleden, niet meegaan met mensen die ze niet kennen, en niet meer met mannen omgaan.
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Besluit
Het is duidelijk wat gewenst is: goede voorlichting, weten wat goed en niet goed is
en weerbaar zijn. Dit zijn de kernpunten in de hulpverlening voor mensen met een
verstandelijke beperking om te voorkomen dat er opnieuw misbruik plaatsvindt.
De literatuur leert ons dat dit helaas in 50% van de gevallen opnieuw gebeurt.6

Referenties
1.

Berlo W van. Beperkt weerbaar. Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. In: VWS, editor. Utrecht: Rutgers WPF/MOVISIE; 2011.
2. Wissink IB. Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Misbruik bij kinderen en jongeren met een
(licht) Verstandelijke Beperking; deel 5b, rapport Samson. 2011.
3. Reiter S, Bryen DN, Shachar I. Adolescents with intellectual disabilities as victims of abuse.
Journal of intellectual disabilities : JOID. 2007;11(4):371-87. Epub 2007/11/22.
4. Morano JP. Sexual Abuse of the Mentally Retarded Patient: Medical and Legal Analysis for
the Primary Care Physician. Primary care companion to the Journal of clinical psychiatry.
2001;3(3):126-35. Epub 2004/03/12.
5. Furey EM. Sexual abuse of adults with mental retardation: who and where. Mental retardation.
1994;32(3):173-80. Epub 1994/06/01.
6. Soylu N, Alpaslan AH, Ayaz M, Esenyel S, Oruc M. Psychiatric disorders and characteristics
of abuse in sexually abused children and adolescents with and without intellectual disabilities.
Research in developmental disabilities. 2013;34(12):4334-42. Epub 2013/10/29.
7. Scharloo A. ES, Spijker M. (2014) De eerste opvang van cliënten met een verstandelijke beperking na seksueel misbruik. SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een
verstandelijke beperking. Houten, Bohn Stafleu van Loghum; 2014. p. 9-25.
8. Bryen DN, Carey A, Frantz B. Ending the Silence; Adults Who Use Augmentative Communication and Their Experiences as Victums of Crime. Augmentative and Alternative Communication. 2003;19(2):125-34.
9. Brugsteden RV, Heestermans M, Swennen M. Seksualiteit en seksueel misbruik en Sturen op
aanpak van seksueel misbruik. Utrecht: VGN en kennisplein gehandicaptenzorg; 2011.
10. Mevissen L, Didden R, Korzilius H, Jongh A de. Eye movement desensitisation and reprocessing
therapy for posttraumatic stress disorder in a child and an adolescent with mild to borderline
intellectual disability: A multiple baseline across subjects study. Journal of applied research in
intellectual disabilities. JARID. 2017;30 Suppl 1:34-41. Epub 2017/03/28.
11. Mewissen L, Didden R, Jongh A de. EMDR voor trauma en stressor-gerelateerde klachten bij
patiënten met een verstandelijke beperking. Directieve Therapie. 2016;36(1):5-26.
12. Lammers M, Goes A. Van incident tot fundament – vormgeving en implementatie van beleid
rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Utrecht: Transact; 2005.

80

Eergerelateerd geweld in de spreekkamer van
de huisarts
Sandra Bijl, huisarts, Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies

Medische Wetenschappen, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in het Radboudumc, en hoofd van het
Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden te Nijmegen, en Doreth Teunissen,
huisarts, senioronderzoeker en docent Radboudumc Nijmegen, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde,
Vrouwenstudies Medische Wetenschappen

Samenvatting
Als huisarts is de kans dat u te maken krijgt met eergerelateerd geweld niet zo
groot, de impact is echter enorm. Vaak wordt eergerelateerd geweld door hulpverleners of politie niet als zodanig herkend maar geduid als huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit kan leiden tot een onderschatting van het risico. Het is voor
het slachtoffer van groot belang dat de hulpverlener weet welk risico het slachtoffer loopt en hoe dit risico door adequate hulp en handelen verkleind kan worden.

Inleiding
Eergerelateerd geweld heeft belangrijke psychosociale gevolgen voor het slachtoffer. De meeste hulpverleners herkennen het echter niet en realiseren zich niet
hoeveel gevaar een potentieel slachtoffer van eergerelateerd geweld loopt. In Nederland werden in 2017 456 gevallen van eergerelateerd geweld voorgelegd aan
het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG).1 Alleen de
politie kan zaken aan het LEC EGG voorleggen. Het vermoeden is dat er een
onderschatting van de incidentie is want professionals herkennen eergeweld niet
altijd. Slachtoffers praten er liever niet over en doen weinig aangifte bij de politie.
Volgens de cijfers van het LEC EGG was er in 20017 in 37% sprake van bedreiging, in 30% van mishandeling, in 11% van dwang, in 5% van poging tot moord en
in 2% van moord.1 In 25% van de gevallen van eergerelateerd geweld was er sprake
van een Turkse context en in 17% van een Marokkaanse. Op een gedeelde derde
plaats staan zaken met een Irakees, Irakees-Koerdisch en een Syrische context, elk
13%.1 Eergerelateerd geweld uit zich in verschillende verschijningsvormen. Aan de
hand van casuïstiek zullen we twee voorbeelden geven.

Wat is eergerelateerd geweld?
Eergerelateerd geweld wordt gedefinieerd als elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging
van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar
81

familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.1 De zedelijke
eer van een familie wordt in conservatieve patriarchale gemeenschappen en culturen de familie-eer genoemd. Deze eer is gebaseerd op opvattingen over de rol van
mannen en vrouwen en over de seksualiteit en reproductieve rechten van vrouwen.
De eer van de vrouw is gekoppeld aan haar seksualiteit, en de seksuele eer van
de vrouw is gekoppeld aan de familie-eer.2,3 Die eer is van groot belang voor die
families, omdat het de familie respect oplevert in de eigen gemeenschap. Zodra de
goede naam van de familie is of dreigt te worden geschonden, wordt er door die
gemeenschap verwacht dat de eigen familie de eer herstelt.

Casus 16-jarige
Tijdens de lagere en middelbare school werd zij door haar vader streng gecontroleerd. Tijdens de zomervakantie is zij op het platteland uitgehuwelijkt
door haar vader toen ze 16 jaar was. Het huwelijk werd door de imam ingezegend. Er vond geen burgerlijk huwelijk plaats omdat ze nog geen 18 jaar oud
was. Haar echtgenoot was 26 jaar. Tijdens de huwelijksnacht werd zij door
haar man vastgebonden, kreeg een prop in haar mond en werd diverse keren
verkracht. Door de vrouwelijke leden van haar schoonfamilie werd zij maandenlang uitgehongerd en mishandeld. Uiteindelijk heeft zij haar Nederlands
paspoort gevonden en het op een rennen gezet naar de grote weg. Daar heeft
ze de chauffeur van een taxibusje gesmeekt haar mee te nemen naar de grote
stad. Met behulp van een Nederlandse vriendin is zij uiteindelijk teruggevlogen naar Nederland. Nadat zij haar ouderlijk huis weer binnenstapte heeft
haar vader er met geen woord ooit meer over gesproken. Zij is bang dat van
binnen alles kapot is en durft daarom geen relatie aan te gaan.
De vader uit bovenstaande casus heeft zijn dochter gedwongen uitgehuwelijkt
vanwege de angst op of vermoeden van schending van de familie-eer als zij in Nederland zou blijven. Zij gedroeg zich namelijk te ‘vrij’ naar de mening van de Turkse gemeenschap en ze had ook terloops laten merken dat zij later wilde trouwen
met degene die zij zou uitkiezen. Op deze manier redt de vader de familie-eer. Deze
familie-eer speelt onder andere in Turkse, Marokkaanse, Koerdische en Irakese gemeenschappen, maar staat los van de Islam. De Koran rechtvaardigt geen eerwraak
en volgens de principes van de Islamitische wetgeving zou geen enkele vrouw haar
leven verliezen door eerwraak. Ook op de Balkan en in Hindoestaanse gemeenschappen speelt de familie-eer nog een belangrijke rol. Omdat binnen genoemde
culturen vrouwen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen, zijn
zij vaak de zondebok als er geruchten de ronde doen die de familie-eer bedreigen.
Andere vrouwen in de familie zijn vaak medeverantwoordelijk voor de familie-eer. Deze eer is dus vooral afhankelijk van het zedelijke gedrag van de vrouwelijke familieleden. Zij horen zich aan allerlei regels en voorschriften te houden als
zij zich buitenshuis begeven. De regels zijn erop gericht om roddels te voorkomen.2
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Meisjes en vrouwen mogen geen seks voor of buiten het huwelijk hebben. Zij mogen geen gearrangeerd huwelijk weigeren en ook geen lesbische relatie of identiteit
hebben. Deze situaties, de vuile was, mogen onder geen beding naar buiten komen.
Zij mogen er niet met iemand van buiten de familie over spreken en zij mogen
zeker niet van huis wegvluchten, omdat het dan buiten de familie bekend wordt.
Na een scheiding blijft de dreiging van eergeweld voor een vrouw bestaan, want
de familie of de ex-schoonfamilie blijft verantwoordelijk voor haar zedelijke eer.4
Familie of schoonfamilie kunnen aanleiding zien voor eergeweld, bijvoorbeeld
als de vrouw een nieuwe vriend krijgt.3 Ook mannen kunnen de familie-eer schenden. Als de gemeenschap denkt of het is bekend dat een man bij seks gepenetreerd
wordt, is dit een zeer ernstige aantasting van de familie-eer. De man die een andere
man penetreert wordt beschouwd als man, en dat contrasteert niet met de mannelijke rol. Als een man de minnaar is van een getrouwde vrouw, als hij een gedwongen huwelijk weigert of als hij weigert mee te werken aan gewelddadig eerherstel,
schendt ook hij de familie-eer.
De mannelijke leden van de familie hebben de plicht om de familie-eer te beschermen. Een echtgenoot moet zijn vrouw en dochters in de gaten houden, een
broer zijn zus. Als één familielid de eer verliest, dan is de hele familie eerloos:
alle leden verliezen dan het respect en de steun van de gemeenschap. Ze worden
genegeerd in het koffiehuis, voor de dochters zijn geen goede huwelijkskandidaten meer te vinden en als ze een winkel bezitten worden daar geen boodschappen meer gedaan. Deze situatie blijft bestaan totdat er eerherstel heeft
plaatsgevonden.3

Casus 40-jarige
De gynaecoloog belt aan het einde van het middagspreekuur op voor overleg. De patiënte van 40 jaar, die ik verwezen had vanwege prolapsklachten,
heeft hem verteld dat ze als 14-jarig meisje door haar vader werd uitgehuwelijkt en door haar 13 jaar oudere inmiddels ex-echtgenoot, werd verkracht. In haar huwelijksnacht wilde ze niet door hem aangeraakt worden.
Gevolg: hij zette een pistool tegen haar hoofd en dreigde te schieten als ze
niet akkoord ging. Ze heeft recent een nieuwe relatie gekregen. Dit is ontdekt door haar oudste zoon. Haar oude mobiel, die niet vergrendeld was,
bevatte foto’s van haar met haar vriend. Haar oudste zoon heeft direct haar
broers en ex-man ingelicht. Toen ze thuiskwam heeft de oudste zoon eerst
geprobeerd haar te wurgen en daarna bedreigd met een mes. Beide keren
werd ze ontzet door haar jongste zoon van 18 jaar en samen hebben ze de
oudste buiten de deur kunnen zetten. Hij woont op dit moment bij zijn vader. Ze is op van de zenuwen. Ik bel de politie die mij adviseert dat ik haar
moet motiveren om aangifte te doen en moet zorgen voor haar veiligheid.
Patiënte durft geen aangifte te doen. Ik overleg met Veilig Thuis, die maken
een afspraak met haar.
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Wat is eerwraak?
Herstellen van de geschonden eer kan door het familielid, dat de eer geschonden
heeft, op te sluiten, te mishandelen, te verstoten, uit te huwelijken, te dwingen tot
abortus, in het land van herkomst achter te laten, te dwingen tot zelfmoord of in
het ergste geval deze te doden. Het aantal suïcidepogingen onder Hindoestaanse
(19.2%) en Turkse meisjes en vrouwen (14.6%) is hoger dan onder autochtone
meisjes en vrouwen (8.8%).5 In eerculturen is eerverlies een geoorloofd motief
voor geweld. Bij eergeweld wordt de pleger aangewezen door de familie. Er is meer
risico op eerwraakgerelateerd geweld als er eerder huiselijk geweld plaatsvond, de
partner of vader getraumatiseerd is, er in de familie eerder eergeweld voorkwam,
er wapens in de familie zijn en als echtgenoot of vader een lagere status heeft in
Nederland dan in zijn thuisland.3
Bij eermoord betreft de pleger vaak een minderjarige jongen omdat deze
minder straf krijgt. Het kan ook een familielid zijn met een lage sociale status of zonder de verantwoordelijkheid voor een gezin. De verdachte bekent
meestal niet dat eerwraak de reden was voor de doodslag omdat er dan namelijk sprake is van moord met voorbedachten rade. De straf valt dan meestal
hoger uit.6 Daders van moord uit eerwraak zijn bereid lang de gevangenis in te
gaan. Dit heeft de voorkeur boven de vernedering te moeten ondergaan dat ze
een eerschending niet gewraakt hebben. Een Turkse studie laat zien dat bijna
50% van de vrouwen die vermoord werden door hun (ex)partner met de dader
samenwoonde. 90% van de vrouwen, die niet meer samenwoonden met hun
ex-partner, werden binnen 4 maanden na de scheiding door hem vermoord.2
Onder de sharia kunnen daders van eermoord vergeven worden door de familie
van het slachtoffer. Zo kan een vader zijn zoon vergeven voor het doden van
zijn dochter.7

Het signaleren van eergerelateerd geweld
Vaak wordt eergerelateerd geweld door hulpverleners en politie niet als zodanig
herkend maar geduid als huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij huiselijk
geweld is er meestal sprake van persoonlijke krenking van de trots van een dader,
waarbij in de relatie een spiraal van geweld optreedt. Bij eer-gerelateerd geweld
is vaak een hele familie betrokken, met een geplande geweldsdaad als eerwraak
en betreft het een grotere groep verdachten. Dat maakt ook de risico inschatting op gevaar voor het slachtoffer complex. De hele familie zoekt bijvoorbeeld
naar een gevlucht slachtoffer en het arresteren van de een, betekent niet dat
het gevaar geweken is. Het is van belang dat hulpverleners zich realiseren dat
het van het grootste belang is dat er zorgvuldig met de informatie wordt omgegaan en er geen informatielek mag ontstaan. Een lek, de vuile was die buiten
komt te hangen, vergroot alleen maar het risico op gevaar. Dit is vaak de reden
waarom slachtoffers geen hulp van buiten durven in te schakelen. Movisie heeft
een signalenlijst gemaakt om geweld in afhankelijkheidsrelaties beter te kunnen
signaleren.8 (Afbeelding 1)
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Afbeelding Signalenlijst Movisie 8

SIGNALENLIJST

eerdere gedwongen huwelijken / gedwongen
huwelijk van broer of zus
huwelijk op jonge leeftijd
regide regels voor met name jonge meisjes
dubbele moraal
dwangcultuur
weinig of geen comminicatie thuis
roddels vanuit de gemeenschap
dood van een ouder
eerdere vermissingen van gezins/familieleden
plotselinge verhuizing / verdwijning
intensief contact met familieleden en / of

Gezin

begeleiding naar dokter of hulpverlening
het onthouden van medische zorg
lichamelijke klachten bv na genitale verminking, mishandeling, seksueel misbruik/geweld
zelfbeschadiging (automutilatie)
(poging tot) zelfdoding
gedragsveranderingen:
bv. eetstoornis, depressie, slecht slapen
druggebruik
vroege / ongewilde zwangerschap
verzoek tot geheime abortus
verzoek tot maagdelijkheidverklaring
schaamte en schuldgevoelens
loyaliteitsconflicten
......

