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Woord vooraf 

Het schrijven van een masterproef is een hele opdracht die veel tijd en energie vraagt. De 

steun en het vertrouwen van een aantal belangrijke personen is hierbij cruciaal. Daarom wil ik 

ook enkele mensen bedanken die mij hebben bijgestaan tijdens het hele proces dat bij het 

maken van deze masterproef hoorde. 

 

In de eerste plaats wil ik mijn vriend Jan bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die hij 

aan me gaf, voor zijn bemoedigende woorden, en zijn hulp bij het brainstormen en het 

nalezen. Maar ook de kritische opmerkingen en bijsturingen van professor Tom Decorte 

waren onmisbaar om deze masterproef tot een goed einde te brengen. Daarnaast bedank ik 

ook mijn moeder voor het nalezen en mijn familie voor het vertrouwen dat ze in me hadden. 

Wie ik zeker niet mag vergeten, zijn de studenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek 

en de professoren die mij aan het woord lieten aan het begin van hun les.  

 

Tot slot wil ik nog alle mensen bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben 

bijgedragen tot de voltooiing van de masterproef. Hierbij denk ik aan de onderzoekers die hun 

vragenlijsten hebben doorgestuurd, de personen die de survey hebben getest, de lesgevers van 

de initiatielessen SPSS, de IT-medewerker die me de cijfergegevens van de faculteit heeft 

bezorgd, … 
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Inleiding 

“Drug-facilitated sexual assault” (DFSA) is een vorm van verkrachting waarbij het 

slachtoffer niet in staat is om instemming te verlenen met de seksuele activiteiten. Deze 

onmogelijkheid wordt veroorzaakt door de effecten van de (on)vrijwillige inname van alcohol 

of andere drugs (Abarbanel, 2001; Hurley, Parker & Wells, 2006). 

 

Net als vele andere verkrachtingsslachtoffers worden personen die te maken krijgen met 

DFSA soms twee keer slachtoffer van het misdrijf. Een eerste keer wanneer het feit 

plaatsvindt en een tweede keer wanneer de omgeving of de officiële instanties ( zoals politie 

en justitie) hen niet in hun slachtofferschap erkennen. Om deze secundaire victimisatie te 

voorkomen, definiëren sommige slachtoffers hun eigen ervaringen niet als een verkrachting 

(Peterson & Muehlenhard, 2004). Niet alleen zij doen dit, maar ook derden omschrijven 

seksuele feiten soms niet als een verkrachting (Kahn et al., 2003; Kahn, 2004). Ook wordt er 

gebruik gemaakt van verkrachtingsmythes om het aandeel van de dader te minimaliseren en 

de schuld bij het slachtoffer te leggen (Burt, 1980; Payne, Lonsway & Fitzgerald, 1999; 

Gerger et al., 2007). 

 

Het gebruik van alcohol of drugs door het slachtoffer van een verkrachting heeft een invloed 

op zowel het labelen van de situatie als verkrachting, als op het geloof in 

verkrachtingsmythes. Enerzijds kan alcoholintoxicatie van het slachtoffer ertoe leiden dat 

slachtoffers meer verantwoordelijk voor of schuldig aan het voorval gehouden worden (Sims, 

Noel & Maisto, 2007). Anderzijds kan dit ook betekenen dat het slachtoffer zichzelf meer 

schuldig acht en het seksueel geweld minder als dusdanig zou omschrijven (Kahn et al., 

2003). Bovendien bestaan er verkrachtingsmythes die ontkennen dat een verkrachting kan 

plaatsvinden wanneer het slachtoffer onder invloed is van alcohol of drugs (Peterson & 

Muehlenhard, 2004). 

 

In prevalentie-onderzoeken naar “drug-facilitated sexual assault” (DFSA) onderzochten 

verschillende onderzoekers lichaamsstalen (bloed en/of urine) van vermoedelijke slachtoffers 

op de aanwezigheid van alcohol en andere drugs. Het meest voorkomende roesmiddel in de 

toxicologisch onderzochte stalen was in alle studies alcohol (Hindmarch & Brinkmann, 1999; 

Slaughter, 2000; Hindmarch et al., 2001; Grossin et al., 2003; Scott-Hamm & Burton, 2005 en 

2006; ACPO, 2006; Hurley, Parker & Wells, 2006; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 2010; 



2 
 

Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). De consumptie van roesmiddelen werd bij een deel 

van de potentiële slachtoffers van DFSA echter aangegeven als vrijwillig gebruik (ACPO, 

2006; Hurley, Parker & Wells, 2006; Horvath & Brown, 2007; Du Mont et al., 2009; Lawyer 

et al., 2010).  

 

Twee studies rond DFSA concentreerden zich vooral op de schuldattributies die door 

respondenten gemaakt worden. De onderzoekspopulatie bestaat meestal uit studenten die dan 

een casus te lezen krijgen waarin het slachtoffer onder invloed van een substantie wordt 

verkracht (Angelone, Mitchell & Pilafova, 2007; Girard & Senn, 2008). In het verhaal 

varieerden telkens de gebruikte drug (alcohol of GHB) en de wijze van inname (vrijwillig of 

onvrijwillig). Beide onderzoeken genereerden gelijkaardige resultaten. Het slachtoffer kreeg 

vaker de schuld of verantwoordelijkheid voor de verkrachting dan de dader wanneer ze 

vrijwillig het middel had ingenomen. De onvrijwillige consumptie van drank of drugs werd 

geassocieerd met meer schuld en verantwoordelijkheid bij de dader dan bij het slachtoffer. 

Girard & Senn (2008) onderzochten ook de mate van aanvaarding van verkrachtingsmythes. 

Ze vonden dat hoe hoger die acceptatie was, hoe meer schuld en verantwoordelijkheid werden 

toebedeeld aan het slachtoffer en hoe minder aan de dader. 

 

Op deze twee onderzoeken is deze masterproef gebaseerd. Bij mijn weten is dit soort 

onderzoek in België nog niet gebeurd. Bovendien blijkt dit een gevoelig onderwerp te zijn, 

waarover geen consensus bestaat. Vooral tijdens het testen van de vragenlijst kwam aan het 

licht dat mensen situaties anders beoordelen naargelang er andere elementen aanwezig zijn 

(bijv. intentie van gebruik). Het lijkt me dan ook maatschappelijk relevant om te weten hoe 

mensen verschillende casussen van verkrachting beoordelen. Daarom heb ik voor dit 

onderwerp gekozen.  

Ik onderzoek dus de percepties van studenten over DFSA. Aan de hand van een internet-

survey probeer ik te achterhalen welke schuldassociaties studenten maken en in welke mate ze 

verkrachtingsmythes aanvaarden. De survey bestaat uit schalen die constructen meten, zijnde 

de schuld, geloofwaardigheid, het genot en trauma van het slachtoffer; de schuld en het genot 

van de dader; de mate waarin de casus als een verkrachting wordt gelabeld; en de mate waarin 

verkrachtingsmythes worden aanvaard. Ik maak telkens gebruik van gesloten 

antwoordcategorieën op een continuüm van helemaal oneens tot helemaal eens. De casus en 

het eerste deel van de vragenlijst zijn op deze gebruikt door Angelone, Mitchell & Pilafova 
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(2007) gebaseerd. De items over verkrachtingsmythes (IRMA-SF) zijn aan Girard & Senn 

(2008) ontleend. 

 

De centrale onderzoeksvragen, en deelvragen, uit dit onderzoek zijn op de eerder vermelde 

studies van Angelone et al. (2007) en Girard & Senn (2008) gebaseerd. De centrale 

onderzoeksvragen zijn als volgt: 

1) In welke mate aanvaarden studenten verkrachtingsmythes en bestaan er verschillen 

naargelang geslacht? 

2) Hoe beoordelen studenten een casus van al dan niet vrijwillige inname van alcohol of 

GHB die leidt tot “drug-facilitated sexual assault”? 

a) Bestaan er verschillen naargelang het geslacht van de respondenten? 

b) Bestaan er verschillen naargelang het middel (alcohol/GHB) dat door het 

slachtoffer werd ingenomen? 

c) Bestaan er verschillen naargelang de intentie (onvrijwillig/vrijwillig) van het 

slachtoffer om het middel te nemen? 

3) Bestaat er samenhang tussen de mate van aanvaarding van verkrachtingsmythes en het 

beoordelen van de casus van “drug-facilitated sexual assault”? 

 

De respondenten zijn de studenten ingeschreven aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit Gent. Zij kregen telkens willekeurig één van de vier casussen van DFSA te lezen 

waarbij het slachtoffer of (1) vrijwillig alcohol consumeerde, of (2) onvrijwillig alcohol 

consumeerde, of (3) vrijwillig GHB nam of (4) onvrijwillig GHB toegediend kreeg. In 

verband met deze condities werden ook vier hypothesen geformuleerd: 

• Mannen kennen meer schuld toe aan het slachtoffer en minder aan de dader dan 

vrouwen. 

• Vrouwen accepteren in mindere mate verkrachtingsmythes dan mannen. 

• Vrijwillige consumptie van een middel (alcohol of GHB) zorgt voor minder erkenning 

van de feiten als verkrachting. 

• Vrijwillige consumptie van een middel (alcohol of GHB) zorgt voor meer toekenning 

van schuld aan het slachtoffer. 

De bedoeling is om deze hypothesen te testen en de resultaten van dit onderzoek met Gentse 

studenten met de bevindingen uit eerdere, buitenlandse onderzoeken rond hetzelfde thema te 

vergelijken. 
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De indeling van dit werk is als volgt. Hoofdstuk 1 schetst de achtergrond van het fenomeen 

“drug-facilitated sexual assault” (DFSA). Eerst geef ik een omschrijving en definitie van het 

begrip DFSA. Daarbij geef ik ook verschillende kenmerken van DFSA. Dit zijn de 

slachtoffers en daders ervan, de relatie tussen slachtoffer en dader, de locatie waar DFSA 

plaatsvindt, de verschillen tussen DFSA en verkrachting met geweld en tot slot de 

aangiftebereidheid bij het misdrijf. 

Daarna volgt er een tweede paragraaf over de verschillende soorten drugs die in prevalentie-

onderzoeken in bloed- en urinestalen van vermoedelijke slachtoffers van DFSA werden 

aangetroffen. Bij ieder roesmiddel geef ik een korte beschrijving, waarna ik me toespits op de 

effecten bij inname en op de wijze van opsporing ervan in het lichaam. Zeven types van drugs 

behandel ik op deze manier. Dit zijn alcohol, benzodiazepines, GHB, hallucinogenen, opiaten, 

cocaïne en (voorgeschreven of vrij te verkrijgen) medicatie. 

Een derde en laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat dieper in op de huidige situatie in België 

en Europa op het vlak van DFSA. Ik kijk naar de juridische omschrijving van het begrip in 

beide gebieden, indien dit voorhanden is. Verder bespreek ik de beschikbare cijfers over de 

prevalentie van DFSA, voor zover deze bestaan. 

Op het einde van het hoofdstuk zijn twee tabellen opgenomen om overzichtelijk duiding te 

geven bij de prevalentie-onderzoeken die in de tekst worden vernoemd. De eerste tabel 

beschrijft prevalentie-onderzoeken naar DFSA die gedurende de tijdsperiode 1999-2011 in 

verschillende Europese en Angelsaksische landen zijn gevoerd. In de tweede tabel zijn de 

resultaten van deze onderzoeken opgenomen, met het percentage van de onderzochte gevallen 

waarin een bepaald roesmiddel werd aangetroffen. 

 

Hoofdstuk 2 geeft een meer kritische kijk op “drug-facilitated sexual assault”. Ten eerste 

bespreek ik de algemene kritieken op DFSA.  Deze zijn gebaseerd op literatuur, maar 

bevatten ook eigen bedenkingen, gesteund door wetenschappelijke teksten. Hierin worden 

drie delen onderscheiden. Een eerste kritiek wil komaf maken met het beeld dat slachtoffers 

van DFSA steeds zonder het te weten drugs innemen. Een tweede kritiek weerlegt dat 

sommige drugs geschikt zijn om een verkrachting te vergemakkelijken. Tot slot benoem ik de 

moeilijkheden en aandachtspunten bij prevalentie-onderzoeken naar DFSA. 

De tweede categorie van kritiek in dit hoofdstuk bestaat eerder uit percepties over DFSA. Het 

gaat hier meer bepaald over het labelen van bepaalde situaties als verkrachting, over het 

gebruik van verkrachtingsmythes en over het slachtoffer de schuld geven van de verkrachting, 

het “victim blaming”. Vooral het stuk over de verkrachtingsmythes is breed uitgediept. De 
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mythes heb ik eerst gedefinieerd en omschreven. Daarna behandel ik de factoren die het 

aanvaarden van verkrachtingsmythes beïnvloeden. Dit zijn gender, leeftijd, opleidingsniveau, 

etniciteit, persoonlijkheid en attitudes, en kenmerken van het slachtoffer en de dader. Tot slot 

bespreek ik de verklaringen voor het gebruik van verkrachtingsmythes. Zowel specifieke 

verklaringsmodellen voor mannen en vrouwen, als meer algemene theorieën en hypothesen 

komen aan bod. 

 

In hoofdstuk 3 worden de methodologische aspecten van dit onderzoek uitgeschreven. Eerst 

beschrijf ik waarom ik heb gekozen voor een kwantitatief design, namelijk een internet-

survey. Daarbij behandel ik ook de gebruikte vragenlijst en casussen, de beoogde 

onderzoekspopulatie, de betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument, de ethische 

aspecten en de beperkingen van het onderzoek. Afsluitend licht ik toe hoe ik aan de hand van 

variantie-analyses (ANOVA) en correlaties de analyse van de verkregen data heb aangepakt. 

 

Tot slot geef ik in hoofdstuk 4 de resultaten van de internet-survey weer. Ik begin met het 

beschrijven van de respondenten. De kenmerken van de respondenten vergelijk ik met de 

cijfers van de totale studentenpopulatie van de faculteit Rechtsgeleerdheid. 

In een tweede deel bespreek ik de aanvaarding van verkrachtingsmythes door studenten. Eerst 

schets ik een algemeen beeld, daarna ga ik dieper in op de verschillen tussen mannen en 

vrouwen en tot slot vergelijk ik nog met ander onderzoek. 

Een derde onderdeel gaat uitsluitend over de manier waarop de respondenten de casus over 

DFSA hebben beoordeeld. Telkens heb ik gekeken naar de algemene beoordeling, maar ook 

naar significante verschillen naargelang onafhankelijke variabele (geslacht, middel, intentie 

om het middel te nemen). Dit gebeurde telkens per subschaal van het construct en er werd ook 

telkens vergeleken met gelijkaardig buitenlands onderzoek over hetzelfde onderwerp. Drie 

grote categorieën die ik hier bespreek zijn de beoordeling van het slachtoffer (schuld, 

geloofwaardigheid, genot en trauma), de beoordeling van de dader (schuld en genot) en de 

mate waarin de studenten de casus labelen als verkrachting. 

Het vierde deel uit dit hoofdstuk beslaat de samenhang tussen de schalen die de aanvaarding 

van verkrachtingsmythes meten en deze die de beoordeling van de casus meten. Ook hier geef 

ik eerst een algemeen beeld van de samenhang waarna ik vergelijk met ander onderzoek. 

Dit hoofdstuk eindigt met het aanhalen en bespreken van de hypothesen die in het begin van 

het onderzoek zijn geformuleerd.  
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In de conclusie geef ik een beknopt overzicht van de belangrijkste elementen uit alle 

hoofdstukken en beantwoord ik de onderzoeksvragen. 
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Hoofdstuk 1: “Drug-facilitated sexual assault” 

Inleiding 

Dit eerste hoofdstuk bevat meer uitleg over het fenomeen “drug-facilitated sexual assault” en 

bestaat uit drie grote onderdelen. Ten eerste leg ik het begrip DFSA uit aan de hand van 

definities, prevalentie-onderzoeken en de specifieke kenmerken van het fenomeen. Ten 

tweede geef ik een overzicht van verschillende drugs die mogelijks gebruikt kunnen worden 

om verkrachting te vergemakkelijken. Hierbij staan enkele kanttekeningen vermeld. Eerst 

geef ik algemene informatie over het middel en daarna ga ik meer specifiek in op de effecten 

op de gebruiker en de detectie van drugs in het lichaam. Ten derde situeer ik DFSA in de 

Belgische en Europese context, waarbij ik de juridische definities of strafbaarstellingen en de 

prevalentie behandel. 

 

1. “Drug-facilitated sexual assault” 

1.1 Definitie 

“Drug-facilitated sexual assault” (DFSA) wordt gedefinieerd als “sexual activity occurring 

where consent is invalid or absent due to the effects of drugs including alcohol” (Hurley, 

Parker & Wells, 2006). Andere termen hiervoor zijn “drug-assisted rape” (Horvath & Brown, 

2005 en 2007),  “alcohol and/or other drug (AOD)-enabled sexual assault” (Krebs et al., 

2009a), het gebruik van “date-rape drugs” (Hindmarch & Brinkmann, 1999) en “drink 

spiking” (Hall, Goodall & Moore, 2008). 
 

Abarbanel (2001) omschrijft DFSA breed als drie mogelijke scenario’s waarin seksueel 

geweld plaatsvindt: (1) de onvrijwillige inname van middelen die een persoon uitschakelen 

(“incapacitate”), (2) de vrijwillige inname van middelen die een persoon uitschakelen en (3) 

de onvrijwillige en de vrijwillige inname van middelen die een persoon uitschakelen. Deze 

laatste categorie betreft dus de gevallen waarbij drugs niet onder dwang gebruikt zijn door het 

slachtoffer. Ook wil dit zeggen dat de drugs niet zonder het medeweten van het slachtoffer 

zijn genomen, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij “drink spiking”. 

Horvath & Brown (2005) nemen deze drie elementen over en voegen er aan toe dat het 

slachtoffer in de onmogelijkheid verkeert om instemming te verlenen voor de seksuele 

handelingen. Ook de Verenigde Naties definiëren DFSA even breed door zowel vrijwillige als 

onvrijwillige intoxicatie erin op te nemen (UNODC, 2011). 
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In Operation MATISSE, een onderzoek gevoerd naar DFSA door the Association of Chief 

Police Officers (ACPO) in het Verenigd Koninkrijk, werden twee soorten van verkrachting 

onderscheiden. Ten eerste is er de opportunistische verkrachting. Hier wordt verondersteld dat 

het slachtoffer vrijwillig alcohol of drugs inneemt en dat de vermoedelijke verkrachter daar 

misbruik van maakt. Ten tweede bestaat er de proactieve verkrachting.  Dit zijn de gevallen 

waarbij de het slachtoffer gedwongen wordt om drugs te nemen of zonder het te weten drugs 

inneemt. De vermoedelijke dader gaat hier proactief te werk door drugs toe te dienen om een 

verkrachting te vergemakkelijken (ACPO, 2006). 

 

1.2 Kenmerken van DFSA 

1.2.1 Slachtoffers 

A. KENMERKEN 

Een profiel opstellen van de slachtoffers van DFSA is moeilijk omdat ze niet steeds melding 

maken van hun slachtofferschap. Sinds de jaren 2000 is er onderzoek gevoerd naar het 

fenomeen DFSA aan de hand van lichaamsstalen van vermoedelijke slachtoffers. Het is voor 

de onderzoekers echter moeilijk om duidelijke gevallen van DFSA te kunnen identificeren. 

Wanneer zij dit wel kunnen, vinden zij dat de slachtoffers in ongeveer 95 procent vrouwen 

zijn en dat de gemiddelde leeftijd 24 à 25 jaar is (Seifert, 1999; Marc et al., 2000; Hurley, 

Parker & Wells, 2006; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 2010; Bosman, Verschraagen & 

Lusthof, 2011). Ook Horvath & Brown (2007) onderzochten 93 bij de politie gerapporteerde 

feiten van potentiële DFSA. Zij probeerden specifieke kenmerken van de slachtoffers te 

isoleren. Ze konden enkel voorzichtig stellen dat vrouwen die vrijwillig middelen hadden 

genomen jonger zijn dan 35 jaar, zich nog de volledige feiten kunnen herinneren en de dader 

kennen. 

 

B. RISICOFACTOREN 

Het onderzoek gericht op DFSA heeft zich vooral toegespitst op de ervaringen van 

(Amerikaanse) studentes uit het hoger onderwijs. Abbey et al. (2004b) geven een overzicht 

van enkele studies die concludeerden dat vooral jongvolwassenen risico lopen op seksueel 

geweld. Om deze populatie te bereiken is er onderzoek gevoerd bij studenten. 

Lawyer et al. (2010) kwamen tot de conclusie dat DFSA meer voorkomt in een populatie van 

studentes dan verkrachting louter met geweld. Krebs et al.  (2009a) brachten aan het licht dat 
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vrouwen tijdens hun hogere studies meer te maken krijgen met seksueel geweld dan ervoor. 

Bovendien was er in de meerderheid van de voltooide verkrachtingen sprake van 

uitschakeling van het slachtoffer door alcohol- of druggebruik. Dezelfde auteurs bekeken ook 

de mogelijke risicofactoren voor dit soort slachtofferschap. Een verhoogde kans op 

slachtofferschap van DFSA was er wanneer de studentes frequenter dronken waren en 

wanneer ze voor het begin van hun studies al eens zonder het te weten of te willen drugs 

hadden ingenomen (Krebs et al., 2009b). Ook andere factoren worden geassocieerd met een 

hoger risico op seksueel slachtofferschap bij studentes. Dit zijn onder meer drank- en 

druggebruik (Reed et al., 2009; Novik, Howard & Boekeloo, 2011) en “binge drinking”1 

(Kaysen et al., 2006; Novik et al., 2011). Maar ook de redenen waarom alcohol wordt 

gedronken spelen een rol. Zo zou het drinken om emotionele zorgen te verwerken, om een 

imago te behouden of om socialer te worden, inwerken op het risico op slachtofferschap 

(Novik et al., 2011) 

 

Er zou een wisselwerking bestaan tussen de kans op meer druggebruik en op herhaalde 

victimisatie bij studenten die slachtoffer werden van DFSA. Het gebruik van roesmiddelen 

zou bij studentes de risico-inschatting van situaties bemoeilijken, evenals hun vermogen om 

weerstand te bieden tegen seksueel geweld. Dit kan dan weer leiden tot een hoger risico op 

slachtofferschap. Zo ontstaat er mogelijks een vicieuze cirkel tussen slachtofferschap en 

middelengebruik (McCauley et al., 2009 en 2010). Dat mensen slechtere risico-inschattingen 

maken door de inname van drugs werd meermaals vastgesteld. Dit gebeurde in onderzoeken 

waarbij vrouwen alcohol kregen en dan de risico’s in situaties van seksueel geweld moesten 

inschatten (Loiselle & Fuqua, 2007) of hun reacties erop moesten geven (Davis, George & 

Norris, 2004). 

 

Andere risicofactoren bij studentes zijn onder andere de positieve sociale verwachtingen die 

gekoppeld worden aan alcoholconsumptie (Corbin et al., 2001). Nog problematischer is de 

mogelijkheid dat studentes die onder invloed zijn van alcohol denken dat ze doeltreffend 

weerstand kunnen bieden tegen verkrachting. In realiteit is dit natuurlijk niet zo (McCauley & 

Calhoun, 2008). Individueel alcohol- of druggebruik kwam echter niet naar voor als een 

significante voorspeller van verkrachting in een Amerikaanse nationale survey over 

ervaringen met geweld bij adolescenten (Elwood et al., 2011). 

                                                            
1 “Binge drinking” wordt in de volksmond wel eens comadrinken genoemd. In dit onderzoek werd deze vorm 
van hevig drinken gedefinieerd als 4 of meer alcoholische consumpties voor vrouwen en 5 of meer voor mannen. 



10 
 

Over het verband tussen alcoholgebruik en verkrachting en welke van de twee het eerst 

voorkomt, zijn er gemengde resultaten gevonden (Abbey, 2004b). 

 

1.2.2 Daders 

Omdat DFSA vaak niet gerapporteerd wordt aan de officiële instanties, is het moeilijk om een 

beeld te vormen van de daders ervan. Er is wel geweten dat het meestal om mannelijke daders 

gaat (Welner, 2001). Volgens Welner (2001) kan het plegen van DFSA verklaard worden 

door de fysieke toestand van de dader (bijvoorbeeld oudere mannen) of door het onvermogen 

van de dader om emotionele bindingen met anderen aan te gaan. Bij DFSA wordt het 

slachtoffer immers volledig uitgeschakeld en krijgt de dader de volledige controle over de 

situatie. Verder stelt hij dat plegers van deze feiten in de eerste plaats kennis moeten hebben 

over de werking van bepaalde drugs en er ook toegang tot moeten hebben. 

 

Sommige daders van DFSA pleegden mogelijks feiten op meerdere slachtoffers vooraleer ze 

gevat werden en zijn dus veelplegers (Welner, 2001). In een Franse studie bekeken de 

onderzoekers de recidive bij misdrijven gepleegd met behulp van drugs (zoals DFSA). Zij 

kwamen tot de vaststelling dat daders na een periode zonder feiten, bijvoorbeeld door 

opsluiting, vaak weer hervallen (Chèze et al., 2010). 

 

1.2.3 Relatie tussen dader en slachtoffer 

Daders van DFSA en hun slachtoffers kennen elkaar meestal persoonlijk. In het onderzoek 

van Horvath & Brown (2007) bij slachtoffers van DFSA gaf bijna 75 procent aan de dader te 

kennen. Daarvan was bijna 70% een kennis en 15% een partner. De overige waren 

familieleden, ex-partners of personen waarmee ze een professionele relatie hadden. Lovett & 

Horvath (2009) vergeleken hun afzonderlijke onderzoeken van gerapporteerde feiten van 

seksueel geweld bij de politie in Engeland en Wales. Zij vonden dat daders van seksueel 

geweld waarbij er alcohol in het spel was vooral recente en dus oppervlakkige kennissen 

waren. Dit komt overeen met de vaststelling van Olszewski  (2009) dat hoewel veel 

slachtoffers de dader als kennis aanduiden, het vaak voorkomt dat ze deze persoon pas leerden 

kennen op de avond waarop de DFSA plaatsvond. 

 

Brecklin & Ullman (2010) vonden in hun bevraging van middelengebruik bij slachtoffers van 

seksueel geweld dat 45 procent van de daders een kennis was, 23% een partner, bijna 11% 
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een verwante en 20% een onbekende. Zinzow et al. (2010) onderzochten de mentale 

gezondheid bij verkrachte vrouwen. Slachtoffers van verkrachting na (on)vrijwillige inname 

van drugs kenden de dader eerder niet. 

 

1.2.4 Locatie 

Vooral in bars, nachtclubs en in de woning van de dader of het slachtoffer vindt DFSA plaats. 

Het is ook op deze plaatsen dat er alcohol of drugs worden geconsumeerd (Abbey et al., 

2004a; Horvath & Brown, 2007; Olzewski, 2009). Dit kan gebeuren in de context van 

romantische afspraakjes of van “opgezet spel”, waarbij vrouwen voelen dat ze in de val gelokt 

zijn door de dader die hen een middel heeft toegediend (Testa & Livingston, 1999). Maar het 

is niet alleen in deze sociale settings (zoals onder andere het nachtleven, restaurants of cafés) 

dat DFSA voorkomt. Ook in professionele en medische settings is dit mogelijk (Welner, 

2001). 

 

1.2.5 Verschillen met verkrachting met geweld 

“Drug-facilitated sexual assault” heeft specifieke kenmerken die verschillen van een 

verkrachting waarbij vooral geweld wordt gebruikt. Bij DFSA worden drugs toegediend om 

het slachtoffer weerloos en zelfs bewusteloos te maken. Bovendien lijken de effecten van 

verkrachtingsdrugs sterk op alcoholintoxicatie waardoor het voor derden kan lijken alsof de 

dader eigenlijk hulp aan het bieden is aan een dronken persoon. Een vaak geziene bijwerking 

van de gebruikte middelen is geheugenverlies vanaf het moment dat een drug actief wordt in 

het lichaam, ook wel anterograde amnesie genoemd (Abarbanel, 2001). Sommige slachtoffers 

blijven gedurende de feiten volledig bewusteloos en worden pas uren later wakker. Andere 

keren tijdens de verkrachting af en toe terug bij bewustzijn, maar kunnen zich niet verweren 

omdat zij zich verlamd voelen (Schwartz, Milteer & LeBeau, 2000; Abarbanel, 2001). 

Hierdoor hebben slachtoffers meestal geen of slechts vage herinneringen aan het voorval. Ze 

kunnen zich niet voor de geest halen wat er juist is gebeurd, wie de dader was of wie er 

allemaal betrokken was. Dit geeft het slachtoffer een sterk gevoel van machteloosheid (Kronz, 

2000; Abarbanel, 2001). Vrouwen die onder invloed waren tijdens hun ervaring met seksueel 

geweld geven bovendien aan dat hun staat van intoxicatie hun vermogen om weerstand te 

bieden verminderde en dat ze dingen hadden gedaan die ze nuchter nooit zouden doen (Testa 

& Livingston, 1999). 
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Andere verschillen zouden te maken hebben met het oplopen van fysieke letsels en het 

kennen van de dader. Zo vonden Bedard-Gilligan et al. (2011) dat Amerikaanse studentes die 

onder invloed van alcohol waren misbruikt de dader minder goed kenden, meer letsels 

meldden en meer in een publieke plaats slachtoffer werden dan deze waarbij er geen alcohol 

betrokken was. Deze resultaten zijn echter niet steeds consistent met ander onderzoek rond 

verschillen tussen seksueel geweld met of zonder alcoholgebruik. Zo wijzen Du Mont et al. 

(2009) op de bevindingen van McGregor et al. (2003) dat de onderzochte groep vrouwen die 

vermoedde een slachtoffer te zijn van DFSA net minder genitale of andere letsels vertoonden 

dan andere slachtoffers. Brecklin & Ullman (2010) vonden echter wel hetzelfde verband 

tussen middelengebruik en verhoogde kans op fysieke kwetsuren bij de bevraging van 

verkrachtingsslachtoffers uit de algemene bevolking. 

 

Zinzow et al. onderzochten verkrachtingservaringen en mentale gezondheid bij vrouwen uit 

de algemene bevolking (2010a) en bij studentes (2010b) en merkten weinig significante 

verschillen op tussen slachtoffers die vrijwillig drugs hadden genomen en zij die ze 

onvrijwillig hadden ingenomen. Bij beide groepen werden de feiten moeilijker erkend en 

waren er minder herinneringen aan het voorval dan bij gewelddadige verkrachtingen. De 

dader was ook eerder een onbekende. 

 

1.2.6 Aangiftebereidheid 

De specificiteit van DFSA heeft ook gevolgen voor de aangiftebereidheid van het misdrijf. 

Angst voor represailles, schaamte, wantrouwen in het justitiële systeem (Wells, 2001), het 

gebrek aan bewijs en het geloof dat de feiten niet ernstig genoeg zijn, weerhouden sommige 

slachtoffers om verkrachting aan te geven bij de bevoegde autoriteiten (Fisher, Daigle, Cullen 

& Turner, 2003).  

 

Wanneer er drugs werden gebruikt zijn er enkele specifieke elementen die aangifte 

belemmeren. Ten eerste zijn de drugs niet altijd uitgewerkt, wat de fysieke toestand van het 

slachtoffer beïnvloedt. Zo kan het slachtoffer zich nog steeds duizelig, gedesoriënteerd en 

verward voelen. Ten tweede is het slachtoffer vaak niet in staat voldoende informatie te geven 

over de dader of de omstandigheden. Dit verklaart ook waarom sommige verkrachtingszaken 

niet ernstig genomen worden (Abarbanel, 2001). Ten derde kan de vrijwillige inname van 

alcohol er toe leiden dat het slachtoffer zichzelf de schuld geeft of vreest dat anderen dit 
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zullen doen (Olszewski, 2009). Bij de vrijwillige inname van andere (illegale) drugs kan men 

ook vrezen voor gerechtelijke vervolging. Dit alles geeft aan waarom de prevalentie van 

DFSA moeilijk te kennen is (Abarbanel, 2001). 

 

Wanneer er wel aangifte wordt gedaan, gebeurt dit vaak laattijdig (Stark & Wells, 1999; 

Wells, 2001). Verder in dit hoofdstuk komt aan bod welke gevolgen een late aangifte heeft 

voor het toxicologisch detecteren van drugs in het lichaam van het slachtoffer. 

 

2. Gedetecteerde drugs in lichaamsstalen 

In dit deel schenk ik aandacht aan de verschillende soorten drugs die werden opgespoord in 

het bloed of de urine van vermoedelijke slachtoffers van DFSA. Ik ga dieper in op hun 

uitwerking en op de stalen die nodig zijn om ze op te sporen na inname. De technieken (zoals 

immunoassay en chromatografie) die worden gebruikt ter detectie heb ik niet opgenomen in 

de bespreking omdat deze niet noodzakelijk zijn om het fenomeen te begrijpen. Op het einde 

van dit hoofdstuk zijn twee tabellen opgenomen die de prevalentie-onderzoeken naar DFSA 

kaderen en hun resultaten weergeven. 

De indeling is gebaseerd op het boek Drug-facilitated sexual assault. A forensic handbook 

(LeBeau & Mozayani, 2001) en is verder aangevuld met een deel over cocaïne en met 

informatie uit wetenschappelijke artikels. Het boek is wel opvallend vanuit een politiële, 

normatieve invalshoek geschreven. De verscheidene auteurs stellen druggebruik 

klaarblijkelijk gelijk aan verslaving en nuanceren weinig wanneer ze middelen als 

verkrachtingsdrug benoemen. 