Gezondheid

dealen, wapenhandel, economische delicten,
afpersing
betrokkene is aangegeven wegens overtredingen (b.v. winkeldiefstal of drugsgebruik)
angst voor of bedreiging met de dood of
pogingen tot moord / doodslag
meldingen van andere misdrijven,
zoals verkrachting of ontvoering
dreiging met terugsturen
maatschappelijke sancties
......

normafwijkend gedrag slachtoffer, concentratieproblemen, woede uitbarstingen, ingehouden woede, depressieve klachten, machteloosheid, negatief zelfbeeld, vlakke emoties,
schuw, brutaal, hyperactief, teruggetrokken,
neerbuigend, wantrouwend, verdedigend
alleen sterke binding met thuis: isolement
wegloop gedrag
moeite met contactlegging, oogcontact, lichamelijk contact
andere strafbare feiten plegen zoals dealen,
wapenhandel, economische delicten, afpersing
......

Gedrag

isolatie / een sterke inperking van de basis /
bewegingsvrijheid
geen beschikking over eigen identiteitsdocumenten, visum / illegaal verblijf
bewust onwetendheid houden over eigen
rechtspositie
financiële benadeling geen beschikking over
verdiensten / schulden maken op naam van
betrokkene
chantage door openbaarmaking feit of
activiteit
niet toestaan van het machtig maken van de taal
geen vrije partnerkeuze / huwelijksdwang
......

Basisvrijheden van de betrokkene/
persoonlijke integriteit

plotselinge reizen naar familie / familieberaad
er wordt veel geroddeld over een familie
eerdere meldingen van huiselijk geweld,
mishandeling of burengerucht op het adres
van betrokkene
potentiële slachtoffers worden afgeschermd /
beschermd
afwerende houding t.o.v. politie en autoriteit
en gezag
.......

Maatschappelijke vroegsignalering geweld in afhankelijkheidsrelaties
Dagbesteding: school en/of werk
(structureel) verzuim, mogelijk gestimuleerd
door ouders
verminderde prestaties
verzoek om verlengde vakantie
te laat terugkeren uit land van herkomst
opzien tegen komende vakantie
gehaald/gebracht worden en / of surveillance
door broers of neven op school/werk.
niet zelfstandig mogen reizen
sociale isolatie / verbreking vriendschappen
zonder duidelijke reden
verandering van kleding, van modern naar
traditioneel of andersom
algehele gedragsveranderingen (zie ook
gezondheid en gedrag)
plotselinge aankondiging van verloving met
een vreemde
blokkade van toegang tot (vervolg)opleiding /
werk
er wordt geroddeld over een meisje op school
en / of haar broers / neven hebben veel ruzie
over haar
deelname aan school / werkuitjes zeer
beperkt, na werk / school weinig uitlooptijd,
geen flexibiliteit.
dubbelleven, groot verschil in gedrag tijdens /
buiten school / werk
......
Veiligheid
betrokkene of broer / zus als vermist opgegeven en wordt actief gezocht
eerdere meldingen van huiselijk geweld,
mishandeling of burengerucht op het adres
van betrokkene
bedreigd of geconfronteerd met (seksueel)
geweld
angst voor of bedreiging met mishandeling,
chantage, vrouwelijke genitale verminking,
aanvallen met zuur
betrokkene pleegt zelf strafbare feiten zoals

Deze signalenlijst is een uitgave van MOVISIE en is gemaakt in het kader van Zomercampagne huwelijksdwang en achterlating, een initiatief van het ministerie van Justitie.

TOELICHTING

1 Hiernaast kruist u de signalen aan die u
hebt opgevangen. Ook andere signalen kunt
u invullen. Dit kost u maximaal 10 minuten.

2 Neem bij signalen in het blokje ‘Veiligheid’
onverwijld contact op met de politie in uw
woonplaats
• In geval van nood: 112
• Anders, geen spoed wel politie:
0900 - 8844
• Bij mogelijke eerkwesties kunt u vragen
naar de contactpersoon eer/Unit MEP

3 Neem bij overige signalen voor een
advies/consult contact op met het
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld:
0900 - 1 26 26 26 of kijk op www.shginfo.nl.

Dit is nog geen melding, dus u hoeft nog
geen persoonsgegevens van betrokkenen
te verstrekken. Wel kunt u de ingevulde
signalenlijst toesturen aan het ASHG.

Voor eventueel vervolgcontact is het
belangrijk om te weten wie, op welk
moment de signalen heeft vastgelegd. Vult
u daarom hieronder uw contactgegevens
en de datum in:

Naam:

Functie:

Organisatie:

Telefoon:

Email:

Datum:

4 Kijk ook op www.huiselijkgeweld.nl voor de
toolkit EGG
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Wat moet de huisarts doen?
Sinds 2013 heeft de overheid een meldcode voor huiselijk geweld voor professionals ingesteld. Eergerelateerd geweld valt onder deze meldcode. Het stappenplan,
de signalen, de beschermende en risicofactoren zijn te vinden op www.meldcode.
nu. In situaties van eergerelateerd geweld moet altijd met Veilig Thuis overlegd
worden. Individuele huisartsen ontbreekt het aan kennis en Veilig Thuis heeft of
zelf de deskundigheid in huis of weet waar ze die kan vinden. Alle situaties zijn
weer anders maar in alle situaties staat de veiligheid van het slachtoffer centraal.
De wijkagent is vaak degene die dichtbij zonder grote drempels goede ondersteuning kan geven. Vaak wordt er als iemand verkiest in de thuissituatie te blijven
een aware-systeem via de vrouwenopvang aangevraagd. Dit is een GPS-systeem
met een noodknop dat een vrouw continu bij zich draagt. Als ze alarmeert komt
er een 112-melding binnen bij de politie.
De vrouwenopvang als verblijfplaats kan ook een oplossing zijn. Niet altijd is
dit eerste keus omdat het de schande naar buiten brengt en bij eerwraak het risico
op geweld kan vergroten. Sommige slachtoffers, zoals patiënte beschreven in Casus 40-jarige, zijn veiliger thuis bij andere kinderen of andere familieleden, omdat
die haar ook willen beschermen tegen hun oudste broer en vader en op deze manier ook de ruchtbaarheid beperkt blijft.
Opvallend is de kracht van de slachtoffers en hoe zij zelf vaak weten te manoeuvreren om hun risico op geweld (moord) te beperken. Deze zeer intens stressvolle
situatie is extreem vermoeiend. Concrete hulpverlening, in het geval van eergerelateerd geweld komt pas tot stand na aangifte. De weg naar de aangifte toe moet
het slachtoffer vaak alleen afleggen. Als huisarts is het van belang dat je je bewust
bent dat (risico op) eergerelateerd geweld een rol kan spelen in je spreekkamer,
dat de spreekkamer veilig is voor het slachtoffer, je het slachtoffer mentaal kunt
ondersteunen en samen de juiste weg kunt zoeken. Het is cruciaal dat in dit proces
geen informatielek ontstaat.
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Misbruikte jongens – door schuld en
schaamte verborgen
Ellen de Ruiter, communicatieprofessional | Communicatieadviseur Fier

Samenvatting
Godzijdank zijn ze weer een beetje onder de aandacht: jongens en mannen die te
maken hebben (gehad) met seksueel misbruik. Onder andere Leaving Neverland,
de documentaire over het vermeend misbruik van Michael Jackson, heeft deze
verborgen groep weer in the picture gezet.

Inleiding
Iedere professional die werkt met kinderen die zijn misbruikt klaagt erover: de
jongens zijn zo ontzettend onzichtbaar. Slechts 1 op de 5 mannen die is misbruikt
zoekt hulp, 1 op de 3 heeft het zelfs nog nooit aan iemand verteld. Vreselijk, want
dat betekent dat van de (naar schatting) 10.000 nieuwe mannelijke slachtoffers
per jaar het overgrote deel niet de hulp krijgt die nodig is. En het wordt nog erger:
uit onderzoek blijkt namelijk dat de kans op een posttraumatische stressstoornis
(PTSS) bij misbruikte jongens groter is dan bij meisjes.
De boosdoener van het zwijgen van de jongens en hun verhoogde kans op
PTSS is eenduidig: schaamte. “Die is bij jongens vele malen groter dan bij meisjes”, zegt Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. “Vaak maken
deze jongens de afspraak met zichzelf: ik vertel het aan niemand, dit mag niemand
weten. Want als je het vertelt, dan is het ook echt zo. We zien jongens die blijven
ontkennen, ook al worden ze geconfronteerd met bijvoorbeeld beeldmateriaal van
het misbruik. Ze blijven volhouden: Nee, het is niet gebeurd.”
“Jongens horen stoer te zijn”, zegt Marina Reijns, klinisch psycholoog en inhoudelijk directeur bij Fier. “Dat is hoe we er als maatschappij over denken. Maar
die denkwijze maakt dat ze langer met hun problemen rondlopen dan meisjes,
dat ze er moeite mee hebben om kwetsbaar te zijn en moeilijk over hun gevoelens
kunnen praten.”
“Het hapert al in de opvoeding”, vult Bicanic aan. “Wij voeden meisjes wel op
met het idee dat iemand over hun grenzen kan gaan. Pas op voor vreemde mannen, let op met jongens, enzovoorts. Bij jongens doen we dat niet of nauwelijks,
‘zij slaan wel van zich af’. Als er op televisie, bijvoorbeeld in soapseries, aandacht
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wordt besteed aan seksueel geweld, gaat het altijd om meisjes die het slachtoffer
zijn. Maar het is old school om te denken dat alleen meisjes en vrouwen worden
misbruikt. Door deze misvatting hebben jongens geen idee dat zoiets als aanranding of verkrachting ook met hen kan gebeuren. Dus als het dan gebeurt, is de
schok enorm.”
Kader 1. Hier al eens over nagedacht?
“Heb jij even mazzel dat je als 15-jarige seks mocht hebben met de biologielerares van 35 jaar!” Is een jongen misbruikt door een vrouw, dan wordt
daar vaak wat lacherig over gedaan; het lucky boy-fenomeen. Maar draai
de seksen nu eens om: een meisje van 15 jaar met een man van 35 jaar. Vinden we het dan nog steeds leuk? “We houden er anno 2019 nog steeds een
dubbele moraal op na”, zegt Iva Bicanic. “En het is mede dankzij deze dubbele moraal dat jongens geen hulp zoeken na misbruik door een vrouw.”

Genitale respons
Naast schaamte spelen verwarring en schuldgevoel een grote rol bij jongens die
slachtoffer zijn van seksueel geweld. Vanwege de genitale respons, oftewel een
erectie of ejaculatie tijdens het misbruik. “Ik werd seksueel opgewonden, dus ik
heb het zelf gedaan”, geeft Reijns als voorbeeld. “Deze denkwijze – die heel normaal is – zorgt voor een enorme innerlijke worsteling. Maar wat slachtoffers niet
weten is dat het stijf worden van de penis een autonome reactie is die niets te maken heeft met instemming.” Bicanic vult aan: “Een dader maakt er vaak misbruik
van: zie je wel, je vindt het lekker, want je krijgt een erectie. De verwarring wordt
nog groter doordat veel van de slachtoffers die misbruikt worden door een man,
gaan twijfelen over hun seksuele identiteit. De helft denkt: ik kreeg een stijve piemel, dus ik ben homo.”
Vanwege de verwarring en het schuldgevoel is het volgens beide professionals
belangrijk om slachtoffers psycho-educatie (informatie over onder andere lichamelijke reacties) te geven in een eventueel behandelproces. Ook omdat het krijgen
van een erectie vaak tot op late leeftijd kan doen denken aan het trauma. Bicanic:
“Een jongen moet minimaal te horen krijgen dat het niet zijn schuld is, dat het
normaal is dat hij een stijve piemel kreeg, dat een freeze-reactie (kader) veel voorkomt en het normaal is dat je verward kunt raken over je seksuele identiteit.”

Pokerface
Nog maar een keer: slechts 1 op de 5 misbruikte jongens zoekt hulp. Kunnen we
ze eerder herkennen? Zijn er signalen waarop we kunnen letten? Dat blijkt lastig.
Bicanic is er in ieder geval heel duidelijk over: “Signalenlijstjes kunnen écht niet
meer. Slachtoffers van seksueel geweld laten juist verschrikkelijk weinig signalen
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Kader 2. Freeze-reactie
60 tot 70 procent van de slachtoffers verstijft tijdens seksueel misbruik. Ze
doen niets, ze voelen zich verlamd. Hun lichaam schiet in een overlevingsmodus, in een freeze. Want, zo ‘denkt’ het lichaam: beter verkracht dan vermoord. “Slachtoffers hebben geen enkele controle op deze automatische
respons”, zegt Iva Bicanic. “Maar dat weten ze in veel gevallen natuurlijk
niet. Ze nemen het zichzelf kwalijk dat ze niet hebben geschreeuwd of gevochten, dat ze het ‘zomaar’ hebben laten gebeuren. Tegen de tijd dat ze
ouder worden, gaan ze zich afvragen: waarom heb ik niks gedaan? Slachtoffers lopen niet vast op de penetratie of andere seksuele handelingen,
maar op hun eigen beoordeling van hun reactie tijdens het misbruik. Het
is daarom belangrijk dat iemand ze vertelt hoe het lijf werkt bij extreme
stress. Dat die freeze een normale respons is.”
zien. Want ze wíllen niet dat we het zien. En jongens al helemaal niet. Ze zetten
een pokerface op, laten ook jou als hulpverlener geloven dat het goed met ze gaat,
dat ze nergens last van hebben.”
Afgelopen jaar promoveerde Thekla Vrolijk-Bosschaart met haar onderzoek
naar de slachtoffers in de zaak rond Robert M. Deze zaak kwam in 2010 naar
buiten toen werd ontdekt dat M. tijdens zijn werk bij kinderdagverblijf ’t Hofnarretje in Amsterdam en als oppas aan huis tientallen kinderen seksueel misbruikte. Uit onderzoek van de politie bleek dat er 87 slachtoffers waren. De
onderzoekster legde de dossiers van kinderen die in aanraking waren geweest
met M. voor aan onafhankelijke experts. Het ging om dossiers van kinderen
waarvan bewezen was dat ze waren misbruikt en van kinderen bij wie er geen
bewijs van misbruik werd gevonden. Nu komt het: de experts konden op basis
van de symptomen van de kinderen niet beoordelen welke kinderen wel en welke
kinderen niet waren misbruikt. “Misbruik bij kleintjes is inderdaad moeilijk te
herkennen”, zegt Reijns. “Deze kinderen laten vaak geen expliciete signalen zien
en hebben nog geen woorden om uit te leggen wat er met hen is gebeurd. Hulp
vragen doen deze slachtoffertjes in veel gevallen indirect, door het laten zien van
afwijkend gedrag.”
De slachtoffertjes uit het onderzoek van Vrolijk-Bosschaart lieten veel pathologie zien: gedragsproblemen, zoals woede- en paniekaanvallen, incontinentie,
slaapproblemen en zorgelijk seksueel gedrag. Reijns: “Kijk naar afwijkingen in
wat voor een baby of peuter normaal gedrag is. Denk aan het jongetje dat na het
douchen routinematig op bed gaat liggen, omdat ‘zijn kontje nog moet worden
schoongemaakt’ of het jongetje dat seksueel getinte bewegingen maakt, op zijn
knuffels rijdt en onmiddellijk naar de borsten van een vrouw grijpt. Hieraan zie
je: niet de taal om te benoemen wat er speelt, maar wel dat gedrag. Gedrag dat
zich vaak blijft herhalen. Dat het ongepast is, voelen deze kinderen zelf niet aan,
omdat ze dit zo vaak hebben moeten doen op aangeven van een ander.”
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Ook in de prepuber- en puberteit zijn de signalen van misbruik vaak allesbehalve expliciet. Daar waar meisjes rond hun puberteit gaan internaliseren (terugtrekken, depressieve klachten), laten jongens vaak externaliserend gedrag zien. Denk
aan: een kort lontje, prikkelbaar, agressief.
Maar er is meer. Waar meisjes vaak in herhaling vallen als slachtoffer, gaan
jongens zich volgens Reijns veelal promiscue gedragen. Als dader. “Als ik hoor dat
een meisje is misbruikt door haar broer, vraag ik me gelijk af wat hij heeft meegemaakt. En ja, in veel gevallen is het inderdaad zo dat de dader zelf ooit slachtoffer
was. Niet zo heel gek. Als er iemand sterk over je lichamelijke grenzen heengaat,
je lichamelijke integriteit aantast, herken je de grenzen van jezelf én de ander niet
meer. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in seksuele grensoverschrijdingen richting anderen.” Bicanic: “Soms niet eens bewust. Ik heb een jongen in mijn praktijk gehad
die totaal over de grenzen van zijn vriendinnetje ging, puur omdat hij dacht dat
het zo hoorde. Zo was het tijdens zijn misbruik ook altijd gegaan. Ze doen na wat
ze zelf hebben meegemaakt. Daarom is het ook zo belangrijk om deze jongens
seksuele voorlichting te geven. Je denkt al gauw: die voorlichting hebben ze allang
gehad. Ja, maar dan wel in de omgekeerde volgorde.”

Gevolgen van misbruik
De gevolgen van misbruik kunnen levenslang zijn, zelfs als het misbruik plaatsvond in de babytijd en het kind zich van het trauma zelf niets kan herinneren.
“Wie als baby is misbruikt heeft vaak geen actieve herinneringen aan het misbruik”, legt Reijns uit, “Maar de pijn van het trauma dragen ze wel mee in hun
lichaam. Ze zijn bovendien vaak extreem onveilig gehecht. Al in hun eerste jaar
zijn ze in een groot gevoel van onveiligheid grootgebracht, waardoor ze niet het
vermogen hebben om een empathische relatie aan te gaan. Het zijn beschadigde
kinderen die niet goed met leeftijdsgenootjes kunnen omgaan en begin puberteit
emotieregulatieproblemen laten zien. Hun hormonen gaan dan een rol spelen, ze
worden seksueel rijp, maar daar weten ze niet goed mee om te gaan. En opnieuw
is daar dat gedrag dat laat zien dat ze vroegkinderlijk getraumatiseerd zijn.”
Die problemen kunnen volgens de klinisch psycholoog tot in de volwassenheid doorgaan. Volwassenen die als kind in hun vroege jeugd zijn getraumatiseerd hebben meer kans op zowel psychische, lichamelijke als sociale en financiële
problemen. “Wat ik zie zijn kinderen, jongeren en volwassenen die enorm in de
knoop zitten met zichzelf en hun eigen gevoelens”, zegt Bicanic. “Ze zijn enorm
beschadigd in hun vertrouwen in anderen, maar ook in zichzelf en hun eigen lichaam, dat op zo’n vreselijke manier verraad heeft gepleegd door te reageren op
het misbruik. Ze zijn in feite tegen zichzelf opgezet. En de herinneringen aan het
trauma blijven maar terugkomen, ook al proberen ze die vaak zo ver mogelijk
weg te stoppen. Voor veel mannen die als kind zijn misbruikt, komt het besef van
wat er allemaal met hen is gebeurd pas later. Dat noemen we inflatie, een opwaardering van de betekenisgeving van de oorspronkelijke gebeurtenis. Je ziet dat heel
goed terug in de documentaire Leaving Neverland, waarin twee volwassen mannen
vertellen over het misbruik uit hun jeugd. Pas toen zij zelf vader werden, beseften
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Kader 3. Cijfers jongens/mannen en misbruik
• 1 op de 5 mannen heeft ooit seksueel grensoverschrijdend gedrag
meegemaakt.
• 1/3 van alle mannelijke slachtoffers heeft het nooit verteld.
• 1/5 van de mannelijke slachtoffers zoekt hulp.
• Bijna de helft van de mannelijke slachtoffers ervaart psychische,
seksuele of relatieproblemen.
• Mannelijke slachtoffers ontwikkelen minstens zo vaak PTSS dan
vrouwelijke slachtoffers.
• 1 op de 5 slachtoffers krijgt genitale respons tijdens het misbruik.
• In 7% van alle gevallen van kindermisbruik is de pleger vrouw.
• Bij 1/3 van alle mannelijke slachtoffers boven de 16 jaar is de pleger een
vrouw.
• 1/3 van de misbruikte mannen is eerder misbruikt.
• Mannelijke slachtoffers ervaren meer schuld- en schaamtegevoelens dan
vrouwelijke slachtoffers.
• Ruim de helft van de mannelijke slachtoffers twijfelt over hun seksuele
identiteit.
• Homo- en biseksuele mannen zijn vaker slachtoffer dan heteroseksuele
mannen.
Bron: Centrum Seksueel Geweld (www.centrumseksueelgeweld.nl)

ze dat hun relatie met Michael Jackson niet normaal was. Een nieuwe gebeurtenis
in hun leven gaf een nieuwe betekenis aan het misbruik in hun jeugd.”
Bicanic pleit, onder meer vanwege deze inflatie, voor het blijven monitoren van
slachtoffers na een traumabehandeling. “Je moet ze eigenlijk ieder jaar op controle laten komen, net zoals je bij patiënten met een chronische ziekte doet. De
gevolgen van langdurig seksueel misbruik vertonen parallellen met een chronische
ziekte. De kans op terugval is groot. Het is belangrijk om ieder jaar even te polsen:
hoe zit het nu in je hoofd? Hoe gaat het met je? Is het nog een keer gebeurd? Maar
ook: heb jij wat er met jou is gebeurd met iemand anders gedaan? Dat iemand
na een succesvolle behandeling klaar is, is mooi, maar communiceer met kind en
ouders over mogelijke terugval bij het ouder worden. Het feit dat iemand geen
signalen vertoont, betekent niet per definitie dat het oké is of dat het oké blijft. Je
moet seksueel misbruik in een levensloop zien, de dynamiek begrijpen.”

Rode loper
Maar om die jongensslachtoffers te kunnen monitoren, moet je ze eerst wel in je
spreekkamer krijgen. “Ik heb legio meisjes behandeld”, zegt Bicanic, “een jongen
die tegenover me zit, is uniek. Ik heb ze dolgraag in behandeling, in gedachten leg
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ik de rode loper voor ze uit als ze zich melden, maar ze melden zich gewoonweg
niet.” En bij jongens die wél in beeld van de hulpverlening komen, worden het
misbruik vaak gemist. Reijns: “Dan wordt er gekeken naar de bovenliggende problematiek, het afwijkende gedrag, in plaats van naar de oorzaak van dat gedrag.
Bicanic: “Ik ken een jongetje dat naar een agressieregulatietraining werd gestuurd,
terwijl hij gewoon iedere week werd misbruikt.” Een gemiste kans, want deze jongens zijn, met de juiste traumabehandeling, heel goed te helpen, zeggen Bicanic en
Reijns. Daarin verschillen ze dan weer niet zoveel van de meisjes.
Hoe krijgen we nu die jongens in de spreekkamer? Continu aandacht voor
jongens en misbruik, zeggen de professionals. Zorgen dat de drempel voor hen
om hulp te zoeken lager wordt. Bicanic: “Nu met de verhalen rondom Michael
Jackson zie je weer even een aandachtspiek. Maar er komt een moment dat we met
z’n allen weer even ‘misbruik-moe’ zijn en die aandacht weer wegzakt. Tja, en dan
ben je ook de slachtoffers weer ‘kwijt’.”

Leestips
• Recognizing Child Sexual Abuse: An Unrelenting Challenge, Thekla VrolijkBosschaart, 2018
• https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/PDF/jongens_mannen_
slachtoffer.pdf
• Traumasporen, het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende
ervaringen. Bessel van der Kolk
Dit artikel is eerder verschenen in Fier Magazine, nummer 10, voorjaar 2019
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Jongeren, sexting en seksueel grensoverschrijdend gedrag
Dr. Marijke Naezer, cultureel antropoloog en genderstudies wetenschapper

Samenvatting
Sexting onder jongeren wordt nog vaak vanuit een negatieve invalshoek besproken, zowel in publieke als in wetenschappelijke discussies. De focus ligt op de gevaren en mogelijke negatieve uitkomsten, wat in de praktijk vertaald wordt in het
ontmoedigen of zelfs verbieden van sexting. In dit artikel wordt betoogd dat deze
negatieve benadering het probleem van online seksueel grensoverschrijdend gedrag niet oplost, maar juist verergert. Het leidt tot een inperking van de seksuele
vrijheid van jongeren, opent de deuren naar victim blaming in het geval van incidenten, en faciliteert plegers. De auteur stelt daarom een alternatieve, seks-positieve benadering voor.

Inleiding
Sociale media bieden jongeren en volwassenen nieuwe mogelijkheden om vorm te
geven aan seksualiteit. Een veelbesproken activiteit, vooral in relatie tot jongeren,
is sexting: het maken en delen van seksueel getint tekst- en beeldmateriaal van
zichzelf via sociale media1, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar beeldmateriaal. In hedendaagse publieke en wetenschappelijke debatten ligt de focus vooral
op mogelijke gevaren, zoals de ongewenste verspreiding van dergelijk materiaal.
Zo analyseerde Döring 34 wetenschappelijke publicaties over jongeren en sexting,
gepubliceerd tussen 2009 en 2013.2 Maar liefst 79% van deze publicaties bleek
sexting als problematisch, ongezond, afwijkend gedrag te beschrijven. Door deze
benadering heeft de term sexting een negatieve connotatie heeft gekregen en wordt
het vaak afgeraden of zelfs verboden.3,4 In dit artikel laat ik zien dat deze negatieve
beeldvorming het probleem van online seksueel grensoverschrijdend gedrag niet
oplost, maar juist verergert.
Ik zal beginnen met een korte uiteenzetting over sexting, waarin ik bespreek hoeveel jongeren aan sexting doen en welke bijdrage dit kan leveren
aan hun seksuele ontwikkeling. Vervolgens ga ik in op mogelijke manieren
waarop digitaal sexy beeldmateriaal misbruikt kan worden en zoom ik in op
één vorm van dergelijk misbruik, namelijk de ongewenste verspreiding van
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sexy foto’s en filmpjes. Ik laat zien hoe de negatieve beeldvorming rond sexting deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag faciliteert, en hoe
die beeldvorming bovendien bijdraagt aan victim blaming. Op basis van die
analyse doe ik een voorzet voor een alternatieve, meer sekspositieve benadering van sexting.

Sexting: prevalentie en betekenis
Sexting is niet eenvoudig in cijfers te vatten: percentages over de prevalentie lopen
uiteen door verschillen in definities, onderzoeksmethoden en onderzoekspopulatie, en ze verouderen snel door de almaar toenemende populariteit van mobiele
telefoons en sociale media. Een internationale review van 18 artikelen over sexting
onder jongeren tot 18 jaar vond prevalentiecijfers tussen de 0,9 en 27,6% voor
‘actieve sexting’: het maken en versturen van seksueel getint materiaal versus ‘passieve sexting: het ontvangen van dergelijk materiaal’.5
Een andere review van 34 internationale studies over actieve sexting onder jongeren tot 18 jaar toonde aan dat gemiddeld 14,8% van de jongeren wel eens sexy
materiaal van zichzelf heeft verstuurd, waarbij recentere studies hogere cijfers
vonden dan oudere studies.6
In Nederland liet de representatieve survey van Rutgers onder meer dan 20.000
jongeren zien dat 13% van de jongens en 12% van de meiden in het afgelopen half
jaar een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand anders had gestuurd.7
Verder lieten 8% van de jongens en 5% van de meiden in het afgelopen half jaar
borsten of geslachtsdelen zien via webcam, en 7% van de jongens en 3% van de
meiden deden seksuele dingen tijdens een videochat. Onderzoek dat ruimere definities hanteert (bijvoorbeeld sexy foto’s in plaats van naaktfoto’s; ‘ooit gemaakt’
in plaats van het afgelopen half jaar) komt uit op hogere cijfers. Zo vond ik in
mijn eigen survey dat 21% van de respondenten (n=662) wel eens een sexy foto of
filmpje van zichzelf had verstuurd.4 Dat cijfer wordt bevestigd in een survey onder
ruim 1000 Nederlandse jongeren uitgevoerd door scholieren.com in samenwerking met Sense.8
Wat betreft passieve sexting, het ontvangen van sexy beeldmateriaal van anderen, liggen de cijfers wat hoger. De internationale review van Barrense-Dias en collega’s vond cijfers tussen de 7,6 en 60%.5 Een wat oudere review over 5 studies wijst
uit dat gemiddeld 15,6% van de jongeren aangeeft wel eens sexy beeldmateriaal te
hebben ontvangen9, terwijl een recentere review over 20 studies een gemiddelde
van 27,4% laat zien.6 Uit het Nederlandse onderzoek van Rutgers bleek dat 24%
van de jongens en 19% van de meiden in de afgelopen 6 maanden een naaktfoto
of seksfilmpje van iemand anders had ontvangen. In mijn eigen survey gaf maar
liefst 41% van de respondenten (n=613) aan dat zij wel eens sexy foto’s of filmpjes
zagen van iemand die ze kenden, bijvoorbeeld van school.4
In mijn proefschrift beschrijf ik hoe jongeren via hun seksuele activiteiten op
sociale media vormgeven aan ten minste vier verschillende dimensies van seksualiteit: seksuele avonturen, romantische intimiteit, identiteit en kennisontwikkeling.
Ook sexting kan hieraan bijdragen. Zo kan het versturen van een sexy tekst, foto
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of filmpje gezien worden als een manier om op avontuur te gaan; om vorm te
geven aan intimiteit binnen romantische relaties; om vorm te geven aan identiteit;
of om kennis en ervaring op te doen op het gebied van seksualiteit. Het grootste
deel van de sexy beelden wordt gedeeld in de context van romantische relaties10,
maar het gebeurt ook in andere contexten, bijvoorbeeld onder vrienden: bij wijze
van grap, om vriendschappen te versterken, of om de eigen status te verhogen en
populairder te worden.11 Gezien deze positieve betekenissen kan sexting, mits vrijwillig en met wederzijds enthousiasme uitgevoerd, gezien worden als een normaal
onderdeel van de seksuele ontwikkeling van jongeren, dat een uiting is van seksuele agency, exploratie en expressie.12 Hiermee wordt meteen het eerste probleem
duidelijk van de negatieve beeldvorming rond sexting en de adviezen die hieruit
voortvloeien: door sexting af te raden of te verbieden, ontnemen we jongeren een
kans om zich op seksueel gebied te ontwikkelen; een cruciale ontwikkelingstaak
in de adolescentie.13