 

Enkele belangrijke opmerkingen zijn hier toch op hun plaats. Ten eerste is er niet 

noodzakelijk een causaal verband tussen het aantreffen van een drug in het lichaam van een 

slachtoffer en de verkrachting zelf. Ten tweede blijven sommige drugs (zoals cannabis) langer 

aanwezig in het lichaam. Dit kan zorgen voor een vertekening bij de opsporing van 

verkrachtingsdrugs. Dosissen die veel eerder genomen zijn dan de feiten kunnen immers nog 

steeds worden gedetecteerd. Het omgekeerde is echter ook waar. Bepaalde roesmiddelen 

(zoals GHB en sommige benzodiazepines) verdwijnen net heel snel uit het lichaam. Hierdoor 

is het mogelijk dat zij niet meer opgespoord kunnen worden. Dit kan leiden tot een 

ondervertegenwoordiging van deze drugs in prevalentie-onderzoeken (Hindmarch, ElSohly, 

Gambles & Salamone, 2001). Hoe langer er wordt gewacht om lichaamsstalen af te nemen of 
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te analyseren, hoe meer de resultaten van het onderzoek in negatieve zin zullen worden 

beïnvloed (Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). Ten derde is de aanwezigheid van drugs 

in het lichaam niet noodzakelijk te wijten aan onvrijwillige inname (Jones, Kugelberg, 

Holmgren & Ahlner, 2008). Tot slot zijn de gegevens over gebruikte drugs vaak enkel 

afkomstig van slachtoffers die zich melden bij de politiële instanties of in medische centra. 

Dit kan een onjuist beeld vormen. 

 

2.1 Alcohol 

Alcohol is de meest gebruikte en wijdverspreide drug in de Westerse samenleving. Bovendien 

komt ze ook het meest naar voor in prevalentie-onderzoeken naar DFSA (Garriott & 

Mozayani, 2001; Hall, Goodall & Moore, 2008). Verscheidene studies die betrekking hebben 

op analyses van bloed- en urinestalen van potentiële slachtoffers van DFSA tonen de hoge 

prevalentie van alcohol aan. De cijfers variëren echter van 30,9 procent (Du Mont et al., 2010) 

tot zelfs 76 procent (Scott-Ham & Burton, 2006). Het gaat hier om alcoholgebruik alleen of in 

combinatie met andere drugs. Mogelijke verklaringen voor de sterke vertegenwoordiging van 

alcohol in analyses zijn de vlotte beschikbaarheid (want legaal) en sociale aanvaarding van 

alcohol. Maar we mogen niet vergeten dat het ook remmingen in de sociale omgang 

wegneemt (Garriott & Mozayani, 2001).  

Bepaalde auteurs wijzen op de rol van alcohol als risicofactor bij seksueel geweld (Butler & 

Welch, 2009). Anderen stellen dat de detectie van alcohol zelfs stijgt. Zo kwamen 

onderzoekers in een Noord-Ierse studie tot de conclusie dat het percentage van aangetroffen 

alcohol in lichaamsstalen van slachtoffers van seksueel geweld gestegen was. Het percentage 

gedetecteerde (illegale) drugs steeg echter minder sterk en het percentage negatieve stalen 

was zelfs gedaald. Zij onderzochten gegevens uit een forensische databank voor de periode 

van 1999 tot en met 2005 (Hall, Goodall & Moore, 2008).  

 

De inname van alcohol heeft een effect op het centraal zenuwstelsel en op verschillende 

lichaamsfuncties. Hoe meer iemand drinkt, hoe slechter diens motorische vaardigheden, 

inschattingsvermogen, controle over het evenwicht, zelfcontrole, oriëntatievermogen… zullen 

zijn. Wanneer het alcoholpercentage in het bloed stijgt, loopt de gebruiker meer risico om het 

bewustzijn te verliezen (Garriott & Mozayani, 2001; Bechtel & Holstege, 2007). Niet alleen 

kan alcoholintoxicatie ervoor zorgen dat mannen vrouwelijk gedrag verkeerd interpreteren, 

maar het reduceert mogelijks ook de risico-inschatting bij vrouwen (Abbey et al., 2004b). 
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Alcohol wordt soms gecombineerd met andere roesmiddelen. In de meeste gevallen is dit met 

cannabis of benzodiazepines (Hindmarch et al., 2001; Grossin et al., 2003; Jones et al., 2008). 

Ook de combinatie met barbituraten, antihistamines, tricyclische antidepressiva, opiaten, 

marihuana of GHB is mogelijk. Dit leidt tot een verhoogde onderdrukking van het centraal 

zenuwstelsel, een groter verdovend effect, nog zwakkere motorische vaardigheden en 

mogelijks tot geheugenverlies (Garriott & Mozayani, 2001). 

 

Om alcohol op te sporen in het lichaam, worden er bloed- of urinestalen onderzocht. Deze 

analyse moet echter binnen 72 uur na inname gebeuren omdat alcohol anders niet langer 

detecteerbaar is (Hindmarch & Brinkmann, 1999; Garriott & Mozayani, 2001; Hindmarch et 

al., 2001; Scott-Ham & Burton, 2006; Jones et al., 2008; Bosman, Verschraagen & Lusthof, 

2011). 

 

2.2 Benzodiazepines 

Benzodiazepines werden oorspronkelijk enkel voor therapeutische doeleinden gebruikt. 

Voorbeelden hiervan zijn de behandeling van slapeloosheid en angst, en als anestheticum. 

Later werden benzodiazepines ook als roesmiddel gebruikt. De meest gekende 

benzodiazepine is flunitrazepam, beter gekend als Rohypnol. Andere middelen zijn net als 

flunitrazepam vooral gekend onder hun merknaam, zoals chlordiazepoxide als Librium en 

diazepam als Valium. Rohypnol of flunitrazepam werd door de media gebombardeerd tot de 

verkrachtingsdrug bij uitstek. De paniek ging zelfs zo ver dat de fabrikant blauwe kleurstof 

toevoegde aan de pillen, zodat ze drankjes verkleuren wanneer ze erin oplossen (Robertson & 

Raymon, 2001). En er werden ook (niet altijd even betrouwbare) testkits ontworpen om 

drankjes te testen op drugs (Beynon, Sumnall, McVeigh & Bellis, 2006). Hoewel er wel 

enkele zaken met flunitrazepam gekend zijn, zoals een verkrachting in Japan (Ohshima, 2006) 

en een Australische serieverkrachter (Stark & Wells, 1999; Wells, 2001), heeft 

wetenschappelijk onderzoek deze stelling nooit hard kunnen maken (Hindmarch & 

Brinkmann, 1999; Hindmarch et al., 2001; ACPO, 2006; Hall, Goodall & Moore, 2008; Du 

Mont et al., 2010; Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). Bovendien kwam Slaughter 

(2000) tot de bevinding dat flunitrazepam steeds minder werd gedetecteerd over een periode 

van twee jaar. Zij onderzocht de resultaten van de analyse van urinestalen van mogelijke 

slachtoffers van DFSA in Amerika. 
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De effecten van benzodiazepines zijn vergelijkbaar met die van alcohol. Het centraal 

zenuwstelsel wordt onderdrukt en zijn er aandachts-, coördinatie- en evenwichtsproblemen. 

Verder hebben deze drugs een kalmerende en angstremmende uitwerking, gepaard met 

geheugenverlies (Stark & Wells, 1999; Robertson & Raymon, 2001; Lader, 2011). Dit laatste 

is meer uitgesproken bij de krachtiger werkende benzodiazepines, zoals flunitrazepam, en 

wordt ook wel anterograde amnesie genoemd. Dit houdt in dat de gebruiker geheugenverlies 

heeft vanaf het moment van inname van het middel of vanaf opname in het lichaam 

(Hindmarch & Brinkmann, 1999; Robertson & Raymon, 2001; Bechtel & Holstege, 2007). 

De combinatie van benzodiazepines met alcohol versterkt nog de verdoving en het 

geheugenverlies (Hindmarch & Brinkmann, 1999). 

 

Het detecteren van benzodiazepines is mogelijk in bloed, urine en soms ook in haar. 

Sommige benzodiazepines zijn na verloop van tijd steeds moeilijker op te sporen. Ze zijn het 

best te detecteren in de urine, maar het blijft noodzakelijk dat de stalen zo snel mogelijk (na 

enkele uren) worden afgenomen (Robertson & Raymon, 2001; Marc et al., 2000).  

Flunitrazepam is nog moeilijker op te sporen, omdat het krachtiger werkt dan de meeste 

benzodiazepines. Hierdoor worden vaak kleinere en dus moeilijker detecteerbare dosissen 

gebruikt (Hindmarch & Brinkmann, 1999). Deze elementen verhogen de kans op foutieve 

interpretaties van de resultaten. Een ander probleem dat zich stelt, is de verscheidenheid aan 

bestaande benzodiazepines. Dit bemoeilijkt het proces om alle ingenomen stoffen te kunnen 

onderscheiden (Robertson & Raymon, 2001). 

 

2.3 GHB 

GHB (gamma-hydroxybutyraat) is van nature in een kleine hoeveelheid in het menselijk 

lichaam aanwezig (Ferrara, Frison, Tedeschi & LeBeau, 2001; Nicholson & Balster, 2001). 

Het is kleurloos, geurloos en vrijwel smaakloos en is dus eenvoudig te mengen in drankjes. 

GBL is een oplosmiddel dat wordt gebruikt in de industrie. Na inname zet het lichaam deze 

stof om in GHB. Het maken van GHB is relatief eenvoudig door het verwerken van de 

precursoren GBL en 1,4-butanediol (1,4-BD), die in de chemische industrie gebruikt worden 

(Ferrara et al., 2001; EMCDDA, 2008a). Dat het middel letterlijk in de eigen keuken kan 

worden vervaardigd en dus vlot beschikbaar is, zou het aantrekkelijk maken om te gebruiken 

bij een verkrachting (Ferrara et al., 2001). Net zoals flunitrazepam staat GHB bekend als dé 

verkrachtingsdrug. Zo peilde een Canadese studie naar de percepties van studenten over 
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welke middelen het vaakst gebruikt worden bij verkrachting. De respondenten vermeldden op 

de eerste plaats GHB in combinatie met alcohol of alleen (Perreault, Bégin, Michaud & 

Denoncourt, 2005). Ook bij dit middel is er onvoldoende bevestiging vanuit 

wetenschappelijke hoek. Hoewel de drug wel degelijk bij slachtoffers wordt gevonden (en 

vaak zelfs meer dan flunitrazepam) is dit eerder in een kleine minderheid van de gevallen.  

Andere roesmiddelen zijn sterker vertegenwoordigd (Slaughter, 2000; Hindmarch et al., 2001; 

Nicholson & Balster, 2001; ACPO, 2006; Jones et al., 2008). In het eerder vermeld tweejarig 

onderzoek van Slaughter werd er ook GHB opgespoord. Net als bij flunitrazepam werd GHB 

steeds minder gedetecteerd gedurende de tijdsspanne dat het onderzoek liep (Slaughter, 2000). 

 

Net als eerder besproken middelen heeft GHB een onderdrukkende werking op het centraal 

zenuwstelsel. Het gebruik ervan geeft een rustig, kalmerend en licht euforisch effect, het 

neemt remmingen weg en brengt een emotioneel, sensueel gevoel teweeg. Vermoedelijk 

worden bij DFSA eerder hogere dosissen gebruikt die kunnen leiden tot onder meer euforie, 

hallucinaties, duizeligheid, verwardheid, misselijkheid, slaperigheid, kortetermijn-

geheugenverlies en zelfs tot een coma (Kronz, 2000; Ferrara et al., 2001). GHB kan er ook toe 

leiden dat een gebruiker letterlijk neervalt op de grond, zich niet meer kan bewegen, maar wel 

nog bij bewustzijn is. Dit is een zogenaamde “drop attack” (Schwartz, Milteer & LeBeau, 

1999). Ferrara et al. (2001) duiden GHB aan als de ideale verkrachtingsdrug net omwille van 

deze sterk verdovende werking, evenals de mogelijkheid van geheugenverlies en de effecten 

die voor derden erg kunnen lijken op alcoholintoxicatie. 

De combinatie van GHB met alcohol heeft mogelijks een synergistisch effect, wat betekent 

dat de twee drugs samen een sterker effect geven dan wanneer je de afzonderlijke effecten van 

de twee middelen zou optellen. Andere middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, 

kunnen eveneens samen met GHB ingenomen worden. Het gaat dan om benzodiazepines, 

barbituraten of opiaten (Ferrara et al., 2001; Nicholson & Balster, 2001). 

 

In bloed, urine, haar, weefsel en vocht uit het ruggenmerg kan GHB opgespoord worden 

(Ferrara et al., 2001). Het analyseren van haarstalen is vooral nuttig wanneer het tijdsverloop 

tussen het plaatsvinden van het seksueel geweld en het toxicologisch onderzoek langer wordt 

(Rossi, Lancia, Gambelunghe, Olivia & Fucci, 2009). Het detecteren van GHB stoot op 

meerdere problemen. Ten eerste is van nature GHB aanwezig in het menselijk lichaam. Dit 

maakt het moeilijk om te weten of de gevonden GHB ingenomen is of er natuurlijk was. Ten 

tweede verdwijnt het middel zeer snel uit het lichaam. Na acht uur is het niet meer op te 
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sporen in het bloed, en na twaalf uur ook niet meer in de urine. Dit is problematisch omdat het 

vaak veel langer duurt dan deze tijdsspanne vooraleer slachtoffers zich melden bij medische 

of politiële instanties (Ferrara et al., 2001). 

 

2.4 Hallucinogenen 

De hallucinogenen vormen geen homogene categorie van drugs. Ze kunnen zowel van 

plantaardige als synthetische aard zijn en hebben zeker één gemeenschappelijke eigenschap, 

namelijk het veroorzaken van hallucinaties. Cannabis, LSD (d-lysergzuurdiethylamide), 

MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) en MDA (3,4 methyleendioxyamfetamine), 

PCP (phencyclidine) en ketamine behoren tot de hallucinogenen (Raymon & Robertson, 

2001). 

 

Het verzwakken van motorische functies en het effect op het kortetermijngeheugen kan 

misschien verklaren waarom cannabis soms als verkrachtingsdrug wordt gezien. Verder zorgt 

het ook voor een verstoring van denkprocessen, tijdsbesef en zintuigen. Mogelijks kan het 

geheugenverlies en hallucinaties veroorzaken. Het middel heeft echter ook medicinale 

toepassingen omdat het hongeropwekkend werkt en misselijkheid tegengaat (Raymon & 

Robertson, 2001). Na alcohol wordt cannabis het vaakst gedetecteerd in onderzoeken van 

bloed- en urinestalen. Maar dit betreft, net als bij alcohol, niet noodzakelijk onvrijwillig 

gebruik (Hindmarch & Brinkmann, 1999; Slaughter, 2000; Hindmarch et al., 2001; Scott-

Ham & Burton, 2005; ACPO, 2006; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 2010). 

 

LSD heeft een sterk hallucinogene en depersonaliserende werking. Dit laatste wil zeggen dat 

de grenzen tussen het “zelf” en de omgeving vervagen (Raymon & Robertson, 2001). 

MDMA en MDA zijn verwant aan amfetamines en zijn dus deels stimulerend en deels 

hallucinogeen. Ze hebben een entactogeen effect, wat wil zeggen dat gebruikers socialer 

worden (Raymon & Robertson, 2001). MDMA, ook wel ecstasy genoemd, zorgt onder meer 

voor gevoelens van euforie en empathie, en laat remmingen wegvallen. Er is normaal gezien 

geen beperkend effect op het bewustzijn of geen verdovende werking wanneer MDMA wordt 

ingenomen. Dit kan echter wel het geval zijn in combinatie met alcohol of in zeer zeldzame 

gevallen (Jansen & Theron, 2006). MDA veroorzaakt iets meer hallucinaties dan MDMA 

(Raymon & Robertson, 2001). In een Nederlands onderzoek van 135 potentiële zaken van 

verkrachting met drugs werd in tien procent van de onderzochte bloed- en urinestalen MDMA 
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aangetroffen (Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). Er is echter kritiek op het benoemen 

van MDMA en methamfetamines als verkrachtingsdrugs. Dit komt uitgebreid aan bod in het 

volgende hoofdstuk. 

 

Ketamine en PCP werden oorspronkelijk gebruikt voor anesthesie. Dit werd echter stopgezet 

omwille van de psychotische bijwerkingen bij PCP en de hallucinerende bij ketamine. 

Ketamine heeft een sterk verdovend effect, maar kan ook gevoelloosheid en geheugenverlies 

teweeg brengen. Hierin ligt dan ook de verklaring waarom ketamine soms gezien wordt als 

verkrachtingsdrug (Kronz, 2000; Raymon & Robertson, 2001; Bechtel & Holstege, 2007). 

PCP heeft zeer variërende effecten die afhankelijk zijn van meerdere factoren. De uitwerking 

kan lijken op alcoholintoxicatie, maar kan ook geweld, zoals seksuele agressie, opwekken 

(Raymon & Robertson, 2001). 

 

De opsporing van hallucinogenen kan gebeuren in bloed en urine. LSD en PCP zijn beter te 

detecteren in urine omdat ze slechts lage waarden vertonen in bloedstalen. Ook hier is in het 

kader van seksueel geweld belangrijk om zo spoedig mogelijk monsters af te nemen, zeker 

binnen de vier dagen (Raymon & Robertson, 2001). 

 

2.5 Opiaten 

Opiaten zijn roesmiddelen die natuurlijke of synthetisch aangemaakte afgeleiden zijn van 

opium. Codeïne, morfine en heroïne behoren onder andere tot deze groep (Jufer & Jenkins, 

2001). In prevalentie-onderzoeken komen ze, in vergelijking met andere drugs, relatief weinig 

voor. De cijfers variëren van één (Scott-Ham & Burton, 2006) tot 7,5 procent (ACPO, 2006). 

 

De inname van opiaten heeft een kalmerend en angstremmend effect, het ontspant de spieren, 

vermindert de pijngewaarwording, versuft de gebruiker en kan leiden tot geheugenverlies. 

Door deze uitwerkingen leggen sommige auteurs de link met DFSA. Verder is het mogelijk 

dat deze middelen de cognitieve vermogens ondermijnen (Jufer & Jenkins, 2001; Bechtel & 

Holstege, 2007). Bij het gecombineerd gebruik van morfine met alcohol kan een versterkend 

of zelfs synergistisch effect optreden (Jufer & Jenkins, 2001).  

 

Om opiaten op te sporen worden urine en bloed geanalyseerd (Jufer & Jenkins, 2001). 

Morfine kan ook in het haar teruggevonden worden (Rossi et al., 2009). 
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2.6 Cocaïne 

De cocaplant is de basis voor het verkrijgen van cocaïne. Hiervoor zijn allerlei chemische 

procedures nodig. Door het toevoegen van water en maagzout aan het cocaïnepoeder wordt de 

cocaïnebase, zijnde crack of freebase, bekomen (Goldstein, DesLauriers & Burda, 2009). De 

laatste decennia is cocaïne een populaire drug in het uitgaansleven geworden (Van Havere et 

al., 2011).  De voornaamste wijzen van gebruik van cocaïne zijn het roken van de 

cocaïnebase, het snuiven van het cocaïnepoeder of het injecteren van de base of het poeder. 

Ook kan zuivere cocaïne op lichaamsdelen gesmeerd worden, het heeft namelijk een lokaal 

verdovende werking (Goldstein, DesLauriers & Burda, 2009). 

In onderzoeken van lichaamsstalen van vermoedelijke slachtoffers van DFSA werd ook vrij 

vaak cocaïne aangetroffen. Dit varieerde van 4 procent (Grossin et al., 2003) tot zelfs 21,4 

procent (Du Mont et al., 2010). Dat cocaïne frequent voorkomt in het nachtleven zal 

natuurlijk wel een invloed hebben op deze cijfers. 

 

Het stimulerend effect van cocaïne geeft de gebruiker een gevoel van alertheid en euforie. 

Daarnaast leidt het nemen van cocaïne tot het hebben van veel energie en zelfvertrouwen. 

Wanneer het middel uitgewerkt is, kunnen er net omgekeerde effecten optreden zoals o.a. 

somberheid, neerslachtigheid en angst. Naast de lokaal verdovende werking die cocaïne heeft, 

wordt de drug ook gezien als lustopwekkend. Het zou seksuele opwinding teweegbrengen. 

Hiermee samenhangend blijkt uit onderzoek dat cocaïnegebruikers ook meer seksueel 

risicogedrag vertonen, zoals het hebben van onveilige seks (Shaaban et al., 2005; VAD, 2005; 

Goldstein, DesLauriers & Burda, 2009). 

De combinatie van cocaïne met andere drugs heeft meestal een versterking van het 

stimulerend effect. Dit is het geval bij het gelijktijdig gebruik van cocaïne met middelen zoals 

ecstasy, amfetamines en alcohol. Anderzijds verzachten alcohol, cannabis en benzodiazepines 

de negatieve effecten van het cocaïnegebruik zelf of van de neerslachtige gevoelens (de crash) 

na het gebruik. Hetzelfde geldt voor heroïne, wanneer het niet gelijktijdig wordt gebruikt met 

cocaïne. Personen die ontwennen van heroïne kunnen ook cocaïne gebruiken om de 

afkickverschijnselen te verlichten (VAD, 2005). 

 

Cocaïne verdwijnt vrij snel uit het lichaam (tussen 30 minuten en anderhalf uur), maar dit is 

afhankelijk van de manier waarop het werd ingenomen. In de urine worden eerder de 
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tussenproducten (de metabolieten) van cocaïne opgespoord, die langer (tot 48 uur) aanwezig 

kunnen blijven (VAD, 2005; Goldstein, DesLauriers & Burda, 2009). 

 

2.7 Voorgeschreven en vrij te verkrijgen medicatie 

Enkele van de bovenvermelde middelen kennen hun oorsprong in een geneeskundige 

toepassing (GHB, PCP en ketamine als anestheticum) of worden hiervoor nog steeds gebruikt 

(medicinale cannabis; benzodiazepines als angstremmers; codeïne en morfine als pijnstillers). 

Medicijnen die een verdovende uitwerking hebben, kunnen echter ook gehanteerd worden bij 

het plegen van seksueel geweld. De gemakkelijke beschikbaarheid van medicatie (vrij te 

verkrijgen, met een doktersvoorschrift of illegaal) speelt hierin een grote rol. De voornaamste 

categorieën zijn antihistamines, antidepressiva, antipsychotica en barbituraten (Jones & 

Singer, 2001). 

 

Antihistamines zijn bedoeld om allergische reacties tegen te gaan, maar kunnen soms als 

nevenwerking een sedatief effect hebben. Dit komt minder voor bij de nieuwere generatie 

antihistamines. Daarnaast kunnen onder andere ook duizeligheid, vermoeidheid en een 

beperking van de motorische vaardigheden optreden. Het gebruik van antidepressiva ligt in 

het behandelen van depressies. Vooral tricyclische antidepressiva zouden geschikt zijn voor 

DFSA. Ze werken immers kalmerend en kunnen als neveneffect hebben dat ze de gebruiker 

slaperig en licht in het hoofd maken. Een gelijkaardige uitwerking is te vinden bij 

antipsychotica. Deze medicatie, bedoeld voor psychotische patiënten, is kalmerend. Sommige 

producten kunnen leiden tot geheugenverlies. De barbituraten onderdrukken ook het centraal 

zenuwstelsel, zijn kalmerend en slaapopwekkend (Jones & Singer, 2001). Chloraal hydraat is 

een barbituraat dat, ondanks zijn afschuwelijke smaak, vroeger gekoppeld werd aan een 

“Mickey Finn”. Dat is een drankje waar een kalmerende drug is ingedaan (Kronz, 2000; Jones 

& Singer, 2001; Bechtel & Holstege, 2007). Zowel antihistamines, antipsychotica als 

barbituraten versterken het kalmerend en verdovend effect wanneer ze gecombineerd worden 

met alcohol (Jones & Singer, 2001). Ook andere geneesmiddelen worden teruggevonden in 

analyses. In Nederland kwamen pijnstillers (paracetamol en ibuprofen) het meest voor na 

alcohol (Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). Andere voorbeelden zijn zolpidem, een 

slaapmiddel dat niet verwant is aan benzodiazepines (Villain, Chèze, Tracqui & Kintz, 2004; 

Kintz, Villain, Dumestre-Toulet, Ludes, 2005; Bechtel & Holstege, 2007; Jones et al., 2008), 
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en oogdruppels (Spiller, Rogers & Sawyer, 2007). Beide middelen zijn snelwerkend en 

veroorzaken geheugenverlies. 

 

Zowel bloed als urine kunnen afgenomen worden om antihistamines, antidepressiva, 

antipsychotica en barbituraten te detecteren (Jones & Singer, 2001). Zelfs in hoofd- en 

schaamhaar kan de aanwezigheid van barbituraten achterhaald worden (Frison, Favretto, 

Tedeschi & Ferrara, 2003). Er zijn wel enkele beperkingen. Antihistamines kunnen nog na 

twee of meer dagen opgespoord worden in de urine, maar in het bloed is dit slechts mogelijk 

tot enkele uren na inname. Barbituraten zijn na verloop van een aantal uren nog terug te 

vinden in het bloed, maar zijn moeilijker om in ongewijzigde vorm op te sporen in de urine 

(Jones & Singer, 2001). 

 

3. Juridisch kader  en prevalentie van DFSA in België en Europa 

3.1 België 

3.1.1 Juridische omkadering 

Het Belgisch strafwetboek omschrijft aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in de 

artikelen 372 en 375. Verkrachting wordt gedefinieerd als “elke daad van seksuele penetratie 

van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt” 

(Vermeulen, 2010, p.111). Het gebruik van drugs om iemand weerloos te maken wordt niet 

expliciet vermeld, maar is misschien wel terug te vinden in de omschrijving van toestemming: 

“Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, 

dwang of list of mogelijk gemaakt is door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een 

geestelijk gebrek van het slachtoffer” (Vermeulen, 2010, p.111). 

 

3.1.2 Prevalentie van DFSA 

De politiële criminaliteitsstatistieken van de federale Belgische politie tonen een overzicht 

van de geregistreerde feiten van verkrachting over een tijdsperiode van 2005 tot en met 2010. 

Gedurende deze zes jaar is het absolute aantal verkrachtingen dat gekend is bij de politie min 

of meer gelijk gebleven. Het aantal schommelde rond de 3000 feiten per jaar. In vergelijking 

met het totale aantal misdrijven is ook het relatieve aandeel van verkrachtingen stabiel 

gebleven. Het bedroeg steeds rond de 0,30 procent. Enkel het gebruik van geweld, maar niet 
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het gebruik van drugs bij verkrachting wordt geregistreerd in deze statistieken (Federale 

Politie, 2011). 

 

De Veiligheidsmonitor van 2008 geeft een beeld van het slachtofferschap op federaal niveau. 

In de categorie “seksueel misdrijf” (dat meer dan alleen verkrachting omvat) waren 8% van 

het totale aantal slachtoffers te vinden. 1,2% van de totale Belgische bevolking werd 

slachtoffer van een seksueel misdrijf. Iets meer dan 70% van de slachtoffers kende de dader 

van het feit niet. In minder dan 10% van alle seksuele misdrijven ging het om een (poging tot) 

verkrachting. Ook blijkt dat sinds 2006 niet alleen het slachtofferschap van seksuele delicten 

significant is gestegen, maar ook het aantal meldingen en aangiftes ervan. Toch meldt amper 

8,2% van de slachtoffers zich bij de politie. 

 

Een recenter onderzoek in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 

Mannen onderzocht het slachtofferschap van geweld bij de Belgische bevolking tussen 18 en 

75 jaar. Slachtofferschap van seksueel geweld kwam bij bijna 6 procent van de vrouwen en 

ongeveer 1% van de mannen voor. Voor ervaringen met gedwongen aanrakingen of seksuele 

betrekkingen voor de leeftijd van 18 jaar was dit bijna 9 procent bij vrouwen en 3 procent bij 

mannen. De daders hiervan waren in 41% de partner, in 18% een naaste en in een kwart een 

onbekende. De auteurs vonden ook dat bij seksueel geweld de fysieke en psychische gevolgen 

groter zijn dan bij fysiek geweld (Pieters, Italiano, Hellemans & Offermans, 2010). 

 

Hoewel het gebruik van drugs bij seksuele delicten niet wordt gemeten in de politiële 

statistieken, noch in de Veiligheidsmonitor voorziet de gerechtelijke procedure in België wel 

het afnemen van stalen van potentiële verkrachtingsslachtoffers. 

Wanneer een slachtoffer zich meldt bij de politie en er wordt een onderzoek gestart, kan de 

parketmagistraat (bij heterdaad) of de onderzoeksrechter een intiem onderzoek bevelen. Dit 

kan enkel met de toestemming van de persoon die het ondergaat (De Munnynck, De Houwer, 

Bronselaer, Hanssens, Van de Voorde, 2006; Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen, 2010).  

 

De forensische geneeskunde in België kampt echter met meerdere problemen. Ten eerste 

bezoeken slachtoffers soms pas dagen na een incident hun dokter. Dit heeft mogelijks als 

gevolg dat verwondingen al geheeld of behandeld zijn. Ten tweede houdt de Seksuele 

Agressie Set, een kit ontworpen door het Nationaal Instituut voor Criminologie en 
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Criminalistiek (NICC), enkele beperkingen in. Zo is de kit niet ontworpen om uitgebreide 

stalen te verzamelen en is het een onflexibele procedure. Ten derde is er geen 

standaardprocedure voorzien voor de politie om de kit op een correcte manier bij te houden 

wanneer de stalen verzameld zijn en de kit verzegeld is (De Munnynck et al., 2006). 

 

3.2 Europa 

3.2.1 Juridische omkadering 

Een vergelijking van de juridische bepalingen van enkele Europese landen toont aan dat in 

Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk DFSA een verzwarende omstandigheid is bij de 

strafbaarstelling van seksueel geweld. Dit is niet het geval voor Frankrijk en Spanje 

(Dorandeu et al., 2006; EMCDDA, 2008b). 

 

3.2.2 Prevalentie van DFSA 

Onderzoeken naar de prevalentie van drugs in vermoedelijke verkrachtingszaken werden vaak 

in de Verenigde Staten uitgevoerd. Ook in enkele Europese landen (zie tabel 1.1 en 1.2) zijn 

er studies gedaan naar de prevalentie van het fenomeen. De Raad van Europa wijst er echter 

op dat vooral in continentaal Europa nog veel nood is aan dergelijk onderzoek (Council of  

Europe, 2006). 

 

In Frankrijk werd 14 procent van de vermoedelijke slachtoffers van seksueel geweld ook 

toxicologisch onderzocht. In iets minder dan de helft van de onderzochte gevallen werd ook 

drugs aangetroffen. In de gevallen waar alcohol werd aangetroffen, al dan niet samen met 

benzodiazepines, was de inname ervan in meer dan 60 procent onvrijwillig (Grossin et al., 

2003). In het Verenigd Koninkrijk waren 35 procent van de afgenomen stalen van 

vermoedelijke slachtoffers negatief. In de gevallen waar er wel drugs werden gevonden, was 

dit voornamelijk alcohol, cannabis en cocaïne. Maar ook MDMA, opiaten en ketamine 

werden opgespoord. Of deze middelen vrijwillig werden gebruikt, werd niet achterhaald 

(Scott-Ham & Burton, 2005).  In Zweden werd in 69 procent van de bloed- en urinestalen 

drugs gedetecteerd. Alcohol, cannabis en pijnstillers waren de meest voorkomende. De 

auteurs maken zelf de bedenking dat deze bevindingen waarschijnlijk eigen gebruik 

weergeven (Jones et al., 2008). In Nederland werd in de zaken die toxicologisch getest 

werden op alcohol in iets minder dan de helft ook alcohol aangetroffen. Wanneer er getest 
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werd op andere drugs kwamen vooral pijnstillers, cocaïne, benzodiazepines, MDMA en 

cannabis voor. Ook hier kon men niet bepalen welke middelen vrijwillig werden ingenomen 

(Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). 

 

4. Tussenbesluit 

OMSCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DFSA 

“Drug-facilitated sexual asault” (DFSA) is het plaatsvinden van seksuele activiteiten waarbij 

er geen sprake is van wederzijdse toestemming omwille van de vrijwillig of onvrijwillige 

inname van alcohol of drugs die er toe leiden dat de instemming onmogelijk of ongeldig is 

(Abarbanel, 2001; Horvath & Brown, 2005; Hurley, Parker & Wells, 2006). Bij vrijwillige 

inname van een roesmiddel wordt dit een opportunistische verkrachting genoemd, bij 

onvrijwillige is dit een proactieve verkrachting (ACPO, 2006). 

 

De slachtoffers van DFSA zijn meestal vrouwen van ongeveer 24 jaar (Seifert, 1999; Marc et 

al., 2000; Hurley, Parker & Wells, 2006; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 2010; Bosman, 

Verschraagen & Lusthof, 2011). Vooral vrouwelijke (Amerikaanse) studentes lopen het risico 

op dit soort van seksueel geweld (Abbey et al., 2004). Mogelijks speelt het druggebruik en de 

hevige of verhoogde consumptie van alcohol door de vrouwelijke studentes een rol bij het 

risico dat zij lopen om (herhaaldelijk) slachtoffer te worden van DFSA (Kaysen et al., 2006; 

Krebs et al., 2009b; Reed et al., 2009; McCauley et al., 2009 en 2010; Novik et al., 2011).  