Misbruik van sexy beeldmateriaal
De waarschuwingen aan jongeren komen vaak voort uit angst voor misbruik van
digitaal sexy beeldmateriaal. Dergelijk misbruik komt voor: sexy beeldmateriaal
kan gestolen en/of zonder toestemming verspreid worden, mensen kunnen gedwongen worden om seksueel getint materiaal te maken en/of delen, foto’s of
video’s kunnen getrukeerd worden, mensen kunnen worden gechanteerd met het
materiaal (sextortion) en seksueel getint materiaal kan ongewenst worden toegestuurd. In dit artikel focus ik voornamelijk op de ongewenste verspreiding van
vrijwillig gemaakt en gedeeld digitaal sexy beeldmateriaal. In navolging van andere onderzoekers definieer ik die verspreiding als een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag, aangezien het zonder instemming van de oorspronkelijke
maker gebeurt.14-18
Foto’s en video’s kunnen op verschillende manieren doorgestuurd en verspreid worden. Het materiaal kan worden doorgestuurd aan derden via media
als WhatsApp, het kan online worden gezet via media als Instagram of het
kan fysiek aan derden getoond worden via een pc of smartphone. Deze ongewenste verspreiding van sexy materiaal wordt soms ook wel shame-sexting
genoemd, omdat de afgebeelde persoon vaak wordt veroordeeld en gepest. Dit
hoeft echter niet het geval te zijn19,20, dus daarom gebruik ik shame-sexting niet
als overkoepelende term. Hetzelfde geldt voor de term wraakporno, die ruimte
laat voor slechts één motief (wraak) en om die reden ongeschikt is als overkoepelende term, naast andere redenen zoals het grote verschil tussen porno
en sexy privé-materiaal.16
Hoewel veruit de meeste sexts niet worden verspreid21,22, komt het wel met enige regelmaat voor. Volgens Madigan en collega’s6 stuurt tussen de 8,4 en 15,6%
van de jongeren wel eens zonder toestemming andermans sexy materiaal door
en wordt tussen de 4,7 en 12,0% van de jongeren hier wel eens slachtoffer van.
Deze cijfers moeten echter voorzichtig gebruikt worden, omdat het totale aantal
respondenten in de studies vaak klein was.
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In Nederland antwoordde 4% van de jongens en 3% van de meiden bevestigend op de stelling: Iemand liet (in de afgelopen 6 maanden) een naaktfoto
of seksfilmpje van mij aan anderen zien7 en 2% van de jongens en 1% van de
meiden antwoordde bevestigend op de stelling: Iemand deelde (in de afgelopen 6 maanden) een naaktfoto of seksfilmpje van mij met anderen. In de
Veiligheidsmonitor gaf 1% van de deelnemende leerlingen uit het voortgezet
onderwijs aan dat zij het afgelopen jaar slachtoffer waren geworden van de
ongewenste verspreiding van sexy beeldmateriaal en iets minder dan 1% gaf
aan pleger te zijn geweest.23 Van de leidinggevenden gaf ruim twee derde aan
dat deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkwam op hun
locatie. Gemiddeld ging het om iets minder dan 3 incidenten per schooljaar
per locatie.
Uit mijn onderzoek naar de motieven van jongeren om andermans materiaal te verspreiden20 (met Lotte van Oosterhout) bleek dat zowel jongens als
meiden zich schuldig maken aan deze vorm van seksueel grensoverschrijdend
gedrag. De slachtoffers waren in dit onderzoek echter bijna altijd meiden: in
de 22 incidenten die we onderzochten, was het slachtoffer in 18 gevallen een
meisje (82%). Deze bevinding wordt bevestigd in internationaal kwantitatief
onderzoek naar online seksueel misbruik, hoewel dat nog beperkt is en niet
helemaal eenduidig.14 De gevolgen voor meiden lijken over het algemeen ook
groter te zijn, omdat zij vanuit de dubbele seksuele moraal (zij is een hoer, hij is
stoer)24 niet alleen te maken kunnen krijgen met victim blaming, maar ook met
slut shaming en stigmatisering.20,25 Tegelijkertijd kunnen jongens die slachtoffer worden van de ongewenste verspreiding van hun materiaal ook gestigmatiseerd worden: zij kunnen het label ‘homo’ krijgen, wat onder Nederlandse
jongeren helaas nog altijd een beladen stigma is.20,24,26
De gevolgen van de ongewenste verspreiding van sexy materiaal verschillen van
geval tot geval. Soms wordt het materiaal op grote schaal gedeeld en krijgt het
slachtoffer maanden of zelfs jarenlang te maken met pesterijen, stigmatisering en
ongevraagde seksuele toenaderingen van bekenden en onbekenden. Zelfs als het
materiaal al niet meer beschikbaar is, kan het stigma blijven.20 In andere gevallen zijn de gevolgen echter veel beperkter. Het materiaal wordt dan bijvoorbeeld
maar op heel beperkte schaal gedeeld, er ontstaat weinig ophef over, de reacties
zijn positief (denk aan reacties als: ‘wat een mooi lichaam’), en/of de ophef duurt
niet lang.19,20 Dit betekent ook, dat het belangrijk is om adequaat maar kalm te
reageren op incidenten: door onnodig veel ophef te creëren, kunnen volwassenen
het probleem zelfs verergeren.19,20

Negatieve beeldvorming, victim blaming en sterke plegers
Wat opvalt in de reacties op incidenten, is dat nog heel vaak slachtoffers de
schuld krijgen.3,20,27 Mensen vragen het slachtoffer: “Waarom stuurde je dan
ook die foto; je weet toch dat die verspreid kan worden?” Dit is vergelijkbaar
met het argument van het korte rokje na een verkrachting: “Waarom droeg je
dan ook zo’n kort rokje; je weet toch dat dat je daarmee seksuele toenaderin96

gen uitlokt?” Het slachtoffer krijgt hierbij de schuld voor wat er gebeurd is, in
plaats van de pleger.
Victim blaming gebeurt ook op subtielere manieren, bijvoorbeeld via voorlichting, waar nog vaak het (potentiële) slachtoffer centraal staat. Zo gaat het
in voorlichting nog vooral over de afwegingen om al dan niet een sexy selfie te
sturen, of over manieren om zogenaamd ‘veilig’ te sexten, bijvoorbeeld door
onherkenbaar op de foto te gaan. Een dergelijk advies verplaatst de verantwoordelijkheid voor seksueel grensoverschrijdend gedrag naar het (potentiële)
slachtoffer in plaats van de (potentiële) pleger. Dat is onrechtvaardig en schadelijk voor slachtoffers: jongeren wier materiaal misbruikt wordt, denken dat
het hun eigen schuld is en durven geen hulp te zoeken uit angst om veroordeeld
te worden.3,20,22 Bovendien worden de plegers onzichtbaar gemaakt en blijven
hun daden vaak onbestraft.20
Jonge plegers blijken zich door de negatieve beeldvorming rond sexting en de
bijbehorende victim blaming gesterkt en soms zelfs aangemoedigd te voelen in
hun gedrag. “Zij moest haar les leren dat ze geen foto’s moest sturen”, verklaart
bijvoorbeeld een 16-jarig meisje over haar motief om sexy beelden van een ander
meisje door te sturen.20 Dit meisje was ervan overtuigd dat zij haar leeftijdsgenoot moest leren om niet aan sexting te doen, dat ze haar seksuele gedrag moest
reguleren, en dat verspreiding van haar sexy beeldmateriaal hier de beste manier
voor was. Ze wordt hierin ondersteund door het idee dat sexting een problematische activiteit is die bestreden moet worden.
Maar ook als er sprake is van een ander motief om andermans materiaal zonder toestemming te verspreiden (zoals iemand pijn doen, wraak nemen, spanning
ontladen, vriendschappen versterken, praten en leren over seksualiteit, de eigen
populariteit vergroten), voelen plegers zich gesteund door hedendaagse negatieve
opvattingen over sexting en de inadequate reacties van volwassenen op incidenten.
Een grote meerderheid van de respondenten uit het onderzoek dat ik met Van
Oosterhout uitvoerde, vond dat de ongewenste verspreiding van sexy beeldmateriaal ten minste gedeeltelijk de schuld was van het slachtoffer.20 Een dergelijke
veroordeling van slachtoffers bleek gemakkelijker naarmate iemand zich minder
goed voor kon stellen dat hij of zij zelf ooit aan sexting zou doen; een overtuiging die leefde onder verschillende plegers en die gevoed wordt door de negatieve
beeldvorming rond sexting.
Omgekeerd biedt dit ook mogelijkheden. Zo bleken verschillende jonge plegers
minder geneigd te zijn om andermans materiaal door te sturen, naarmate zij zich
beter voor konden stellen dat anderen en/of zij zelf aan sexting zouden doen.20
Dit betekent dat een positiever vertoog rond sexting, in het bijzonder sexting
door meiden, bij zou kunnen dragen aan het tegengaan van misbruik van sexy
beeldmateriaal. Ook victim blaming wordt minder logisch naarmate de jongere
zich beter in kan leven in het slachtoffer; iets wat bewerkstelligd kan worden middels aandacht voor de positieve kanten van sexting. Daarnaast helpt positievere
beeldvorming over sexting om plegers van online seksueel misbruik zichtbaarder
te maken: pas als zij besluiten om bijvoorbeeld het materiaal van iemand anders
door te sturen, ontstaat er een probleem.
97

Conclusie
Kortom, het tegengaan van de ongewenste verspreiding van digitaal sexy beeldmateriaal is gebaat bij een positiever vertoog over sexting. Een positiever vertoog
begint bij de erkenning dat sexting voorkomt onder jongeren, dat zij hier allerlei positieve betekenissen aan geven, en dat ze middels sexting vormgeven aan
verschillende dimensies van seksualiteit. Dit betekent ook dat het woord sexting
niet langer gebruikt zou moeten worden voor grensoverschrijdend gedrag waarbij
misbruik wordt gemaakt van het materiaal. Net zoals we een verkrachting geen
seks noemen, zou misbruik van digitaal sexy beeldmateriaal geen sexting moeten
heten. Alleen door de twee helder te onderscheiden, ook in onze taal, kunnen we
een sekspositief vertoog over sexting ontwikkelen.
Vanuit deze sekspositieve benadering zou de centrale vraag aan jongeren dan
ook niet langer zijn: ‘Waarom zou je aan sexting doen en hoe houd je het veilig’,
maar vooral: ‘Wat doe je als je sexy beeldmateriaal van iemand ontvangt en wat
betekenen privacy, respect en consent in relatie tot online seksuele activiteiten?’
Door dit soort vragen, die zich richten op het voorkomen van plegerschap in
plaats van slachtofferschap, worden jongeren aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor elkaars seksuele welzijn en wordt het probleem van de ongewenste
verspreiding van digitaal sexy materiaal bij de wortel aangepakt.
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Behandelmogelijkheden bij volwassenen met
PTSS als gevolg van seksueel geweld
Dr. Gert-Jan Hendriks, psychiater, en Lotte Hendriks, onderzoeker, MSc. beiden Pro
Persona Expertisecentrum Overwaal voor Angst-, Dwangstoornissen en PTSS

Samenvatting
In deze bijdrage bespreken we de klachten die een slachtoffer van seksueel geweld
kan ontwikkelen en staan we voornamelijk stil bij een van de mogelijke psychische gevolgen voor het slachtoffer van seksueel geweld, de ontwikkeling van een
posttraumatische stressstoornis (PTSS). We benoemen indicaties voor verwijzing
en beschrijven de belangrijkste wetenschappelijke bewezen effectieve behandelvormen voor PTSS. Traumagerichte psychologische interventies zijn de eerstekeuzebehandelingen, ook bij de meer complexe vormen van PTSS met comorbiditeit.
Er is geen verhoogd risico op ongewenste neveneffecten. Kortdurende hoog-intensieve behandelingen verminderen voortijdige uitval.

Inleiding
Seksueel geweld wordt gedefinieerd als het onvrijwillig ondergaan en/of uitvoeren
van seksuele handelingen.1 Onvrijwillig verwijst ook naar het niet in staat zijn
hierover zelfstandig te beslissen, zoals het geval is bij kinderen of individuen met
een verstandelijk beperking. In algemene zin is seksueel geweld een non-specifieke risicofactor voor een scala aan problemen op het gebied van zowel de fysieke
als psychische gezondheid en het sociaal-maatschappelijk welbevinden, zowel in
de jeugd als in het latere volwassen leven, en kan het sterk interfereren met de
neurobiologische, emotionele en psychosociale ontwikkeling.2,3 Hiermee samenhangende symptomen en klachten kunnen zich gevarieerd en diffuus presenteren
en onjuist geïnterpreteerd worden als de context waarin klachten en symptomen
zich ontwikkeld hebben onderbelicht blijft. Het gevolg kan zijn een chronisch beloop met risico op medicalisatie en polyfarmacie.4
Het is niet eenvoudig exact te achterhalen hoe vaak seksueel geweld voorkomt.
Omdat schaamte, schuldgevoelens en angst om niet geloofd te worden een hoge
drempel kunnen vormen bij slachtoffers om seksuele geweld ervaringen te onthullen. Dit maakt onderzoek naar de exacte cijfers over hoe vaak seksueel-geweldervaringen voorkomen lastig. Het beschikbare onderzoek wijst uit dat seksueel-geweldervaringen frequent voorkomen. In Nederland5 zijn 33% van de vrouwen en
5% van de mannen één of meerdere malen geconfronteerd zijn geweest met een
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of andere vorm van seksueel geweld. Meestal vond dit plaats voor het 16e jaar.
Verkrachting werd gerapporteerd door 12% van de vrouwen en 3% van de mannen. Dit verschilt niet van internationale prevalentiecijfers.6 Daarmee zijn seksueel-geweldervaringen niet alleen frequent voorkomend maar ook een belangrijke
risicofactor voor het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

PTSS na seksueel geweld
De kenmerken van een PTSS zijn onder andere terugkerende, intrusieve en levendige herinneringen of nachtmerries over de traumatische gebeurtenis(sen), dissociatieve reacties, hoge lijdensdruk bij confrontatie met zowel interne als externe
triggers aan de traumatische ervaring(-en), hiermee samenhangende fysiologische reacties, vermijding van of pogingen daartoe van situaties en activiteiten die
gerelateerd zijn aan het seksueel geweld, gefragmenteerde herinneringen aan de
traumatische ervaring(-en), negatieve opvattingen over zichzelf en anderen, negatieve stemming, verminderde interesse, gevoelens van onthechting, prikkelbaarheid, overmatige waakzaamheid, schrikreacties, concentratieproblemen en slaapstoornissen.7 (bijlage 1)
Bijlage 1: PTSS - DSM-5 criteria
DSM-5 criteria 309.81
NB De volgende criteria zijn van toepassing op volwassenen, adolescenten
en kinderen ouder dan 6 jaar.
A.	Blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of
seksueel geweld op een (of meer) van de volgende manieren:
1. Zelf ondergaan van de psychotraumatische gebeurtenis(sen).
2. Persoonlijk getuige zijn geweest van de gebeurtenis(sen) terwijl deze anderen overkwam(en).
3. Vernemen dat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) een naast familielid of goede vriend(in) is (zijn) overkomen. Bij een feitelijke of dreigende dood van een familielid of vriend(in), moet(en de gebeurtenis(sen) gewelddadig van karakter zijn of een ongeval betreffen.
4. Ondergaan van herhaaldelijke of extreme blootstelling aan de afschuwwekkende details van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) zoals bij
hulpverleners die stoffelijke resten moeten verzamelen; politieagenten
die herhaaldelijk worden geconfronteerd met de details van kindergeweld).
NB Criterium A4 is niet van toepassing op blootstelling via elektronische media, televisie, films of foto’s, tenzij deze blootstelling werkgerelateerd is.
B. De aanwezigheid van een (of meer) van de volgende intrusieve symptomen die samenhangen met de psychotraumatische gebeurtenis(sen) en die
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zijn begonnen nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden:
Recidiverende, onvrijwillige en intrusieve pijnlijke herinneringen aan de
gebeurtenis.
NB: Bij kinderen die ouder zijn dan 6 jaar kan er sprake zijn repetitief
spel waarin thema’s of aspecten van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) tot uiting worden gebracht.
Recidiverende onaangename dromen waarin de inhoud en/of het affect
van de droom samenhangt met de psychotraumatische gebeurtenis(sen).
NB: Bij kinderen kan er sprake zijn van beangstigende dromen zonder
herkenbare inhoud.
Dissociatieve reacties (zoals flashbacks) waarbij de betrokkene het
gevoel heeft of handelt alsof de psychotraumatische gebeurtenis(sen)
opnieuw plaatsvindt(en). (Dergelijke reacties kunnen zich op een continuüm bevinden, waarbij de extreemste uiting de vorm kan hebben van
een volledig gebrek aan besef van de actuele omgeving).
NB: Bij kinderen kan het voorkomen dat ze de psychotraumatische gebeurtenis(sen) naspelen.
Intense of langdurige psychische lijdensdruk bij blootstelling aan interne of externe prikkels die een aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of erop lijken.
Duidelijke fysiologische reacties op interne of externe prikkels die een
aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of
erop lijken.
Persisterende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de psychotraumatische gebeurtenis(sen) die begon nadat de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit één van
de beide volgende kenmerken:
Vermijding of pogingen tot vermijding van pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens over, of sterk samenhangend met de psychotraumatische gebeurtenis(sen).
Vermijding of pogingen tot vermijding van externe aspecten die aan
de psychotraumatische gebeurtenis(sen) herinneren (mensen, plaatsen,
gesprekken, activiteiten, voorwerpen, situaties) die pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens oproepen over, of sterk samenhangend
met, de psychotraumatische gebeurtenis(sen).
Negatieve veranderingen in cognities en stemming, gerelateerd aan de psychotraumatische gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verergerd nadat
de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden,
zoals blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken:
Onvermogen om zich een belangrijk aspect van de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) te herinneren (gewoonlijk door dissociatieve amnesie

en niet door andere factoren, zoals hoofdletsel, of alcohol- of drugsgebruik).
2. Persisterende en overdreven negatieve overtuigingen of verwachtingen over zichzelf, anderen of de wereld (bijvoorbeeld ‘Ik ben slecht’,
‘Je kunt niemand vertrouwen’, ‘De wereld is door en door gevaarlijk’,
‘Mijn hele zenuwstelsel is voor altijd verwoest’).
3. Persisterende, vertekende cognities over de oorzaak of gevolgen van de
psychotraumatische gebeurtenis(sen), die ertoe leiden dat de betrokkene zichzelf of anderen er de schuld van geeft.
4. Persisterende negatieve gemoedstoestand (bijvoorbeeld angst, afschuw,
boosheid, schuldgevoelens of schaamte).
5. Duidelijk verminderde belangstelling voor, of deelname aan belangrijke activiteiten.
6. Gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen.
7. Persisterend onvermogen om positieve emoties te ervaren (zoals onvermogen om geluk, voldoening of liefdevolle gevoelens te ervaren).
E. Duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit, gerelateerd aan de
psychotraumatische gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verslechterd
nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken:
1. Prikkelbaar gedrag en woede-uitbarstingen (met weinig of geen aanleiding), gewoonlijk tot uiting komend in verbale of fysieke agressie jegens
mensen of voorwerpen.
2. Roekeloos of zelfdestructief gedrag.
3. Hypervigilantie.
4. Overdreven schrikreacties.
5. Concentratieproblemen.
6. Verstoring van de slaap (zoals moeite met in- of doorslapen of onrustige slaap).
F. Duur van de stoornis (criteria B, C, D en E) is langer dan één maand.
G. De stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen
in het sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere
belangrijke terreinen.
H. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van
een middel (zoals medicatie, alcohol) of aan een somatische aandoening.
Als er sprake is van een PTSS als gevolg van seksueel geweld dan is er niet zelden
ook sprake van diverse complicerende variabelen. Het gaat hierbij om variabelen
die samenhangen met onder andere de heftigheid van het incident, het toegepaste
geweld, de leeftijd waarop het geweld plaatsvond, de duur en intensiteit daarvan,
de veerkracht van de verkrachte, van het individu, de (in-)stabiliteit van de directe
omgeving van het slachtoffer (denk daarbij aan de pedagogische, affectieve en
sociale stabiliteit, andere vormen van onveiligheid door bijvoorbeeld huiselijk ge103

weld), somatische complicaties (zwangerschap). Comorbiditeit is dan ook eerder
regel dan uitzondering. Dit kan betrekking hebben op onder andere onbegrepen
lichamelijke klachten, conversiestoornis (bijvoorbeeld psychogene niet-epileptische aanvallen), psychotische stoornissen, depressie, dissociatieve stoornissen,
angststoornissen, eetstoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis, risicovolle gedragingen (bijvoorbeeld suïcidaliteit, automutilatie, promiscuïteit), seksuele
problemen, negatief zelfbeeld, interpersoonlijke problemen en leer-/werkproblemen.2,3 De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk, zoals hoge zorgconsumptie, hoger
risico op revictimisatie, het afbreken van opleidingen, hoge sociaal-maatschappelijke kosten door bijvoorbeeld werkloosheid en/of langdurig ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid, relatieproblemen en sociaal isolement.8
Een beknopt overzicht over PTSS en comorbiditeit biedt Van Minnen en collega’s.9 De volgende voorbeelden stippen enkele verschillende theoretische invalshoeken aan die onderliggend zijn aan deze comorbiditeit. Vroegkinderlijk
seksueel geweld kan tot een toename van kwetsbaarheid leiden met niet alleen
een risico voor PTSS, maar ook voor psychotische stoornissen en borderline persoonlijkheidsstoornis. Sommige symptomen, zoals slaapproblemen en affectieve
vervlakking, zijn niet uniek voor PTSS, maar komen ook voor bij andere stoornissen, zoals depressie. In het verlengde hiervan wordt vanuit netwerkmodellen
het oorzakelijk verband tussen verschillende symptomen zichtbaar gemaakt en
biedt daarmee een verklaring voor comorbiditeit.10 PTSS en comorbide stoornissen kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden en versterken. Misbruik van middelen
kan voorkomen om bepaalde PTSS-symptomen te verminderen, maar ook leiden
tot risicogedrag en tot revictimisatie. Een laatste voorbeeld over hoe comorbiditeit
bij PTSS verklaard kan worden, is dat bepaalde PTSS-symptomen (flashbacks)
de relatie tussen een eerdere gebeurtenis, zoals seksueel geweld, en het voorkomen
van automutilatie kan versterken of mediëren.

Prevalentie en predictoren
De prevalentie van een PTSS gedurende het leven wordt in Nederland geschat
op bij vrouwen 8,8% en bij mannen 4,3%. De hogere prevalentie bij vrouwen is
deels verklaarbaar omdat vrouwen gedurende hun leven vaker dan mannen worden blootgesteld aan seksueel geweld. Bij kinderen en pubers is de prevalentie
van PTSS relatief laag. Het hoogste is deze tussen de leeftijd van 18 en 34 jaar,
namelijk 9,8%, om vervolgens bij ouderen te dalen naar 2,7% In de periode 20132015 stonden gemiddeld 60.000 personen bij de huisarts geregistreerd onder de
diagnose PTSS en werden jaarlijks gemiddeld zo’n 30.000 nieuwe gevallen met
een PTSS-diagnose geregistreerd.43 Uit een wereldwijde epidemiologische studie11
blijkt dat de lifetime prevalentie van PTSS bij seksueel geweld onder vrouwen
20,2% is. De prevalentie blijkt bij landen met een gemiddeld hoog inkomen in de
beroepsbevolking tweemaal zo hoog, namelijk 24.0%, vergeleken met landen met
een gemiddeld tot laag inkomen, namelijk 11,7%. In deze studie blijkt het niet
onthullen van de identiteit van een bekende dader en het bij herhaling slachtoffer
zijn van seksueel geweld (42,4% van de respondenten) geassocieerd te zijn met een
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bijna 5 maal groter risico op PTSS. Het meemaken van willekeurige traumatische
gebeurtenissen na confrontatie met seksueel geweld verdubbelt het risico op PTSS.
Andere risicofactoren zijn het hebben van een andere psychische stoornis, seksueel
geweld in de jeugd in combinatie met ongunstige, stressvolle gezinsomstandigheden in de jeugd. De veronderstelling dat je het seksuele geweldsincident had
kunnen voorkomen, blijkt beschermend te zijn in het geval er geen sprake is van
een psychische stoornis bij het slachtoffer.

Indicatie voor verwijzing
Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat het niet vanzelfsprekend is dat seksueel- geweldervaringen en daarmee samenhangende psychische en fysieke gevolgen door patiënten gemeld worden wanneer zij voor hun klachten het spreekuur
van de huisarts bezoeken. De aard en de gevoeligheid van de problematiek leidt tot
onderrapportage en onderdiagnostiek. In het algemeen heeft slechts 50% van de
patiënten met PTSS na 12 jaar een eerste gerichte behandeling gehad.12 Schaamte
voor onthulling, maar ook onvoldoende besef bij de patiënt dat klachten kunnen
samenhangen met het vroegere geweld en onderdiagnostiek dragen daaraan bij.6
Bij het onvoldoende begrijpen van de context hoe psychische en somatisch onverklaarde klachten zijn ontstaan, is het zinvol door te vragen naar eerdere traumatische ervaringen. Ook als dat niet de primaire reden is voor het bezoeken van
het spreekuur. Dit geldt zeker bij kinderen en adolescenten.13 De website www.
rakevragen.nu geeft hiervoor zinvolle aanwijzingen. Een screeningslijst, zoals de
Trauma Screening Questionnaire voor volwassenen14 of de Children’s Revised
Impact of Events Scale15 kan eveneens behulpzaam zijn.
Wanneer op basis van screening blijkt dat een patiënt at risk is voor PTSS,
wordt geadviseerd om de patiënt te verwijzen voor aanvullende diagnostiek door
middel van een klinisch interview. Dit laatste is het terrein van een praktijk of behandelcentrum gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van PTSS.

Behandeling
Wanneer blijkt dat iemand voldoet aan de criteria van een PTSS zijn er verschillende bewezen effectieve behandelstrategieën voor handen. Traumagerichte
psychotherapie is conform (inter-)nationale richtlijnen zoals de NICE-guidelines44 of van het Trimbos-instituut45 de voorkeursbehandeling. Traumagericht
wil zeggen dat verwerking van de traumatische gebeurtenissen centraal staat.
Naast de wetenschappelijke evidentie voor deze behandelingen, blijken patiënten ook een sterke voorkeur voor traumagerichte behandeling te hebben.16
De eerstekeuzebehandelingen zijn cognitieve gedragstherapie (CGT) met imaginaire of narratieve exposure aangevuld met exposure in vivo (bijvoorbeeld
bij sociale vermijding of agorafobie) of eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR).17 Binnen traumagerichte CGT staat exposure aan de
traumatische herinneringen centraal. Tijdens de imaginaire exposure wordt
de patiënt geïnstrueerd met de ogen dicht de traumatische ervaring gedetail105

leerd te beschrijven. Bij narratieve exposure wordt deze exposure aangevuld
met het plaatsen van de traumatische ervaringen binnen de context van het
levensverhaal. Tijdens de exposure in vivo stelt de patiënt zich bloot aan situaties in het dagelijks leven die hij of zij vermijdt uit angst om opnieuw aan de
traumatische ervaring herinnerd te worden. Tijdens EMDR wordt de patiënt
geïnstrueerd aan de gebeurtenis terug te denken in combinatie met een afleidende stimulus, bijvoorbeeld het richten van de aandacht op een bewegende
visuele stimulus op een lichtbalk. De behandeling is individueel en het accent
ligt op traumaverwerking. De empirische ondersteuning voor deze traumagerichte psychologische interventies is sterk.18
Deze behandelingen zijn effectiever dan de niet-trauma gerichte vormen van
psychotherapie en psychofarmaca.19 In het algemeen duurt de behandeling enkele maanden met wekelijkse sessies. Bij een traumagerichte behandeling is het
nodig dat er expliciet over de traumatische gebeurtenissen en ervaringen wordt
gesproken. In het geval van seksueel geweld kan dit ingewikkeld zijn. Juist dan
is er vaak schaamte om onthullend te praten over het geweld en angst om niet
geloofd te worden. Een empathische, sensitieve en geduldige attitude van de
hulpverlener met up-to-date kennis van de gevolgen van seksueel geweld is dan
extra van belang.20
In de eerdergenoemde richtlijnen wordt geadviseerd farmacotherapie alleen in te zetten als toevoeging bij onvoldoende effect van de traumagerichte
psychotherapie en/of bij ernstige interfererende comorbiditeit. Voorbeelden
van comorbiditeit zijn een ernstige depressie, interfererende hyperarousal of
in- en doorslaapstoornissen. Hoewel er een farmacologisch algoritme wordt
beschreven in de richtlijnen met SSRI’s als eerste en tweede keuze zijn de effecten beperkt, is de evidentie voor de vervolgstappen naar een tricyclisch
antidepressivum of anti-epileptica zeer bescheiden en is het daarom aan te
raden farmacotherapeutische behandeling over te laten aan een specialistisch
behandelcentrum.
Recentelijk ontwikkelden de farmacologische interventies zich meer in de
richting van het aangrijpen op specifieke symptoomprofielen in plaats van
op de PTSS als geheel.21 Vooral met betrekking tot specifieke (comorbide)
symptomen, kan een farmacologische interventie aangewezen zijn. Zo zijn
er aanwijzingen dat een SSRI effectief is bij de behandeling van comorbide
dysfore klachten en is prazosine mogelijk effectief bij nachtmerries en slaapstoornissen. Er is echter nog weinig onderzoek verricht, wat het lastig maakt
om gerichte adviezen te geven. Hoewel het onderzoek nog beperkt is, zijn er
aanwijzingen dat de benzodiazepines het therapie-effect kunnen ondermijnen,
zeker als gekoppeld aan de therapiesessie en/of klachtcontingent de benzodiazepines worden ingenomen. Er wordt verondersteld dat door anxiolyse het
onderliggende werkingsmechanisme bij exposure-gerichte behandelingen, mogelijk wordt belemmerd. Tijdens exposuretherapie confronteren we een patiënt herhaaldelijk met situaties die angst oproepen zonder dat de gevreesde
gevolgen hiervan uitkomen: dit leidt uiteindelijk tot een afname van angst.
Veiligheidsgedrag zoals het gebruik van benzodiazepines beperkt deze leerer106

varing, omdat dit zorgt voor onwenselijke alternatieve verklaringen voor het
uitblijven van de gevreesde gevolgen ('ik kan het aan om bij de herinnering aan
het seksueel geweld stil te staan omdat ik oxazepam heb geslikt').

Valkuilen en alternatieven
Vooral wanneer de complexiteit van de problematiek bij mensen met een PTSS
toeneemt, bijvoorbeeld doordat er sprake is van een hoge mate van comorbiditeit
of van risicovol gedrag als suïcidaliteit, middelengebruik, agressie of zelfbeschadiging, zijn hulpverleners vaak terughoudender in het indiceren van een PTSS-behandeling. Zowel clinici als patiënten zijn bezorgd dat een gerichte traumabehandeling zoveel emoties uitlokt dat de patiënt dit niet zou kunnen verdragen.22,23
Vaak wordt dan geadviseerd als eerste stap patiënten vaardigheden te leren op
het gebied van emotieregulatie en stabilisatie.24,25 De empirische onderbouwing
voor dit advies is echter zeer bescheiden. Integendeel, er zijn uit meta-analyses
juist sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat ook wanneer de complexiteit
door onder andere comorbiditeit toeneemt de traumagerichte psychotherapieën
de voorkeur verdienen boven stabiliserende en niet-traumagerichte psychotherapieën.26,27 Complexiteit, emotieregulatieproblematiek en comorbiditeit voorspellen het effect van traumabehandeling niet.28,29 De veronderstelde ontregelende
werking van traumagerichte CGT met het accent op exposure is ook dan effectief
voor de PTSS-klachten en -symptomen en leidt niet tot een verhoogd risico op
exacerbatie van de klachten of suïcidaliteit, maar juist tot afname van de comorbiditeit.30,31 Zelfs bij PTSS-patiënten met comorbide psychose is traumabehandeling effectief en niet ontregelend.32 Ook in Nederland speelt deze controverse nog
volop33,34 en verder onderzoek naar hoe (on)nodig gefaseerde behandelingen zijn
moet uiteindelijk uitwijzen wat voor welke groep PTSS-patiënten geïndiceerd is.
Op dit moment zijn er onvoldoende aanwijzingen om specifieke groepen patiënten
uit te sluiten van een (directe) PTSS-behandeling.
Hoewel uit het bovenstaande duidelijk naar voren komt dat traumagerichte
psychologische behandelingen de voorkeur hebben, ervaart 40% van de patiënten
geen of onvoldoende effect.35 En een deel van de patiënten valt voortijdig uit (gemiddeld 18%.36 Er worden aanwijzingen gevonden dat een geringe frequentie en
dosering van de behandeling het effect verminderen.28,37 Dit sluit aan bij recente
studies bij zowel de behandeling van angststoornissen als PTSS die vonden dat
een hogere frequentie en intensiteit van de behandeling tot betere resultaten leidde en het algemene functioneren van patiënten verbeterden.38,39 Eerder werd dit
effect al gevonden bij de psychologische behandeling van depressie.40 Daarnaast
bleken langer lopende behandelingen met meer wekelijkse sessies tot meer uitval
te leidden.36
Dit zou erop kunnen wijzen dat het comprimeren van traumagericht psychotherapie en het meer compact in kortere tijd aanbieden van de behandeling een
alternatief kan zijn voor patiënten die op de gebruikelijke traumagerichte CGT
en EMDR onvoldoende effect ervaren en om voortijdige uitval te verminderen.
Er zijn inmiddels toenemende aanwijzingen dat intensieve, kortdurende trauma107

gerichte psychotherapie effectief is juist bij PTSS-patiënten met meer complexere
problematiek. Door de kortere behandelduur van één tot enkele weken interfereert comorbide problematiek mogelijk minder met de PTSS-behandeling en kan
hierdoor wellicht voortijdige uitval worden voorkomen en de juiste dosering van
de traumagerichte techniek worden toegepast. Bijkomend voordeel is dat binnen
veel kortere tijd een substantiële vermindering van de klachten bereikt wordt en
sociaal-maatschappelijke rollen weer veel sneller opgepakt worden. De eerste resultaten van dit type traumabehandeling zijn inmiddels gepubliceerd en tonen aan
dat juist bij complexe vormen van PTSS en een hoge mate van comorbiditeit bij
een voorgeschiedenis met vroegkinderlijk seksueel geweld de effecten bij zowel
kinderen als volwassenen veelbelovend zijn en drop-out afneemt.3,13
Uit de resultaten van een onderzoek41,42 met volwassenen PTSS-patiënten met
complexe problematiek en een verleden van eerdere traumabehandelingen zonder
resultaat komt naar voren dat meer dan 70% van de patiënten een substantiële afname van PTSS-klachten rapporteert na een kortdurend intensieve exposure behandeling. Veronderstelde risico’s zoals exacerbatie van symptomen, automutilatie
en emotionele ontregeling deden zich nauwelijks voor.3 Een pilotstudie onder tien
adolescenten met complexe PTSS na meervoudig interpersoonlijke trauma laat zien
dat na eenzelfde kortdurende intensieve exposure behandeling, 8 van de 10 adolescenten niet meer voldoen aan de criteria van PTSS.13 Deze intensieve behandelingen zijn kortdurend, 4 tot 5 dagen verspreid over één week en enkele aanvullende
wekelijkse sessies, waardoor het in het algemeen mogelijk is voor patiënten om verplichtingen zoals gezinstaken, werk of studie tijdelijk uit te stellen of over te dragen.