 

De daders van DFSA zijn meestal mannen (Welner, 2001) die vaak het slachtoffer persoonlijk 

kennen (Horvath & Brown, 2007; Lovett & Horvath, 2009; Brecklin & Ullman, 2010). 

DFSA vindt voornamelijk plaats in bars, nachtclubs en in de woning van de dader of van het 

slachtoffer (Abbey et al., 2004a; Horvath & Brown, 2007; Olzewski, 2009) in de context van 

het sociale (uitgaans)leven, maar ook in professionele of medische settings (Welner, 2001).  

 

Verkrachting met geweld en DFSA vertonen enkele verschillen. Zo zijn de slachtoffers bij 

DFSA vaak bewusteloos en kunnen ze zich niets of slechts flarden herinneren van het voorval 

(Kronz, 2000; Abarbanel, 2001). Sommige onderzoeken vinden dat slachtoffers van DFSA 

meer fysieke letsels vertonen dan slachtoffers van een verkrachting met geweld (Brecklin & 

Ullman, 2010; Bedard-Gilligan et al., 2011), terwijl andere studies net het omgekeerde 
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beweren (Du Mont et al., 2009; Zinzow et al., 2010a en 2010b). De dader bleek ook vaker een 

onbekende te zijn bij DFSA (Zinzow et al., 2010a en 2010b; Bedard-Gilligan et al., 2011). 

 

Bovendien zijn er specifieke factoren die de aangiftebereidheid bij slachtoffers van DFSA 

doen dalen. Dit zijn de vrees voor vervolging wanneer het slachtoffer vrijwillig drugs had 

genomen, de onmogelijkheid om voldoende informatie te geven door het verlies van 

bewustzijn of door geheugenverlies, en de fysieke toestand van het slachtoffer, die beïnvloed 

kan zijn door de nog steeds werkende drugs (Abarbanel, 2001). 

 

DETECTIE VAN DRUGS IN LICHAAMSSTALEN 

Enkele studies onderzochten lichaamsstalen van vermoedelijke slachtoffers van DFSA op de 

aanwezigheid van alcohol en andere drugs. Alcohol werd steeds het vaakst gedetecteerd in de 

stalen. In slechts één onderzoek (Du Mont et al., 2010) werd cannabis in een hoger percentage 

aangetroffen dan alcohol. In de andere onderzoeken was cannabis het tweede meest 

opgespoorde roesmiddel. Ook benzodiazepines, MDMA, amfetamines, opiaten en cocaïne 

werden regelmatig teruggevonden in het bloed of de urine. GHB en flunitrazepam kwamen 

echter in zeer geringe mate voor (Hindmarch & Brinkmann, 1999; Slaughter, 2000; 

Hindmarch et al., 2001; Grossin et al., 2003; Scott-Ham & Burton, 2005 en 2006; ACPO, 

2006; Hurley et al., 2006; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 2010; Bosman et al., 2011). 

 
De middelen die vermoedelijk gebruikt worden om een verkrachting te faciliteren, hebben 

vaak gelijkaardige effecten. Dit is voornamelijk de mogelijkheid van een drug om het centrale 

zenuwstelsel te onderdrukken, de motorische vaardigheden te verzwakken, sociale remmingen 

te laten wegvallen, een verdoving of zelfs verlies van bewustzijn teweeg te brengen, maar ook 

het veroorzaken van geheugenverlies, de anterograde amnesie (Hindmarch & Brinkmann, 

1999; Stark & Wells, 1999; Kronz, 2000; Ferrara et al., 2001; Garriott & Mozayani, 2001; 

Jones & Singer, 2001; Jufer & Jenkins, 2001; Raymon & Robertson, 2001; Robertson & 

Raymon, 2001; Bechtel & Holstege, 2007; Lader, 2011). 

 

JURIDISCH KADER EN PREVALENTIE VAN DFSA IN BELGIË & EUROPA 

In enkele Europese landen, met name Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, is het 

gebruik van drugs om een verkrachting te vergemakkelijken in de strafwet opgenomen als 
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verzwarende omstandigheid bij seksueel geweld (Dorandeu et al., 2006; EMCDDA, 2008b). 

In België is dit echter niet expliciet vermeld bij de strafbaarstelling van verkrachting.  

 

Ook de prevalentie van DFSA is in België niet gekend. De officiële criminaliteitsstatistieken 

van de federale politie tonen aan dat de geregistreerde verkrachtingen zowel absoluut als 

relatief ongeveer stabiel zijn gebleven in de periode 2005-2010. Het gebruik van drugs wordt 

hierbij echter niet geregistreerd (Federale Politie, 2011). Het aangifte- en meldingspercentage, 

8,2 procent, door slachtoffers van dit misdrijf ligt echter wel laag (Veiligheidsmonitor, 2008). 

Wel is er geweten dat 6 procent van de vrouwen en 1 procent van de mannen tussen de 18 en 

75 jaar al eens het slachtoffer is geweest van seksueel geweld. Hierbij was de dader in meer 

dan de helft van de gevallen een bekende voor het slachtoffer (Pieters et al., 2010). 

Er bestaan procedures in België, zoals de Seksuele Agressie Set, om stalen te verzamelen bij 

het slachtoffer, maar deze kampen met enkele problemen (De Munnynck et al., 2006). 

 

In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland werden wel analyses gedaan van 

lichaamsstalen van vermoedelijke slachtoffers van DFSA. Er werd telkens in iets minder of 

iets meer dan de helft van de onderzochte cases een roesmiddel opgespoord. Alcohol werd 

steeds het vaakst aangetroffen in de analyses naast ook cannabis en pijnstillers. Al deze 

studies kunnen echter niet met zekerheid achterhalen of de detectie van drugs een 

weerspiegeling is van vrijwillige consumptie of van onvrijwillige inname (Grossin et al., 

2003; Scott-Ham & Burton, 2005; Jones et al., 2008; Bosman et al., 2011).  
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Tabel 1.1: Onderzoek van lichaamsstalen bij vermoedelijke DFSA 
Auteurs Jaar Land Onderzoekseenheden Details onderzoek 

Bosman, 
Verschraagen & 

Lusthof 
2011 Nederland 

Bloed- en/of 
urinestalen 

- 135 stalen 
- Politiedossiers van mogelijke DFSA 

die werden doorgestuurd naar het 
Nederlands Forensisch Instituut voor 
analyse. 

- 2004 t.e.m. 2006 

Du Mont et al. 2010 Canada Urinestalen 

- 882 stalen waarvan 184 voldeden aan 
DFSA-criteria 

- Vermoedelijke slachtoffers, vanaf 16 
jaar, die zich meldden in 7 
behandelingscentra voor seksueel 
geweld. 

- 2005 (22 maanden) 

Jones et al. 2008 Zweden 
Bloed- en 
urinestalen 

- 1806 stalen 
- Vrouwelijke vermoedelijke 

slachtoffers die zich meldden bij de 
politie. 

- 2003 t.e.m. 2007 

Hurley, Parker & 
Wells 

2006 Australië Dossiers 

- 434 dossiers 
- Gerapporteerde seksuele delicten bij 

de politie waar sprake kon zijn van 
DFSA en die werden doorgestuurd  
naar het Victorian Institute of 
Forensic Medicine. 

- 2003 (12 maand vanaf april) 

ACPO 2006 UK 
Slachtoffers van 

vermoedelijk DFSA 

- 120 personen 
- Slachtoffers die zich binnen de 72u 

na de vermoedelijke DFSA meldden 
bij de politie. 

- November 2004 t.e.m. oktober 2005 

Scott-Ham & 
Burton 

2006 UK 
Bloed- en 
urinestalen 

- 391 van de 1014 stalen 
- Slachtoffers van vermoedelijke 

DFSA die klacht neerlegden bij de 
politie. Analyse door de Forensic 
Science Service. 

- 2000 t.e.m. 2002 
- Enkel alcohol wordt hier bekeken. 

Scott-Ham & 
Burton 

2005 UK 
Bloed- en 
urinestalen 

- 1014 stalen 
- Slachtoffers van vermoedelijke 

DFSA die klacht neerlegden bij de 
politie. Analyse door de Forensic 
Science Service. 

- 2000 t.e.m. 2002 

Grossin et al. 2003 Frankrijk 
Slachtoffers van 
seksueel geweld 

- 418 personen 
- Slachtoffers die aangifte deden bij de 

politie en een gerechtelijk-
geneeskundig onderzoek 
ondergingen. 

- 1998 
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2 De percentages geven telkens weer hoeveel procent van de onderzochte stalen een bepaald roesmiddel 
bevatten. De vakken die leeg zijn geven weer dat er in het betreffend onderzoek geen melding wordt gemaakt 
van dit roesmiddel. 

Hindmarch et al. 2001 VSA Urinestalen 

- 3303 stalen 
- Slachtoffers van vermoedelijke 

DFSA 
- Juni 1996 t.e.m. februari 2000 

Slaughter 2000 VSA Urinestalen 

- 2003 stalen 
- Vermoedelijke slachtoffers van 

DFSA 
- Twee jaar t.e.m. maart 1999 

Hindmarch & 
Brinkmann 

1999 VSA Urinestalen 

- 1033 stalen 
- Vermoedelijke slachtoffers. Analyse 

door ElSohly Laboratories. 
- Juni 1996 t.e.m. mei 1998 

Tabel 1.2: Resultaten van de analyses van lichaamsstalen2   

Onderzoek 

N
eg

at
ie

f 

Al
co

ho
l 

C
an

na
bi

s 

Be
nz

o-
di

az
ep

in
es

 

Fl
un

i-
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ep
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G
H

B 

M
D

M
A 

Am
fe

ta
-

m
in

es
 

O
pi

at
en

 

C
oc

aï
ne

 

An
de

re
 

Bosman et al. 
(2011) 27% 47% 10% 10% 1 staal 1% 10% 4%  14% 20% 

pijnstiller 

Du Mont et al. 
(2010) 24,2% 30,9% 33,7% 11,3% 0% 1,1% 7,3% 7,3%  21,4% 1,1% 

ketamine 

Jones et al. (2008) 31% 62% ± 
5,5% 3,8% 7 

stalen 1 staal     pijnstiller 

Hurley et al. 
(2006)  37%          

ACPO (2006)  52% 20% 8% 0 
stalen 1 staal  9% 7,5% 17%  

Scott-Ham & 
Burton (2006)  76%          

Scott-Ham & 
Burton (2005) 35% 46% 26%    5%  1% 11% 0,5% 

ketamine 

Grossin et al. 
(2003)  35% 17,4% 4%      4%  

Hindmarch et al. 
(2001) 38,7% 41,1% 18,6% 9,5%  3%  6,7% 2,6% 8,4%  

Slaughter (2000) 39% 63% 30%  < 3% < 3%      

Hindmarch & 
Brinkmann (1999) 41% 37% 18,5% 12,5% 0,6% 4,4%  8,2% 3,6% 7,7%  
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Hoofdstuk 2: Een kritische blik op “drug-facilitated sexual assault” 

Inleiding 

Dit hoofdstuk spitst zich toe op twee grote categorieën van bedenkingen bij het fenomeen 

“drug-facilitated sexual assault”. Ten eerste bespreek ik de kritieken die te maken hebben met 

DFSA in het algemeen, onderverdeeld in drie meer specifieke categorieën. Dit zijn de kritiek 

op de idee dat roesmiddelen steeds onvrijwillig worden ingenomen; de kritiek op het 

benoemen van bepaalde roesmiddelen als drugs die gebruikt worden bij DFSA; en de 

moeilijkheden bij onderzoek dat beoogt de prevalentie van DFSA te meten. 

Ten tweede sta ik stil bij de reacties van de slachtoffers en die van derden op het voorvallen 

van verkrachting met behulp van drugs. In de eerste plaats kijk ik naar welke situaties 

gedefinieerd worden als verkrachting en welke niet. Daarna diep ik het gebruik van 

verkrachtingsmythes bij deze definities verder uit. Tot slot ga ik nog specifiek in op het 

toekennen van de schuld voor een verkrachting aan het slachtoffer, het zogenaamde “victim 

blaming”. 

 

1. Kritieken op het fenomeen DFSA 

1.1 Kritiek op de idee dat middelengebruik steeds onvrijwillig is 

De voornaamste kritiek op “drug-facilitated sexual assault” betreft het beeld dat slachtoffers 

steeds zonder het te weten drugs worden toegediend met het doel om hen te verkrachten. In de 

definitie van DFSA worden zowel de verkrachtingen opgenomen waarbij het slachtoffer zelf 

drugs had genomen, als deze waarbij het slachtoffer dit niet bewust had gedaan. Deze kritiek 

heeft niet de bedoeling te ontkennen dat slachtoffers die zelf drugs namen ook effectief 

slachtoffers zijn. Er wordt eerder geprobeerd om het foutieve beeld dat enkel focust op 

opzettelijk gedrogeerde slachtoffers bij te stellen. 

 

Horvath & Brown (2007) stellen dat het begrip “drug-assisted rape” eigenlijk een misleidend 

beeld geeft en daardoor ook een effectieve preventie verhindert. In hun onderzoek bekeken zij 

93 mogelijke DFSA-zaken die werden gerapporteerd bij de politie. Zij vonden dat 86 procent 

van de slachtoffers vrijwillig alcohol en 22,6 procent vrijwillig drugs had geconsumeerd. 

Geen enkele persoon had onvrijwillig alcohol gedronken en 5,4 procent had onvrijwillig 

drugs genomen. 
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Andere onderzoeken tonen eveneens aan dat slachtoffers vaak toegeven dat ze vrijwillig 

roesmiddelen hadden genomen. Lawyer et al. (2010) vonden dat vrouwelijke studenten die 

slachtoffer werden van DFSA meer het gebruik van voorgeschreven medicatie, cannabis, 

cocaïne en andere stimulerende middelen toegaven dan studentes die geen slachtoffer waren. 

Du Mont et al. (2009) bekwamen gelijkaardige resultaten in hun onderzoek bij 997 

slachtoffers van mogelijke DFSA (waarvan 882 opgenomen in de studie) die zich in medische 

centra hadden gemeld. De respondenten rapporteerden het gebruik van voorgeschreven of vrij 

te verkrijgen medicatie, van illegale drugs (o.a. cannabis, cocaïne en ecstasy) en van alcohol 

gedurende 72 uur voorafgaand aan het seksueel geweld. Maar ook bij Hurley, Parker & Wells 

(2006) meldden slachtoffers het innemen van voornamelijk alcohol, voorgeschreven 

medicatie en andere illegale middelen op vrijwillige basis enkele uren voor het incident. Het 

ging hier om gerapporteerde zaken van mogelijke DFSA bij de politie. In Operation 

MATISSE gaf zelfs bijna de helft van de mogelijke slachtoffers van DFSA toe dat ze illegale 

drugs vrijwillig hadden genomen (ACPO, 2006). In het onderzoek van Seifert (1999) was dit 

ook het geval bij ongeveer de helft van de slachtoffers van seksueel geweld. 

 

Zelfs het vrijwillig gebruik van flunitrazepam, vaak in gecombineerd gebruik met alcohol of 

andere drugs, werd in een onderzoek bij vrouwen door bijna 6 procent toegegeven. Van deze 

personen werd 10 procent het slachtoffer van seksueel geweld (Rickert, Wiemann & 

Berenson, 1999). Bijkomend kwamen Scott-Ham & Burton (2005) en Juhascik et al. (2007) 

tot de conclusie dat vermoedelijke slachtoffers van DFSA hun eigen gebruik waarschijnlijk 

onderrapporteren. 

 

Niet alle studies met slachtoffers van DFSA bevragen echter hun respondenten over hun 

vrijwillig middelengebruik. Dit zorgt ervoor dat zij niet kunnen inschatten of de prevalentie 

van de gevonden drugs te wijten is aan vrijwillige inname (Wells, 2001). Ook voor de dokters 

die stalen afnemen van de slachtoffers is het essentieel om informatie te vragen over hun 

druggebruik van de voorbije weken, maar ook van de periode voor en na het seksueel geweld 

(Gribbin, 2004). 

 

Een andere kritiek op de onvrijwillige inname van middelen bestaat uit het vermoeden dat een 

drug toedienen in een drankje niet onopvallend is. Zo namen Olsen et al. (2005) negen 

verschillende soorten sedatieve middelen (waaronder flunitrazepam en diazepam) en voegden 

ze toe aan vier verschillende drankjes (water, cola, bier en ethanol). Ze onderzochten op 
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welke manier het toedienen van deze drugs het drankje veranderde. Het onderzoek toonde aan 

dat één slok van een drankje met toegediende drugs al vrij veel actieve bestanddelen bevat en 

dus is een grotere hoeveelheid hoogstwaarschijnlijk in staat om iemand uit te schakelen. De 

meeste middelen lieten bezinksel of brokjes tablet na, maakten het drankje troebel of gekleurd 

en veranderden de smaak ervan. Vooral flunitrazepam (rohypnol) verkleurt een vloeistof 

omwille van aanpassingen door de fabrikant. Hiermee wilden zij aantonen dat er wel degelijk 

merkbare veranderingen in een drankje optreden wanneer er drugs aan worden toegevoegd. 

Dit wordt wel genuanceerd door te stellen dat het opmerken van deze veranderingen onder 

meer afhankelijk is van de locatie van consumptie, de lichtinval op deze locatie, de toestand 

van diegene die het drankje consumeert en de hoeveelheid drugs die wordt toegediend. 

 

Berrington & Jones (2002) wijzen op de rol van de media in het creëren van de beeldvorming 

rond DFSA. De berichtgeving behandelt telkens verhalen waarin vrouwen verkracht werden 

nadat een onbekende een drug in hun drankje gooide, terwijl de rol dat (vrijwillig) 

alcoholgebruik speelt in DFSA niet aan bod komt. 

 

1.2 Kritiek op het benoemen van middelen als verkrachtingsdrugs 

In het vorige hoofdstuk werd uitgebreid beschreven welke drugs in lichaamsstalen van 

vermoedelijke slachtoffers van DFSA werden aangetroffen. Daar kwamen ook al meerdere 

opmerkingen aan bod met betrekking tot de interpretatie van de resultaten van prevalentie-

onderzoeken. Zo blijven sommige drugs lang in het lichaam aanwezig na inname (zoals 

cannabis), terwijl andere middelen juist heel snel weer verdwijnen (zoals GHB en bepaalde 

benzodiazepines) (Hindmarch et al., 2001). Dit beïnvloedt de interpretatie van prevalentie-

onderzoeken naar DFSA op twee manieren. Enerzijds betekent dit dat drugs die veel eerder 

werden ingenomen dan het incident misschien foutief in verband gebracht kunnen worden 

met een verkrachting. Anderzijds kunnen roesmiddelen die mogelijks wel werden gebruikt 

om een verkrachting te vergemakkelijken, misschien niet meer opgespoord worden omdat ze 

al verdwenen zijn uit het lichaam. 

 

Belangrijk is dat we niet zomaar kunnen aannemen dat de gedetecteerde roesmiddelen ook 

werkelijk een rol hebben gespeeld bij de verkrachting. Omdat bepaalde drugs voorkomen in 

deze prevalentiestudies van DFSA worden zij door sommige auteurs benoemd als 

verkrachtingsdrugs. De media presenteerden dan weer GHB en Rohypnol (flunitrazepam) als 
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de meest gebruikte drugs om verkrachting te vergemakkelijken. Deze tweede kritiek is dan 

ook gericht op het labelen van bepaalde middelen als verkrachtingsdrugs. 

 

Zo beschrijven Jansen & Theron (2006) in de eerste plaats de kritieken op het identificeren 

van MDMA (ecstasy) en methamfetamines als verkrachtingsdrug. Ze wijzen er op dat een 

toename van de detectie van deze middelen in het lichaam van slachtoffers niet noodzakelijk 

te wijten is aan het gebruik ervan om seksueel geweld te plegen. Dit kan evenzeer een teken 

zijn van verschuivende maatschappelijke trends in druggebruik. Ten tweede zijn de 

uitwerkingen niet echt geschikt om deze drugs te gebruiken voor verkrachting. Zo neemt 

ecstasy het vermogen om al dan niet instemming te geven niet weg. Het maakt gebruikers net 

alert en verhindert hen geenszins om helder na te denken. Vooral sensuele gevoelens worden 

aangescherpt na gebruik, niet de seksuele opwinding. Verder houdt het toedienen van MDMA 

voor een potentiële verkrachter het risico in dat de effecten ook negatief uitdraaien en het 

slachtoffer net angstig, paniekerig en zelfs paranoïde wordt. Hetzelfde geldt voor 

methamfetamines die in hogere doses de gebruiker net waakzamer en achterdochtig maken. 

Tot slot heeft MDMA een afschuwelijke smaak, zodat het bijna onmogelijk is om 

onopgemerkt toe te dienen in een drankje (Jansen & Theron, 2006). 

 

Eenzelfde redenering kan gevolgd worden voor cocaïne, dat ook alert en euforisch maakt. 

Bovendien is het door de wijze van gebruik, namelijk snuiven, injecteren of roken (Goldstein, 

DesLauriers & Burda, 2009), niet mogelijk om iemand ongemerkt de drug toe te dienen. 

 

In de tweede plaats werd in het vorige hoofdstuk al vermeld dat flunitrazepam (rohypnol) en 

GHB door de media tot de ideale en meest voorkomende verkrachtingsdrugs werden 

gebombardeerd. De resultaten van wetenschappelijke onderzoeken kunnen dit beeld echter 

niet bevestigen. 

Wanneer lichaamsstalen (bloed en/of urine) van slachtoffers van potentiële DFSA-zaken 

werden onderzocht, kwam GHB meestal in iets hogere mate voor dan flunitrazepam. GHB 

werd nooit in meer dan 5 procent van de onderzochte stalen gevonden (Hindmarch & 

Brinkmann, 1999; Slaughter, 2000; Hindmarch et al., 2001; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 

2010; Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). Flunitrazepam werd vaak niet of nauwelijks 

gedetecteerd (Hindmarch & Brinkmann, 1999; Slaughter, 2000; Jones et al., 2008; Du Mont 

et al., 2010; Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). Een belangrijke opmerking hierbij is 

dat zowel GHB als flunitrazepam middelen zijn die snel weer uit het lichaam verdwijnen. Dit 
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beïnvloedt mogelijks de opsporing ervan in lichaamsstalen van verkrachtingsslachtoffers 

(Hindmarch & Brinkmann, 1999; Marc et al., 2000 ; Ferrara et al., 2001; Robertson & 

Raymon, 2001). 

 

De meest gedetecteerde middelen in lichaamsstalen van slachtoffers van seksueel geweld zijn 

alcohol en cannabis (Hindmarch & Brinkmann, 1999; Slaughter, 2000; Hindmarch et al., 

2001; Grossin et al., 2003; Hurley, Parker & Wells, 2006; Scott-Ham & Burton, 2006; Jones 

et al., 2008; Du Mont et al., 2010; Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). Deze zijn echter 

ook de meest beschikbare en verspreide roesmiddelen in de Westerse samenleving (Garriott & 

Mozayani, 2001; EMCDDA, 2010). De aanwezigheid van bepaalde drugs in het lichaam van 

een verkrachtingsslachtoffer hoeft niet noodzakelijk te wijzen op een causaal verband tussen 

de inname ervan en de verkrachting (Jones et al., 2008). Geen enkele drug kan dus echt 

benoemd worden als een verkrachtingsdrug (Hindmarch et al., 2001). 

 

1.3 Kritiek op prevalentie-onderzoeken naar DFSA 

Een laatste kritiek omvat de factoren die het onderzoek naar de prevalentie van DFSA 

bemoeilijken. Seksuele aanranding en verkrachting hebben te maken met een hoge mate van 

niet-aangifte en dus ook van onopgespoorde delicten, het dark number (Dorandeu et al., 2006; 

Olszewski, 2009). Wanneer onderzoeken van lichaamsstalen enkel gericht zijn op 

vermoedelijke slachtoffers van DFSA die zich melden bij politiële instanties (zoals dit het 

geval is bij Jones et al., 2008; Hurley, Parker & Wells, 2006; Scott-Ham & Burton, 2006; 

Grossin et al., 2003 en Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2010) dan gaat het om een selectief 

beeld van de totale populatie van slachtoffers. 

 

Verder moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn om drugs op te sporen in lichaamsstalen. 

Ten eerste moeten er al stalen worden afgenomen bij potentiële verkrachtingsslachtoffers om 

ze te kunnen onderzoeken. Dit  gebeurt niet altijd. 

Ten tweede is het belangrijk dat de afname van stalen zo snel mogelijk (meestal binnen 72 

uur) na het voorval gebeurt om geen vals negatieve resultaten te bekomen (Scott-Ham & 

Burton, 2005; Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). Soms leveren analyses van 

haarstalen nog een oplossing voor dit laatste probleem bij de opsporing van benzodiazepines 

(Robertson & Raymon, 2001), GHB (Ferrara et al., 2001), morfine (Rossi et al., 2009) en 

barbituraten (Frison et al., 2005). Drugs die wel lang in het lichaam detecteerbaar blijven en 
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dus veel eerder dan op het tijdstip van het misdrijf ingenomen zijn, kunnen echter de 

interpretatie van de analyses door hun aanwezigheid beïnvloeden (Hindmarch et al., 2001). 

Tot slot is het essentieel dat de lichaamsstalen op gepaste wijze bewaard blijven na afname 

(De Munnynck et al., 2006). Om aan deze eisen te voldoen, stelden de Verenigde Naties een 

handleiding op die gericht is op het verbeteren van de uitvoering van analytische onderzoeken 

bij misdrijven waarbij drugs een vergemakkelijkende rol speelden, zoals bij DFSA. In die 

handleiding werden richtlijnen opgenomen in verband met het afnemen van lichaamsstalen, 

de bewaring en analyse ervan en de interpretatie van de resultaten (UNODC, 2011). 

 

2. Labeling, verkrachtingsmythes & schuldassociaties 

2.1 Situaties labelen als verkrachting 

Om een beter inzicht te krijgen in hoe buitenstaanders een situatie beoordelen is het nuttig om 

te weten wanneer vrouwen hun eigen ervaringen als verkrachting. bestempelen Een 

onderzoek bij studentes over hun definities van cases van seksueel geweld kwam tot een 

opdeling in situaties die wel en niet als verkrachting werden gezien. Deze eerste categorie 

bestaat uit voorvallen waarbij de dader een kennis is die kracht gebruikt, waarbij men wakker 

wordt terwijl een kennis seksuele handelingen verricht met hen, of ervaringen met 

kindermisbruik. Vrouwen spreken niet van een verkrachting wanneer zij toegeven aan de 

smeekbedes van hun partner of wanneer hun liefdespartner de dader is, wanneer ze overstag 

gaan omdat ze emotioneel behoeftig zijn, wanneer er alcohol of drugs betrokken zijn en 

wanneer het gaat om gedwongen orale of manuele stimulatie. Opmerkelijk is dat ook derden 

die het verhaal van het slachtoffer lazen tot dezelfde indelingen kwamen (Kahn, 2004). 

 

Algemeen kunnen we stellen dat vrouwen meer geneigd zullen zijn om hun ervaring te 

labelen als verkrachting wanneer de dader een bekende is, er minder fysieke kracht wordt 

gebruikt en er meer negatieve emoties volgen (Kahn, Jackson, Kully, Badger & Halvorsen, 

2003; Kahn, 2004; Hammond & Calhoun, 2007). Het is echter problematisch dat vrouwen 

verkrachtingen door (goede) kennissen niet als zodanig definiëren omdat het merendeel van 

de daders van geweld tegen vrouwen net wel kennissen of liefdespartners zijn (Hammond & 

Calhoun, 2007). Sommige auteurs suggereren zelfs dat vrouwen hierdoor misschien meer 

risico lopen om slachtoffer te worden van verkrachting (overzicht door Ryan, 2011). 

Een mogelijke verklaring hiervan is het gebruik van “rape scripts”. Dit zijn vaste schema’s 

die bepalen hoe een ‘typische verkrachting’ er uitziet. Personen zullen hun eigen ervaringen 
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of die van anderen niet als verkrachting benoemen wanneer deze niet in overeenstemming zijn 

met hun “rape script” (Littleton & Axsom, 2003; Ryan, 2011). Peterson & Muehlenhard 

(2004) zien het labelen van verkrachtingservaringen niet zozeer als een dichotomie, dan wel 

als een continuüm. Zij halen ook aan dat de angst voor negatieve connotaties, gekoppeld aan 

slachtoffers van seksueel geweld en ook wel secundaire victimisatie genoemd, het benoemen 

van een voorval als verkrachting in de weg kan staan. 

 

De link met DFSA ligt in de beïnvloeding van de perceptie van zowel slachtoffers als 

buitenstaanders door het gebruik van alcohol en de mate van intoxicatie. In één onderzoek 

hadden alle vrouwen die niet meer in staat waren om in te stemmen met seks alcohol 

gedronken en 45 procent had ook drugs gebruikt. De participanten uit deze groep die ook nog 

eens te maken kregen met fysiek geweld vonden dit meer ernstig, maar definieerden dit ook 

meer als verkrachting dan vrouwen die te maken kregen met verbale agressie (Abbey et al., 

2004a). Anderzijds wordt het slachtoffer meer verantwoordelijk gehouden en wordt de daad 

minder als verkrachting gezien wanneer er sprake is van alcoholintoxicatie (Sims, Noel & 

Maisto, 2007). Het slachtoffer kan haar ervaring ook minder als seksueel geweld labelen of 

zichzelf de schuld hiervoor geven (Kahn et al., 2003). 

 

Een belangrijke factor bij het percipiëren van situaties als verkrachting is de mate waarin 

personen al dan niet verkrachtingsmythes aanvaarden (Basow & Minieri, 2011; Bohner, 

Eyssel, Pina, Siebler & Viki, 2009; Peterson & Muehlenhard, 2004; Schuller & Wall, 1998). 

 

2.2 Verkrachtingsmythes 

2.2.1 Omschrijving 

“Rape myths” of verkrachtingsmythes werden al sinds de jaren zeventig beschreven en 

onderzocht door feministische onderzoekers. Ward (1995) geeft hiervan een overzicht en 

benoemt Brownmiller en Burt als de voornaamste auteurs op dit gebied. Ze haalt vier 

misvattingen over verkrachting aan die Brownmiller in 1975 vooropstelde: (1) alle vrouwen 

willen verkracht worden, (2) geen enkele vrouw kan verkracht worden tegen haar wil, (3) ze 

vroeg er om, en (4) als je toch verkracht wordt, kan je er even goed van genieten. Zij 

concludeert dat de mythes een verkrachting typeren als een seksuele situatie en niet als een 

situatie van dominantie en controle. Burt (1980) omschrijft verkrachtingsmythes als 

“prejudicial, stereotyped, or false beliefs about rape, rape victims, and rapists”.  
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Lonsway en Fitzgerald (1994, citaat in Payne, Lonsway & Fitzgerald, 1999) behouden de 

notie van Burt dat verkrachtingsmythes onjuist zijn en breiden de definitie verder uit: “Rape 

myths are attitudes and beliefs that are generally false but are widely and persistently held, 

and that serve to deny and justify male sexual aggression against women.” De ontkenning en 

rechtvaardiging van seksueel geweld door mannen is volgens deze definitie het doel van de 

mythes. Gerger et al. (2007) wijzen echter op enkele problemen met deze verwoording. In de 

eerste plaats is het moeilijk om empirisch te bepalen of deze mythes foutief zijn. Het is onder 

meer onmogelijk te bepalen of vrouwen heimelijk willen verkracht worden. In de tweede 

plaats is het niet noodzakelijk dat verkrachtingsmythes wijdverspreid zijn om wel degelijk te 

bestaan. De auteurs geven zelf een definitie ontleend aan Bohner: “Rape myths are descriptive 

or prescriptive beliefs about rape […] that serve to deny, downplay or justify sexual violence 

that men commit against women.”  

 

Verkrachtingsmythes hebben dus betrekking op zowel dader als slachtoffer en zijn verbonden 

aan een zeer enge bepaling van wat verkrachting is (Schwartz & DeKeseredy, 1997). De 

mythes geven aan wie kan verkracht worden en waar. Er wordt ook steeds verwacht dat de 

dader zwaar fysiek geweld gebruikt en dat het slachtoffer sterk weerstand biedt tegen de 

verkrachter. Anderzijds wordt een verkrachte vrouw beschuldigd wanneer zij onder invloed is 

van bepaalde middelen, ze niet gepast gekleed is (bijvoorbeeld provocerend: Sims, Noel & 

Maisto, 2007), zich te flirterig gedraagt of niet gepast reageert tijdens de verkrachting 

(Peterson & Muehlenhard, 2004). Bovendien geven sommige verkrachtingsmythes aan dat 

echtgenoten hun vrouw niet kunnen verkrachten of dat vrouwen liegen over verkrachting 

(Edwards et al., 2011). 

 

Er bestaan ruwweg vijf algemene categorieën van verkrachtingsmythes: (1) de ontkenning 

van de omvang van het probleem; (2) weerstand tegenover behoeften van slachtoffers; (3) een 

gebrek aan steun voor het beleid dat er naar streeft om de effecten van seksueel geweld te 

verzachten; (4) de overtuiging dat mannelijke dwang (coercion) een natuurlijk element is van 

seksuele relaties en (5) overtuigingen die mannelijke daders zuiveren van schuld door het 

slachtoffer of de omstandigheden wel verantwoordelijk te stellen (Gerger et al., 2007). 

 

Om de mate van aanvaarding van verkrachtingsmythes te meten werden verschillende 

instrumenten ontworpen. Zo bestaan er de Rape Myth Acceptance Scale (RMAS) en de 

Attitudes Toward Rape scale (ATR). Op de RMAS is er echter kritiek gekomen op vlak van 
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betrouwbaarheid en validiteit. Dit omwille van de lengte van sommige items (te lang), de 

complexiteit van de items of het eigenlijk bevragen van meerdere concepten in één item. Ook 

op het taalgebruik, straattaal (slang) en gemeenzame zegswijzen, werd er kritiek geuit. De 

Illinois Rape Myth Acceptance scale (IRMA, ontworpen door Payne et al., 1999) komt 

tegemoet aan dit taalprobleem en scoort daarom beter op vlak van betrouwbaarheid en 

validiteit. Deze klassieke schalen vertonen echter nog enkele problemen, waaronder een 

concentratie van de antwoordscores naar één eind van de schaal en van een te expliciete 

verwoording van de mythes (Bohner et al., 2009). De Acceptance of Modern Myths about 

Sexual Aggression scale (AMMSA), ontwikkeld door Gerger et al. (2007), maakt gebruik van 

een meer subtiele verwoording van de items en is aan de moderne tijdsgeest aangepast. Zij 

bekwamen wel een betere verdeling van de antwoordscores en toonden een zeer goede 

betrouwbaarheid en construct validiteit. 

 

2.2.2 Factoren die de aanvaarding van verkrachtingsmythes beïnvloeden 

A. GENDER 

Onderzoek naar de attitudes tegenover slachtoffers van verkrachting hebben aangetoond dat 

mannen in hogere mate verkrachtingsmythes aanvaarden dan vrouwen (Allison & 

Wrightsman, 1993; Ward, 1995; Johnson, Kuck & Schander, 1997; Sinclair & Bourne, 1998; 

Perreault et al., 2005; Newcombe et al., 2008; Suarez & Gadalla, 2010). Verder vertonen 

vrouwen een meer gunstige en steunende attitude ten opzichte van het slachtoffer, terwijl 

mannen het slachtoffer meer de fout of verantwoordelijkheid voor de verkrachting in de 

schoenen zouden schuiven (Allison & Wrightsman, 1993; Ward, 1995).  

 

Er zijn echter enkele nuances. Zo worden deze genderverschillen door sommige onderzoeken 

niet ondersteund (Allison & Wrightsman, 1993; Ward, 1995; Frese, Moya & Megías, 2004; 

Grubb & Harrower, 2008) of zijn er bepaalde omstandigheden bij een verkrachting die er 

voor kunnen zorgen dat net vrouwen het slachtoffer meer verantwoordelijk achten dan 

mannen (Grubb & Harrower, 2008). Bovendien vonden Gerger et al. (2007) dat  de 

antwoorden van beide geslachten op de items van de schalen om verkrachtingsmythes te 

meten meestal dezelfde richting uitgaan (positief of negatief), maar in meerdere of mindere 

mate voor mannen of vrouwen. Er is dus geen sprake van een echte kloof tussen de opinies 

van beide geslachten. 

 



39 
 

B. LEEFTIJD 

Hoe jonger iemand is, hoe minder die geloof hecht aan verkrachtingsmythes. Onderzoeken 

naar de publieke opinie brachten aan het licht dat personen uit oudere leeftijdscategorieën 

meer geloven dat het gedrag of de kledij van het slachtoffer de oorzaak was voor het 

plaatsvinden van de verkrachting. Jongeren zagen verkrachting ook meer als een 

geweldsmisdrijf dan als een seksueel misdrijf (Ward, 1995). 

In de meta-analyse van Suarez & Gadalla (2010), waarin 37 studies over de aanvaarding van 

verkrachtingsmythes werden onderzocht, werd dan weer geen statistisch significante invloed 

van leeftijd hierop gevonden. 

 

C. OPLEIDINGSNIVEAU 

Al in 1980 vond Burt dat opleidingsniveau (“education”) een direct effect heeft op de mate 

waarin een persoon verkrachtingsmythes aanvaardt. Een hoger opleidingsniveau maakt dat 

iemand op een minder stereotiepe en bevooroordeelde manier een verkrachting zal beoordelen 

(Burt, 1980; Ward, 1995). Volgens Sinclair & Bourne (1998) geloven universiteitsstudenten 

minder in verkrachtingsmythes dan de algemene bevolking. 

Ook in andere onderzoeken werd een verband gevonden tussen een laag opleidingsniveau en 

een hoge mate van aanvaarding van verkrachtingsmythes (Suarez & Gadalla, 2010).  

 

D. ETNICITEIT 

Uit onderzoek blijkt dat blanken, zwarten en Latijns-Amerikanen verschillen op het vlak van 

het definiëren van situaties als verkrachting. Ook bij het maken van schuldattributies ten 

opzichte van het slachtoffer zouden er verschillen bestaan. In het algemeen denken zwarten en 

Latijns-Amerikanen meer in stereotypes over het slachtoffer en kennen ze deze ook meer 

schuld toe. Dit kan deels verklaard worden door een meer conservatieve manier van denken 

over de vrouw. Er mag hier echter niet zomaar een direct verband gelegd worden tussen 

etniciteit en negatieve attitudes ten opzichte van slachtoffers van verkrachting. De verschillen 

werden immers hoofdzakelijk verklaard door het opleidingsniveau van de respondenten of 

door andere factoren, zoals leeftijd en inkomen (Ward, 1995). Johnson et al. (1997) vonden 

dan weer geen significante verschillen tussen zwarten en blanken op het vlak van 

verkrachtingsmythes die het slachtoffer de schuld geven voor de verkrachting en die de dader 

verschonen. Er waren wel belangrijke verschillen op het vlak van het rechtvaardigen van 
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verkrachting door een bekende (“acquaintance rape”). In deze situaties worden daders minder 

schuld toebedeeld door zwarten dan door blanken, terwijl slachtoffers meer schuld worden 

toegekend door zwarten. 

 

Ward (1995) voerde zelf onderzoek naar culturele verschillen door een identieke casus over 

een verkrachting aan zowel respondenten in de Verenigde Staten als in India te geven. 

Wanneer ze de antwoorden vergeleek, kwam ze tot de conclusie dat zowel de Amerikaanse 

als de Indische vrouwen geneigd waren om de schuld voor de verkrachting meer bij de dader 

te leggen dan bij het slachtoffer. De Indische vrouwen kenden echter wel meer schuld toe aan 

het slachtoffer dan de Amerikaanse, vooral wanneer deze meer seksuele ervaring hadden. 

 

E. PERSOONLIJKHEID EN ATTITUDES 

De aanvaarding van verkrachtingsmythes lijkt niet direct beïnvloed te worden door de 

persoonlijkheid van de respondent. Wat echter wel een voorspellende waarde heeft voor de 

aanvaarding van verkrachtingsmythes is de mate waarin iemand interpersoonlijk geweld 

aanvaardt. Ook seksueel conservatisme, stereotypering van de sekserollen en “adversarial 

sexual beliefs”3 kunnen een voorbode zijn van de aanvaarding van mythes. Dit is wel in 

minder sterke mate dan bij het accepteren van interpersoonlijk geweld (Burt, 1980; Ward, 

1995; Suarez & Gadalla, 2010). Verder bestaat de hypothese dat individuen met een eerder 

conventionele en gendertyperende4 persoonlijkheid er meer conservatieve opvattingen ten 

opzichte van verkrachting en de slachtoffers ervan op nahouden (Ward, 1995). Tot slot zou 

ook de mate waarin iemand zich identificeert met de dader of het slachtoffer van een 

verkrachting een invloed hebben op de schuldattributies die men maakt. De studies hierover 

bekomen niettemin inconsistente resultaten (Grubb & Harrower, 2008). 

 

Enkele algemene attitudes zouden relevant zijn voor de wijze waarop personen een 

verkrachting beoordelen. In de eerste plaats wordt de locus of control vermeld. Dit heeft te 

maken met de mate waarin iemand gelooft dat hij de controle heeft over wat er gebeurt in zijn 

leven. Is deze locus of control intern georiënteerd dan gelooft men dat een individu de directe 

controle heeft over zijn levensgebeurtenissen en deze controle ook uitoefent. Is de locus of 

control extern georiënteerd dan gelooft men dat de gebeurtenissen in het leven van een 

                                                            
3 “Adversarial sexual beliefs” is een moeilijk te vertalen Engelse term die betekent dat personen een seksuele 
relatie opvatten als een conflictueuze relatie. 
4 Gendertyperend wil zeggen dat men een stereotiep beeld heeft over de rollen van beide seksen. 
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individu beïnvloed worden door krachten waar men de controle niet over heeft, zoals geluk of 

het lot (Allison & Wrightsman, 1993; Ward, 1995). Hieruit zou voortvloeien dat personen met 

een interne oriëntatie de slachtoffers van een verkrachting meer verantwoordelijk achten. 

In de tweede plaats wordt verondersteld dat mensen die rechtlijnig (dogmatisch) denken meer 

aandacht spenderen aan het slachtoffer en er dus ook meer verantwoordelijkheid voor de 

verkrachting aan toekennen. In de derde plaats is er het geloof in een rechtvaardige wereld, de 

“just world”-hypothese (Allison & Wrightsman, 1993). Dit komt echter verder in dit 

hoofdstuk aan bod (zie 2.2.3). 

 

Er zijn ook specifieke attitudes die in verband kunnen worden gebracht met de manier 

waarop mensen naar verkrachting kijken. Dit zijn ten eerste de attitudes ten opzichte van de 

sekserollen. Zo zouden personen met traditionele opvattingen over de rollen van beide 

geslachten harder reageren ten opzichte van het slachtoffer van de verkrachting dan personen 

met feministische opvattingen. Er is echter geen verschil op het vlak van de toekenning van 

schuld aan het slachtoffer. Verder baseren individuen met traditionele overtuigingen zich 

meer op het gedrag van het slachtoffer voorafgaand aan de verkrachting (“pre-assault 

behavior”) en interpreteren zij dat gedrag op een wijze die consistent is met hun opvattingen. 

Een kanttekening hierbij is dat zowel mannen als vrouwen traditionele of feministische 

opvattingen over de sekserollen kunnen hebben (Allison & Wrightsman, 1993). Deze stelling 

blijkt ook bevestigd te worden in de studie van Johnson et al. (1997) waarbij respondenten 

met traditionele opvattingen over de sekserollen de verkrachtingsmythes meer aanvaardden 

dan diegenen met liberale denkwijzen. 

Ward (1995) voegt daar aan toe dat de attitudes ten opzichte van vrouwen in het algemeen 

verondersteld worden een impact te hebben op de attitudes ten opzichte van slachtoffers van 

verkrachting. Bovendien voorspelt het hebben van overtuigingen die verkrachting 

aanmoedigen, de “rape supportive beliefs”, het gebruik van verbale en fysieke dwang bij 

seksuele betrekkingen. 

 

F. KENMERKEN VAN HET SLACHTOFFER OF DE DADER 

Allison & Wrightsman (1993) en Ward (1995) geven een overzicht van de factoren in 

verband met het slachtoffer, de dader en de relatie tussen beide die een rol spelen bij het 

beoordelen van een verkrachting. Deze factoren komen hier aan bod, aangevuld met 

bevindingen van andere auteurs. 
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Wanneer het slachtoffer gezien wordt als een fysiek aantrekkelijke persoon zullen 

beoordelaars dit associëren met positieve kwaliteiten en zullen ze het slachtoffer ook 

positiever beoordelen. Niet alle studies zijn het hier echter mee eens. Soms vinden 

onderzoekers geen effect van de aantrekkelijkheid van het slachtoffer, andere vinden een 

negatief effect bij onaantrekkelijkheid. De combinatie van fysiek aantrekkelijk zijn met 

geslacht en leeftijd heeft meer verklaringskracht dan aantrekkelijkheid alleen. Zo kennen 

vrouwen meer verantwoordelijkheid toe aan het slachtoffer van een verkrachting wanneer ze 

aantrekkelijk is, ongeacht haar leeftijd. Mannen geven dan weer minder schuld aan jonge en 

aantrekkelijke slachtoffers of aan zij die zowel oud en onaantrekkelijk zijn. 

Een slachtoffer dat respectabel oogt of aanzien geniet, wordt minder verantwoordelijk geacht 

voor de verkrachting dan slachtoffers die minder als dusdanig worden gezien. Het begrip 

respectabiliteit slaat echter op veel verschillende aspecten, o.a. huwelijkse staat, en is dus niet 

in alle onderzoeken op eenzelfde manier geoperationaliseerd. 

Het gedrag van het slachtoffer voorafgaand aan de verkrachting speelt vaak een rol in de 

wijze waarop de situatie beoordeeld wordt. Slachtoffers die worden gepercipieerd als 

promiscue, provocatief, seksueel actief of die een ongewone leefsituatie hebben, kunnen 

negatiever beoordeeld worden. Ook de staat van intoxicatie, dus het drank- of druggebruik, 

van het slachtoffer en de dader  hebben een invloed. Zo krijgt een geïntoxiceerd slachtoffer 

meer schuld voor de verkrachting toegekend. Als de dader diegene was die onder invloed van 

een roesmiddel was, dan krijgt het slachtoffer minder de schuld. 

Ook de geboden weerstand door en de reactie van het slachtoffer op de verkrachting is 

doorslaggevend. Het slachtoffer moet immers bewijzen dat ze geprobeerd heeft om zich te 

verzetten tegen de dader. Dit liefst op een gepaste, stereotiepe manier waarbij het slachtoffer 

niet te veel, maar ook weer niet te weinig verzet toont. Na de verkrachting wordt er van het 

slachtoffer ook een emotionele reactie verwacht, die zeker niet te kalm is. 

Ook Whatley (1996) kwam tot gelijkaardige conclusies in zijn meta-analyse van studies die 

onderzochten welk effect de respectabiliteit en de fysieke aantrekkelijkheid van het 

slachtoffer hadden op de attributies van schuld. Hij bekeek eveneens de invloed van het 

dragen van verhullende kledij door het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer verhullende kledij 

droeg, werd zij meer verantwoordelijk gehouden voor de verkrachting dan slachtoffers die 

anders gekleed waren. 

 

De mate waarin de dader schuld toegekend krijgt is afhankelijk van de bovenvermelde 

kenmerken van het slachtoffer. Bij voltooide verkrachtingen, in vergelijking met pogingen, 
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krijgt de dader vaker de schuld. Het gebruik van geweld en het al of niet hebben van de 

intentie om te verkrachten beïnvloedt ook de gemaakte schuldattributies. 

 

Tot slot is de relatie van het slachtoffer met de dader niet onbelangrijk bij het beoordelen 

van een verkrachting. Onderzoek toont echter wel gemengde resultaten (zie ook Grubb & 

Harrower, 2008). Wanneer de betrokkenen elkaar kennen, wordt het slachtoffer meer 

verantwoordelijkheid toegekend dan wanneer ze elkaar niet kennen. Het is waarschijnlijk dat 

hoe hoger de beoordelaars de mate van intimiteit tussen dader en slachtoffer inschatten, hoe 

meer ze geneigd zijn om het slachtoffer meer verantwoordelijkheid toe te kennen. Zo krijgt 

het slachtoffer van een “date rape”, waarbij de verkrachting plaatsvindt op het einde van een 

romantisch afspraakje, meer de schuld voor de verkrachting in vergelijking met slachtoffers 

die door een vreemde worden verkracht. Dit zou een bevestiging van de bovenvermelde 

stelling zijn (idem bij Newcombe et al., 2008). 

 

Carmody & Washington (2001) merken op dat ervaringen met verkrachting de aanvaarding 

van verkrachtingsmythes niet beïnvloeden. Vrouwen die slachtoffer zijn geworden, zouden in 

dezelfde mate verkrachtingsmythes aanvaarden als niet-slachtoffers. 

 

2.2.3 Verklaringen voor het gebruik van verkrachtingsmythes 

A. SPECIFIEKE VERKLARINGEN VOOR VROUWEN EN MANNEN 

Vrouwen gebruiken verkrachtingsmythes als buffer die hun angsten tempert, die toelaat om 

hun subjectieve gevoelens van kwetsbaarheid te verminderen en hun zelfbeeld te behouden. 

Zij geloven dat enkel bepaalde vrouwen slachtoffer kunnen worden van verkrachting en dat 

deze een specifieke categorie vormen. Uiteraard beschouwen zij zichzelf niet als een van deze 

vrouwen (Sinclair & Bourne, 1998; Peterson & Muehlenhard, 2004; Gerger et al., 2007; 

Bohner et al., 2009). 

 

Mannen rationaliseren en rechtvaardigen dan weer hun neigingen om seksuele agressie te 

plegen. Onderzoek heeft aangetoond dat de mate waarin mannen verkrachtingsmythes 

aanvaarden een causale rol speelt bij het voorspellen van hun neiging tot verkrachting en van 

de mate waarin zij het slachtoffer beschuldigen (Peterson & Muehlenhard, 2004; Gerger et al., 

2007; Bohner et al., 2009). Deze verklaring hangt nauw samen met de neutralisatietechnieken 

van Sykes & Matza waarbij daders zowel de schade, hun verantwoordelijkheid als het 



44 
 

slachtofferschap ontkennen (aangehaald in Bohner et al., 2009). Verder definiëren mannen 

daders van verkrachting als enkelingen die zeer deviant zijn. Verkrachters zijn met andere 

woorden geen “normale mannen”. Hierdoor overtuigen zij zichzelf er van dat ze hun normale 

impulsen uitwerken (Schwartz & DeKeseredy, 1997). 

 

Voor beide geslachten kan de sociale identiteit mogelijks verklaren waarom vrouwen 

positiever staan ten opzichte van slachtoffers van verkrachting dan mannen. Mannen zouden 

zich meer met de dader identificeren, die meestal een man is, en vrouwen meer met het 

slachtoffer, dat overwegend een vrouw is. Mensen vertonen de neiging om meer gunstige 

attitudes te hebben tegenover personen die tot hun eigen groep behoren en om meer 

ongunstige attitudes te hebben tegenover leden van andere groepen (Ward, 1995). 

 

B. ALGEMENE VERKLARINGSTHEORIEËN EN -HYPOTHESEN 

Andere verklaringen liggen ten eerste in de huidige samenleving die gedomineerd wordt door 

mannen en bijgevolg deze mythes ondersteunt. De algemene visie is dat vrouwen gatekeepers 

zijn van seksuele handelingen, dus is het ook hun verantwoordelijkheid wanneer zij verkracht 

worden (Carmody & Washington, 2001). Dit wordt ook gezien als de “social exchange theory 

of sex”, die stelt dat enkel de vrouwelijke seksualiteit ruilwaarde heeft. Het is dus de vrouw 

die beslist over het al dan niet hebben van seksuele betrekkingen (Baumeister & Vohs, 2004). 

 

Ten tweede bestaat er ook het “cycle-of-blame” principe. Dit houdt in dat de uitspraken van 

(Amerikaanse) volksjury’s door het bestaan van verkrachtingsmythes worden vertekend. Dit 

zou op zijn beurt dan weer invloed uitoefenen op de manier waarop situaties als verkrachting 

worden benoemd en op de mythes zelf. Zo kunnen vrijspraken in verkrachtingszaken net de 

mythes bevestigen, maar kunnen veroordelingen ze ook teniet doen (Sinclair & Bourne, 1998; 

Bohner et al., 2009). 

 

Ten derde is volgens Ståhl, Eek & Kazemi (2010) de “system justification theory” ook 

geschikt als verklaring. Deze theorie leunt op het principe dat mensen de status quo willen 

rechtvaardigen en rationaliseren. Wanneer de status quo bedreigd wordt, bijvoorbeeld door de 

confrontatie met een slachtoffer van verkrachting, zullen mensen proberen om deze te 

rechtvaardigen. Hiervoor zouden zij dan gebruik kunnen maken van verkrachtingsmythes 
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Tot slot verklaren de “just world”-hypothese, geïntroduceerd door Lerner, en de “theory of 

defensive attribution styles” van Shaver ook een deel van de bevindingen uit de literatuur 

omtrent verkrachtingsmythes. De “just world”-hypothese veronderstelt dat mensen geloven in 

een rechtvaardige wereld waarin iedereen krijgt wat hij verdient. Bijgevolg maken enkel 

slechte mensen slechte dingen mee, zoals verkrachting (Allison & Wrightsman, 1993; Ward, 

1995; Carmody & Washington, 2001; Bohner et al., 2009). Dit werd door Sinclair & Bourne 

(1998) ook gegeven als de reden waarom vrouwen hun ervaringen niet benoemen als 

verkrachting. Zij zijn zelf immers geen slechte persoon, dus kan verkrachting hen niet 

overkomen. 

De “just world”-hypothese is echter onvoldoende getest door onderzoek en er zijn twee 

situaties waarin de hypothese niet lijkt te gelden. Ten eerste is er de vaststelling dat vrouwen 

meer risico lopen om verkracht te worden. Volgens de hypothese zou de bedreiging van hun 

“just world” dus sterker moeten zijn dan bij mannen. Logischerwijze zouden vrouwen het 

slachtoffer dus negatiever moeten benaderen dan mannen. Onderzoek wijst echter uit dat het 

net mannen zijn die het slachtoffer meer negatief benaderen. Ten tweede houdt de hypothese 

niet stand wanneer een respectabel geachte vrouw wordt verkracht. Zij wordt verondersteld 

geen slechte persoon te zijn, dus kunnen slechte gebeurtenissen haar volgens deze hypothese 

niet overkomen (Allison & Wrightsman, 1993). 

 

De theorie van “defensive attribution” heeft te maken met de mate waarin een observator zich 

kan vereenzelvigen met het slachtoffer van een verkrachting. Wanneer mensen 

geconfronteerd worden met een bedreigende situatie waarbij het slachtoffer iemand is 

waarmee men zich kan identificeren, dan zal men minder geneigd zijn om 

verantwoordelijkheid toe te kennen aan dit slachtoffer. Er zijn echter twee voorwaarden. Ten 

eerste moet de observator overeenkomsten zien tussen zichzelf en het slachtoffer. Ten tweede 

moet deze persoon erkennen dat eenzelfde situatie ook bij zichzelf zou kunnen voorkomen. 

Bovendien spelen zowel de gelijkenissen die men ervaart met de persoon van het slachtoffer 

als met de situationele kenmerken een rol. De resultaten van onderzoeken naar het toekennen 

van fout, schuld of verantwoordelijkheid aan de dader of het slachtoffer van een verkrachting 

steunen deze stelling. Vrouwen identificeren zich meer met de slachtoffers, die in de 

meerderheid van de gevallen ook vrouwen zijn. Ze zullen de slachtoffers dus ook minder 

verantwoordelijk stellen voor het misdrijf dan mannen. Desondanks kan de theorie niet 

verklaren waarom vrouwen niet milder zijn voor het slachtoffer bij het beoordelen van een 
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verkrachting waarbij de dader en het slachtoffer elkaar kennen (“acquaintance rape”), hoewel 

dit een situatie is die hen zeker ook zou kunnen overkomen (Allison & Wrightsman, 1993). 

 

2.3 Victim blaming 

Niet geheel onterecht hebben veel slachtoffers van seksuele delicten angst om de schuld te 

krijgen voor deze gebeurtenis. In gevallen van verkrachting worden slachtoffers immers meer 

negatieve attributies toegekend. Dit is dan ook een oorzaak van de lage aangiftebereidheid bij 

seksueel geweld. Daarnaast versterkt de staat van intoxicatie van een verkrachtingsslachtoffer 

de mate waarin deze persoon verantwoordelijk wordt geacht en de mate waarin er negatieve 

attributies worden gemaakt (Angelone, Mitchell & Pilafova, 2007). Slachtoffers geven soms 

ook zichzelf de schuld. Dit komt omdat anderen, zoals de maatschappij, dit doen of omdat dit 

werkt als een zelfverdedigingsmechanisme. Dat laatste zou helpen om de gevoelens van angst 

en machteloosheid te temperen (Peschke, Squiller & Bolen, 1997). 

 

Redenen waarom vrouwen de schuld krijgen voor hun verkrachting zijn in de eerste plaats de 

mannelijke perceptie van een ambivalente houding bij vrouwen. Ze nemen aan dat vrouwen 

wel seks willen, maar niet als “gemakkelijk” willen overkomen. In de tweede plaats zien 

mannen de weigering van vrouwen als symbolisch verzet, “token resistance”, waarbij ze 

eigenlijk wel seks wil, maar het verstandig vindt om eerst wat moeilijk te doen. Bijgevolg 

moet de vrouw zich al heel sterk fysiek of verbaal verzetten als ze wil dat de man niet twijfelt 

aan de oprechtheid van haar protest. (Sims, Noel & Maisto, 2007) Dit wordt op gelijkaardige 

manier gesteld in de “sexual scripting theory” (aangehaald in Masters, Norris, Stoner & 

George, 2006) die de man een actieve rol toebedeeld in het initiëren van de seksuele 

betrekkingen en de vrouw een passieve rol geeft. De vrouw heeft controle over hoever de 

seksuele handelingen gaan door ermee in te stemmen of te weigeren. 

 

Een Amerikaans onderzoek naar schuldattributies bij universiteitsstudenten kwam tot 

verschillende vaststellingen. In deze studie achtten de mannen het slachtoffer van een “date 

rape” meer verantwoordelijk en de dader minder verantwoordelijk dan de vrouwen. 

Bovendien bleek dat respondenten die een foto te zien kregen van het slachtoffer in een korte 

rok, haar meer als verantwoordelijk beoordeelden dan de anderen, die een foto kregen waarop 

ze een (middel)lange rok droeg (Workman & Freeburg, 1999). 
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Ook het gebruik van alcohol door het slachtoffer wordt in verschillende onderzoeken 

aangehaald als factor die de schuld in de schoenen van de vrouw schuift (Sims, Noel & 

Maisto, 2007). Dit houdt verband met de heersende maatschappelijke normen die gelden en 

verschillend zijn voor het drinkgedrag van mannen en vrouwen. Een vrouw die heeft 

gedronken wordt als beschikbaar op seksueel vlak gezien (Schuller & Wall, 1998). Wanneer 

een vrouw in het gezelschap is van een kennis voelt zij zich veilig en zal zij durven drinken en 

misschien zelfs flirten. Dit zorgt ervoor dat de man haar signalen verkeerd kan interpreteren, 

maar ook dat zij net meer de schuld van de verkrachting kan krijgen (Horvath & Brown, 

2007). Verder zijn vooral vrouwelijke studentes bijzonder kwetsbaar wanneer ze gedronken 

hebben. Dit belet immers hun vermogen om een risicovolle situatie als dusdanig in te schatten 

en om actief weerstand te bieden (Angelone, Mitchell & Pilafova, 2007). Anderzijds zijn 

sommige studentes die een casus van DFSA lezen ook geneigd het slachtoffer de schuld te 

geven omdat ze dronken was of omdat ze haar drankje niet in het oog had gehouden 

(Crawford, O’Dougherty Wright & Birchmeier, 2008). 

 

Angelone, Mitchell & Pilafova (2007) onderzochten eveneens de toegekende attributies bij 

studenten door hen een casus van DFSA te geven. In het verhaal dat zij te lezen kregen 

varieerden telkens het middel (alcohol of GHB) en de vrijwilligheid van het gebruik 

(vrijwillig of onvrijwillig). De resultaten toonden dat slachtoffers vaker de schuld kregen voor 

de verkrachting wanneer ze GHB hadden genomen tegenover alcohol, of wanneer ze 

vrijwillig een middel hadden geconsumeerd. Vrouwen geloofden dat het slachtoffer meer 

geloofwaardig was, minder genot beleefde aan het voorval en meer trauma opliep. Mannen 

beoordeelden de dader als minder schuldig en minder verantwoordelijk aan het seksueel 

geweld en zagen de casus minder als een verkrachting. Voor alle participanten was het 

duidelijk dat de gevallen waarbij het slachtoffer onvrijwillig een substantie had ingenomen 

meer als verkrachting werden aanzien dan wanneer dit vrijwillig gebeurde. Een belangrijke 

opmerking bij dit onderzoek is dat mannen en vrouwen hun antwoorden wel in dezelfde 

richting uitgingen (ze gaven bijvoorbeeld beide aan dat de dader wel degelijk schuld betrof), 

maar het verschil lag in de mate waarin dit gebeurde. Gelijkaardige resultaten werden 

gevonden door Girard & Senn (2008) die ook de gemaakte attributies door studenten 

onderzochten door hen een casus te geven van DFSA. Zij gebruikten echter vijf verschillende 

scenario’s: een situatie waarbij geen alcohol noch drugs werd genomen, twee waarbij het 

slachtoffer vrijwillig alcohol of GHB nam, twee waarbij het slachtoffer onvrijwillig alcohol of 

GHB nam. Respondenten die in hogere mate verkrachtingsmythes aanvaardden, zagen het 
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slachtoffer als meer verantwoordelijk en schuldig aan de verkrachting. De dader werd minder 

verantwoordelijk en minder schuldig geacht door de studenten wanneer het slachtoffer 

vrijwillig één van de drugs nam, dan wanneer het drank- of druggebruik onvrijwillig was. 

 

Andere onderzoeken schonken aandacht aan de schuldassociaties gemaakt bij inter- of 

intraraciale verkrachting (George & Martinez, 2002) en aan de effecten van de kostprijs van 

een afspraakje en de persoon die betaalt op de percepties over verkrachting en schuld (Basow 

& Minieri, 2011). Deze liggen echter iets te ver af van “victim blaming” bij DFSA om ze op 

te nemen in dit onderdeel. 

 

3. Tussenbesluit 

KRITIEKEN OP DFSA 

In de eerste plaats werden in dit hoofdstuk de kritieken besproken die geformuleerd werden in 

de literatuur in verband met het fenomeen van “drug-facilitated sexual assault”. Een eerste 

grote categorie betrof een bijstelling van het beeld dat alle slachtoffers van DFSA gedwongen 

of ongeweten geïntoxiceerd waren. Onderzoekers die de prevalentie van DFSA en de daarbij 

mogelijks gebruikte drugs bestudeerden, vonden niet alleen dat slachtoffers vaak vrijwillig 

alcohol of drugs hadden geconsumeerd (Horvath & Brown, 2007; ACPO, 2006; Hurley et al., 

2006; Du Mont et al., 2009; Laywer et al., 2010). Er werd ook vermoed dat slachtoffers hun 

eigen roesmiddelengebruik onderrapporteren (Scott-Ham & Burton, 2005; Juhascik et al., 

2007). Bovendien lijkt het er op dat “drink spiking” helemaal niet zo ongemerkt kan als 

gedacht, want bepaalde drugs veranderen een drankje op een opvallende manier (Olsen et al., 

2005). Het zijn vooral de media die een belangrijke rol speelden in de beeldvorming hierover 

(Berrington & Jones, 2002). 

 

Een tweede categorie betrof het aanduiden van bepaalde drugs al verkrachtingsdrugs. Zo is 

MDMA waarschijnlijk niet geschikt als verkrachtingsdrug. Het maakt een gebruiker net alert 

en heeft een zeer slechte smaak zodat het niet onopgemerkt kan ingenomen worden (Jansen & 

Theron, 2006). GHB en flunitrazepam (rohypnol) worden door het brede publiek, mede 

dankzij de media, gezien als de verkrachtingsdrugs bij uitstek. De onderzoeken naar het 

voorkomen van drugs bij slachtoffers van seksueel geweld vonden echter in zeer kleine 

aantallen deze twee middelen terug in lichaamsstalen (Hindmarch & Brinkmann, 1999; 

Slaughter, 2000; Hindmarch et al., 2001; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 2010; Bosman, 
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Verschraagen & Lusthof, 2011). Het detecteren van een drug wil ook niet per definitie zeggen 

dat deze werd gebruikt in functie van het vergemakkelijken van een verkrachting (Jones et al., 

2008). 

 

Tot slot zijn er verschillende elementen die het onderzoek naar de prevalentie van DFSA 

moeilijk maken. Zoals bij alle misdrijven is er hier ook sprake van een dark number 

(Dorandeu et al., 2006; Olszewski, 2009). Een studie kan dus een vertekend beeld geven. 

Bovendien is het belangrijk dat de afname van lichaamsstalen snel genoeg na de feiten 

gebeurd (Scott-Ham & Burton, 2005; Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011) en dat deze 

stalen goed bewaard worden (De Munnynck et al., 2006). Onderzoekers moeten er ook oog 

voor hebben dat sommige middelen snel en andere traag uit het lichaam verdwijnen 

(Hindmarch et al., 2001).  

 

PERCEPTIE OVER DFSA 

Niet alle situaties worden gelabeld als een verkrachting. Vooral de feiten waarbij de dader 

een onbekende is en waarbij geweld werd gebruikt worden gezien als een verkrachting. Dit is 

echter niet het geval wanneer de dader een liefdespartner is, er alcohol of drugs in het spel 

zijn, en het gaat om orale of manuele seks (Kahn et al., 2003; Kahn, 2004; Hammond & 

Calhoun, 2007). Mogelijks wordt dit verklaard door het gebruik van “rape scripts”, schema’s 

die voorstellen wat een typische verkrachting is (Littleton & Axsom, 2003). 