Conclusie
Seksueel geweld kan ernstige psychische gevolgen hebben voor het slachtoffer, waaronder de ontwikkeling van PTSS. Huisartsen spelen een zeer belangrijke rol in het
vroegtijdig signaleren van PTSS-symptomen. Door het gesprek aan te gaan met de
patiënt en actief te vragen naar seksueel geweld en de mogelijk gevolgen, kunnen
zij patiënten in een vroeg stadium doorverwijzen voor diagnostiek en behandeling
van PTSS om de ernstige gevolgen van deze klachten te beperken. Gelukkig zijn
er goede PTSS-behandelingen voorhanden zoals traumagerichte CGT (exposure)
en EMDR. Kortdurende, hoog-intensieve traumagerichte psychotherapie is hierbij
mogelijk een goede tweede stap bij non-respons op eerdere richtlijn behandeling of
een goede eerste stap bij een groter risico op voortijdige uitval, te verwachten problemen met betrekking tot de dosering van de traumagerichte techniek (bijvoorbeeld
bij ernstige comorbiditeit) of de noodzaak om vermijding zo snel mogelijk op te heffen, bijvoorbeeld bij schoolverzuim of het niet kunnen uitvoeren van de ouderrol.
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Integrale zorg bij seksueel geweld vanuit het
perspectief van slachtoffers
Giel Hutschemaekers, hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg Radboud Universiteit, en
Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen,
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in het Radboudumc en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld
Gelderland-Zuid en -Midden

Samenvatting
In het kader van een evaluatieonderzoek van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en-Midden zijn vrouwelijke slachtoffers geïnterviewd over hun ervaringen met de geboden zorg. Hun bevindingen laten zich goed vertalen naar
uitspraken over goede en minder goede zorg vanuit het perspectief van de slachtoffers. In deze bijdrage zetten we hun bevindingen op een rij en geven we aanbevelingen vanuit het slachtofferperspectief voor een integrale zorg bij seksueel geweld. Een intensief samenspel tussen mantelzorg, generalistische en specialistische
zorg vinden wij van cruciaal belang.

Inleiding
Seksueel geweld is een hoog prevalent probleem met een grote impact op zowel
de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Vanuit diverse disciplines is uitvoerig
geschreven over het belang van Centra Seksueel Geweld (CSG), over multidisciplinaire zorg in een CSG, over een juiste uitvoering van het forensisch-medisch onderzoek, over de rol en samenwerking van politie en justitie, en over de impact van
een seksueel trauma.1-5 Ervaringen van slachtoffers zelf echter zijn in de wetenschappelijke literatuur slechts sporadisch te vinden. Een uitzondering daarop zijn
de studies van Drauckner.6 Slachtoffers komen weinig aan het woord. Ook evaluatief onderzoek naar de reis van het slachtoffer door het hele hulpverleningsproces
heen is schaars. Daarom hebben we 12 vrouwelijke slachtoffers van het Centrum
Seksueel Geweld (CSG) Gelderland-Zuid en -Midden uitvoerig geïnterviewd.,7,8
Met hen hebben we teruggekeken naar de zorg in de acute fase na het trauma, die
plaats vindt op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc, en de zorg in
de vervolgfase. We hebben gesproken over hoe zij die zorg ontvangen hebben en
hoe ze die beleefd hebben. Die informatie verschaft belangrijke nieuwe inzichten
over de meest wenselijke inrichting van de zorg in de acute fase in een CSG, en
ook in de maanden daarna. In dit artikel richten we ons daarom op de vraag naar
de meest passende zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. Ons doel daarbij is
te komen tot adviezen voor goede zorg op de korte en lange termijn bij seksueel
111

geweld vanuit het perspectief van de slachtoffers. Daarbij onderscheiden we vijf
momenten of situaties, te weten:
• Wat te doen als ik slachtoffer word van seksueel geweld?
• Wat te doen als mijn vriendin of vriend mij vertelt dat zij of hij slachtoffer is
van seksueel geweld?
• Wat te doen als huisarts indien een patiënt mij direct of indirect duidelijk
maakt dat zij of hij slachtoffer is van seksueel geweld?
• Wat te doen als een patiënt wordt aangemeld bij een CSG: de acute fase en
klinisch herstel?
• Wat te doen nadat de eerste wonden verzorgd zijn: continuïteit van zorg en
persoonlijk herstel.
Ten slotte brengen wij in de discussie deze zorgsituaties weer bijeen en breken
daarbij een lans voor een intensief samenspel tussen mantel-, huisartsen- en specialistische zorg.

Wat te doen als ik slachtoffer word van seksueel geweld?
Geen twee mensen zijn hetzelfde, zeker niet slachtoffers van een seksueel geweld
delict. De ene reageert met grote boosheid op de verkrachting, de ander trekt zich
terug en voelt direct heel veel schaamte en een derde doet ogenschijnlijk net of
er niets ‘ernstigs’ is voorgevallen. Hoe groot die verschillen ook lijken, er is ook
een aantal opvallende overeenkomsten. Een van de meest in het oog springende
overeenkomsten is de grote onveiligheid en angst die ze ervaren. Zonder uitzondering ervaren slachtoffers verlies aan controle over wat hen overkomt en worden
zij bevangen door paniek, wanhoop en verwarring. Zij voelen zich overmand en
verloren. Twee vrouwen die slachtoffer zijn van een gewelddadige verkrachting,
hebben voor hun leven gevreesd en beschrijven hun ervaringen als een nachtmerrie. Dat verklaart mogelijk ook de tweede overeenkomst: de wens om hetgeen gebeurd is zo snel als mogelijk te vergeten. Direct na de verkrachting proberen veel
slachtoffers bijna letterlijk hun kleren weer recht te strijken en over te gaan tot de
orde van de dag.9
Het net doen alsof er niets ernstigs is gebeurd, blijkt vaak de intuïtieve reactie,
die volgt op volledige ontreddering of paniek: ‘Uh ja ik was natuurlijk volledig in
paniek, want ik wist niet goed wat er aan de hand was want ik kon het mij niet zo
goed herinneren’ (R2). Bij die ontreddering past vaak ontkenning of volledig negeren en het voornemen er met niemand over te spreken. ‘Het is zo schokkend en
ingrijpend dat je je niet voor kan stellen en dat je eigenlijk niet wilt dat het gebeurd
is. Dat je het heel gauw eigenlijk weg wilt doen, of wilt schuilen, je verstoppen’ (R4).
De slachtoffers geven tijdens het interview hiervoor verschillende ‘rationalisaties’.
Voor de een hangt het samen met het klein maken van wat er is gebeurd: ‘Ik kon
me er op dat moment eigenlijk niets van herinneren’ (R1). Bij de ander wordt de
wens tot negeren ingegeven door schuldgevoel en de overtuiging zelf medeverantwoordelijk te zijn: ‘Ik ben iemand die nooit in de problemen komt door iets, en ik
dacht van ja... hoe kan dit, dit is helemaal niks voor mij. En in eerste instantie dacht
ik echt dat ik iets superstoms had gedaan, en dat ik mijn kleren moest aantrekken
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en net moest doen of er niets was voorgevallen’ (R3). Bij een derde groep lijkt de
wens tot negeren het gevolg van ogenschijnlijk realisme en acceptatie van de verkrachting. Het slachtoffer beseft als het ware dat wat gebeurd is, is gebeurd en
dat daar toch niets meer aan gedaan kan worden. Slachtoffers voeden zichzelf
kortom met allerlei argumenten om hetgeen heeft plaats gevonden, klein te maken
of te verzachten. Mogelijk is deze copingstrategie in andere situaties buitengewoon gezond. Maar op basis van de ervaringen van de geïnterviewde slachtoffers
moet de conclusie toch vooral zijn dat niet te doen. Negeren van hetgeen heeft
plaatsgevonden is begrijpelijk, maar in de situatie van seksueel geweld is het geen
passende strategie. Alle geïnterviewde slachtoffers zijn over zeker één zaak heel
blij, namelijk dat ze de verkrachting uiteindelijk niet verzwegen hebben: ‘…en als
ik er af en toe nog weleens over nadenk, nou dan moet ik, dan kan ik gewoon heel erg
huilen. Want aanvankelijk dacht ik: je moet hier met niemand over spreken. Het idee
dat ik dan gewoon niet was hier gekomen, geen hulp had gehad, niet mijn verhaal had
kunnen doen. Daar kan ik na al die jaren nog héél bang van worden’ (R1).
Sommige slachtoffers hebben rechtstreeks professionele hulp aangeboord, de
meesten echter hebben eerst iemand in hun directe sociale netwerk aangesproken.
Hun aanbeveling is om niet alleen te blijven met hetgeen hen is overkomen. Wacht
vooral niet lang met een ander in vertrouwen nemen. En kies de vertrouwenspersoon zorgvuldig. Kies iemand die achter je kan staan en niet direct met allerlei
interpretaties klaar staat. ‘…ik had het eigenlijk best wel snel aan mensen verteld
waar ik nou achteraf ook best wel spijt van heb. Omdat heel veel reageren van ‘je zal
het wel verzonnen hebben en het zal wel niet zo erg zijn geweest’ (R9).

Wat te doen als mijn vriendin of vriend mij meldt dat zij of hij
slachtoffer is van seksueel geweld?
Zonder uitzondering rapporteren de slachtoffers van een seksueel geweldsdelict
hoe totaal ontredderd zij zich voelen door hetgeen hen is overkomen. Liefst zouden ze erover willen zwijgen en net doen alsof er niets (ernstigs) gebeurd is. Toch
blijken niet allen dat vol te houden. Van de geïnterviewde vrouwen heeft de meerderheid een goede vriendin in vertrouwen genomen. Het is vaak dankzij hen dat
het slachtoffer uiteindelijk terecht is gekomen bij politie of het CSG. De meest
belangrijke opdracht als vriendin of andere vertrouweling is om achter het slachtoffer te gaan staan. Begin niet te filosoferen over mogelijke oorzaken, maar laat
haar blijken dat je er voor haar bent en dat het vreselijk is wat haar is overkomen.
Deze ‘onvoorwaardelijke positieve houding’ is nodig om het slachtoffer ervan te
overtuigen dat ze niet moet doorgaan met het verkleinen of negeren van het incident, maar dat ze juist het tegenovergestelde moet doen. Ze moet zichzelf en
hetgeen haar overkomen is buitengewoon serieus nemen. Door als vertrouweling
haar gevoelens en emoties serieus te nemen, maak je haar niet alleen duidelijk dat
die er mogen zijn, maar ook dat ze er zelf mag zijn. Daarna ontstaat de basis voor
een volgende stap: het slachtoffer overtuigen dat ze direct hulp inschakelt van professionals. Zonder uitzondering vertellen slachtoffers dat ze ‘...dankzij een vriendin
heb ik uiteindelijk professionele hulp durven vragen en accepteren’ (R1). ‘Ja, het was
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echt dat ze me pushte en dat ze zei, ja we gaan wel samen. En toen heeft zij bij het
politiebureau gezegd van we willen een melding doen van verkrachting en toen is, toen
pas, toen we zaten, en een mevrouw vroeg wat er aan de hand was toen pas heb ik mijn
mond open gedaan zeg maar’ (R3). Ook het actief aanbieden van praktische hulp
zoals het regelen van afspraken is belangrijk. In acute hulpsituaties wordt meestal
voor de politie gekozen of wordt rechtstreeks contact gezocht met het CSG, in
minder urgente situaties is vooral de huisarts ingeschakeld.

Wat te doen als huisarts als een patiënt mij direct of indirect
duidelijk maakt dat zij of hij slachtoffer is van seksueel
geweld?
Vooral geïnterviewden die niet direct na het geweld bij het CSG terecht zijn gekomen, maar pas (veel) later over de verkrachting praten met de huisarts, vertellen
over hun ervaringen met de huisarts. Aan de huisarts is dan de taak om vast te
stellen welke zorg het slachtoffer op dat moment nodig heeft. Slachtoffers vinden
het belangrijk dat de huisarts niet op de stoel van objectieve beoordelaar gaat zitten. Waarheidsvinding is de taak van de zedenpolitie en niet van de hulpverlener.7
Als de huisarts het gesprek begint met het stellen van allerlei feitelijke vragen over
het geweld is de kans is groot dat het slachtoffer denkt dat de huisarts haar negatief en afkeurend beoordeelt. Slachtoffers hunkeren naar oprechte belangstelling
en warmte. Dat is zeker niet altijd het geval: ‘Toen het voorval was gebeurd, ben ik
eerst bij de huisarts geweest. Die heeft me eigenlijk maar afgescheept dat er niks mee
gedaan kon worden’ (R8). Slachtoffers ervaren het gedrag van hun huisarts soms
als teleurstellend:
‘I: Weet je nog wat er gebeurde?
R: Ja hij hield een beetje de boot af, hij ging er verder ook niet op in hoe ik mij voelde
ofzo. Hij ging niet echt de diepte in om het zo maar te zeggen. Op mijn gevoel. Terwijl
het eigenlijk best wel heftig is wat er is gebeurd, ook al kan ik het me niet helemaal
herinneren.
I: Wat verwachtte je van je huisarts?
R: Misschien toch wel een stukje bevestiging. Zo van: je komt hier niet voor niks, je
bent hier op de goeie plek en ik ben er om je te helpen. Maar zo kwam het op mij niet
over’ (R1).
Tegenover negatieve ervaringen rapporteren de slachtoffers ook veel positieve ervaringen: 'Ja, ze was heel erg vertrouwd, ze luisterde in plaats van een kunstje uitvoeren. Het was haar houding , hoe ze mij aankeek. Het voelde goed, ik merkte dat ze
me begreep' (R3). Slachtoffers wensen vooral begrip en inleving van de huisarts.
Daardoor zijn ze gespitst op woorden en opmerkingen die mogelijk zouden kunnen verwijzen naar enige vorm van kritiek. Zelfs door neutrale vragen naar feiten
voelen slachtoffers zich in het nauw gedreven. In een vraag bijvoorbeeld over de
plaats delict of over de relatie met de dader hoort menig slachtoffer een impliciet
verwijt in de trant van ‘had je niet voorzichtiger kunnen zijn’ of ‘meid, wat ben je
toch naïef’. Dit alles maakt de rol van de huisarts extra precair. Een aanbeveling is
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om heel duidelijk onderscheid te maken tussen een eerste fase van begrip tonen en
empathisch meebewegen met de emoties van het slachtoffer, en een volgende fase
waarin je als huisarts vragen moet stellen om de juiste zorg te kunnen verlenen.