 

Het gebruik van verkrachtingsmythes wordt in verband gebracht met het al dan niet 

omschrijven van een situatie als een verkrachting. Deze mythes zijn attitudes en meningen die 

zowel het slachtoffer als de dader van het seksueel geweld betreffen en die de feiten 

ontkennen, minimaliseren of rechtvaardigen (Burt, 1980; Payne et al., 1999; Gerger et al., 

2007). Er bestaan verschillende instrumenten om te meten in welke mate personen deze 

verkrachtingsmythes aanvaarden: de Rape Myth Acceptance Scale (RMAS) en Attitudes 

Toward Rape scale (ATR) (besproken door Bohner et al., 2009), de Illinois Rape Myth 

Acceptance scale (IRMA) (Payne et al., 1999) en de Acceptance of Modern Myths about 

Sexual Aggression scale (AMMSA) (Gerger et al., 2007). 

 

Niet iedereen aanvaardt in gelijke mate verkrachtingsmythes. Verschillende factoren kunnen 

dit beïnvloeden. Allison & Wrightsman (1993) en Ward (1995) benoemen zes elementen die 



50 
 

hierbij een rol spelen. Zo zullen vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden de mythes minder 

aanhangen dan mannen, ouderen en lager opgeleiden. Daarnaast hebben ook de etniciteit, de 

algemene en specifieke attitudes van de respondent, maar ook bepaalde kenmerken van het 

slachtoffer of de dader  of hun onderlinge relatie mogelijks een effect op de beoordeling van 

een verkrachting. 

 

Er bestaan verschillende verklaringen over het aanhangen van verkrachtingsmythes. Zo 

zouden vrouwen er hun angsten en kwetsbaarheid mee willen verminderen en zouden mannen 

ze gebruiken om hun eigen seksuele impulsen goed te praten (Sinclair & Bourne, 1998; 

Peterson & Muehlenhard, 2004; Gerger et al., 2007; Bohner et al., 2009). 

De “social exchange theory of sex” (Baumeister & Vohs, 2004), het “cycle-of-blame” principe 

(Sinclair & Bourne, 1998; Bohner et al., 2009), de “system justification theory” (Ståhl, Eek & 

Kazemi; 2010), de “just world”-hypothese (Allison & Wrightsman, 1993; Ward, 1995; 

Carmody & Washington, 2001; Bohner et al., 2009) en de “theory of defensive attribution 

styles” (Allison & Wrightsman, 1993; Ward, 1995) proberen op een meer algemene manier te 

verklaren waarom mensen verkrachtingsmythes zouden aanvaarden. 

 

Slachtoffers van seksueel geweld worden geconfronteerd met de angst om de schuld te 

krijgen van een verkrachting. Uit onderzoek blijkt dat deze angst niet ongegrond is 

(Angelone, Mitchell & Pilafova, 2007). De oorzaak hiervan ligt mogelijks in de interpretatie 

van de houding van een vrouw als ambivalent door mannen, in het zien van een weigering tot 

seks als een “token resistance” door mannen (Sims, Noel & Maisto, 2007), zoals ook de 

“sexual scripting theory” dit aangeeft (aangehaald in Masters et al., 2006). 

 

Het gebruik van alcohol of drugs is niet onbelangrijk bij het maken van negatieve attributies 

door derden (Sims, Noel & Maisto, 2007). De studies van Angelone, Mitchell & Pilafova 

(2007) en van Girard & Senn (2008) onderzochten dit bij studenten door hen een casus te 

geven waarin een studente werd verkracht nadat ze ofwel vrijwillig of onvrijwillig, ofwel 

alcohol of GHB had ingenomen. Beide onderzoeken kwamen tot de conclusie dat de 

respondenten de situatie meer labelden als verkrachting wanneer de consumptie van een van 

de middelen onvrijwillig was, dan wanneer deze vrijwillig was. Het slachtoffer kreeg ook 

vaker de schuld voor het voorval bij vrijwillig inname. 
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Hoofdstuk 3: Methodologie 

Inleiding 

Dit hoofdstuk beslaat de methodologische aspecten van het onderzoek dat ik in het kader van 

deze masterproef heb gevoerd. Hier behandel ik alle aspecten van het onderzoek (een internet-

survey) dat ik heb gevoerd. Eerst motiveer ik de keuze voor kwantitatief onderzoek. Verder 

omschrijf ik de vragenlijst die ik heb gebruikt en de populatie die ik beoogde te bereiken. 

Daarna geef ik meer uitleg over de betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument, over 

de ethische aspecten verbonden aan het onderzoek en tot slot over de beperkingen van het 

onderzoek. Ten slotte geef ik nog aan op welke manier ik de analyse van de data heb 

aangepakt. 

 
1. Kwantitatief onderzoek: internet-survey 
 
1.1 Keuze voor het type onderzoek 

In deze masterproef heb ik ervoor gekozen om empirisch onderzoek te doen, meer bepaald het 

opzetten van een kwantitatieve internet-survey. Er bestaat internationaal onderzoek over 

schuldassociaties en verkrachtingsmythes bij DFSA, maar bij mijn weten is dit in België nog 

niet gebeurd. Een kwantitatief ontwerp geeft de mogelijkheid om te kijken of de 

onafhankelijke variabelen (geslacht, middel, intentie) een significante invloed hebben op het 

beantwoorden van de vragen en of er een samenhang tussen de scores op de schalen bestaat. 

Bovendien kan er vergeleken worden met eerdere, buitenlandse, onderzoeken die eveneens 

een kwantitatief design hanteerden. 

 

Ik heb geopteerd om de survey af te nemen via het internet. Dit is deels omwille van de 

populatie (universiteitsstudenten) waarvan toch een zekere graad van vertrouwdheid met 

computers en met het internet verwacht wordt (Fricker & Schonlau, 2002). Ook zijn studenten 

op deze manier gemakkelijk en vrijwel kosteloos te bereiken. Dat zijn zeker voordelen in het 

kader van deze masterproef die met beperkte financiële middelen en in een relatief korte 

tijdsperiode moet worden voltooid. 

 

Het afnemen van een survey heeft zoals alle onderzoeksmethoden voor- en nadelen. De 

voordelen van een zelf in te vullen vragenlijst waren in het kader van deze masterproef zeker 

belangrijk. Deelnemers aan de survey konden zelf kiezen wanneer ze de vragenlijst invulden 
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(Hy et al., 1983). Als we kijken naar de beoogde populatie is dit zeker voordelig. Studenten 

die op verschillende momenten les hebben en daarbij nog werk moeten verrichten, kunnen op 

deze manier zelf een geschikt moment uitkiezen.  

 

Ook de volgorde van de vragen werd sowieso gerespecteerd (Billiet & Carton, 2006), omdat 

er geen mogelijkheid was om terug te keren naar de vorige pagina. Hierdoor wordt vermeden 

dat antwoorden zouden beïnvloed worden door later volgende vragen. 

 

Bovendien blijkt dat bij zelf in te vullen vragenlijsten de respondenten eerlijker (Hy et al., 

1983), maar ook minder sociaal wenselijk (Fricker & Schonlau, 2002) zouden antwoorden op 

gevoelige vragen. De onderwerpen die aan bod komen in mijn onderzoek zijn zeker van 

gevoelige aard. Daarom is het essentieel dat de respondenten zich niet ongemakkelijk zouden 

voelen door de aanwezigheid van een interviewer waaraan ze hun antwoorden mondeling 

moeten rapporteren. 

 

De afwezigheid van een interviewer heeft nog meer voordelen. De respondenten kunnen zo 

een gevoel van privacy en anonimiteit krijgen omdat de antwoorden rechtstreeks (zonder 

tussenpersonen) worden ingediend (Billiet & Carton, 2006). Bovendien kan er geen 

beïnvloeding door de persoon van de onderzoeker plaatsvinden (Hy et al., 1983; Billiet & 

Carton, 2006). Ook deze elementen zijn verbonden aan de gevoelige vragen die worden 

gesteld in de survey. 

 

Anderzijds heeft de afwezigheid van de onderzoeker als nadeel dat deze geen duiding bij de 

vragen kan geven (Hy et al., 1983). Dit aspect kwam zeker aan bod tijdens het testen van de 

vragenlijst. Daarbij kwamen veel vragen naar boven die te maken hadden met de 

onduidelijkheid van de casus of de vragen. Ik heb er naar gestreefd om alle elementen zo 

duidelijk, begrijpbaar en eenvoudig mogelijk te maken vooraleer de survey online kwam. 

 

Een ander nadeel van de internet-survey is dat het moeilijker is om mogelijke vertekeningen 

door non-respons te onderzoeken (Hy et al., 1983). Er zijn immers geen gegevens over de 

personen die de vragenlijst niet of slechts gedeeltelijk invullen. Bijkomend is het bij een 

internet-survey ook moeilijk om te achterhalen wie nu juist de vragenlijst heeft ingevuld, 

maar dit is bij post-enquêtes eveneens het geval. 
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Tot slot is de datakwaliteit van een web-survey niet altijd ideaal. De redenen hiervoor zijn een 

mogelijks lage responsgraad, het snel invullen van de vragen, het veelvuldig gebruik van de 

neutrale optie of de antwoordcategorie “ik weet het niet” en meer unit- en item-nonrespons 

(Fricker & Schonlau, 2002; Heerwegh & Loosveldt, 2008). Ook in dit onderzoek is er sprake 

van een lage responsgraad (amper 5.4%) en waren er enkele vragenlijsten volledig 

oningevuld. Op sommige vragen werd er dan weer vaak neutraal geantwoord. 

 

1.2 De vragenlijst 

Het onderzoek van Angelone, Mitchell & Pilafova (2007) diende als basis voor het ontwerpen 

van de survey. De casus (met variaties) die ik gebruikte voor deze masterproef is grotendeels 

gelijkaardig aan die van Angelone et al. (2007), maar is bewust korter gehouden. Dit om te 

vermijden dat respondenten al zouden afhaken bij een te uitgebreide beschrijving. Daarom 

heb ik het deel van de casus waarin het slachtoffer aangifte doet bij de politie weggelaten, 

evenals de vragen hierover. Verder is wel de gehele vragenlijst overgenomen, vertaald en 

aangepast. De vragen zijn in bijlage te vinden. 

 

In de casus is er sprake van het gebruik van alcohol en GHB. Dit is overgenomen uit de 

onderzoeken van Angelone et al. (2007) en Girard & Senn (2008), maar is ook verantwoord 

als we terugkijken naar de literatuurstudie. Daaruit blijkt immers dat alcohol het vaakst wordt 

aangetroffen in prevalentie-onderzoeken naar DFSA, maar dat het net GHB is dat de stempel 

“verkrachtingsdrug” heeft gekregen. 

 

De vragenlijst bestaat uit enkele demografische achtergrondvragen (leeftijd, geslacht, 

opleiding, afkomst) en uit gesloten vragen met geordende antwoordmogelijkheden die de 

attitudes en overtuigingen meten zoals geformuleerd in de centrale onderzoeksvragen en 

deelvragen (Hy et al., 1983). De gesloten vragen kunnen beantwoord worden aan de hand van 

een 7-punt Likertschaal (van helemaal oneens tot helemaal eens). 

 

Om te meten in welke mate de studenten verkrachtingsmythes aanvaarden heb ik gebruik 

gemaakt van de Illinois Rape Myth Acceptance Scale short form (IRMA-SF), die uit twintig 

vragen bestaat (Payne, Lonsway & Fitzgerald, 1998). Ook in het onderzoek van Girard & 

Senn (2008) werd deze schaal gebruikt. Om de vergelijking met dit onderzoek te kunnen 
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maken, heb ik dus voor dezelfde schaal gekozen. Het was niet eenvoudig om de Engelse 

stellingen zo te vertalen dat ze nog steeds dezelfde betekenis hadden. 

De vragenlijst heb ik eerst bij dertien mensen uit mijn onmiddellijke omgeving (partner, 

(schoon)familie, vrienden) getest. Dit waren vijf vrouwen en acht mannen, voornamelijk 

twintigers, maar ook enkele personen van middelbare leeftijd. Al deze mensen waren bezig 

aan een opleiding of hebben ooit een opleiding aan een hogeschool of universiteit gevolgd. 

 

De opmerkingen hadden vooral betrekking op de onduidelijkheid van de vragen. Enerzijds 

vonden ze dat de vragen te letterlijk uit het Engels waren vertaald (bijv. Sara “geloofde” dat 

haar gedrag verkeerd was). Om hieraan tegemoet te komen heb ik de vragen steeds 

geherformuleerd tot ze wel duidelijk waren. Anderzijds wisten ze niet wat er met het “gedrag” 

(het nemen van drugs of het hebben van seks?) van de betrokkenen bedoeld werd. In de 

uiteindelijke vragenlijst is verduidelijkt dat het om het seksuele gedrag gaat. 

Wat meermaals terugkwam was de vraag om de verschillende antwoordcategorieën en niet 

alleen de uitersten (helemaal oneens – helemaal eens) te benoemen. Dit werd aangepast en in 

de definitieve survey overgenomen. Sommigen wisten ook niet goed wat GHB was, daarom is 

er tussen haakjes een verduidelijking in de casus aangebracht. 

Casus 

Sara is een 19-jarige universiteitsstudente. In de lesvrije week besluit ze om met enkele kotgenoten het einde 

van de examens te vieren. Terwijl ze aan het dansen is, wordt ze aangesproken door Steven, een jongen die ze 

herkent uit de les. Ze beginnen te babbelen en het wordt gezellig. Sara drinkt de ene alcoholische cocktail na de 

andere om zichzelf moed in te drinken. Ze is zoveel aandacht van een jongen niet gewoon.* 

 

Samen staan ze uitbundig te dansen op de muziek. Tot Sara zich plots heel duizelig en slaperig begint te voelen. 

Ze zegt tegen Steven dat ze terug naar haar kot wil gaan. Hij stelt voor om met haar mee te wandelen en Sara is 

daar mee akkoord. Aangekomen bij haar gebouw helpt Steven haar de trap op naar haar kot. Nadat ze hem 

bedankte, kussen ze elkaar. Steven probeert om onder haar bloes haar borsten aan te raken, maar Sara zegt dat 

ze dit niet wil. Wanneer ze merkt dat hij meer wil, zegt ze “nee”, maar ze is te suf om zich nog fysiek te kunnen 

verzetten en Steven heeft seks met haar. 

 

*Andere mogelijkheden waren: 

(2) Steven biedt haar iets te drinken aan en Sara vraagt om iets niet-alcoholisch. Zonder dat ze het weet, bestelt 

Steven telkens cocktails waar wel alcohol in zit. 

(3) Sara en Steven besluiten na verloop van tijd om GHB (een partydrug met een verdovend effect) te nemen. 

(4) Steven biedt Sara een drankje aan en hij giet wat GHB (een partydrug met verdovende werking) in haar 

cocktail zonder dat ze het weet. 
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Na de testfase werd de survey op 3 maart 2012 beschikbaar gemaakt via de link 

www.thesistools.com/thesiscriminologie. De vragenlijst kon vier weken lang ingevuld worden 

en werd op 31 maart 2012 offline gehaald. 

 

1.3 Onderzoekspopulatie 

Ik heb gekozen voor een populatie van universiteitsstudenten omdat deze relatief gemakkelijk 

te bereiken zijn. Maar ook omdat deze populatie in internationale onderzoeken naar DFSA, 

alcoholgebruik en ervaringen met seksueel geweld vaak wordt onderzocht (Corbin et al., 

2000; Kaysen et al., 2006; McCauley & Calhoun, 2008; Krebs et al., 2009a en 2009b; 

McCauley et al., 2009; Reed et al., 2009; Lawyer et al., 2010; Zinzow et al., 2010b; Bedard-

Gilligan et al., 2011; Novik et al., 2011). Door te kiezen voor een gelijkaardige populatie is er 

de mogelijkheid tot vergelijking tussen onderzoeken. Er is wel enige voorzichtigheid geboden 

bij het vergelijken met onderzoeken die in andere landen zijn gevoerd. Zo kunnen er culturele 

verschillen bestaan, maar ook verschillen in interpretatie van de vragen en in definiëring van 

de begrippen. 

 

Wegens het beperkte karakter van dit onderzoek in het kader van de masterproef, heb ik 

gekozen om mij te richten tot de studenten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit Gent. Meer specifiek gaat het hier om studenten die de opleiding rechten of 

criminologie volgen, een master-na-masteropleiding, een lerarenopleiding of een schakel- of 

voorbereidingsprogramma tot de masteropleiding rechten. 

 

De respondenten zijn de studenten die in het academiejaar 2011-2012 ingeschreven zijn voor 

een opleiding aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Aan hen werd 

gevraagd om enkele demografische achtergrondgegevens te melden (leeftijd, geslacht, 

vooropleiding en afkomst) en op te geven welke opleiding zij volgden aan de faculteit. 

De steekproef voor dit onderzoek diende ik dus te nemen uit de populatie van alle 

universiteitsstudenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Er zijn geen lijsten beschikbaar met 

alle studenten van de faculteit en het was ook niet mogelijk om via de facultaire 

studentenadministratie (FSA) naar alle studenten te e-mailen. Er kon dus geen random 

steekproef uit de gehele facultaire studentenpopulatie genomen worden. 
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Om deze redenen heb ik er voor gekozen om zo veel mogelijk studenten aan te zetten om deel 

te nemen aan de survey. Om dit te bereiken heb ik hen langs meerdere kanalen aangesproken. 

In de eerste plaats maakte ik gebruik van het internetplatform Minerva. Daar plaatste ik op de 

sites van de verschillende bachelor- en masteropleidingen en van de faculteit 

Rechtsgeleerdheid een oproep om de vragenlijst in te vullen. Dit gebeurde een keer begin 

maart en nog eens ter herhaling eind maart. In de tweede plaats ging ik langs in de lessen van 

de verschillende bachelor- en masteropleidingen rechten en criminologie. Daar stelde ik het 

onderzoek kort voor bij aanvang van de les. In de derde plaats hing ik posters op aan de 

prikborden op iedere verdieping in het faculteitsgebouw. Ook deelde ik flyers uit voordat de 

lessen begonnen en legde ik flyers in de inkomhal van het faculteitsgebouw. 

Tabel 3.1: Werving 

Datum Methode van werving 

3 maart Oproep geplaatst op Minerva 

5 maart 
Mondelinge oproep bij 2e bachelor rechten (les burgerlijk procesrecht) en bij 1e bachelor criminologie (les 

politiële en gerechtelijke organisatie). Posters ophangen. 

6 maart 
Mondelinge oproep bij master rechten (les socialezekerheidsrecht) en bij 2e bachelor criminologie (les 

kwalitatieve methoden). 

7 maart Mondelinge oproep bij 3e bachelor rechten (les strafvordering). 

9 maart 
Mondelinge oproep bij 3e bachelor criminologie (les deontologie en integriteitsbewaking) en bij 1e bachelor 

rechten (les sociale psychologie). 

12 maart 
Uitdelen flyers bij 2e bachelor rechten (les burgerlijk procesrecht) en bij 1e bachelor criminologie (les 

politiële en gerechtelijke organisatie). 

13 maart 
Uitdelen flyers bij master rechten (les socialezekerheidsrecht) en bij 2e bachelor criminologie (les 

kwalitatieve methoden). 

14 maart Uitdelen flyers bij 3e bachelor rechten (les strafvordering). 

16 maart 
Uitdelen flyers bij 3e bachelor criminologie (les deontologie en integriteitsbewaking), 1e master criminologie 

(les medische criminalistiek) en 1e bachelor rechten (les sociale psychologie). 

19 maart Flyers gelegd in de inkomhal van het faculteitsgebouw. 

27 maart Herhaling oproep op Minerva. 

 

1.4 Betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument 

1.4.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid in dit onderzoek heeft betrekking op de mate waarin de survey ook 

effectief de constructen meet die het beoogt te meten (Pauwels & Ponsaers, 2009). Wegens de 

beperktheid van dit onderzoek was het niet mogelijk om een test-hertest of paralleltest uit te 
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voeren (Hy et al., 1983; Pauwels & Ponsaers, 2009). De survey is echter wel gebaseerd op 

eerder uitgevoerde surveys en dus kan ik de resultaten wel met de bevindingen uit deze 

onderzoeken vergelijken. Hier kan ik dus kijken in welke mate het meetinstrument 

gelijkaardige resultaten oplevert bij een andere onderzoeker en in andere omstandigheden (Hy 

et al., 1983; Pauwels & Ponsaers, 2009). Er dient echter wel rekening gehouden te worden 

met mogelijke culturele verschillen tussen de studentenpopulaties uit de oorspronkelijke 

onderzoeken en deze uit mijn onderzoek. Bovendien is de vragenlijst ook vertaald uit het 

Engels waardoor er in de verwoording verschillen kunnen optreden. Dit kan de interpretatie 

van de vragen beïnvloeden. 

 

Het is ook belangrijk om de betrouwbaarheid van de gebruikte schalen in de vragenlijst te 

achterhalen. Hiervoor wordt de interne consistentie tussen de items die samen een schaal 

vormen berekend. De waarde die hieraan wordt toegekend is Cronbach’s alfa (α). Hoe hoger 

de waarde van α hoe beter de interne consistentie. Waarden vanaf .600 worden vaak ook nog 

acceptabel bevonden (Georg & Mallery, 2010). 

Vooraleer we de schalen gebruiken om berekeningen mee te maken, moet er eerst 

gecontroleerd worden of de schalen wel degelijk maar één construct meten (bijv. de schuld 

van het slachtoffer). Dit kan aan de hand van de dimension reduction in SPSS. Hierbij bleek 

dat bijna geen enkele van de schalen unidimensioneel was. Daarom werden zij telkens 

onderverdeeld in meerdere dimensies. Per dimensie (subschaal) heb ik dan Cronbach’s alfa 

(α) berekend. 

 

De schuld van het slachtoffer werd aan de hand van 9 items gemeten. Dit construct bestond 

uit twee dimensies die 58,1% van de variantie verklaarden. De eerste dimensie bestond uit 6 

vragen die peilden naar de mogelijkheid van het slachtoffer om te voorkomen wat er 

gebeurde, de gemaakte keuzes van het slachtoffer, de mate waarin het slachtoffer haar gedrag 

verkeerd vond, de mate waarin het haar schuld was dat er seks plaatsvond, de mate waarin ze 

de verkrachting veroorzaakte en de mate waarin ze ervoor verantwoordelijk was. De interne 

consistentie hiervan was goed (α = .820). 

De tweede subschaal betrof drie vragen die peilden naar de mate waarin het slachtoffer 

egoïstisch was, de mate waarin ze wist dat haar gedrag aanleiding zou geven tot seks en in 

welke mate het haar bedoeling was om de dader aan te zetten tot seks. Cronbach’s alfa bleek 

een betere waarde (α = .726) te hebben na weglating van de vraag naar egoïsme van het 

slachtoffer. 
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De schuld die de respondenten toeschreven aan de dader werd gemeten aan de hand van 9 

items die geen unidimensionele schaal vormden. Er werden twee dimensies onderscheiden, 

die 53,7% van de variantie verklaarden. 

De mate waarin de dader wist dat hij druk aan het uitoefenen was op het slachtoffer, de mate 

waarin hij de bedoeling had om seks te hebben, de mate waarin het de dader zijn fout was dat 

er seks was, de mate waarin hij het incident veroorzaakte en ervoor verantwoordelijk was, 

waren de 5 items die de eerste subschaal vormden. De betrouwbaarheid hiervan was goed (α 

= .843). 

Vier andere vragen vormden een tweede dimensie. Dit waren de mate waarin de dader had 

kunnen voorkomen wat er gebeurde, de mate waarin hij keuzemogelijkheden had, het 

egoïsme dat hij vertoonde en de mate waarin hij zijn gedrag verkeerd vond. Na weglating van 

de laatste 2 vragen was α  (= .653) nog steeds vrij matig. 

 

De geloofwaardigheid van het slachtoffer werd door 9 vragen gemeten. Eén ervan (de vraag 

naar de doeltreffendheid van het protest van het slachtoffer) werd weggelaten, omdat dit 

betere waarden van α opleverde. Ook hier werden er twee dimensies gevonden die 52,7% van 

de variantie verklaarden. 

In de eerste plaats bestond een subschaal uit de 6 vragen die peilden naar de mate waarin het 

slachtoffer werkelijk seks wou, de mate waarin het haar bedoeling was om seks te hebben, de 

duidelijkheid van haar weigering, de geloofwaardigheid van haar weigering, de mate waarin 

ze echt wou dat de dader stopte, en het geloof van de dader dat ze enkel “nee” zou zeggen om 

niet te los of te gemakkelijk over te komen. Hier was α = .732. 

In de tweede plaats vormden 2 items de tweede dimensie van het construct. Dit waren het 

geloof dat de dader hechtte aan het protest van het slachtoffer en de mate waarin de dader 

begreep dat hij moest stoppen wanneer ze “nee” zei. Met α = .639 was deze schaal echter vrij 

matig betrouwbaar. 

 

De twee items die beoogden te meten of de respondenten de casus zien als een geval van 

verkrachting vormden wel een unidimensionele en zeer betrouwbare (α = .948)  schaal. 

 

Tot slot waren er 20 vragen die peilden naar de mate van aanvaarding van 

verkrachtingsmythes bij de respondenten. Uit deze schaal werden 3 items weggelaten (de 

stelling dat de meeste verkrachters niet door de politie worden gevat, dat vrouwen toegang 

zouden moeten hebben tot zelfverdedigingslessen, en dat ondervraging bij aangifte door 
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vrouwelijke politieagenten zou moeten gebeuren) omdat dit betere waarden van α gaf. Verder 

bleek de schaal uit vier dimensies te bestaan die 58,7% van de variantie verklaarden. 

 

De eerste dimensie bestond uit 10 items (na weglating van de stelling dat mannen uit goede 

kringen niet verkrachten) en was met α = .871 goed betrouwbaar. De stellingen die deze 

schaal vormden, hadden betrekking op het gebruik van fysieke weerstand door een 

slachtoffer, op het niet gebruiken van een wapen door een dader, op de gewaagdheid van de 

kledij of de schaarsheid ervan, op de aanname dat vrouwen overdrijven over een verkrachting, 

op het flirten, of het kussen van een slachtoffer met de dader, op de veronderstelling dat 

verkrachting niet voorkomt in de vertrouwde omgeving van het slachtoffer, op de weigering 

van een slachtoffer dat als dubbelzinnig wordt ervaren en op het dronkenschap van een 

slachtoffer. 

 

Een tweede subschaal bestond uit 5 items. De stelling over het niet gebruiken van een wapen 

door een verkrachter en over de opvatting dat vrouwen opgewonden worden van gedwongen 

seks werden weggelaten. Zo bleven er nog 3 items over. Hier was α = .771 voor de schaal 

bestaande uit de stellingen dat vrouwen overdrijven over een verkrachting, dat ze mannen 

verleiden en dat ze mannen beschuldigen uit wraakmotieven. 

 

Een derde dimensie werd gevormd door twee vragen die keken naar de stelling dat mannen 

worden meegesleept door hun seksuele gevoelens, en dat ze hun seksuele driften niet kunnen 

beheersen. De betrouwbaarheid (α = .654) was hier echter vrij matig. 

 

De laatste schaal had met α = .710 wel een betere waarde, na weglating van het item over het 

niet gebruiken van een wapen door de dader. Twee items bleven nog over. Deze waren de 

stelling dat vrouwen stiekem verlangen om verkracht te worden en dat ze opgewonden 

worden van gedwongen seks. 
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1.4.2 Validiteit 

De validiteit of geldigheid van dit onderzoek richt zich vooral op inhoudsgeldigheid (content 

validity) dat aantoont in welke mate het meetinstrument alle onderdelen van een construct 

meet (Hy et al., 1983; Waege, 2006; Pauwels & Ponsaers, 2009). In deze studie zijn de 

constructen die de aansprakelijkheid van de dader en het slachtoffer, en de geloofwaardigheid 

van het slachtoffer beogen te meten onderverdeeld in meerdere items in de survey. Het gaat 

hier dus om sampling validiteit, omdat er wordt aangenomen dat deze deelaspecten ook 

effectief het construct meten (Hy et al., 1983; Waege, 2006; Pauwels & Ponsaers, 2009). 

Zoals hierboven besproken zijn niet altijd alle items weerhouden omwille van de 

betrouwbaarheid van de schalen. 

 

De aansprakelijkheid van zowel de dader als het slachtoffer werd onderverdeeld in negen 

items: de bekwaamheid om de situatie te veranderen, de keuzemogelijkheden, het egoïsme, 

het besef van verkeerd gedrag, het besef van gedrag dat de dader zou misleiden of het 

slachtoffer onder druk zou zetten, de intenties van beide personen; de fout voor, de 

veroorzaking van en de verantwoordelijkheid voor het plaatsvinden van seksueel geweld. 

 

De geloofwaardigheid van het slachtoffer werd onderverdeeld in tien vragen die onder meer 

peilden naar de intenties van het slachtoffer, de geloofwaardigheid en effectiviteit van haar 

protest, en de mate waarin de dader haar signalen verkeerd zou geïnterpreteerd hebben. 

De andere gemeten percepties, namelijk het genot van zowel de dader als het slachtoffer, en 

het trauma van het slachtoffer werden telkens aan de hand van één vraag gemeten. 

Tabel 3.2: Overzicht betrouwbaarheid (sub)schalen  

Construct Subschaal Cronbach’s alfa 

Schuld van het slachtoffer 
Verantwoordelijkheid van het slachtoffer .820 

Intentie van het slachtoffer .726 

Schuld van de dader 
 Verantwoordelijkheid van de dader .843 

Mogelijkheden van de dader .653 

Geloofwaardigheid van het 

slachtoffer 

Geloofwaardigheid van het slachtoffer .732 

Interpretatie door de dader .639 

Labelen als verkrachting - .948 

Aanvaarding van 

verkrachtingsmythes 

Verantwoordelijkheid van de vrouw .871 

 Vrouwen liegen en verleiden .771 

 Mannen kunnen er niet aan doen .654 

Vrouwen willen verkracht worden .710 
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De interne validiteit betreft in deze survey de mate waarin de onafhankelijke variabelen 

(geslacht, middel, intentie) wel degelijk verantwoordelijk zijn voor de variatie in de mate 

waarin de respondenten schuldassociaties maken (Hy et al., 1983; Pauwels & Ponsaers, 

2009). Om dit te weten te komen is er een variantie-analyse (ANOVA) uitgevoerd. Wanneer 

deze significante verschillen oplevert, kunnen we aannemen dat de onafhankelijke variabele 

verantwoordelijk is voor de variatie in de scores op de schalen. Deze analyse wordt later in dit 

hoofdstuk meer uitgebreid beschreven. 

 

De externe validiteit heeft in deze studie betrekking op de mate waarin de gevonden 

schuldattributies en aanvaarding van verkrachtingsmythes ook veralgemeend kunnen worden 

naar andere settings, populaties, tijdsperiodes… (Hy et al., 1983; Pauwels & Ponsaers, 2009). 

Later zal aan bod komen dat de respondenten niet altijd representatief zijn voor de hele 

faculteit. Bovendien is het ook moeilijk om de resultaten te veralgemenen naar de studenten 

van alle opleidingen aan de Universiteit Gent, laat staan naar een nog algemenere populatie. 

 

1.5 Ethische aspecten 

In de eerste plaats is het belangrijk om de verkregen data vertrouwelijk te houden en de 

identificeerbaarheid van de respondenten te vermijden (Billiet, 2006). Dit aspect met 

betrekking tot anonimiteit is in deze internet-survey echter minder een probleem omdat de 

onderzoeker zelf de data niet kan koppelen aan een specifieke respondent. De studenten 

moesten wel enkele demografische variabelen invullen, maar deze konden niet leiden tot 

identificatie. Ook zijn de IP-adressen van de respondenten niet zichtbaar gemaakt.  

 

In de tweede plaats moet de onderzoeker weigeringen tot deelname respecteren, hoewel er 

wel (in beperkte mate) herinneringen mogen worden gestuurd (Billiet, 2006). In deze studie 

heb ik de studenten meermaals aangesproken (via Minerva, mondelinge oproepen, flyers) om 

de vragenlijst in te vullen. 

 

Tot slot is ook informed consent een noodzakelijk aspect in dit onderzoek. De respondenten 

kregen bij het werven en op de startpagina van de internet-survey informatie over de opzet en 

het doel van het onderzoek en over de gegarandeerde anonimiteit van hun deelname (Hy et 

al., 1983; Billiet, 2006). De bedoelingen van het onderzoek, namelijk het meten van het 

maken van schuldattributies en de mate van acceptatie van verkrachtingsmythes, kon ik echter 
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niet zo expliciet formuleren. Daarom stond er in de inleidende tekst dat het de bedoeling was 

om te weten te komen hoe studenten een seksuele gebeurtenis beoordelen. De algemene opzet 

werd geformuleerd als het onderzoeken van de percepties van studenten over seksuele 

betrekkingen. Hoewel beide omschrijvingen niet volledig correct zijn, wou ik met deze 

formuleringen vermijden dat studenten zouden beïnvloed worden door het gebruik van de 

woorden “verkrachtingsmythes” en “schuldattributies”, of dat ze hierdoor sociaal wenselijk 

zouden antwoorden op de vragen. 

 

1.6 Beperkingen van het onderzoek 

Zoals ieder onderzoek heeft ook deze internet-survey enkele beperkingen. Ten eerste is de 

studie enkel gericht op studenten en kunnen er dus geen uitspraken gedaan worden over de 

algemene Belgische bevolking. Bovendien betreffen deze resultaten enkel de studenten van de 

faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent en niet deze van andere faculteiten of 

van andere Belgische universiteiten. Mogelijks verschillen de studenten van de faculteit 

Rechtsgeleerdheid met de studenten van de andere faculteiten op het vlak van de onderzochte  

constructen. 

 

Uiteraard moet ik er rekening mee houden dat niet alle studenten van de faculteit bereikt zijn 

en dit gevolgen heeft voor de representativiteit van de sample. Door berichten op het forum 

Minerva te plaatsen en langs te gaan in de lessen heb ik een selectief publiek aangesproken. 

Er zijn ongetwijfeld een pak studenten die niet naar de lessen komen of die zelfs de forums op 

Minerva niet lezen. Ook de studenten van de master-na-masteropleidingen en de 

lerarenopleidingen zijn niet specifiek aangesproken. 

Overigens is de responsgraad vrij laag. Amper 5,4 procent van de 5102 studenten van de 

faculteit Rechtsgeleerdheid (cijfers afkomstig van de IT-dienst van de centrale administratie) 

heeft de survey ingevuld. Hier kunnen verschillende redenen voor bestaan. Zo kan het 

onderzoek hen niet aangesproken hebben of heb ik het niet aantrekkelijk genoeg voorgesteld. 

Of de studenten werden al overstelpt uit alle hoeken met vragen om deel te nemen aan 

verschillende onderzoeken van andere thesisstudenten, en misschien sprong dit onderzoek er 

dan niet uit. Of misschien heb ik de studenten onvoldoende aangespoord en gemotiveerd om 

deel te nemen en hadden de studenten meer incentives nodig. 
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Ten tweede beoogt deze survey de schuldattributies, definities van verkrachting en mate van 

aanvaarding van verkrachtingsmythes te meten wanneer er sprake is van “drug-facilitated 

sexual assault”. Er wordt echter geen prevalentie van het fenomeen gemeten. Dit blijft nog 

steeds een moeilijk te kennen gegeven in België. 

 

Ten derde zijn er beperkingen aan het gebruik van een kwantitatief design. Zo weten we wel 

wat de gemiddelde scores zijn op de schalen, maar weten we niets over de individuele scores. 

Bovendien blijft ook het denkproces achter de antwoorden onbelicht. Het lijkt me interessant 

om te weten hoe mensen een casus beoordelen, maar vooral ook waarom ze bepaalde 

gedachten formuleren.  

 

Ten laatste houdt het werken met een internet-survey in dat de onderzoeker, maar zeker ook 

de respondenten op een degelijke manier met een computer en het internet om kunnen gaan. 

Hoewel deze middelen in de hedendaagse samenleving wijdverspreid worden gebruikt, mag 

er niet zomaar aangenomen worden dat alle studenten in staat zijn om er goed mee te werken. 

Niet iedereen in de algemene bevolking heeft trouwens een gelijke toegang tot het internet 

(Couper et al., 2007). In deze studie is dit mijns inziens minder het geval omdat er aan de 

universiteit genoeg mogelijkheden voor studenten zijn voorzien om gebruik te maken van een 

computer met internetverbinding. 

 

2. Analyse van de data 

2.1 Variantie-analyse 

De verzamelde data werden ingevoerd in SPSS en met dit statistisch verwerkingsprogramma 

geanalyseerd. Ik heb gekozen voor een één-factor en twee-factor variantie-analyse (ANOVA). 

Aan de hand van de één-factor ANOVA kon ik achteralen of de onafhankelijke variabelen een 

significante invloed (hoofdeffect) hadden op de verschillen in beantwoording van de vragen. 

De twee-factor ANOVA gebruikte ik om te weten of de onafhankelijke variabelen op elkaar 

inwerken (interactie-effect). De onafhankelijke variabelen waren geslacht (man of vrouw), 

middel (alcohol of GHB), en  intentie van het slachtoffer om het middel te nemen (vrijwillig 

of onvrijwillig). 

De antwoorden op de schalen kregen een numerieke waarde toegekend, zodat ze als een 

metrische (interval) variabele konden worden beschouwd. Zo werd “helemaal oneens” 

gelijkgesteld aan 1, “oneens” werd 2, “eerder oneens” werd 3, “neutraal” werd 4, “eerder 
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eens” werd 5, “eens” werd 6, “helemaal eens” werd 7. Afhankelijk van het aantal vragen5 per 

(sub)schaal kon de berekende score gaan van minimum 1 tot maximum 70. 

Vooraleer ik de één-factor ANOVA mocht uitvoeren, moest ik eerst testen of de afhankelijke 

variabelen ongeveer normaal verdeeld waren en of de varianties tussen de groepen die werden 

vergeleken gelijkaardig waren. Dit eerste werd getest, maar de afhankelijke variabelen waren 

niet altijd normaal verdeeld. Toch heb ik besloten om een één-factor ANOVA uit te voeren6 

als aan de tweede te onderzoeken voorwaarde, de test of homogeinity of variances, was 

voldaan. Bij deze test keek ik naar de waarde van Levene’s F. Wanneer deze waarde kleiner 

was dan .05 mocht ik de ANOVA niet uitvoeren. Een oplossing hiervoor was het gebruik van 

de Welch test, of de robust test of equality of means (George & Mallery, 2010; Laerd 

Statistics, 2012a). 

 

Om te weten of de verschillen in scores te wijten waren aan de onafhankelijke variabelen, 

moest ik kijken naar de F-ratio bij de één-factor ANOVA of de FWelch-ratio bij de Welch-test. 

In beide gevallen betekent een F-waarde groter dan 1 dat de verschillen tussen de groepen 

groter zijn dan de verschillen binnen de groepen. De p-waarde (probability) geeft aan of dit 

verschil ook significant is. Wanneer deze waarde kleiner is dan .05 wil dit zeggen dat de kans 

dat deze verschillen louter op toeval berusten kleiner is dan 5 procent (George & Mallery, 

2010; Pauwels, 2010). 

 

Het onderzoeken van interactie-effecten gebeurde door het uitvoeren van een twee-factor 

ANOVA. Vooraleer ik deze analyse mocht gebruiken, moest ik per subschaal testen of de 

significantie bij Levene's test of equality of error variances groter was dan .05. Wanneer dit 

niet het geval was, kon ik geen twee-factor ANOVA uitvoeren7. Bij de schalen waarbij de 

analyse wel mocht worden uitgevoerd, heb ik telkens gekeken naar de F-waarde en de 

significantie. Opnieuw geldt dat als de F-waarde groter is dan 1 en de p-waarde kleiner is dan 

.05, de verschillen significant zijn. In dit geval is er dan dus sprake van een interactie-effect. 

                                                            
5 Bijvoorbeeld: de subschaal “verantwoordelijkheid van de dader” bij het beoordelen van de schuld van de dader 
in de casus bestaat uit 5 items. Als er telkens met “helemaal oneens” (score = 1) werd geantwoord, is de 
minimale score op deze schaal dus 5. Als er telkens met “helemaal eens” (score = 7) werd geantwoord, is de 
maximale score dan ook 35. 
6  In het kader van deze masterproef volgde ik initiatielessen SPSS georganiseerd door prof. dr. Pauwels en 
gegeven door mevrouw Dafne Bourgois. Zij heeft mij uitgelegd dat vooral de test of homogeinity of variances 
van belang is bij het uitvoeren van een één-factor ANOVA en niet zozeer de normale verdeling van de 
afhankelijke variabelen (Correspondentie via e-mail, 5 april 2012). 
7 Dit was het geval bij twee schalen, namelijk “verantwoordelijkheid van de dader” en de schaal die meet of de 
situatie gelabeld wordt als verkrachting. Bij beide schalen was de significantie = .001 en mocht er dus geen 
twee-factor ANOVA worden uitgevoerd. 
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Hoe dit interactie-effect juist in elkaar zit, wordt dan aan de hand van een test van de 

eenvoudige hoofdeffecten verklaard (George & Mallery, 2010; Laerd Statistics, 2012b). 

 

2.2 Samenhang tussen de constructen 

De samenhang tussen de verschillende subschalen werd berekend aan de hand van Spearmans 

rangcorrelatiecoëfficient (rs). Dit omdat de variabelen niet normaal verdeeld moeten zijn om 

deze berekening uit te voeren en omdat deze correlatie niet gevoelig is voor extreme waarden 

(outliers). De waarden van rs liggen tussen -1 en +1. Hoe meer de correlaties naar (±)1 neigen, 

hoe sterker de samenhang (George & Mallery, 2010; Laerd Statistics, 2012c). 

 

3. Tussenbesluit 

KWANTITATIEF ONDERZOEK 

Het design van dit onderzoek is kwantitatief omdat er kan gekeken worden of de 

onafhankelijke variabelen een significante invloed hebben op de beantwoording van de 

vragen. Ook kan de mogelijke samenhang tussen de constructen (verkrachtingsmythes en 

beoordeling van de casus) berekend worden. Het biedt bovendien de mogelijkheid om te 

vergelijken met gelijkaardig, buitenlands onderzoek. 

 

In dit geval heb ik geopteerd om de survey via internet af te nemen. Op deze manier kon ik de 

studentenpopulatie gemakkelijk en goedkoop bereiken. Uiteraard heeft deze methode voor- en 

nadelen. Zo is het positief dat bij een zelf in te vullen vragenlijst studenten zelf kunnen kiezen 

waar en wanneer ze deze invullen (Hy et al., 1983), maar ze zouden bovendien ook eerlijker 

en minder sociaal wenselijk antwoorden (Fricker & Schonlau, 2002). De afwezigheid van de 

onderzoeker kan een gevoel van privacy en anonimiteit scheppen en er is geen beïnvloeding 

door de persoon van de onderzoeker (Hy et al., 1983, Billiet & Carton, 2006). Als de 

onderzoeker niet aanwezig is, kan deze ook geen duiding geven bij de vragen. Dit is dan weer 

een nadeel. Het is ook moeilijker om de non-respons te onderzoeken (Hy et al., 1983). Tot 

slot zouden web-surveys een lagere responsgraad hebben en worden ze sneller ingevuld wat 

leidt tot verlies van datakwaliteit. Respondenten zouden ook meer neutraal of niet antwoorden 

(item-non-response) of meer kiezen voor de optie “ik weet het niet” (Fricker & Schonlau, 

2002; Heerwegh & Loosveldt, 2008). 
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De vragenlijst en de casus uit dit onderzoek is gebaseerd op deze van Angelone et al. (2007). 

De aanvaarding van verkrachtingsmythes werd gemeten aan de hand van de IRMA-SF, zoals 

ook gebeurde in het onderzoek van Girard & Senn (2008). De vragen werden eerst getest en 

aangepast op het vlak van duidelijkheid en te letterlijke vertaling. Ook werden alle 

antwoordcategorieën benoemd. De survey was van 3 maart tot en met 31 maart 2012 online 

beschikbaar. 

 

De beoogde populatie in dit onderzoek waren de studenten die in het academiejaar 2011-2012 

ingeschreven zijn voor een opleiding aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 

Gent. Het was niet mogelijk om een random steekproef uit deze populatie te nemen. Daarom 

heb ik getracht om zo veel mogelijk studenten aan te spreken en te motiveren om aan dit 

onderzoek deel te nemen. Dit gebeurde door berichten te plaatsen op het forum Minerva, door 

mondelinge aankondigingen aan het begin van de lessen, door flyers uit te delen in alle 

opleidingsjaren en door posters op te hangen op iedere verdieping van het faculteitsgebouw. 

 

De betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument werden getest. De betrouwbaarheid 

van de schalen berekende ik aan de hand van de interne consistentie van de items, wat 

gegeven werd door de waarde Cronbach’s alpha (α). Veel van deze schalen waren echter niet 

unidimensioneel, waardoor er telkens subschalen moesten worden onderscheiden. Meestal 

hadden de dimensies een goede interne consistentie (α was groter dan .700 of .800), maar er 

waren enkele schalen (“mogelijkheden van de dader”; “interpretatie door de dader”; “mannen 

kunnen er niet aan doen”) met een iets matigere waarde (α lag rond .650). 

De validiteit van het onderzoek is sampling validiteit (Waege, 2006; Pauwels & Ponsaers, 

2009), er wordt aangenomen dat alle onderdelen van de constructen ook effectief worden 

gemeten. Bijna alle constructen werden geoperationaliseerd aan de hand van meerdere items. 

De interne validiteit betreft de mate waarin de onafhankelijke variabelen verantwoordelijk 

zijn voor de variatie in de scores op de schalen (Hy et al., 1983; Pauwels & Ponsaers, 2009). 

Dit kunnen we te weten komen aan de hand van de variantie-analyse (ANOVA). De externe 

validiteit is de mate waarin de gevonden resultaten kunnen veralgemeend worden naar andere 

settings, populaties… (Hy et al., 1983; Pauwels & Ponsaers, 2009). 

 

De data werden vertrouwelijk gehouden en er kon geen link gelegd worden met de respondent 

zelf. De IP-adressen waren immers niet zichtbaar, waardoor identificatie niet mogelijk was. In 

de introductietekst bij de internet-survey kon niet expliciet vermeld worden dat het ging om 
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een onderzoek naar de aanvaarding van verkrachtingsmythes en het maken van 

schuldassociaties. Zo probeerde ik te vermijden dat deze informatie de antwoorden van de 

respondenten zouden beïnvloeden (bijv. sociale wenselijkheid). Daarom heb ik geschreven 

dat het de bedoeling was om de mening van studenten te weten over een seksuele gebeurtenis 

en dat ik wou onderzoeken wat de percepties van studenten zijn over seksuele betrekkingen. 

 

Dit onderzoek is beperkt omdat het slechts een klein deel van de studenten heeft bereikt, 

zowel in vergelijking met de gehele faculteit als met de universiteit. Bovendien zegt het 

onderzoek niets over de percepties van de algemene bevolking en de prevalentie van het 

fenomeen DFSA. Daarenboven geeft dit onderzoek geen inzicht in de denkprocessen achter 

de antwoorden en houdt het gebruik van een internet-survey de veronderstelling in dat 

iedereen toegang heeft tot en kan werken met computers en internet. 

 

ANALYSE VAN DE DATA 

De één-factor variantie-analyse (ANOVA) of Welch-test werd uitgevoerd om te weten of de 

onafhankelijke variabelen (geslacht, middel en intentie) een significante invloed hadden op de 

verschillen in beantwoording van de vragen. De twee-factor ANOVA werd gebruikt om 

mogelijke interactie-effecten tussen de onafhankelijke variabelen te ontdekken. 

 

Om te weten of er  een samenhang bestond tussen de schalen die de aanvaarding van 

verkrachtingsmythes meten en deze die de casus beoordelen, werden de correlaties (aan de 

hand van Spearmans rangcorrelatiecoëfficient) tussen de verschillende subschalen berekend. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten van de internet-survey 

Inleiding 

In dit hoofdstuk behandel ik de resultaten van de internet-survey die via de statistische 

verwerking van de data bekomen zijn. Om dit deel overzichtelijk te houden, heb ik het in vijf 

grote categorieën onderverdeeld. 

 

Ten eerste overloop ik de kenmerken van de studenten die hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. Meer specifiek kijk ik hier naar geslachts- en leeftijdsverdeling, naar 

opleidingsniveau en afkomst van de respondenten. Bovendien vergelijk ik de sample uit mijn 

onderzoek met de totale studentenpopulatie van de faculteit Rechtsgeleerdheid. 

Ten tweede bespreek ik de aanvaarding van verkrachtingsmythes door de respondenten. Hier 

begin ik met een algemeen beeld en daarna specificeer ik of er verschillen zijn tussen de 

geslachten bij het beantwoorden van de vier subschalen. Ik eindig met een vergelijking met 

resultaten uit buitenlands onderzoek. 

Ten derde ga ik dieper in op hoe de respondenten de casus hebben beoordeeld. Telkens 

vermeld ik of de onafhankelijke variabelen (geslacht, middel en intentie) een significante 

invloed hebben op de beantwoording van de vragen. Enkel wanneer er interactie-effecten zijn, 

neem ik deze op in de tekst. De overige cijfers hiervan zijn te vinden in bijlage. In een eerste 

paragraaf (3.1) beschrijf ik hoe het slachtoffer uit de casus werd beoordeeld. Dit wordt gedaan 

aan de hand van vier parameters: de schuld van het slachtoffer (3.1.1), haar 

geloofwaardigheid (3.1.2), het ervaren genot van het slachtoffer (3.1.3) en het opgelopen 

trauma (3.1.4).  De beoordeling van de dader uit de casus vormt een tweede paragraaf (3.2). 

Bij het beoordelen van de dader komen twee aspecten aan bod: de schuld van de dader (3.2.1) 

en het genot dat hij zou ervaren hebben door de verkrachting (3.2.2). Een laatste paragraaf 

(3.3) beschrijft in welke mate de respondenten de casus als een verkrachting zouden 

omschrijven. Bij ieder element wordt ook een vergelijking met andere onderzoeken gemaakt. 

Ten vierde ga ik na of er samenhang is tussen de antwoorden op de schalen die de 

aanvaarding van verkrachtingsmythes meten en deze die de beoordeling van de casus 

inhouden. Ook kijk ik hier of er verschillen zijn naargelang de onafhankelijke variabelen en 

maak ik de vergelijking met buitenlands onderzoek. 
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Tot slot formuleer ik de vier gestelde hypothesen opnieuw en bespreek ik of ze aanvaard of 

verworpen kunnen worden. 

 

1. Beschrijving van de respondenten 

In totaal hebben 297 studenten aan het onderzoek deelgenomen. Er werden 21 vragenlijsten 

niet opgenomen in de analyse omdat zij grotendeels niet ingevuld waren of omdat de 

achtergrondvariabelen ontbraken. Zo bleven er 275 respondenten (5,4% van de totale 

studentenpopulatie van de faculteit) over. In de volgende paragrafen geef ik een beschrijving 

van deze studenten. Daarnaast geef ik ook cijfers van de hele faculteit Rechtsgeleerdheid. 

Deze heb ik gekregen via de IT-dienst van de centrale studentenadministratie van de 

Universiteit Gent. Het gaat hier telkens om inschrijvingen, niet om personen. Wanneer 

studenten in zowel een bachelor- als een masteropleiding zijn ingeschreven, worden ze 

bijgevolg dubbel geteld. Het totale aantal van 5102 studenten is dus een overschatting. Ook 

heb ik enkel gekeken naar de cijfers voor de bachelor- en masteropleidingen van de rechten en 

de criminologische wetenschappen, voor de master-na-masteropleidingen8, en voor het 

voorbereidings- en schakelprogramma tot master in de rechten. De doctoraatsstudenten, de 

gast- en uitwisselingsstudenten en de twee permanente vormingen (“Bemiddeling” en 

“Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts”) heb ik niet meegeteld omdat het ook niet 

de bedoeling was om deze te bereiken. De lerarenopleidingen waren niet opgenomen in de 

tabellen die ik heb ontvangen. 

 

1.1 Geslacht 

Er deden 69.1 procent vrouwelijke en 30.9 procent mannelijke studenten mee aan het 

onderzoek. Van alle studenten aan de faculteit zijn 59.2% vrouwen en 40.8% mannen. Er is 

dus een lichte oververtegenwoordiging van vrouwen in mijn sample. 

 

                                                            
8 Dit zijn de European Master in Law and Economics, de Master of Advanced Studies in European Law, de 
Master in fiscaliteit, de Master in de maritieme wetenschappen en de Master in het notariaat. 

Tabel 4.1: Geslachtsverdeling respondenten 
Geslacht Faculteit Onderzoek 

Man 2082 40.8% 85 30.9% 
Vrouw 3020 59.2% 190 69.1% 
Totaal 5102 100% 275 100% 
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1.2 Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 21,5 jaar (mediaan is 21 jaar). Het merendeel 

(meer dan 70%) van de participanten was tussen de 20 tot en met 22 jaar. In vergelijking met 

de leeftijdsverdeling van de volledige faculteit is dit een scheve verdeling. De gemiddelde 

leeftijd van alle studenten is 23,7 jaar (mediaan is 22 jaar). Ook is 20 procent van de 

studenten aan de faculteit ouder dan 25 jaar terwijl dit in mijn onderzoek amper 2 procent is. 

 

1.3 Opleiding 

De grootste categorie van respondenten kwam uit de bacheloropleiding van de criminologie 

(48.7%). Daarna volgden de studenten uit de bacheloropleiding van de rechten (24.7%), de 

studenten uit de masteropleiding criminologie (12.7%) en deze uit de masteropleiding rechten 

(10.9%). Zeer weinig respondenten waren bezig aan een master-na-masteropleiding (1.1%) of 

een andere opleiding (1.8%) binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid. 

De bacheloropleiding rechten is de grootste aan de faculteit Rechtsgeleerdheid met 42.7% van 

de studenten. De bacheloropleiding criminologie beslaat slechts 17.3% van de gehele 

faculteit. Er is dus duidelijk een vertekend beeld. 

Tabel 4.3: Opleiding aan de faculteit Rechtsgeleerdheid 

Opleiding Faculteit Onderzoek 
Bachelor rechten 2181 42.7% 68 24.7% 
Master rechten 1133 22.2% 30 10.9% 

Bachelor criminologie 885 17.3% 134 48.7% 
Master criminologie 376 7.4% 35 12.7% 

Master-na-master 404 7.9% 3 1.1% 
Andere 123 2.4% 5 1.8% 
Totaal 5102 100% 275 100% 

Tabel 4.2: Leeftijdsverdeling respondenten 
Leeftijd Faculteit Onderzoek 

18 11 0.2% 0 0.0% 
19 629 12.4% 22 8.0% 
20 619 12.2% 68 24.8% 
21 518 10.2% 59 21.5% 
22 723 14.2% 70 25.5% 
23 716 14.1% 26 9.5% 
24 513 10.1% 13 4.7% 
25 306 6.0% 10 3.6% 

>25 1053 20.6% 6 2.2% 
Totaal 5088 100% 274 100% 
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De meerderheid van de studenten volgde algemeen secundair onderwijs (91.1%) voor zij aan 

hun opleiding aan de universiteit begonnen. Een minderheid had technisch (7.0%) of beroeps 

(1.1%) secundair onderwijs gevolgd of een andere vorm van onderwijs (0.7%). Dit komt 

ongeveer overeen met de cijfers voor alle studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Bijna 

90% van de studenten was scholier in het ASO, 6 procent in het TSO, 0.5 procent in het BSO 

en 3.5 procent in een andere vorm van secundair onderwijs.  

Tabel 4.4: Opleiding in het secundair onderwijs 
Opleiding secundair onderwijs Faculteit Onderzoek 

ASO 3448 89.9% 246 91.1% 
TSO 232 6.0% 19 7.0% 
BSO 20 0.5% 3 1.1% 

Andere 135 3.5% 2 0.7% 
Totaal 3835 100% 275 100% 

1.4 Afkomst 

Bij 93% van de respondenten zijn beide ouders in België geboren. In 4.8% van de gevallen 

was één van beide ouders niet in België geboren en in 2.2% waren beide ouders niet in België 

geboren. Nederland werd het vaakst als geboorteland van één van de ouders of van beide 

vermeld. Maar ook andere Europese (Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Kroatië) en niet-

Europese (Marokko, Turkije, Verenigde Staten, Suriname, Congo) landen werden als 

geboorteland van de ouder(s) opgegeven. Een vergelijking maken met de hele faculteit is 

moeilijk, omdat de studenten niet verplicht zijn deze gegevens in te vullen. Daardoor hebben 

meestal de helft (of zelfs meer) van de studenten niet aangegeven of één van hun beide ouders 

een niet-Belgische origine heeft. 

 

2. Aanvaarding van verkrachtingsmythes 

2.1 Algemeen beeld 

Wanneer we kijken naar de totale populatie (zonder onderscheid naar geslacht, het ingenomen 

middel of de intentie om het middel in te nemen) verkrijgen we volgende resultaten.  Op de 

subschaal “verantwoordelijkheid van de vrouw” werd gemiddeld geantwoord dat een 

vrouw niet verantwoordelijk is voor verkrachting. Deze schaal bestond uit 10 stellingen die 

vrouwen verantwoordelijk stellen voor een verkrachting wanneer ze (1) dronken zijn, (2) de 

dader kussen, (3) geen fysieke weerstand bieden, (4) gewaagd of (5) schaars gekleed zijn of 

(6) flirten. Ook wanneer de dader (7) geen wapen gebruikte, (8) iemand uit de vertrouwde 
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omgeving van het slachtoffer is, worden vrouwen verantwoordelijk geacht. De stellingen die 

beschrijven dat vrouwen (9) overdrijven over de mate waarin verkrachting hen aangrijpt en 

(10) worden verkracht omdat ze te dubbelzinnig “nee” zeiden, zijn hier ook nog in 

opgenomen. 

 

Een tweede element bij het meten van de aanvaarding van verkrachtingsmythes is de 

dimensie “vrouwen liegen en verleiden”. Deze houdt in dat vrouwen (1) mannen 

beschuldigen van verkrachting uit wraak, (2) overdrijven over de mate waarin verkrachting 

hen aangrijpt en (3) mannen verleiden en daarna van verkrachting spreken. Hierop werd er 

gemiddeld vrij neutraal geantwoord. Dit wil zeggen dat de respondenten zich neutraal (in het 

midden van het spectrum) positioneren en zich niet positief noch negatief over de stellingen 

uitspreken. 

 

Twee items vormden een derde subschaal “mannen kunnen er niet aan doen”, namelijk dat 

mannen (1) worden meegesleept door hun seksuele gevoelens en (2) hun driften niet kunnen 

beheersen. Ook hier werd er gemiddeld neutraal geantwoord. De respondenten spraken zich 

hierover dus niet negatief, maar ook niet positief uit. 

 

 De laatste dimensie “vrouwen willen verkracht worden” bestond uit twee stellingen. Dit 

waren de veronderstellingen dat vrouwen (1) het opwindend vinden om gedwongen te worden 

tot seks en (2) er stiekem naar verlangen om verkracht te worden. De respondenten 

antwoordden gemiddeld negatief. Ze vonden dus niet dat vrouwen naar verkrachting 

verlangen of er opgewonden door worden. 

 

2.2 Genderverschillen 

Om te kijken of de onafhankelijke variabel geslacht een invloed had op de beantwoording van 

de vragen, heb ik telkens per subschaal gekeken naar de aanwezigheid van significante 

verschillen. Bij drie van de vier dimensies blijkt er een significant verschil te zijn tussen 

Tabel 4.5: Verkrachtingsmythes (algemeen)  

Subschaal Aantal Minimum- 
maximum score Gemiddelde Standaard-

afwijking 
Verantwoordelijkheid v/d vrouw 275 10 – 70 19.4 7.9 

Vrouwen liegen en verleiden 275 2 – 14 8.1 3.2 

Mannen kunnen er niet aan doen 275 2 – 14 8.2 2.6 

Vrouwen willen verkracht worden 275 2 – 14 4.0 2.2 
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mannen en vrouwen. In elk van deze gevallen komt naar voor dat mannen toch in iets hogere 

mate de mythes aanvaarden. Zo achtten mannen de vrouw toch nog iets meer 

verantwoordelijk voor het plaatsvinden van verkrachting dan vrouwen 

(“verantwoordelijkheid van de vrouw”), hoewel beide geslachten de vrouw weinig tot 

matig verantwoordelijk achten. Vrouwen vonden minder dan mannen dat vrouwen liegen en 

verleiden wanneer het op verkrachting aankomt (“vrouwen liegen en verleiden”). Mannen 

konden zich dan weer meer dan vrouwen vinden in de stellingen die de daders van 

verkrachting verontschuldigen door te wijzen op seksuele driften en impulsen (“mannen 

kunnen er niet aan doen”). Beide geslachten vonden echter dat vrouwen niet verlangen naar 

verkrachting en er ook niet opgewonden door raken (“vrouwen willen verkracht worden”). 

 

Voor geen enkele schaal werd een hoofdeffect gevonden van de onafhankelijke variabelen 

middel en intentie. Er was ook geen enkel interactie-effect tussen de drie onafhankelijke 

variabelen geslacht, middel en intentie. 

 

2.3 Vergelijking met ander onderzoek 

Girard & Senn (2008) deden gelijkaardig onderzoek in Canada. Zij gaven een casus aan hun 

respondenten waarin het slachtoffer (1) vrijwillig alcohol dronk, (2) onvrijwillig alcohol 

dronk, (3) vrijwillig GHB gebruikte, (4) onvrijwillig GHB gebruikte en (5) noch alcohol noch 

GHB gebruikte. Telkens werd het slachtoffer door een kennis verkracht. Zij gebruikten 

eveneens de IRMA-SF en vonden zeer duidelijke verschillen tussen de geslachten. In hun 

onderzoek aanvaardden mannen significant meer de verkrachtingsmythes dan vrouwen. 

 

Tabel 4.6: Verkrachtingsmythes (onafhankelijke variabelen)   

Subschaal On-
afhankelijke 

Aantal 
(N) 

Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard-

afwijking 
F-ratio/ 
Welch Significantie 

Verantwoordelijk-
heid van de vrouw 

Man 85 
10 – 70 

22.6 8.2 
FWelch=20.53 .000 

Vrouw 190 18.0 7.2 

Vrouwen liegen en 
verleiden 

Man 85 
2 – 14 

9.3 3.2 
F=19.47 .000 

Vrouw 190 7.5 3.1 

Mannen kunnen er 
niet aan doen 

Man 85 
2 – 14  

8.9 2.6 
F=8.30 .004 

Vrouw 190 7.9 2.6 

Vrouwen willen 
verkracht worden 

Man 85 
2 – 14 

4.3 2.0 
F=2.66 .104 

Vrouw 190 3.9 2.2 
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Deze bevinding komt wel in meer onderzoeken naar voor (Allison & Wrightsman, 1993; 

Ward, 1995; Johnson, Kuck & Schander, 1997; Sinclair & Bourne, 1998; Perreault et al., 

2005; Newcombe et al., 2008; Suarez & Gadalla, 2010). Dit wordt echter genuanceerd omdat 

de antwoorden van mannen en vrouwen vaak aan dezelfde kant van het spectrum gesitueerd 

zijn, waardoor van een echte kloof tussen de geslachten geen sprake is (Gerger et al., 2007). 

 

Voor drie van de vier dimensies die de aanvaarding van verkrachtingsmythes beoogden te 

meten, vond ik significante verschillen. Ook in mijn onderzoek aanvaardden mannen de 

verkrachtingsmythes iets meer dan vrouwen, maar de verschillen tussen beide seksen zijn 

eigenlijk niet zo groot. Dit komt overeen met de eerder vermelde onderzoeken en met de 

nuance van Gerger et al. (2007).  

 

3. Beoordeling van de casus over DFSA 

3.1 Beoordeling van het slachtoffer 

Om te weten hoe de respondenten het slachtoffer uit de casus beoordeelden, waren er in de 

survey vragen opgenomen die peilden naar vier constructen. Dit waren de schuld van het 

slachtoffer, haar geloofwaardigheid, en de inschatting van het genot dat ze beleefde en het 

trauma dat ze opliep door de verkrachting. Bij de schuld en de geloofwaardigheid van het 

slachtoffer kwam in het vorig hoofdstuk al naar voor dat deze constructen elk uit twee 

subschalen bestonden. Daarom is telkens de analyse ook uitgevoerd per dimensie. 

3.1.1 Schuld 

A. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET SLACHTOFFER 

De “verantwoordelijkheid van het slachtoffer” was de eerste subschaal die betrekking had 

op het meten van de schuldassociaties gemaakt door de respondenten. Zes items werden 

hierin opgenomen. Het ging hier om de veronderstellingen dat het slachtoffer (1) had kunnen 

voorkomen wat er op seksueel vlak gebeurde, (2) andere keuzes had kunnen maken om de 

verkrachting te vermijden, (3) wist dat haar gedrag verkeerd was, dat het (4) haar fout was dat 

er seks was, dat ze (5) de verkrachting veroorzaakte of (6) er verantwoordelijk voor was. 

 

Algemeen gezien vonden de respondenten het slachtoffer niet verantwoordelijk voor de 

verkrachting. Er waren geen hoofdeffecten van de onafhankelijke variabelen geslacht en 
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middel. In al deze gevallen werd door de respondenten geoordeeld dat het slachtoffer niet 

verantwoordelijk was voor de verkrachting. De intentie van het slachtoffer om een drug te 

nemen, bleek wel van belang te zijn. De verschillen tussen de casus waar er onvrijwillig een 

middel werd genomen door het slachtoffer en deze waarbij dit vrijwillig gebeurde, waren 

significant. In beide gevallen werd het slachtoffer niet verantwoordelijk geacht voor de 

verkrachting. Diegenen met een casus waarbij het slachtoffer onvrijwillig een middel had 

ingenomen, oordeelden dat het slachtoffer iets minder verantwoordelijk was dan diegenen met 

een casus waarbij ze het middel vrijwillig nam. 

 

Er was een interactie-effect tussen de onafhankelijke variabelen middel en intentie. Het 

slachtoffer werd minder verantwoordelijk gehouden voor de verkrachting wanneer ze 

onvrijwillig GHB had genomen dan wanneer ze onvrijwillig alcohol had genomen. Ze werd 

meer verantwoordelijk geacht wanneer ze vrijwillig GHB innam dan wanneer ze vrijwillig 

alcohol consumeerde. 

 

B. INTENTIE VAN HET SLACHTOFFER 

In de tweede plaats werd de schuld van het slachtoffer gemeten door de dimensie “intentie 

van het slachtoffer”. Deze bestond uit twee items, namelijk dat (1) het slachtoffer er zich van 

bewust was dat haar gedrag de dader zou aanzetten tot seks met haar en (2) dat het haar 

bedoeling was om de dader tot seks aan te zetten. 