Wat te doen als een patiënt wordt aangemeld bij een CSG?
Reconstruerend zien we dat sommige slachtoffers grote behoefte hebben hun verhaal uitgebreid bij de acute opvang te bespreken, met veel oog voor details en
emoties. Anderen lijken vooral terughoudendheid aan de dag te leggen, ze gebruiken niet meer woorden dan strikt nodig en ogenschijnlijk zijn ze onbewogen.
Slachtoffers waarderen vooral als de hulpverleners hun eigen voorkeur ondersteunen en inwilligen. Laat het slachtoffer met andere woorden zelf de controle houden in wat ze kwijt willen aan de hulpverlener, ook tijdens het onderzoek. ‘Ik kon
mijn eigen beslissingen nemen, en zij gingen na wat ik nodig had en wat zij konden
doen. En, ook al had ik maar de keuze uit 2 of 3 dingen, ik had toch het idee dat ik
iets te kiezen had. Ik voelde dat ik de regie had en dat de dingen gebeurden als ik het
wilde en in mijn tempo’ (R2). De mate waarin dat mogelijk is hangt natuurlijk af
van de taak van de hulpverlener. Forensisch onderzoek vraagt uiteraard andere
rollen en handelingen dan het medisch onderzoek.
Voor hulpverleners is het belangrijk te weten dat slachtoffers zich nog al eens
verbergen achter een masker van ogenschijnlijke onverschilligheid. Na afloop worden die hulpverleners bij slachtoffers het meest gewaardeerd die tijd vrijmaken,
onbevangen luisteren, veiligheid creëren, duidelijk benoemen dat de schuld niet
bij het slachtoffer ligt maar bij de dader, en dat hun bezoek aan het CSG de beste
stap is die ze in deze situatie konden zetten (R6). Slachtoffers begrijpen goed dat
hulpverleners soms lastige vragen moeten stellen en pijnlijke onderzoeken moeten
uitvoeren. Het probleem is dat die lastige vragen en pijnlijke onderzoeken in de
beleving van het slachtoffer niet altijd los worden ervaren van oordelen van de
hulpverlener. Aan hulpverleners daarom het advies om bij iedere stap vooral duidelijk te zijn en uitleg te geven over wat er precies op welk moment en met welk
doel aan onderzoek gaat plaatvinden.

Wat te doen nadat de eerste wonden verzorgd zijn:
continuïteit van zorg en persoonlijk herstel
Van de geïnterviewde slachtoffers blijkt slechts een kleine minderheid snel en geruisloos het oude leven in al zijn vanzelfsprekendheid weer op te pakken. Voor
de overgrote meerderheid geldt dat na de acute zorg in het CSG een dynamisch
proces van wikken en wegen, rouwen en verdriet, boosheid en actie op gang komt.
Opvallend is hoe pluriform dat proces van herstel is, ieder slachtoffer volgt haar
eigen weg; voor de een duurt dat weken, voor de ander maanden en voor weer een
ander kan het nog langer duren. Met slechts één opvallende constante: de weg
naar herstel is pijnlijk, grillig en kan soms lang duren. Slapeloosheid, somberheid, verdriet, intrusies, negatief zelfbeeld, paniek, zelfverwijt, het kan allemaal
langskomen. Hetzelfde geldt voor gevoelens van trots en van strijdvaardigheid.
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Met enige regelmaat voert die weg ook langs professionele psychologische zorg
bijvoorbeeld voor behandeling van een posttraumatisch stressstoornis, maar het
tijdstip waarop varieert sterk. Het gaat in dit proces van herstel niet om een lineair
proces, waarin de ene fase vanzelfsprekend voortvloeit in een volgende fase. Het
herstelproces na seksueel geweld blijkt bijna altijd een dynamisch proces, van ups
en downs, afhankelijk van de unieke context van het slachtoffer.6
Niet zelden komt het voor dat door een druppel thuis of op het werk de emmer
overloopt en het slachtoffer, vaak gepusht door de omgeving, er alsnog voor kiest
het leven in eigen hand te nemen door inschakelen van professionele hulp. De
aanbeveling op basis van deze ervaringen aan naasten en hulpverleners laat zich
niet met een pennenstreek samenvatten. De slachtoffers vragen tijd, ruimte en rust
bij het volgen van hun eigen weg. Tegelijkertijd blijkt hun weg vaak eenzaam te
zijn en ervaren ze vrienden en professionals erg ver weg. Er schuilt vaak iets paradoxaals in hun wensen: enerzijds: ‘Laat mij met rust en laat het mij zelf allemaal
uitvinden’, anderzijds: ‘wees heel dichtbij en geef me op het juiste moment dat duwtje
dat ik zo nodig heb’. Voor de vertrouwelingen lijkt in eerste instantie te gelden dat
het slachtoffer veel met hen wil praten en het kan zijn dat ze vaak hetzelfde vertelt.
Ook kan het zijn dat ze ogenschijnlijk geen behoefte heeft aan een gesprek en het
allemaal afhoudt. Beide situaties vragen geduld en nog eens geduld. Wees duidelijk dat het slachtoffer altijd welkom is, dat alles mag, behalve zichzelf de schuld
geven van wat er is gebeurd: niet zij maar hun daders zijn verantwoordelijk. Houd
een vinger aan de pols, zie het aan, laat het gebeuren, maar wees ook duidelijk als
het niet langer kan. Stimuleer in dat geval dat het slachtoffer professionele hulp
zoekt door langs te gaan bij de huisarts.

Naar een intensief samenspel tussen mantel-, huisartsen- en
specialistische zorg
Op basis van de ervaringen van slachtoffers laat zich een eigen zorgketen uittekenen, met een duidelijk onderscheid tussen de begin (acute zorg) en het verdere
verloop van de zorg. Direct na het delict is vooral het serieus nemen van wat is
gebeurd en snelle actie het meest passend.10 Het slachtoffer moet niet aarzelen in
haar gang naar de zorg, liefst met iemand uit haar eigen directe kring die haar kan
steunen en pal achter haar gaat staan. Via de politie, huisarts of op eigen initiatief vindt zij de weg naar een Centrum Seksueel Geweld plaats. Daar kan eerste
opvang gecombineerd met medische hulp en sporenonderzoek plaatsvinden. Op
basis van de ervaringen van de slachtoffers luidt het advies daarbij: toon empathie
en heel veel begrip, en wees vervolgens ook expliciet in de stappen die worden
gezet, zodat het slachtoffer telkens weet waarom welke actie wordt ondernomen.
Is die acute stap afgerond dan volgt de herstelfase. In deze herstelfase maakt het
‘klinische’ herstel (in de acute fase) geleidelijk plaats voor een persoonlijk herstel
(herstel zelfbeeld en het gebeuren een plaats geven in het leven) en sociaal herstel
(weer oppakken van sociale en maatschappelijke rollen).11 Dat is een uniek proces,
waarin het slachtoffer haar eigen weg in haar eigen tempo volgt. Vaak heeft ook
hier de professionele zorg een belangrijke taak, maar nog meer dan in de eerste
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fase, wil het slachtoffer hier leidend zijn. Dat vraagt een flexibel en dynamisch
zorgproces, aangepast aan de zorgbehoeften van het slachtoffer, waarbij tegelijkertijd continuïteit van zorg wordt gerealiseerd.12 De huisarts vervult bij de zorg
een belangrijke verbindende rol, met duidelijk andere taken in de acute en de vervolgfase.13
In de acute fase betreft het vooral de rol van zorgzame verwijzer, in de vervolgfase die van zorgzame coördinator die nog lang een vinger aan de pols houdt. Om
die rol optimaal te kunnen vervullen is het van het grootste belang dat de huisarts
na ontslag van het slachtoffer uit het CSG in de positie van zorgzame coördinator
komt. Het CSG zorgt voor een goede warme overdracht, de huisarts neemt vervolgens de rol van regiebehandelaar en volgt het slachtoffer op haar weg naar herstel.
Daarbij kunnen ook gerichte verwijzingen naar andere eerstelijns hulpverleners
(onder andere fysiotherapie, maatschappelijk werk) horen. Altijd vraagt die rol begrip en geduld naar het slachtoffer en oog voor continuïteit van zorg.14 Nu eens
blijkt medische zorg belangrijk, dan weer de psychische klachten en is traumabehandeling geïndiceerd. Ook horen op die weg beslissingen over hoe om te gaan met
de dader (al dan niet aangifte, al dan niet verzoening) en sociale re-integratie. Doel
is zowel klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel, waarbij het slachtoffer de
catastrofe die haar is overkomen , een plek weet te geven, zichzelf daarbij in zekere
zin opnieuw uitvindt en er in slaagt het leven weer op te pakken.15
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Seksueel misbruik; wat doen de politie en het
Openbaar Ministerie
Willy van der Wielen, E.M.T.P. Sinds 1 augustus teamchef Zeden in Oost-Brabant, daarvoor
Operationeel Specialist Zeden Politie Oost-Nederland

Willy van der Wielen is sinds 1987 werkzaam bij de politie en sinds 10 jaar operationeel specialist in zedenzaken in Oost-Nederland. Zij is gespecialiseerd in complexe zedenzaken en maatschappelijk onrustzaken waarbij zij burgemeesters en
het Openbaar Ministerie adviseert. Zij is landelijk aanspreekpunt voor seksueel
misbruikzaken in de sport en is medeoprichtster van het Centrum Seksueel Geweld in Nijmegen.

Samenvatting
Seksuele misdrijven zijn ernstige misdrijven met ingrijpende en langdurige gevolgen voor een slachtoffer en haar omgeving. Deze misbruikzaken schokken ook
regelmatig de samenleving en staan vol in de belangstelling van de politiek en
de media. De politie en het Openbaar Ministerie zijn belast met de opsporing en
de vervolging van deze delicten. Hoe doet de politie dat nu precies, wat is onze
werkwijze, hoe zit dat met het doen van aangifte, op welke wijze houden politie en
Openbaar Ministerie rekening met het slachtoffer en hoe kunt u bijdragen bij de
ondersteuning van een slachtoffer in soms moeilijk bewijsbare zaken?
Als huisarts krijgt u tijdens uw spreekuur soms te maken met meldingen van
seksueel misbruik. Er meldt zich bijvoorbeeld een vrouw die bezorgd is dat ze
zwanger is na onvrijwillige seks. Of een moeder met zorgen over mogelijk misbruik van haar dochtertje vanwege vreemde uitslag bij haar vagina. Een man die
vertelt over seksueel misbruik in het verleden of een vrouw die binnen haar huwelijk ongewenste seksuele handelingen moet dulden en daar mogelijk verwondingen bij opgelopen heeft. Allemaal casuïstiek die in uw praktijk voorbij kan
komen en waarin u afwegingen maakt wat te doen. De verwijzing naar de politie
zal mogelijk ook soms uw gedachte passeren en misschien heeft u een slachtoffer
ook wel eens daadwerkelijk naar de politie verwezen.
Maar weet u wat de politie doet in dergelijke zaken, wat hun rol is en of u ze
kunt bellen voor advies? Ik neem u graag mee in de professie van de politie en in
dit geval specifiek in die van de afdeling zedenzaken. Wat is de werkwijze van de
politie in het geval van een strafbaar feit op het gebied van zedenmisdrijven en hoe
werkt zij samen met andere instanties rondom een slachtoffer.
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De politie-organisatie
De politie in Nederland is verdeeld over 10 geografische eenheden met elk een
team zedenzaken en een team bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme.
Hier werken gespecialiseerde zeden- en kinderporno rechercheurs. Wij worden
in ons dagelijks werk ondersteund door specialisten op het gebied van verhoor
van kinderen en personen met beperkingen of stoornissen. Ook werken we
samen met specialisten op het gebied van digitale, financiële en forensische
opsporing en met de collega’s in de wijkteams. Redelijk nieuw is de inzet van
speciaal getrainde speurhonden die sperma op kunnen sporen. Dit kan op
een grote- of deels onbekend plaats delict richting geven aan een forensisch
onderzoek.

Wetgeving
In het Wetboek van Strafrecht zijn regels vastgelegd welke gedragingen strafbaar
zijn met de bijbehorende sancties. Er is een specifieke titel gewijd aan zedenmisdrijven. Welke gedragingen strafbaar zijn gesteld binnen de zedenwetgeving is
onderhevig aan de normen en waarden van onze samenleving. Zo zijn er aparte
misdrijven beschreven waarbij kwetsbare personen in onze samenleving extra bescherming genieten. Misbruik jegens kinderen, verstandelijk beperkte personen
en personen die minder in staat zijn hun wil aan te geven, zijn hoger gesanctioneerd binnen onze wetgeving. Maar niet alle gedragingen die ‘niet goed voelen’
zijn strafbaar volgens onze huidige wetgeving. Een werkgever die te vrijpostig is
in zijn opmerkingen naar een medewerker zal vanuit intern beleid aangesproken
moeten worden. Iemand die te dicht bij je staat en je intens aankijkt kan je een
onprettig gevoel geven maar het is geen strafbaar feit. En de volgende dag spijt
krijgen van een vrijpartij waarbij beide volwassenen met vol verstand op dat moment mee instemden voldoet niet aan de criteria voor verkrachting. Dat de politie
bij dergelijke meldingen niet kan optreden, moeten we nog wel eens uitleggen. Het
conflicteert met het gevoel van een slachtoffer dat haar iets ongewenst is overkomen waarvan zij zich slachtoffer voelt, eventueel advies geven en verwijzen naar
bijvoorbeeld het Centrum Seksueel Geweld (CSG) of slachtofferhulp. De politie zal in dergelijke casuïstiek meedenken. Het gevoel van slachtofferschap wordt
door ons onderkend maar de politie kan in dergelijke zaken geen onderzoek verrichten omdat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden.
Naast de wetgeving is het werkproces van de politie in het onderzoek naar zedenzaken vastgelegd in een politie-instructie. Zedenrechercheurs in het hele land
werken eenduidig conform deze instructie.

Wetgeving in ontwikkeling
De wetgeving wordt beïnvloed door juridische, wetenschappelijke-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen. In de loop der jaren heeft de wetgeving
meer handelingen strafbaar gesteld, de wijze waarop de politie jonge kinderen
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hoort, is bijgesteld naar aanleiding van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en de mogelijkheden van DNA-onderzoek zijn toegenomen.
Bestond de zedenwetgeving vroeger voornamelijk uit delicten die fysiek tussen een slachtoffer en dader plaatsvonden, anno nu zijn ook digitale delicten
aan de orde van de dag. Fenomenen als sextortion (seksuele afpersing via de
webcam), live streaming (live misbruik van kinderen on demand), grooming
(digitaal kinderlokken) en sexting (digitaal verspreiden foto’s) zijn het dagelijks
werk van de huidige zedenrechercheur. De bevoegdheden die we als politie ter
beschikking hebben om deze gedragingen op te sporen zijn vastgelegd in het
Wetboek van Strafvordering. We zijn gehouden aan deze regels om een strafbaar
feit te kunnen opsporen. Wanneer er nieuwe delicten ontstaan, wringt de oude
wetgeving nog wel eens met de werkelijkheid. Aanpassing van de wet is dan
noodzakelijk.
In Zweden is onlangs een nieuwe wet ingegaan die bepaalt dat seks zonder
expliciete toestemming verboden is. In sommige andere Europese landen gelden
soortgelijke regels ook. In Nederland gaan we uit van een vorm van expliciete weigering of dwang; de dader heeft moeten kunnen merken dat de seks onvrijwillig
was. Een volwassene zonder beperkingen die die onvrijwilligheid op geen enkele
wijze kenbaar heeft gemaakt aan de pleger loopt in onze huidige wetgeving tegen
belemmeringen aan. De zogenaamde freeze reactie van een slachtoffer die niet
merkbaar is geweest voor de ander, valt onder de huidige wetgeving niet onder de
beschrijving van verkrachting.
Zedenzaken staan de laatste jaren enorm in de belangstelling van de maatschappij en de media. Misbruikzaken in instellingen, het onderwijs, de zorg, binnen kerken en in de sport roepen heftige emoties op en zijn regelmatig onderwerp
van gesprek. Ook de #metoo-beweging heeft de publieke opinie met betrekking
tot deze zaken fors beïnvloedt. Dit heeft er mede toe geleid dat er op dit moment
een wetsvoorstel in de maak is die meer handelingen strafbaar moet stellen en
daardoor meer ruimte moet bieden voor slachtoffers om aangifte te doen.

De aanpak van zedenzaken door de politie
Seksuele misdrijven zijn ernstige misdrijven met voor slachtoffers vaak ingrijpende, indringende en langdurige gevolgen. Zedenrechercheurs zijn gewend
aan het aanhoren van verhalen met betrekking tot seksueel misbruik en om
met de bijbehorende emoties om te gaan. Toch is er een groot verschil in de
benadering van een slachtoffer door een zedenrechercheur ten opzichte van die
van een zorgverlener; dat vraagt om een toelichting. De taak van de politie in
dergelijke misdrijven is het opsporen van strafbare feiten en hulp verlenen in
noodsituaties. In het opsporen van een strafbaar feit wordt van ons een neutrale objectieve houding verwacht waarbij we op zoek gaan naar de waarheid. Dat
doen we door meerdere scenario’s te onderzoeken waarbij we kijken naar zowel
ondersteunend als ontkrachtend bewijs van een verhaal van een slachtoffer.
Dat kan een slachtoffer onbedoeld het idee geven dat we haar niet geloven. We
moeten goed uitleggen dat het kunnen wegstrepen van alternatieve scenario’s
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juist ondersteunend kan werken voor haar verhaal. Zeker in de soms moeilijk
bewijsbare zaken die zedenzaken zijn. De rol van een zorgverlener is een andere.
Daarbij kan eenzijdig naar het verhaal van een slachtoffer geluisterd worden en
zonder meer aangenomen worden als waarheid. Bewijs is daarbij niet relevant.
Helaas komen valse aangiften van zedenzaken ook voor. Die wetenschap
dwingt ons als politie ook om alle mogelijke scenario’s te onderzoeken. Bij een
beschuldiging van een zedenmisdrijf komt dat helemaal nauw. Een dergelijke beschuldiging heeft grote gevolgen voor een onterecht beschuldigde; de dader kan
zijn baan kwijt raken, zijn of haar gezin en huis. Door de onrust die soms ontstaat
in zedenzaken is iemand soms al veroordeeld voordat de rechter daar een oordeel
over heeft gegeven.
Het slachtoffer, een (on)terecht beschuldigde en de maatschappij mogen er dan
ook vanuit gaan dat de politie neutraal en objectief haar onderzoek doet en alle
moeite doet om die waarheid te achterhalen. We hebben daarin als politie de plicht
om ieders belangen daarin te behartigen. Uiteindelijk bepaalt de rechter of de verzamelde feiten en omstandigheden moeten leiden tot vervolging en sanctionering.

Het Openbaar Ministerie
Zedenzaken worden uitgevoerd onder regie van het Openbaar Ministerie (OM).
In Nederland zijn er Officieren van Justitie (OvJ) aangewezen die zedenzaken aansturen. Zij worden vaak vanaf de start van een melding al door de zedenrechercheurs geïnformeerd over een nieuwe zaak. Gedurende het verloop van het onderzoek blijft de OvJ op de hoogte van het onderzoek en beslist ook wanneer een
onderzoek gestopt wordt. Wanneer uit onderzoek een verdachte geïdentificeerd
kan worden, beslist de OvJ of deze aangehouden kan worden. Zodra een onderzoek helemaal afgerond is, stuurt de politie een dossier met de verzamelde feiten
en omstandigheden naar het OM. De termijn die hiervoor gehanteerd wordt is
6 maanden na het opnemen van de aangifte.
Dezelfde OvJ bepaalt of zij de zaak voor laat komen voor de rechter. Door deze
werkwijze is de OvJ die de zaak behandeld goed inhoudelijk op de hoogte van de
zaak. Dit is ook belangrijk wanneer een slachtoffer aangeeft voor de zitting een
slachtoffergesprek te willen voeren met de OvJ. In zo’n gesprek zal de OvJ die de
zaak behandeld uitleg geven over de gang van zaken gedurende de zitting en legt
nog eens uit dat een slachtoffer gebruik kan maken van haar spreekrecht.

Het werkproces in zedenzaken
De politie onderzoekt dus met een neutrale en objectieve blik. De aanpak van
zedenzaken onderscheidt zich op een aantal punten van de aanpak van andere
strafbare feiten. Allereerst is in veel zedenzaken direct een verdachte in beeld, vaak
in een afhankelijkheidsrelatie met het slachtoffer. Zaken in de openbare ruimte
waarbij een slachtoffer door een onbekend persoon is verkracht, zijn in de minderheid. Het vinden van bewijs in zedenzaken is meestal niet eenvoudig. In de meeste
gevallen zijn alleen het slachtoffer en de verdachte degenen die kunnen verklaren
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over wat er is gebeurd en zijn er geen ooggetuigen. De politie verhoort betrokkenen daarom uiterst zorgvuldig en zeer gedetailleerd. Een andere factor waarmee
de politie in haar aanpak rekening houdt, is dat slachtoffers om uiteenlopende
redenen terughoudend kunnen zijn om melding of aangifte te doen. Gevoelens als
angst, schuld, schaamte of loyaliteit kunnen hieraan ten grondslag liggen. Respect
voor de keuze die het slachtoffer maakt, is het uitgangspunt voor de politie en het
Openbaar Ministerie.
Zoals aangegeven werken zedenrechercheurs aan de hand van een politie-instructie voor dergelijke zaken. Hieronder volgen de stappen die we als politie moeten volgen.
De melding
Een slachtoffer kan op verschillende manieren bij de politie terechtkomen. Meest
voorkomend is een telefonische melding. Deze melding komt binnen bij het front
office van de afdeling zedenzaken waar opgeleide zedenrechercheurs de melding
onder andere beoordelen op urgentie. Die urgentie is afhankelijk van de veiligheid
van het slachtoffer, medische noodzaak, urgentie op het gebied van het veilig stellen van sporen en het risico op maatschappelijke onrust. In de urgente gevallen
wordt er 24/7 direct contact gelegd met de zedenrechercheurs en wordt het informatieve gesprek direct gehouden. Bij medische urgentie gaat de medische zorg
natuurlijk altijd voor het zedenonderzoek.
Informatief gesprek
Na de eerste melding vindt binnen 7 dagen een informatief gesprek plaats met
het slachtoffer. In dit gesprek verschaft het slachtoffer informatie over het delict
aan twee zedenrechercheurs. Gedurende het hele onderzoek blijven zoveel mogelijk dezelfde rechercheurs aanspreekpunt voor het slachtoffer. Wij informeren
haar of hem onder andere over het politieonderzoek, het doel van de aangifte, de
juridische procedure, de openbaarheid van de zitting en het Forensisch Medisch
Onderzoek. Het is belangrijk dat een slachtoffer over de juiste informatie beschikt
alvorens zij of hij een keus maakt over het vervolg.
In de meeste zedenzaken zijn slachtoffer en verdachte bekenden van elkaar.
De impact van het doen van aangifte kan behoorlijk zijn en kan spanning geven
binnen bestaande relationele verhoudingen. We bieden het slachtoffer daarom een
bedenktijd aan. Met de verstrekte informatie kan een slachtoffer zich een beter
beeld vormen van eventuele consequenties van haar of zijn keuze. Die bedenktijd
kan achterwege blijven als een slachtoffer haar of zijn keuze al gemaakt heeft. We
gaan dan over op de volgende stap in ons werkproces.
Forensisch Medisch Onderzoek (FMO)
Niet zelden dragen slachtoffers van zedenmisdrijven sporen van het delict op
of in hun lichaam of kleding. Voor de politie, wiens taak het is om op te sporen, zijn die sporen belangrijk voor de bewijsvoering. Zodra tijdens het informatieve gesprek duidelijk wordt dat er mogelijk nog sporen aanwezig kunnen
zijn, zullen we het slachtoffer vragen mee te werken aan een Forensisch Me123

disch Onderzoek (FMO). Op dit moment wordt uitgegaan van het aantreffen
van mogelijk bruikbare sporen tot en met 7 dagen na het delict. Het is daarbij
belangrijk te weten wat het slachtoffer wil. Een slachtoffer is gedurende het
delict zijn of haar wilsbeschikking afgenomen en we willen voorkomen dat dat
opnieuw gebeurt. We leggen uit waarom die sporen belangrijk zijn maar wanneer een slachtoffer aangeeft geen FMO te willen, dan respecteren we dat. Het
bewijs zal dan op een andere wijze tot stand moeten komen. Wanneer zij of hij
daar wel aan mee wil werken wordt er door ons contact gelegd met de forensische opsporing van de politie en bij kinderen onder de 16 jaar ook met het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij maken op casusniveau een inschatting of een FMO zinvol is. Als dat het geval lijkt, vindt het FMO plaats in een
van de 16 Centra Seksueel Geweld die we in Nederland hebben. Het onderzoek
wordt afgenomen door een forensisch arts in het bijzijn van een rechercheur
van de forensische opsporing. Het veilig stellen van sporen voor een strafrechtelijk onderzoek kan niet door een willekeurige arts verricht worden. Dit kan
tot uitsluiting van dat bewijs leiden bij een zitting. Minimaal een van de twee
behandelend zedenrechercheurs is in een aangrenzende ruimte aanwezig. Vanuit het CSG wordt vervolgens nazorg georganiseerd op het gebied van onder
andere medicatie en zorg.
Aangifte doen
Een besluit om aangifte te doen van een zedenmisdrijf, hoe ernstig ook, kan
niet worden afgedwongen. Om uiteenlopende redenen kan een slachtoffer besluiten om geen aangifte te doen of doet zij dat pas vele jaren later. Kiest zij
wel voor het doen van aangifte dan is dat een verzoek aan politie en Openbaar
Ministerie om een onderzoek te starten en bij voldoende bewijs de dader te
vervolgen.
Tijdens het doen van aangifte zal er gedetailleerd gesproken worden over de
handelingen die gepleegd zijn. Deze details kunnen tijdens een openbare zitting
opgerakeld worden. Ook de rol van de advocaat van de verdachte kan soms heftig
zijn voor een slachtoffer, zeker als deze in de openbaarheid van een zitting het gedrag van het slachtoffer in twijfel trekt. Wij proberen een slachtoffer daar een reëel
beeld van te geven. De politie en het Openbaar Ministerie respecteren de keuze
van een slachtoffer om geen aangifte te doen. Er zijn echter gevallen waarin het
Openbaar Ministerie alsnog besluit dat de politie een onderzoek moet verrichten. Dit kan het geval zijn bij zaken die maatschappelijke onrust teweeg brengen,
zaken waarbij een voortdurend gevaar aspect aanwezig is en in zaken waarbij
de verdachte vanuit zijn beroep of gezag misbruik pleegt zoals een leraar, een
trainer of zorgverlener. Het maatschappelijk belang kan dan zwaarder wegen
dan het individuele belang van het slachtoffer. Dit vraagt om een zorgvuldige
afweging van die belangen en een zorgvuldige uitleg aan een slachtoffer.
Opsporingsonderzoek
Na het opnemen van het informatieve gesprek, de aangifte en het veilig stellen
van sporen, doet de politie nader onderzoek. Gedurende het onderzoek is er
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steeds contact met de OvJ. Deze bepaalt welke onderzoekshandelingen ingezet
worden. Afhankelijk van wat er gebeurd is, zal er bijvoorbeeld een onderzoek
plaatsvinden op de plaats delict en zullen er personen gehoord worden. Ook
kan er een inbeslagname plaatsvinden, een digitaal onderzoek verricht worden
en kunnen forensische sporen ingezonden worden naar het NFI. De politie verzamelt alle feiten en omstandigheden. Als er een redelijk vermoeden van schuld
ten aanzien van een persoon is aangetoond kan deze door de OvJ als verdachte
aangemerkt worden. De OvJ bepaalt vervolgens of de verdachte ook aangehouden kan worden.
De begrippen die gehanteerd worden voor iemand die een ander iets aangedaan heeft, zijn soms wat verwarrend. De wet kent de termen verdachte, dader
en veroordeelde. Een verdachte is iemand die ervan verdacht wordt iets gedaan
te hebben maar is onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt. De term dader
wordt gehanteerd als bij rechtzitting bewezen is dat hij het ook daadwerkelijk
gedaan heeft. Een veroordeelde is schuldig bevonden én heeft een straf opgelegd
gekregen.
Verdachteverhoor
Gedurende het politieonderzoek wordt ook de verdachte gehoord en hij heeft
daarbij recht op een advocaat. Hij wordt in staat gesteld om zijn kant van het
verhaal toe te lichten. Ook nu worden nieuw aangereikte scenario’s nader onderzocht. Wanneer een verdachte bijvoorbeeld aangeeft een alibi te hebben dan wordt
dat uiteraard nagetrokken. Daar waar de omgeving van de verdachte in deze fase
hem mogelijk al veroordeeld heeft, blijven wij als politie neutraal en objectief naar
de bewijzen kijken. Hierbij bespreken we ook eventuele hulpverlening die nodig is
voor een verdachte. Slachtoffers of ouders van slachtoffers kijken daar soms wat
vreemd tegenaan. We behartigen echter de belangen van alle betrokkenen in een
zaak en daar hoort de verdachte ook bij.

Centrum Seksueel Geweld
De politie werkt nauw samen met het Centrum Seksueel Geweld dat op 16
locaties in Nederland gevestigd is. Onze samenwerking is intensief als het gaat
om acute zaken en verwijzend als het gaat om de niet acute zaken. Wanneer
er mogelijk nog sporen op of in het lichaam van een slachtoffer aangetroffen
kunnen worden, gaan zedenrechercheurs met het slachtoffer naar dit centrum.
Het komt ook wel voor dat een slachtoffer zich daar rechtstreeks meldt of dat
een huisarts haar verwijst naar het centrum. Belangrijk is dat zij of hij in dit
centrum opgevangen wordt door medewerkers die opgeleid zijn voor dergelijke zaken. Er kan medische zorg geboden worden, eventuele medicatie voorgeschreven worden ter voorkoming van besmetting of in het geval van een vrouw
om een zwangerschap te voorkomen. Ook kan het slachtoffer geïnformeerd
worden over de rol en werkwijze van de politie. Ook hier is het weer aan het
slachtoffer of zij met ons wil praten. Als zij dit wil kan het CSG de zedenrechercheurs 24/7 op laten roepen en komen wij naar het centrum.
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Er is een constante leercyclus tussen de centra, de politie en andere aangesloten
partners van het centrum. In de afgelopen jaren hebben we zicht gekregen op elkaars processen en (on)mogelijkheden en weten we elkaar steeds gemakkelijker te
vinden. Dit komt de opvang van een slachtoffer ten goede.

De huisarts en zedenzaken
Ik heb u in dit artikel meegenomen in de achtergrond en werkwijze van de politie en het Openbaar Ministerie als het gaat om de aanpak van zedenzaken.
Een slachtoffer van een zedendelict die uw spreekkamer binnenloopt, laat onze
professionele wegen mogelijk kruisen. Beiden hebben we oog voor de persoon
als slachtoffer en hebben we aandacht voor de zorg. Beiden kijken we naar die
zwangerschap; u vanuit haar wens die soms te voorkomen, wij daarnaast ook met
het oog van het veilig stellen van sporen. Die sporen kunnen voor een slachtoffer
heel belangrijk worden in een zaak waarbij een verdachte een ander verhaal heeft.
Het is dan ook van belang dat u zich in uw praktijk bewust bent van de vergankelijkheid van sporen en een slachtoffer wijst op de mogelijkheid van de inzet van
de politie. Voor sommigen is de drempel naar de politie echter te groot omdat
hij of zij niet kunnen overzien wat wij gaan doen. Ook is een slachtoffer nog wel
eens bang dat we dan direct de dader aanhouden terwijl zij of hij dat misschien
niet wil. In het geval dat die drempel er is, is het belangrijk daar rekening mee te
houden. Het Centrum Seksueel Geweld is dan een goede (tussen) optie voor een
slachtoffer. Zij kunnen hem of haar begeleiden in wat er nodig is en meer uitleg
geven over wat de politie kan betekenen. Indien gewenst kan de politie door hen
in goed overleg met het slachtoffer, alsnog gealarmeerd worden.
Als huisarts kunt u natuurlijk ook met de politie bellen en uw vragen via ons
frontoffice stellen. We merken in de praktijk echter dat het voor u logischer (en
misschien ook wel laagdrempeliger) is om het CSG te bellen. Vaak hebt u ook medische vragen en de medewerkers van dit centrum spreken daarin dezelfde taal. Zij
zijn op de hoogte van de werkwijze van alle aangesloten partners zoals de politie
en zijn snel in staat de juiste mensen om het slachtoffer heen te organiseren; ieder
vanuit haar eigen expertise. Die gebundelde expertise heeft als doel het slachtoffer
goed te begeleiden in wat zij nodig heeft. Die ingrijpende ervaring blijft maar in de
verwerking ervan staat ze niet alleen.
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