 

Tabel 4.7: Subschaal verantwoordelijkheid van het slachtoffer   

Subschaal Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard-

afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Verantwoordelijk
-heid van het 
slachtoffer 

Man 85 
6 - 42 

17.3 6.2 
F=.89 .345 

Vrouw 190 16.6 6.2 

Alcohol 129 
6 - 42 

17.0 5.7 
F=.31 .576 

GHB 146 16.6 6.6 

Onvrijwillig 143 
6 - 42 

14.5 5.4 
F=45.37 .000 

Vrijwillig 132 19.2 6.1 

Tabel 4.8: Interactie-effect bij subschaal verantwoordelijkheid van het slachtoffer   

Intentie (I) 
Middel Gemiddelde Standaard-

afwijking 
(J) 

Middel Gemiddelde Verschil in 
gemiddelden (I-J) F Significantie 

Onvrijwillig Alcohol 17.0 .82 GHB 13.2 3.02 

16.88 .000 GHB 13.2 .67 Alcohol 17.0 -3.02 

Vrijwillig Alcohol 18.0 .74 GHB 20.4 -2.67 
GHB 20.4 .73 Alcohol 18.0 2.67 
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Alle respondenten, ongeacht de verschillende condities, oordeelden dat het slachtoffer niet de 

intentie had om de dader aan te zetten tot seks noch dat ze daartoe aanleiding wou geven door 

haar gedrag. Hetzelfde geldt wanneer we kijken naar het middel dat werd ingenomen en de 

intentie om het middel in te nemen. Hier werden dus geen significante verschillen tussen 

alcohol of GHB en tussen vrijwillige of onvrijwillige inname ontdekt. Bij de twee geslachten 

kwam er wel een hoofdeffect naar voor. Zowel mannen als vrouwen oordeelden dat het 

slachtoffer niet de bedoeling had om aanleiding te geven tot seks. Maar vrouwen waren hier 

iets meer dan mannen van overtuigd. 

 

C. VERGELIJKING MET ANDER ONDERZOEK 

Het onderzoek voor deze masterproef is gebaseerd op de casus en de vragenlijst uit de studie 

van Angelone et al. (2007) in de Verenigde Staten. Ook zij bekwamen meerdere subschalen 

bij het meten van de toekenning van schuld aan het slachtoffer door de respondenten. Deze 

zijn uiteraard niet identiek aan de subdimensies die ik heb bekomen. 

Angelone et al. (2007) vonden significante verschillen voor de drie onafhankelijke variabelen 

(geslacht, middel, intentie). Mannen achtten het slachtoffer meer schuldig (blame) aan de 

verkrachting dan vrouwen. Het slachtoffer werd meer verantwoordelijk (responsible) gezien 

voor de verkrachting wanneer ze GHB had gebruikt dan wanneer ze alcohol gebruikte. Ook 

bij vrijwillig gebruik van een middel werd ze meer verantwoordelijk geacht dan bij 

onvrijwillige inname. In mijn onderzoek werd enkel voor intentie (bij de eerste dimensie) en 

voor geslacht (bij de tweede dimensie een significant verschil gevonden, maar wel in dezelfde 

richting als in de Amerikaanse studie. 

 

Girard & Senn (2008) vroegen expliciet aan hun respondenten om aan de hand van een 

percentage aan te geven in welke mate zij het slachtoffer en de dader van de verkrachting in 

de casus verantwoordelijk of schuldig achtten. Zij vonden significante verschillen naargelang 

Tabel 4.9: Subschaal  intentie van het slachtoffer   

Subschaal Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard-

afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Intentie van het 
slachtoffer 

Man 85 
2 - 14 

4.7 2.3 
FWelch=6.48 .012 

Vrouw 190 4.0 1.9 
Alcohol 129 

2 – 14 
4.2 2.2 

F=.02 .875 
GHB 146 4.2 1.9 

Onvrijwillig 143 
2 - 14 

4.2 2.0 
F=.00 .996 

Vrijwillig 132 4.2 2.0 
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de intentie om het middel in te nemen. Het slachtoffer werd meer verantwoordelijk en meer 

schuldig geacht wanneer ze vrijwillig een middel had gebruikt, dan wanneer dit onvrijwillig 

was. Ook in mijn onderzoek werd het slachtoffer meer verantwoordelijk geacht bij vrijwillig 

inname van een middel. 

 

3.1.2 Geloofwaardigheid 

A. GELOOFWAARDIGHEID VAN HET SLACHTOFFER 

Het construct dat de geloofwaardigheid van het slachtoffer wil meten bestaat uit twee 

dimensies. Een eerste hiervan is de “geloofwaardigheid van het slachtoffer” dat uit zes 

items bestaat. Deze hebben vooral aandacht voor de persoon van het slachtoffer en hoe haar 

bedoelingen overkomen. De stellingen beschrijven dat het slachtoffer (1) de bedoeling had 

om seks te hebben met de dader, (2) werkelijk wou dat de dader zijn gedrag zou stoppen, (3) 

werkelijk seks wou met de dader, (4) duidelijk en (5) geloofwaardig weigerde, en (6) enkel 

“nee” zei om niet te losbandig of te gemakkelijk over te komen.  

 

In het algemeen vonden de respondenten het slachtoffer wel geloofwaardig. Dit was ook zo 

bij zowel mannen als vrouwen en bij casussen met alcohol als met GHB. Er waren dus geen 

hoofdeffecten van geslacht of middel, maar wel van de intentie om het middel te nemen. 

Wanneer het slachtoffer het middel niet vrijwillig had genomen, werd zij nog iets meer 

geloofwaardig bevonden dan wanneer ze dit wel vrijwillig had gedaan. 

Tabel 4.10: Subschaal geloofwaardigheid van het slachtoffer   

Subschaal Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard-

afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Geloofwaardig-
heid van het 
slachtoffer 

Man 85 
6 – 42 

32.9 5.1 
F=3.32 .069 

Vrouw 188 34.1 4.7 

Alcohol 127 
6 – 42 

33.6 4.9 
F=.085 .771 

GHB 146 33.8 4.8 

Onvrijwillig 142 
6 – 42 

34.3 4.6 
F=4.96 .027 

Vrijwillig 131 33.0 5.1 

 

B. INTERPRETATIE DOOR DE DADER 

Een tweede element dat hoorde bij het beoordelen van de geloofwaardigheid van het 

slachtoffer was de manier waarop de dader haar gedrag interpreteerde. De “interpretatie 
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door de dader” bestond uit de stellingen dat de dader (1) begreep dat hij moest stoppen met 

zijn gedrag toen het slachtoffer “nee” zei en dat hij (2) haar protest geloofde. 

 

Geen enkele onafhankelijke variabele vertoonde een significante invloed. Zowel in het 

algemeen als bij de verschillende condities werd deze schaal vrij neutraal beantwoord. De 

respondenten spraken zich dus niet uit over de manier waarop de dader het gedrag van het 

slachtoffer interpreteerde. Mogelijks ligt de verklaring hiervoor in het feit dat de 

betrouwbaarheid van deze schaal vrij matig was. Dit wijst erop dat dit eigenlijk geen goede 

schaal was. 

Tabel 4.11: Subschaal interpretatie door de dader    

Subschaal Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard

-afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Interpretatie 
door de 
dader 

Man 85 
2 – 14 

8.6 3.2 
F=.60 .440 

Vrouw 190 8.3 3.1 

Alcohol 129 
2 – 14 

8.1 3.2 
F=2.08 .150 

GHB 146 8.6 3.0 

Onvrijwillig 143 
2 – 14 

8.5 3.2 
F=.50 .478 

Vrijwillig 132 8.2 3.0 

 

C. VERGELIJKING MET ANDER ONDERZOEK 

In het onderzoek van Angelone et al. (2007) werd de geloofwaardigheid van het slachtoffer 

ook aan de hand van twee subschalen gemeten. Dit waren (1) de geloofwaardigheid van haar 

intenties en (2) de geloofwaardigheid van haar weigering. Enkel de eerste dimensie toonde 

significante verschillen aan tussen mannen en vrouwen. Hoewel beide geslachten de intenties 

van het slachtoffer zeer geloofwaardig vonden, achtten mannen het slachtoffer toch nog iets 

minder geloofwaardig dan dat vrouwen dit deden. 

In mijn onderzoek waren er geen significante verschillen tussen de geslachten. De intentie om 

het middel te nemen had wel een hoofdeffect. Het slachtoffer werd meer geloofwaardig 

ingeschat bij onvrijwillige inname van een middel dan bij vrijwillige. 

 

3.1.3 Genot 

A. INSCHATTING DOOR DE RESPONDENTEN 

Aan de respondenten werd gevraagd om in te schatten of het slachtoffer genot beleefde aan de 

verkrachting. Dit gebeurde aan de hand van één stelling: “Sara heeft genoten van het 
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incident”. In het algemeen vonden de respondenten niet dat het slachtoffer genot had beleefd. 

Ook voor de onafhankelijke variabelen geslacht en middel was dit het geval. Enkel de intentie 

van het slachtoffer om het middel te nemen had een significante invloed. In beide gevallen 

werd ingeschat dat het slachtoffer geen genot beleefde aan de verkrachting. De respondenten 

waren nog sterker in hun overtuiging dat het slachtoffer geen genot beleefde wanneer ze het 

middel onvrijwillig werd gebruikt dan wanneer dit vrijwillig was. 

Tabel 4.12: Genot van het slachtoffer     

Vraag Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard-

afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Genot van 
het 

slachtoffer 

Man 85 
1 – 7 

2.3 1.2 
FWelch=2.61 .108 

Vrouw 190 2.1 1.1 

Alcohol 129 
1 – 7 

2.2 1.1 
F=.67 .413 

GHB 146 2.1 1.2 

Onvrijwillig 143 
1 – 7 

1.9 1.0 
FWelch=14.22 .000 

Vrijwillig 132 2.4 1.2 

 

B. VERGELIJKING MET ANDER ONDERZOEK 

In het onderzoek van Angelone et al. (2007) werd naar de inschatting van het genot van het 

slachtoffer gepeild aan de hand van één vraag. Het genot van het slachtoffer werd steeds laag 

ingeschat. Er was echter een significant effect van geslacht. Mannen vonden dat het 

slachtoffer meer genot beleefde dan dat vrouwen dit deden. In dit thesisonderzoek was er 

enkel een hoofdeffect van intentie en niet van geslacht. 

 

3.1.4 Trauma 

A. INSCHATTING DOOR DE RESPONDENTEN 

In de vragenlijst was er één item dat peilde naar het trauma van het slachtoffer. Dit was de 

stelling “Sara heeft trauma opgelopen door het incident”. Algemeen bekeken antwoordden de 

respondenten vrij neutraal op deze stelling. Er was geen enkel significant effect van geslacht, 

noch van het middel dat werd gebruikt, noch van de intentie van het slachtoffer om het middel 

te nemen. In al deze condities werd ongeveer gelijkaardig geantwoord dat het slachtoffer in 

vrij geringe mate trauma had opgelopen door de verkrachting. 

 

 



80 
 

B. VERGELIJKING MET ANDER ONDERZOEK 

De respondenten in het onderzoek van Angelone et al. (2007) vonden wel dat het slachtoffer 

een hoge mate van trauma had opgelopen. Er was ook een significant effect van geslacht. 

Vrouwen geloofden meer dan mannen dat het slachtoffer trauma had ervaren. 

Dit komt niet overeen met mijn resultaten, aangezien ik geen enkel significant verschil vond 

en omdat de respondenten het trauma van het slachtoffer ook lager inschatten dan bij 

Angelone et al. (2007). 

 

3.2 Beoordeling van de dader 

Net zoals bij de beoordeling van het slachtoffer is er bij de beoordeling van de dader gepeild 

naar meerdere constructen. Dit waren de schuld en het genot van de dader. Bij het meten van 

de schuld van de dader kwam in het vorig hoofdstuk al naar voor dat deze schaal uit twee 

dimensies bestaat. Deze zullen dan ook als dusdanig in de analyse worden opgenomen. 

 

3.2.1 Schuld 

A. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DADER 

Om te weten hoe de respondenten de schuld van de dader inschatten, moeten we kijken naar 

de twee subschalen die dit construct meten. De eerste beslaat de “verantwoordelijkheid van 

de dader” en bestaat uit vijf items. Deze zijn de stellingen dat de dader (1) wist dat hij het 

slachtoffer onder druk aan het zetten was om seks te hebben, (2) de bedoeling had om het 

slachtoffer aan te zetten tot seks; (3) dat het zijn fout was dat er seks was en dat hij de 

verkrachting (4) veroorzaakte en er (5) verantwoordelijk voor was. 

 

Tabel 4.13: Trauma van het slachtoffer     

Vraag Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard-

afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Trauma van 
het 

slachtoffer 

Man 85 
1 – 7 

5.0 1.3 
F=.40 .528 

Vrouw 190 4.9 1.4 

Alcohol 129 
1 – 7 

4.9 1.4 
F=.45 .501 

GHB 146 5.0 1.3 

Onvrijwillig 143 
1 – 7 

5.0 1.5 
F=.43 .513 

Vrijwillig 132 4.9 1.2 
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Algemeen genomen vonden alle respondenten dat de dader verantwoordelijk was voor de 

verkrachting. Dit was ook het geval wanneer er gekeken werd naar mogelijke 

geslachtsverschillen. Zowel mannen als vrouwen achtten de dader verantwoordelijk voor de 

verkrachting. De andere twee onafhankelijke variabelen vertoonden wel hoofdeffecten. 

Wanneer het slachtoffer GHB had genomen, werd de dader nog iets meer verantwoordelijk 

geacht dan wanneer ze alcohol had gedronken. In beide condities werd de dader wel duidelijk 

als verantwoordelijk gezien voor de verkrachting. Ook bij onvrijwillig gebruik van een 

middel door het slachtoffer werd de verantwoordelijkheid van de dader hoger ingeschat dan 

bij vrijwillig gebruik. Voor beide condities werd de verantwoordelijkheid van de dader al 

hoog ingeschat. 

Tabel 4.14: Subschaal verantwoordelijkheid van de dader    

Subschaal Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard-

afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Verantwoordelijk
-heid van de 

dader 

Man 85 
5 – 35 

29.9 4.6 
F=.05 .826 

Vrouw 190 29.7 4.4 

Alcohol 129 
5 – 35 

29.1 4.5 
F=6.27 .013 

GHB 146 30.4 4.3 

Onvrijwillig 143 
5 – 35 

31.4 3.7 
FWelch=45.29 .000 

Vrijwillig 132 28.0 4.6 

 

B. MOGELIJKHEDEN VAN DE DADER 

Twee items vormden de andere dimensie. Dit waren de stellingen dat de dader (1) had kunnen 

voorkomen wat er op seksueel vlak gebeurde en (2) andere keuzes had kunnen maken 

waardoor er geen seks zou geweest zijn.  

 

Gemiddeld zien we dat de respondenten de (keuze)mogelijkheden van de dader hoog 

inschatten. Dit geldt ook voor de andere condities. Zowel bij mannen als vrouwen, bij alcohol 

als GHB en bij vrijwillig als onvrijwillige inname vonden de studenten dat de dader veel 

mogelijkheden had om de situatie te veranderen. Enkel de intentie om het middel te nemen 

vertoonde significante verschillen. Bij onvrijwillige inname van een middel door het 

slachtoffer werden de mogelijkheden van de dader nog hoger ingeschat dan bij vrijwillige 

inname. 
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Tabel 4.15: Subschaal mogelijkheden van de dader    

Subschaal Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard

-afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Mogelijkheden 
van de dader 

Man 85 
2 - 14 

12.6 1.9 
F=.46 .499 

Vrouw 190 12.4 2.2 

Alcohol 129 
2 – 14 

12.6 2.2 
F=.92 .338 

GHB 146 13.2 2.0 

Onvrijwillig 143 
2 - 14 

12.8 1.9 
F=9.41 .002 

Vrijwillig 132 12.0 2.2 

 

C. VERGELIJKING MET ANDER ONDERZOEK 

In tegenstelling tot mijn resultaten, vonden Angelone et al. (2007) wel een significant verschil 

naargelang geslacht bij het beoordelen van de schuld van de dader. De respondenten vonden 

wel dat de dader veel schuld betrof, maar vrouwen vonden de dader nog iets meer schuldig 

dan dat mannen dit deden. 

 

Girard & Senn (2008) vroegen aan hun respondenten om aan de hand van een percentage aan 

te duiden in welke mate zij de dader en het slachtoffer schuldig en verantwoordelijk vonden. 

Zij vonden een significant effect van de intentie van het slachtoffer om het middel te nemen. 

Wanneer het slachtoffer vrijwillig een middel gebruikte, werd de dader minder 

verantwoordelijkheid en minder schuld toegekend voor de verkrachting. Dit stemt overeen 

met wat ik in mijn onderzoek bekwam. 

 

3.2.2 Genot 

A. INSCHATTING DOOR DE RESPONDENTEN 

De stelling “Steven heeft genoten van het incident” peilde naar de inschatting van het genot 

van de dader bij de verkrachting door de respondenten. Gemiddeld vonden de respondenten 

dat de dader in geringe mate genot beleefde aan de verkrachting. Ook bij de onafhankelijke 

variabelen geslacht en middel vonden de respondenten in elk geval dat de dader in geringe 

mate genot beleefde. Er was wel een significant effect van de intentie van het slachtoffer om 

een middel te nemen. Wanneer het slachtoffer vrijwillig een middel had genomen, werd het 

genot van de dader lager ingeschat dan wanneer ze dit onvrijwillig deed. 
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Tabel 4.16: Genot van de dader       

Vraag Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard-

afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Genot van de 
dader 

Man 85 
1 – 7 

5.1 1.2 
F=.07 .797 

Vrouw 190 5.1 1.2 
Alcohol 129 

1 – 7 
5.0 1.2 

F=.66 .417 
GHB 146 5.1 1.2 

Onvrijwillig 143 
1 - 7 

5.3 1.2 
F=11.30 .001 

Vrijwillig 132 4.8 1.2 

 

B. VERGELIJKING MET ANDER ONDERZOEK 

Ook bij Angelone et al. (2007) waren de antwoorden van de respondenten geconcentreerd aan 

één kant van het spectrum. De respondenten uit hun onderzoek vonden dat de dader een hoge 

mate van genot beleefde, terwijl in deze internet-survey de respondenten veel meer gematigd 

antwoordden. Wanneer het slachtoffer alcohol had geconsumeerd, werd dit genot nog hoger 

ingeschat dan bij het gebruik van GHB. Bovendien vonden zij interactie-effecten tussen de 

drie onafhankelijke variabelen. Zo vonden mannen dat de dader meer genot beleefde wanneer 

het slachtoffer vrijwillig alcohol had gedronken, terwijl vrouwen het genot van de dader hoger 

inschatten bij de onvrijwillige consumptie van alcohol door het slachtoffer. 

 

3.3 Labelen als verkrachting 

3.3.1 Inschatting door de respondenten 

Twee stellingen in de vragenlijst werden gebruikt om te weten of de respondenten de casus 

als verkrachting opvatten. Dit waren de assumpties dat (1) je het gedrag van Steven tegenover 

Sara kon omschrijven als verkrachting en (2) dat Steven Sara heeft verkracht.  

 

Algemeen oordeelden de respondenten dat het hier om een verkrachting ging. Dit was ook het 

geval bij mannen en vrouwen, bij de casussen met alcohol en met GHB, en bij de casussen 

met vrijwillig en onvrijwillig gebruik van een middel. Er waren significante verschillen bij de 

onafhankelijke variabelen middel en intentie. Wanneer het slachtoffer GHB had gebruikt, 

werd de situatie nog iets meer als een verkrachting gezien dan bij alcoholgebruik. Maar ook 

wanneer het slachtoffer onvrijwillig een middel had ingenomen werd de casus meer als 

verkrachting beoordeeld dan bij vrijwillige inname. 
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Tabel 4.17: Labelen als verkrachting     

Vraag Onafhankelijke Aantal 
Minimum-
maximum 

score 
Gemiddelde Standaard

-afwijking 
F-

ratio/Welch Significantie 

Labelen als 
verkrachting 

Man 85 
2 – 14 

11.5 2.7 
FWelch=1.38 .243 

Vrouw 190 11.9 2.1 

Alcohol 129 
2 – 14 

11.4 2.6 
FWelch=6.92 .009 

GHB 146 12.2 2.0 

Onvrijwillig 143 
2 – 14 

12.1 2.1 
F=6.13 .014 

Vrijwillig 132 11.5 2.5 

 

3.3.2 Vergelijking met ander onderzoek 

Angelone et al. (2007) vonden eveneens significante verschillen naargelang intentie, maar ook 

naargelang geslacht. Vrouwen beoordeelden de casus meer als verkrachting dan mannen. Bij 

onvrijwillige inname was dit ook sterker dan bij vrijwillige inname. In ieder geval waren de 

scores vooral gesitueerd aan één uiteinde van het spectrum. De situatie werd altijd duidelijk 

als verkrachting gezien. Dat is ook het geval in dit thesisonderzoek. 

 

4. Samenhang tussen de aanvaarding van verkrachtingsmythes en het beoordelen van de casus 

4.1 Samenhang tussen de schalen 

Het berekenen van Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt gaf geen enkele sterke correlatie aan 

tussen de scores op de schalen die de aanvaarding van verkrachtingsmythes meten en de 

scores op de schalen die de beoordeling van de casus meten. In het algemeen waren de 

correlaties vrijwel onbestaande (neigend naar 0), zwak of matig. Geen enkele 

correlatiecoëfficiënt was sterker  dan ±.500, wat wijst op weinig samenhang tussen de 

verschillende schalen. 

 

De verkrachtingsmythe dat vrouwen verantwoordelijk zouden zijn voor verkrachting 

vertoonde enkele matige correlaties met andere dimensies van constructen. In de eerste plaats 

was er een matige positieve correlatie met de “intentie van het slachtoffer” (rs = .480). De 

respondenten die hoog scoorden op de verkrachtingsmythe, haalden dus ook een hoge score 

op de vermelde dimensie.  

In de tweede plaats was er een matige negatieve correlatie met de subschaal 

“geloofwaardigheid van het slachtoffer” (rs = -.484). De respondenten die een hoge score 
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hadden op deze verkrachtingsmythe, haalden ook een lagere score op de dimensie 

“geloofwaardigheid van het slachtoffer”. 

 

Deze correlaties waren soms iets meer uitgesproken, maar nog steeds matig, wanneer er naar 

de afzonderlijke onafhankelijke variabelen werd gekeken (zie bijlage p. VIII-IX). Ook was er 

in de conditie met GHB (rs = .455) en de vrijwillige conditie (rs = .528) een matige positieve 

correlatie tussen dezelfde verkrachtingsmythe en de dimensie die de toegekende 

verantwoordelijkheid aan het slachtoffer meet. Een hoge score op schaal die de 

verkrachtingsmythe meet ging dus gepaard met een hoge score op de stellingen die de 

inschatting van de verantwoordelijkheid van het slachtoffer beogen te meten. 

 

4.2 Vergelijking met ander onderzoek 

Girard & Senn (2008) vonden wel een samenhang tussen de aanvaarding van 

verkrachtingsmythes en de mate (het percentage) waarin de respondenten de schuld en 

verantwoordelijkheid van het slachtoffer en de dader van de verkrachting inschatten. 

Respondenten met een hoge mate van aanvaarding van verkrachtingsmythes kenden meer 

verantwoordelijkheid toe aan het slachtoffer en minder aan de dader dan personen met een 

lage aanvaarding van verkrachtingsmythes. Ook oordeelden zij dat het slachtoffer meer 

schuld betrof en de dader minder, terwijl dit bij respondenten met een lage aanvaarding net 

omgekeerd was. 

 

5. De hypothesen 

Hypothese 1: “Mannen kennen meer schuld toe aan het slachtoffer en minder aan de 

dader dan vrouwen.” 

Om deze hypothese te kunnen bevestigen of weerleggen, moet er gekeken worden naar de 

(sub)schalen die de schuld van het slachtoffer en de schuld van de dader meten. Bij het eerste, 

de schuld van het slachtoffer, werden er twee dimensies gevormd. Dit waren 

“verantwoordelijkheid van het slachtoffer” en “intentie van het slachtoffer”. Uit de ANOVA 

bleek dat de eerste subschaal geen significant verschil vertoonde tussen beide geslachten, 

maar de tweede wel. Vrouwen waren er sterker van overtuigd dan mannen dat het slachtoffer 

geen aanleiding had gegeven tot seks of de bedoeling daartoe had. Hun antwoorden waren 

echter wel in dezelfde richting geformuleerd. Het was dus niet zo dat mannen wel vonden dat 

het slachtoffer aanleiding had gegeven tot seks en vrouwen niet. 
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Het klopt dus dat mannen de intenties van het slachtoffer iets negatiever inschatten dan 

vrouwen. Toch is er enkel voor de tweede dimensie (“intentie van het slachtoffer”) een 

significant effect van geslacht en er zijn geen gigantische verschillen tussen beide geslachten. 

Dit is een belangrijke nuance. 

 

Ook de toekenning van schuld aan de dader werd gemeten aan de hand van twee subschalen, 

“verantwoordelijkheid van de dader” en “mogelijkheden van de dader”. Er was geen 

significant effect van geslacht. Zowel mannen als vrouwen oordeelden dat de dader 

verantwoordelijk was voor de verkrachting en dat hij keuzemogelijkheden had waardoor hij 

de situatie kon veranderen. Hier wordt de hypothese dat mannen minder schuld aan de dader 

toekennen dus niet bevestigd. 

 

Hypothese 2: “Vrouwen accepteren in mindere mate verkrachtingsmythes dan 

mannen.” 

De aanvaarding van verkrachtingsmythes werd aan de hand van vier dimensies gemeten. In 

het begin van dit hoofdstuk werd duidelijk dat er bij drie van deze schalen significante 

verschillen bestonden tussen mannen en vrouwen. In de eerste plaats was dit het geval bij  

“verantwoordelijkheid van de vrouw”. Daar bleek dat mannen de vrouw toch nog iets meer 

verantwoordelijk achten dan vrouwen wanneer een verkrachting plaatsvindt. Toch achten 

beide geslachten de vrouw weinig tot matig verantwoordelijk. 

 

In de tweede plaats was er een significant effect van geslacht bij “vrouwen liegen en 

verleiden”. Mannen waren iets meer geneigd om te zeggen dat vrouwen liegen en verleiden 

wanneer het op verkrachting aankomt. Terwijl vrouwen geneigd waren om te stellen dat 

vrouwen dit net niet doen. De antwoorden van beide geslachten lagen rond het middelpunt 

(neutraal), maar gingen elk toch lichtjes naar de andere kant van de schaal. 

 

In de derde plaats antwoordden vrouwen eerder neutraal op de stellingen die mannen 

excuseren voor verkrachting (“mannen kunnen er niet aan doen”). Mannen konden er zich wel 

deels in vinden dat mannen worden meegesleept door hun seksuele gevoelens of dat ze hun 

driften niet kunnen beheersen. 

 

De antwoorden van beide geslachten op de schalen waren dus vaak significant verschillend. 

Ook hier zien we echter dat de kloof tussen mannen en vrouwen helemaal niet zo groot is. 
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Hun antwoorden liggen meestal aan dezelfde kant van het spectrum. We zouden dus wel 

kunnen stellen dat vrouwen in mindere mate verkrachtingsmythes accepteren, met de nuance 

dat beide geslachten eigenlijk nergens de verkrachtingsmythes aanvaarden. 

 

Hypothese 3: “De vrijwillige consumptie van een middel (alcohol of GHB) zorgt voor 

minder erkenning van de feiten als verkrachting.” 

De intentie van het slachtoffer om een middel (alcohol of GHB) in te nemen, bleek 

significante verschillen op te leveren bij de beoordeling van de situatie als verkrachting. 

Wanneer het slachtoffer onvrijwillig een middel had gebruikt, werd de casus iets sterker als 

een verkrachting beoordeeld dan bij vrijwillig gebruik. 

In zekere zin kunnen we dus stellen dat de hypothese wel klopt. Maar ook hier is het niet zo 

dat in het ene geval de casus wel als verkrachting wordt gezien en in de andere niet. In beide 

condities vinden de respondenten dat het hier om een verkrachting gaat en dit zelfs in sterke 

mate. 

 

Hypothese 4: “Vrijwillige consumptie van een middel (alcohol of GHB) zorgt voor meer 

toekenning van schuld aan het slachtoffer.” 

De schuld van het slachtoffer in de casus werd onderverdeeld in twee dimensies. Voor geen 

van beide schalen werd er echter een significant verschil gevonden tussen de vrijwillige of 

onvrijwillige consumptie van een middel. De hypothese wordt op dit vlak dus duidelijk niet 

bevestigd. 

In de analyse kwam wel een interactie-effect tussen middel en intentie naar voor op het vlak 

van de verantwoordelijkheid van het slachtoffer. Bij onvrijwillige inname van GHB 

(tegenover onvrijwillig alcohol) en bij vrijwillige inname van alcohol (tegenover vrijwillig 

GHB) werd het slachtoffer minder verantwoordelijk gehouden voor de verkrachting.  

 

6. Tussenbesluit 

RESPONDENTEN 

De studenten die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek waren overwegend vrouwen (bijna 

70%), waren gemiddeld 21,5 jaar oud, kwamen voor bijna de helft uit de bacheloropleiding 

criminologie (48.7%) en hadden bijna allemaal (91.1%) algemeen secundair onderwijs 

gevolgd voor ze aan hun universitaire studies begonnen. 
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In vergelijking met de totale studentenpopulatie van de faculteit Rechtsgeleerdheid levert de 

sample uit mijn onderzoek dus enkele vertekeningen op. Enkel de percentages van 

vooropleiding (secundair) komen ongeveer overeen. Op het vlak van geslacht is er een lichte 

oververtegenwoordiging van vrouwen en ook de gemiddelde leeftijd (23,7 jaar) ligt net iets 

hoger wanneer we naar de gehele faculteit kijken. Tot slot is de verdeling echt scheef op het 

vlak van opleiding die gevolgd wordt aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. Er is een duidelijke 

oververtegenwoordiging van studenten uit de bacheloropleiding criminologie. 

 

AANVAARDING VAN VERKRACHTINGSMYTHES 

Wanneer we kijken naar het totale aantal respondenten, zonder onderscheid naar 

onafhankelijke variabele, dan zien we dat zij nergens de verkrachtingsmythes aanvaarden. 

Voor drie van de vier subschalen konden er wel significante verschillen gevonden worden 

tussen de geslachten. Steeds aanvaardden zowel mannen als vrouwen de verkrachtingsmythes 

niet, maar mannen toch in iets minder sterke mate. De dimensie die beoogde te meten of de 

respondenten geloofden dat mannen zich niet konden beheersen, vormde hier een 

uitzondering op. De antwoorden lagen hier rond het neutrale punt, maar bij elk geslacht 

neigde hun gemiddelde naar een andere kant van de schaal. 

 

BEOORDELEN VAN DE CASUS 

De respondenten beoordeelden ook de casus, waarbij ze vragen beantwoordden die peilden 

naar de schuld, de geloofwaardigheid, het genot en het trauma van het slachtoffer. Maar ook 

naar de schuld en het genot van de dader en de mate waarin ze deze situatie bestempelden als 

een verkrachting. 

 

Algemeen genomen vonden de respondenten het slachtoffer niet verantwoordelijk voor de 

verkrachting. Dit was ook het geval wanneer er gekeken werd naar de onafhankelijke 

variabelen. Alleen bij de casus waar het slachtoffer onvrijwillig een middel had genomen, 

werd het slachtoffer nog iets minder verantwoordelijk geacht dan bij vrijwillige inname. Er 

was hier een interactie tussen de onafhankelijke variabelen middel en intentie. Het slachtoffer 

werd minder verantwoordelijk gehouden voor de verkrachting wanneer ze onvrijwillig GHB 

had genomen dan wanneer ze onvrijwillig alcohol had genomen. Ze werd juist meer 

verantwoordelijk geacht wanneer ze vrijwillig GHB innam dan wanneer ze vrijwillig alcohol 

consumeerde. 
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Over de intenties van het slachtoffer waren de respondenten positief. Ze vonden niet dat ze 

aanleiding had gegeven tot seks of hiertoe de bedoeling had. Er was enkel een hoofdeffect van 

geslacht. Mannen waren minder sterk overtuigd dan vrouwen dat het slachtoffer geen 

aanleiding had gegeven tot seks of die bedoeling niet had. 

 

Het slachtoffer werd ook in alle gevallen geloofwaardig ingeschat. Alleen bij de intentie om 

het middel te nemen waren er verschillen die significant bleken. Bij onvrijwillige inname 

werd het slachtoffer toch nog meer geloofwaardig bevonden dan bij vrijwillig gebruik. Er 

waren geen verschillen naargelang onafhankelijke variabelen bij de dimensie die de 

interpretatie van het protest van het slachtoffer door de dader beoogde te meten. In elk geval 

werd er vrij neutraal geantwoord op deze schaal. 

 

Ook over het genot en het trauma van het slachtoffer waren de respondenten het vrijwel 

overal eens. Ze vonden niet dat het slachtoffer genot had beleefd aan het incident en 

positioneerden zich neutraal wanneer er gevraagd werd of het slachtoffer trauma had 

opgelopen. Enkel bij het beoordelen van het genot was er een significant verschil naargelang 

de intenties om het middel te nemen. Bij onvrijwillige inname door het slachtoffer werd haar 

genot nog iets lager ingeschat dan bij vrijwillig gebruik. 

 

Bij het beoordelen van de dader vonden de respondenten in het algemeen dat de dader 

verantwoordelijk was voor de feiten. Er waren wel significante verschillen op te merken 

naargelang het middel dat werd ingenomen door het slachtoffer en de intentie om dat middel 

te nemen. Wanneer het slachtoffer GHB had genomen of wanneer het gebruik van een van 

beide middelen onvrijwillig was, werd de dader nog iets meer verantwoordelijk geacht dan bij 

alcohol of bij vrijwillig gebruik. 

In ieder geval werd er geantwoord dat de dader mogelijkheden had om de situatie te 

veranderen. Enkel wanneer het slachtoffer onvrijwillig een middel had genomen, werden deze 

mogelijkheden nog iets hoger ingeschat. 

 

Het genot dat de dader beleefde aan de verkrachting werd door de respondenten eerder gering 

ingeschat. Bij vrijwillige inname door het slachtoffer werd hierop neutraal geantwoord, 

terwijl bij onvrijwillige inname de studenten het genot eerder gering inschatten. 
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Alle respondenten, over alle condities heen, waren het er mee eens dat de casus kon gezien 

worden als een verkrachting. Er waren echter wel significante verschillen op het vlak van 

ingenomen middel door het slachtoffer en intentie om het in te nemen. Bij GHB en bij de 

onvrijwillige inname van een van beide middelen werd de situatie toch nog iets meer 

beoordeeld als een verkrachting dan bij alcohol of bij vrijwillige inname. 

 

SAMENHANG TUSSEN DE SCHALEN 

Zoals ik dit ook in de onderzoekvragen heb geformuleerd, heb ik gekeken of er samenhang 

was tussen de schalen die de aanvaarding van verkrachtingsmythes meten en deze die de 

beoordeling van de casus meten. Nergens vond ik een sterke samenhang tussen de subschalen. 

De subschaal “verantwoordelijkheid van de vrouw” bij de aanvaarding van 

verkrachtingsmythes vertoonde een matige samenhang met verschillende dimensies bij het 

beoordelen van de casus. 

 

VERGELIJKING MET ANDER ONDERZOEK 

Op verschillende vlakken kwamen mijn resultaten overeen met deze van Angelone et al. 

(2007) en van Girard & Senn (2008). Zij vonden vaker significante verschillen naargelang 

onafhankelijke variabele of vonden andere interactie-effecten. De resultaten zijn alleszins 

gelijklopend, maar uiteraard niet volledig. Dat is ook logisch, aangezien het onderzoek 

gevoerd is op een andere locatie en bij een andere populatie. 

 

HYPOTHESEN 

Geen enkele hypothese kon met zekerheid bevestigd worden. De eerste hypothese stelde dat 

mannen meer schuld toekennen aan het slachtoffer en minder aan de dader dan vrouwen. 

Hoewel de intenties van het slachtoffer significant iets negatiever werden ingeschat door 

mannen, kunnen we niet zeggen dat mannen het slachtoffer echt meer schuld toebedelen dan 

vrouwen. Op het vlak van schuld van de dader waren er geen significante verschillen en werd 

de hypothese dus niet bevestigd. 

 

De aanvaarding van verkrachtingsmythes bracht wel significante verschillen tussen de 

geslachten naar voor op drie van de vier dimensies. Vrouwen bleken steeds iets minder de 

verkrachtingsmythes te aanvaarden. Belangrijk is wel dat bij geen enkele subschaal de mythes 
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echt aanvaard worden en dit door zowel mannen als vrouwen. De tweede geformuleerde 

hypothese werd dus wel bevestigd. 

 

De derde hypothese stelde dat de feiten meer als verkrachting worden gezien als het 

slachtoffer vrijwillig een middel (alcohol of GHB) inneemt. Er was inderdaad een significant 

effect van de intentie van het slachtoffer om het middel te nemen. Bij onvrijwillig gebruik 

door het slachtoffer werd de casus nog iets meer als verkrachting gezien dan bij vrijwillig 

gebruik. De hypothese werd hier bevestigd, met de nuance dat in beide gevallen de 

respondenten de casus zeer duidelijk als een verkrachting beoordelen. 

 

Tot slot werd de aanname geformuleerd dat het slachtoffer meer schuld zou krijgen voor de 

verkrachting wanneer ze vrijwillig een middel (alcohol of GHB) had genomen. De intentie 

om het middel te nemen, leverde geen significante verschillen op. In die zin is de hypothese 

dus niet bevestigd. Er was echter wel een interactie-effect tussen middel en intentie voor één 

van de subschalen die de schuld van het slachtoffer beoogde te meten. Het slachtoffer werd 

minder verantwoordelijk gehouden voor de verkrachting wanneer ze onvrijwillig GHB had 

genomen (tegenover onvrijwillig alcohol) en wanneer ze vrijwillig alcohol gebruikte 

(tegenover vrijwillig GBH). 

 

  



92 
 

Conclusie 

Deze masterproef is opgebouwd rond het onderwerp “drug-facilitated sexual assault” (DFSA) 

of verkrachting met behulp van drugs. Dit is een vorm van verkrachting waarbij de 

wederzijdse toestemming om seks te hebben ontbreekt omwille van het gebruik van drugs 

door het slachtoffer. Dit middelengebruik kan zowel vrijwillig (opportunistische DFSA) als 

onvrijwillig (proactieve DFSA) zijn (Abarbanel, 2001; Horvath & Brown, 2005; ACPO, 

2006; Hurley, Parker & Wells, 2006). Slachtoffers van DFSA zijn vooral jongvolwassen 

vrouwen van gemiddeld 24 jaar (Seifert, 1999; Marc et al., 2000; Hurley, Parker & Wells, 

2006; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 2010; Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). 

Daders zijn meestal mannen (Welner, 2001) en de feiten vinden voornamelijk plaats in 

uitgaansgelegenheden of in de woning van de betrokkenen (Abbey et al., 2004a; Horvath & 

Brown, 2007; Olzewski, 2009). 

 

De auteurs die de hoofdstukken over verschillende drugs in het forensisch handboek voor 

DFSA van LeBeau & Mozayani (2001) schreven, benoemen bijna alle types drugs als 

verkrachtingsdrugs. Dit om de eenvoudige reden dat ze in lichaamsstalen van vermoedelijke 

slachtoffers van DFSA werden aangetroffen. Anderen zijn hier voorzichtiger mee en maken 

de nodige kanttekeningen. Het is in deze laatste visie dat ik mezelf positioneer. In prevalentie-

onderzoeken wordt bij de analyse van bloed en urine van mogelijke slachtoffers van 

verkrachting immers een waaier aan roesmiddelen teruggevonden. 

Alcohol is het meest voorkomende middel dat in lichaamsstalen van vermoedelijke 

slachtoffers wordt aangetroffen. Cannabis staat op de tweede plaats. In beide gevallen is dit 

niet verwonderlijk, aangezien ze respectievelijk de meest verspreide en gebruikte legale en 

illegale drugs zijn in het Westen. Daarnaast werd er ook vaak cocaïne en benzodiazepines 

gedetecteerd. Amfetamines, MDMA, GHB en flunitrazepam (Rohypnol) werden in veel 

lagere percentages opgespoord (Hindmarch & Brinkmann, 1999; Slaughter, 2000; Hindmarch 

et al., 2001; Grossin et al., 2003; Scott-Ham & Burton, 2005 en 2006; ACPO, 2006; Hurley et 

al., 2006; Jones et al., 2008; Du Mont et al., 2010; Bosman et al., 2011). 

De werking van bepaalde middelen verklaart deels waarom ze door sommigen als 

verkrachtingsdrugs worden gezien. Veel van de beschreven drugs hebben een onderdrukkende 

werking op het centraal zenuwstelsel, verzwakken de motoriek, vervagen de sociale 

remmingen, verdoven, leiden tot bewusteloosheid of zelfs geheugenverlies (Hindmarch & 

Brinkmann, 1999; Stark & Wells, 1999; Kronz, 2000; Ferrara et al., 2001; Garriott & 
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Mozayani, 2001; Jones & Singer, 2001; Jufer & Jenkins, 2001; Raymon & Robertson, 2001; 

Robertson & Raymon, 2001; Bechtel & Holstege, 2007; Lader, 2011). 

 

In België is er geen expliciete verzwarende omstandigheid voorzien voor het gebruik van 

drugs om een verkrachting te vergemakkelijken. In andere Europese landen (Verenigd 

Koninkrijk, Duitsland, Italië) is dit wel het geval (Dorandeu et al., 2006; EMCDDA, 2008b). 

De prevalentie van DFSA in België is ongekend. Er is in continentaal Europa nog veel nood 

aan onderzoek hieromtrent (Council of Europe, 2006). 

 

Er zijn drie algemene kritieken op het fenomeen DFSA. In de eerste plaats mag niet altijd 

aangenomen worden dat een slachtoffer van DFSA gedwongen werd om een drug in te nemen 

of dit doet zonder het te beseffen. Vaak rapporteren slachtoffers vrijwillige inname van 

roesmiddelen (Seifert, 1999; Hurley, Parker & Wells, 2006; ACPO, 2006; Horvath & Brown, 

2007; Du Mont et al., 2009; Lawyer et al., 2010).  

In de tweede plaats mag er op geen enkel roesmiddel zomaar het etiket “verkrachtingsdrug” 

geplakt worden. Resultaten van prevalentie-onderzoeken worden beïnvloed wanneer drugs 

snel uit het lichaam verdwijnen of net nog lang detecteerbaar blijven (Hindmarch et al., 

2001). Bovendien mag er niet meteen een causaal verband verondersteld worden tussen het 

aantreffen van drugs en de verkrachting. Sommige middelen (MDMA, methamfetamines, 

cocaïne) blijken door hun uitwerking op het lichaam helemaal niet geschikt om een 

verkrachting te faciliteren (Jansen & Theron, 2006). De bevindingen uit prevalentie-

onderzoeken spreken trouwens tegen dat GHB en flunitrazepam de verkrachtingsdrugs bij 

uitstek zouden zijn. 

Tot slot kampen prevalentie-onderzoeken met verschillende problemen, zoals het dark 

number, laattijdige afname van lichaamsstalen of ongepaste bewaring ervan. Hierdoor kunnen 

de bekomen resultaten vertekend zijn (Scott-Ham & Burton, 2005; De Munnynck et al., 2006; 

Bosman, Verschraagen & Lusthof, 2011). 

 

Verkrachtingen worden niet altijd als dusdanig gezien. Zeker bij DFSA is dit het geval omdat 

een verkrachting met behulp van drugs niet steeds aan het beeld (“rape script”) van een 

“typische” verkrachting voldoet (Littleton & Axsom, 2003; Ryan, 2011), en omdat er alcohol 

of drugs bij betrokken waren (Kahn et al., 2003; Kahn, 2004).  
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Verkrachtingsmythes kunnen een rol spelen bij het al dan niet bestempelen van een situatie 

als verkrachting. Deze mythes zijn overtuigingen die een verkrachting rechtvaardigen, 

minimaliseren of ontkennen en hebben betrekking op zowel dader als slachtoffer (Burt, 1980; 

Lonsway &  Fitzgerald, 1994; Gerger et al., 2007). Verschillende factoren kunnen de 

aanvaarding van verkrachtingsmythes beïnvloeden. Allison & Wrightsman (1993) en Ward 

(1995) stellen dat vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden de mythes minder zouden 

aanhangen dan mannen, ouderen en lager opgeleiden. Daarnaast zouden de etniciteit,  

algemene en specifieke attitudes van de beoordelaar, en bepaalde kenmerken van de dader en 

het slachtoffer een rol spelen. Belangrijk hierbij is dat alcohol- en druggebruik van het 

slachtoffer naar voor komt als een element dat er voor zorgt dat het slachtoffer meer schuldig 

of verantwoordelijk voor de verkrachting wordt geacht. 

Er zijn meerdere verklaringen voor het gebruik van verkrachtingsmythes, zowel specifiek 

gericht op beide geslachten als meer algemene theorieën en hypothesen. De meest 

aangehaalde verklaringen zijn de “just world”-hypothese en de “theory of defensive 

attribution styles”. De “just world”-hypothese stelt dat mensen geloven in een rechtvaardige 

wereld waarin iedereen krijgt wat hij verdient. De “theory of defensive attribution styles” 

benadrukt het belang van de mate waarin beoordelaars zich met de betrokkenen en met de 

situatie van de verkrachting identificeren (Allison & Wrightsman, 1993; Ward, 1995; 

Carmody & Washington, 2001; Bohner et al., 2009). 

 

Bij alcohol- of druggebruik door het slachtoffer (zoals bij DFSA) wordt het slachtoffer vaak 

negatief beoordeeld. Twee onderzoeken hebben zich hier specifiek op gericht door studenten 

een casus te laten lezen waarin het slachtoffer van verkrachting vrijwillig alcohol of GHB 

gebruikte, of onvrijwillig alcohol of GHB innam. Zo ontstonden er vier situaties die zij met 

elkaar op het vlak van toekenning van schuld aan zowel dader als slachtoffer konden 

vergelijken. In beide studies bleek dat de casus meer als verkrachting werd gezien wanneer 

het slachtoffer een middel onvrijwillig had ingenomen dan wanneer ze dit vrijwillig had 

gedaan. Het slachtoffer kreeg ook meer de schuld voor de verkrachting wanneer ze vrijwillig 

één van de middelen (alcohol of GHB) had gebruikt (Angelone et al., 2007; Girard & Senn, 

2008). 

 

Op deze studies is het onderzoek in het kader van deze masterproef gebaseerd. Het maken van 

schuldassociaties en het aanvaarden van verkrachtingsmythes heb ik gemeten aan de hand van 
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een vragenlijst die bij de casussen hoorde. De resultaten werden aan de hand van een één-

factor en twee-factor variantie-analyse (ANOVA) geanalyseerd. 

Mijn onderzoek kampt natuurlijk met enkele beperkingen. Zo is de populatie vrij beperkt, is 

de sample niet representatief, is de prevalentie van DFSA in België ongekend en houdt het 

gebruik van een internet-survey in dat de respondenten goed overweg kunnen met computers. 

Bovendien zegt dit onderzoek niets over de denkprocessen achter de antwoorden. 

 

De resultaten van de internet-survey presenteer ik aan de hand van de onderzoeksvragen. 

(1) In welke mate aanvaarden Gentse universiteitsstudenten verkrachtingsmythes en 

bestaan er verschillen naargelang gender? 

In het algemeen aanvaarden de studenten geen verkrachtingsmythes. De subschalen die 

peilden naar dit construct werden ofwel negatief ofwel neutraal beantwoord. 

Drie dimensies (“verantwoordelijkheid van de vrouw”, “vrouwen liegen en verleiden”, 

“mannen kunnen er niet aan doen”) vertoonden significante verschillen tussen de geslachten. 

Hoewel beiden de verkrachtingsmythes nooit echt aanvaardden, scoorden mannen toch 

telkens iets hoger dan vrouwen. Dit betekent dat de hypothese dat vrouwen in mindere mate 

verkrachtingsmythes aanvaarden dan mannen wel wordt bevestigd, met de nodige nuancering. 

 

(2) Hoe beoordelen studenten een casus van al dan niet vrijwillige inname van alcohol of 

GHB die leidt tot “drug-facilitated sexual assault”? 

De respondenten oordeelden dat het slachtoffer niet verantwoordelijk was voor de 

verkrachting en dat ze niet de bedoeling had om seks te hebben of uit te lokken. Het 

slachtoffer werd minder verantwoordelijk geacht wanneer de inname van een middel 

onvrijwillig was, wanneer ze onvrijwillig GHB nam en wanneer ze vrijwillig alcohol dronk 

(interactie-effect middel en intentie). De hypothese dat de vrijwillige consumptie van een 

middel leidt tot meer toekenning van schuld aan het slachtoffer wordt hier enkel op het vlak 

van verantwoordelijkheid van het slachtoffer bevestigd. Mannen waren iets minder sterk dan 

vrouwen in hun overtuiging dat het slachtoffer geen aanleiding had gegeven tot seks. 

Desondanks kunnen we de hypothese dat mannen meer dan vrouwen schuld aan het 

slachtoffer toekennen niet echt hard maken. 

Het slachtoffer werd ook geloofwaardig bevonden door de respondenten. Wanneer ze 

onvrijwillig een middel had ingenomen, werd ze meer geloofwaardig geacht dan bij 

vrijwillige inname. 
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De studenten vonden dat het slachtoffer geen genot beleefde aan de verkrachting. Haar genot 

werd lager ingeschat wanneer ze onvrijwillig een middel had gebruikt. De vragen die peilden 

naar het opgelopen trauma van het slachtoffer werden neutraal beantwoord. 

  

De dader van de verkrachting werd verantwoordelijk geacht voor de verkrachting. Zijn 

verantwoordelijkheid werd hoger ingeschat wanneer het slachtoffer GHB had genomen, of 

wanneer ze onvrijwillig een middel had genomen. De respondenten vonden dat de dader 

genoeg mogelijkheden had om de situatie te veranderen. Wanneer het slachtoffer onvrijwillig 

een middel gebruikte, vonden de studenten nog meer dat hij voldoende mogelijkheden had. 

De hypothese dat mannen minder schuld aan de dader toekennen dan vrouwen wordt hier 

duidelijk niet bevestigd. 

De respondenten oordeelden steeds dat de dader in geringe mate genot beleefde aan de 

verkrachting. Wanneer het slachtoffer onvrijwillig een middel had gebruikt, vonden ze dat hij 

meer genot beleefde. 

 

In ieder geval werd de casus benoemd als verkrachting. Deze overtuiging was sterker wanneer 

het slachtoffer GHB had gebruikt, of wanneer ze onvrijwillig een middel had genomen. Dit 

staaft de hypothese dat de vrijwillige inname van een middel zorgt voor minder erkenning van 

de feiten als verkrachting. 

 

(3) Bestaat er een samenhang tussen de mate van aanvaarding van verkrachtingsmythes en 

het labelen van een casus van “drug-facilitated sexual assault”? 

Voor geen enkele van de (sub)schalen was er een sterke correlatie te vinden. Vooral de 

verkrachtingsmythe dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor verkrachting was matig (positief 

of negatief) gecorreleerd met verschillende schalen die bij het beoordelen van de casus 

hoorden.  

 

Om te concluderen kunnen we stellen dat er op het vlak van de aanvaarding van 

verkrachtingsmythes en soms ook bij het beoordelen van de casus (significante) verschillen 

tussen mannen en vrouwen bestaan. Toch zijn enkele belangrijke nuances hier op hun plaats. 

Er is zeker geen sprake van een kloof tussen beide geslachten. De antwoorden van mannen en 

vrouwen waren meestal aan dezelfde kant van het spectrum gesitueerd. En ten tweede blijkt 

uit de analyse dat de intentie van het slachtoffer om een middel te nemen meer (significante) 

verschillen oplevert dan de andere onafhankelijke variabelen (geslacht en middel) bij het 
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beoordelen van de casus. Dit zou kunnen betekenen dat de intentie van het slachtoffer om een 

middel te nemen misschien wel meer doorslaggevend is in de beoordeling van de casus dan 

het geslacht van de respondent of het middel dat door het slachtoffer werd ingenomen. 

 

Het zou mogelijks interessant kunnen zijn om meer en uitgebreid onderzoek te doen naar 

percepties over DFSA. Zo zou onderzoek bij de algemene bevolking interessante inzichten 

kunnen opleveren, omdat ook andere leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus aan bod 

komen. Dit zou ook het geval kunnen zijn bij onderzoek dat zich richt op het achterliggende 

denkproces bij het beoordelen van dergelijke casussen over DFSA. 
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Bijlage 

1. De vragenlijst 

 
Volgende stellingen hebben betrekking op het verhaal dat je las. Geef aan in welke mate je 
wel of niet akkoord bent.  
 
1. Sara had kunnen voorkomen wat er op seksueel vlak is gebeurd. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Helemaal 
oneens 

Oneens 
Eerder 
oneens 

Neutraal 
Eerder 
eens 

Eens 
Helemaal 

eens 

 
2. Indien Sara andere keuzes had gemaakt, dan had Steven geen seks met haar gehad. 
 
3. Sara was egoïstisch omdat ze geen seks wou met Steven. 
 
4. Sara dacht dat haar gedrag verkeerd was. 
 
5. Sara wist dat haar gedrag ertoe zou leiden dat Steven seks met haar zou willen. 
 
6. Het was Sara's bedoeling dat Steven seks met haar zou willen. 
 
7. Het was Sara's fout dat Steven seks met haar had. 
 
8. Steven had kunnen voorkomen wat er op seksueel vlak is gebeurd. 
 
9. Indien Steven andere keuzes had gemaakt, zou hij geen seks gehad hebben met Sara. 
 
10. Het was egoïstisch van Steven om seks te willen met Sara nadat zij had gezegd dat ze wou 
stoppen. 
 
11. Steven dacht dat zijn gedrag verkeerd was. 
 
12. Steven wist dat hij Sara onder druk aan het zetten was om seks te hebben. 
 
13. Het was Stevens bedoeling om Sara aan te zetten tot seks met hem. 
 
14. Het was Stevens fout dat hij seks had met Sara. 
 
15. Sara heeft het incident veroorzaakt. 
 
16. Steven heeft het incident veroorzaakt. 



II 
 

17. Sara was verantwoordelijk voor het incident. 
 
18. Steven was verantwoordelijk voor het incident. 
 
19. Het was Sara's bedoeling om seks te hebben met Steven. 
 
20. Sara wou echt dat Steven ophield met zijn gedrag. 
 
21. Sara wou echt seks met Steven. 
 
22. Sara was duidelijk in haar weigering. 
 
23. Toen Sara "nee" zei, begreep Steven dat ze hiermee bedoelde dat hij moest stoppen met 
zijn gedrag. 
 
24. Steven geloofde het protest van Sara. 
 
25. Steven dacht dat Sara enkel "nee" zei omdat ze niet wou dat hij haar te "losbandig" of te 
"gemakkelijk" zou vinden. 
 
26. De weigering van Sara was geloofwaardig. 
 
27. Het protest van Sara was doeltreffend. 
 
28. Je kan het gedrag van Steven tegenover Sara omschrijven als verkrachting. 
 
29. Steven heeft Sara verkracht. 
 
30. Steven heeft genoten van het incident. 
 
31. Sara heeft genoten van het incident. 
 
32. Sara heeft trauma opgelopen door het incident. 
 
 
De volgende stellingen hebben geen betrekking meer op het verhaal, maar zijn uitspraken 
over mensen en over verkrachting. Ze zijn nogal sterk geformuleerd zodat je beter kan 
bepalen in welke mate je er akkoord mee bent.  
Geef aan in welke mate je het eens bent met de stellingen. 
 
 
 
 



III 
 

1. Als een vrouw verkracht wordt wanneer ze dronken is, is zij in zekere mate 
verantwoordelijk voor het uit de hand lopen van de situatie. 
 

 
2. Hoewel de meeste vrouwen het niet zouden toegeven, vinden ze het doorgaans opwindend 
om fysiek gedwongen te worden tot seks. 
 
3. Als een vrouw bereid is om te kussen met een man, dan is het niet zo erg als hij een stap 
verder gaat en seks heeft. 
 
4. Veel vrouwen verlangen er stiekem naar om verkracht te worden. 
 
5. De meeste verkrachters worden niet gevat door de politie. 
 
6. Als een vrouw geen fysieke weerstand biedt, dan kan je niet echt spreken van een 
verkrachting. 
 
7. Mannen uit goede middenklassekringen verkrachten bijna nooit. 
 
8. Beschuldiging van verkrachting wordt vaak gebruikt als een manier om het mannen betaald 
te zetten. 
 
9. Alle vrouwen zouden toegang moeten krijgen tot zelfverdedigingslessen. 
 
10. Het zijn meestal alleen de vrouwen die gewaagd gekleed zijn die verkracht worden. 
 
11. Wanneer de verkrachter geen wapen heeft, kan je niet spreken van verkrachting. 
 
12. Het is onwaarschijnlijk dat verkrachting voorkomt in de vertrouwde omgeving van de 
vrouw. 
 
13. Vrouwen zijn geneigd om te overdrijven in de mate waarin een verkrachting hen 
aangrijpt. 
 
14. Veel vrouwen verleiden een man en verkondigen dan dat het verkrachting was. 
 
15. Wanneer een vrouw een verkrachting aangeeft, moet de ondervraging bij voorkeur 
gebeuren door een vrouwelijke lid van de politie. 
 
16. Een vrouw die flirt met mannen verdient de gevolgen. 
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eens 
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17. Wanneer vrouwen worden verkracht is dit vaak omdat de manier waarop ze “nee” zeiden 
te dubbelzinnig was. 
 
18. Mannen zijn meestal niet van plan om een vrouw te dwingen tot seks, maar soms worden 
ze meegesleept door hun seksuele gevoelens. 
 
19. Een schaars geklede vrouw moet niet verbaasd zijn als een man haar tot seks probeert te 
dwingen. 
 
20. Verkrachting gebeurt wanneer een man zijn seksuele driften niet meer kan beheersen. 
 
 
Tot slot zou ik je nog wat achtergrondinformatie willen vragen. 
 
Wat is je geslacht?  

o Man 
o Vrouw 

 
Wat is je geboortejaar? (Open vraag) 
 
Wat is het geboorteland van je moeder? (Open vraag) 
 
Wat is het geboorteland van je vader? (Open vraag) 
 
Welke richting volgde je in het middelbaar onderwijs? 

o Algemeen secundair onderwijs (ASO) 
o Technisch secundair onderwijs (TSO) 
o Beroeps secundair onderwijs (BSO) 
o Kunst secundair onderwijs (KSO) 
o Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) 
o Andere 

 
Welke opleiding volg je aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid? 

o Bachelor in de rechten 
o Master in de rechten 
o Bachelor in de criminologie 
o Master in de criminologie 
o Master na master (bijv. fiscaliteit, notariaat) 
o Andere 
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2. Tabellen twee-factor ANOVA1 

 

 

 

                                                            
1  Enkel de schalen die voldeden aan “Levene's Test of Equality of Error Variances” en daarop dus een 
significante waarde die hoger was dan .05 behaalden, werden opgenomen in deze tabellen. De subschaal 
“verantwoordelijkheid van de dader” en de schaal die het labelen als verkrachting meet, voldeden niet aan deze 
voorwaarde.  
 

Aanvaarding verkrachtingsmythes Interactie F Significantie 

Verantwoordelijkheid van de 
vrouw 

Middel*intentie 2.60 .109 
Middel*geslacht 1.31 .253 
Intentie*geslacht 1.33 .249 

Middel*intentie*geslacht .68 .411 

Vrouwen liegen en verleiden 

Middel*intentie .14 .709 
Middel*geslacht 1.65 .201 
Intentie*geslacht .01 .930 

Middel*intentie*geslacht .19 .665 

Mannen kunnen er niet aan doen 

Middel*intentie .05 .820 
Middel*geslacht .89 .347 
Intentie*geslacht .93 .336 

Middel*intentie*geslacht .01 .927 

Vrouwen willen verkracht worden 

Middel*intentie .09 .760 
Middel*geslacht .09 .766 
Intentie*geslacht .56 .456 

Middel*intentie*geslacht .96 .327 

Schuld van het slachtoffer Interactie F Significantie 

Verantwoordelijkheid van het 
slachtoffer 

Middel*intentie 16.88 .000 
Middel*geslacht 2.51 .114 
Intentie*geslacht .76 .385 

Middel*intentie*geslacht .05 .832 

Intentie van het slachtoffer 

Middel*intentie .27 .603 
Middel*geslacht 3.23 .073 
Intentie*geslacht .78 .379 

Middel*intentie*geslacht .69 .406 

Geloofwaardigheid van het 
slachtoffer Interactie F Significantie 

Geloofwaardigheid van het 
slachtoffer 

Middel*intentie 1.19 .277 
Middel*geslacht .42 .518 
Intentie*geslacht .05 .817 

Middel*intentie*geslacht .05 .829 

Interpretatie door de dader 

Middel*intentie .84 .360 
Middel*geslacht .22 .643 
Intentie*geslacht .48 .489 

Middel*intentie*geslacht .59 .443 
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 Interactie F Significantie 

Genot van het slachtoffer 

Middel*intentie 3.73 .054 
Middel*geslacht 2.33 .128 
Intentie*geslacht .11 .735 

Middel*intentie*geslacht .06 .808 

Trauma van het slachtoffer 

Middel*intentie 2.94 .087 
Middel*geslacht .10 .752 
Intentie*geslacht .35 .557 

Middel*intentie*geslacht .97 .326 

Schuld van de dader Interactie F Significantie 

Mogelijkheden van de 
dader 

Middel*intentie .13 .718 
Middel*geslacht .00 .996 
Intentie*geslacht 1.07 .302 

Middel*intentie*geslacht .45 .500 

 Interactie F Significantie 

Genot van de dader 

Middel*intentie .68 .412 
Middel*geslacht 2.44 .120 
Intentie*geslacht .01 .912 

Middel*intentie*geslacht .01 .924 



VII 
 

3. Tabellen correlaties 

 

Correlaties (rs) tussen (sub)schalen - Algemeen 

  Verantwoordelijk
-heid van de 

vrouw. 

Vrouwen liegen 
en verleiden. 

Mannen kunnen 
er niet aan doen. 

Vrouwen willen 
verkracht worden. 

Schuld van 
het 

slachtoffer 

Verantwoordelijk-
heid van het 
slachtoffer 

.430 .338 .051 .139 

Intentie van het 
slachtoffer .480 .386 .187 .316 

Geloof-
waardigheid 

van het 
slachtoffer 

Geloofwaardigheid 
van het slachtoffer -.484 -.402 -.173 -.251 

Interpretatie door de 
dader -.172 -.114 -.011 -.092 

 Genot van het 
slachtoffer .219 .230 .151 .260 

 Trauma van het 
slachtoffer -.184 -.182 -.058 -.229 

Schuld van 
de dader 

Verantwoordelijk-
heid van de dader -.205 -.128 .010 -.062 

Mogelijkheden van 
de dader -.044 -.078 .010 -.068 

 Genot van de dader -.041 -.026 -.025 -.050 

 Labelen als 
verkrachting -.345 -.224 -.023 -.193 
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Correlaties tussen (sub)schalen – Onafhankelijke variabelen (1) 

 Verantwoordelijkheid van de vrouw. Vrouwen liegen en verleiden. 

 Man Vrouw Alcohol GHB Onvrijw. Vrijwillig Man Vrouw Alcohol GHB Onvrijw. Vrijwillig 

Verantwoordelijkheid 
van het slachtoffer .427 .420 .411 .455 .433 .528 .380 .304 .400 .300 .292 .440 

Intentie van het 
slachtoffer .568 .423 .421 .535 .482 .477 .441 .334 .322 .442 .398 .379 

Geloofwaardigheid van 
het slachtoffer -.512 -.465 -.475 -.500 -.472 -.512 -.391 -.381 -.420 -.387 -.398 -.415 

Interpretatie door de 
dader -.197 -.201 -.128 -.225 -.066 -.297 -.190 -.108 .030 -.245 -.080 -.156 

Genot van het 
slachtoffer .212 .197 .203 .245 .172 .278 .148 .238 .141 .319 .147 .339 

Trauma van het 
slachtoffer -.151 -.217 -.169 -.197 -.180 -.209 -.142 -.201 -.126 -.236 -.139 -.257 

Verantwoordelijkheid 
van de dader -.149 -.256 -.172 -.250 -.268 -.145 -.036 -.175 -.114 -.170 -.148 -.114 

Mogelijkheden van de 
dader -.031 -.074 -.077 -.012 -.108 .033 -.086 -.084 -.181 .017 -.030 -.141 

Genot van de dader -.026 -.044 -.009 -.073 -.081 .001 .083 -.068 .008 -.061 -.027 -.037 

Labelen als 
verkrachting -.301 -.368 -.354 -.355 -.365 -.326 -.182 -.234 -.256 -.206 -.222 -.231 
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Correlaties tussen (sub)schalen – Onafhankelijke variabelen (2) 

 Mannen kunnen er niet aan doen. Vrouwen willen verkracht worden. 

 Man Vrouw Alcohol GHB Onvrijw. Vrijwillig Man Vrouw Alcohol GHB Onvrijw. Vrijwillig 

Verantwoordelijkheid 
van het slachtoffer .068 .020 .060 .043 -.053 .285 .158 .119 .302 .012 .154 .194 

Intentie van het 
slachtoffer .171 .154 .128 .250 .212 .153 .347 .300 .345 .286 .323 .308 

Geloofwaardigheid van 
het slachtoffer -.194 -.142 -.149 -.185 -.168 -.188 -.222 -.236 -.326 -.189 -.305 -.227 

Interpretatie door de 
dader .130 -.108 .050 -.062 .049 -.081 -.083 -.120 -.133 -.058 -.023 -.171 

Genot van het 
slachtoffer .064 .238 .097 .188 .108 .217 .297 .219 .234 .272 .240 .311 

Trauma van het 
slachtoffer -.064 -.201 .008 -.110 -.063 -.067 -.340 -.191 -.188 -.256 -.271 -.202 

Verantwoordelijkheid 
van de dader .117 -.175 .047 -.018 .035 -.034 .071 -.125 -.113 -.002 -.165 .014 

Mogelijkheden van de 
dader -.011 -.084 .056 -.012 .077 -.055 -.083 -.073 -.123 -.016 -.084 -.080 

Genot van de dader -.026 -.068 .086 -.020 -.010 .065 .014 -.077 .045 -.121 -.072 -.058 

Labelen als 
verkrachting -.057 -.234 .060 -.088 -.005 -.047 -.107 -.222 -.258 -.117 -.275 -.126 

 

 


