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INLEIDING 

Seksueel geweld is een globaal probleem, zowel geografisch als in termen van leeftijd 

(Cybulska & Forster, 2010).  

Voornamelijk vrouwen worden het slachtoffer van verkrachtingen. In Groot-Brittannië 

bijvoorbeeld, is 4,2% van de vrouwen van 16 jaar en ouder, één of meerdere malen in hun 

leven verkracht  (Grubb & Turner, 2012). Tjaden en Thoennes (1998) concludeerden dat in 

de Verenigde Staten één op 6 vrouwen (17,6%) gedurende haar leven verkracht wordt of 

een poging tot verkrachting meemaakt. Wat België betreft, zijn de cijfers niet minder treffend. 

In 2010 zijn er 2991 verkrachtingen geregistreerd, de helft van de slachtoffers waren 

bovendien minderjarig (Klinckhamers, 2010). Deze cijfers wijzen erop dat verkrachting geen 

cultuurgebonden fenomeen is. Ze illustreren het globale karakter van dit fenomeen. 

Toch moeten deze cijfers met een kritisch oog benaderd worden. In werkelijkheid ligt dit 

percentage namelijk veel hoger, rekening houdend met het hoge ‘dark number’ en met de 

controversiële aard van het misdrijf (Grubb & Turner, 2012). Verkrachtingen worden immers 

beschouwd als één van de meest ondergerapporteerde misdrijven, wegens het stigma dat 

aan het slachtoffer wordt toegeschreven en de manier waarop naar dit soort misdrijven wordt 

gekeken in de maatschappij (Grubb & Turner, 2012).  

Hoewel het fenomeen ‘verkrachting’ een zeer grote impact heeft op het slachtoffer, blijft de 

plaats van het slachtoffer in de maatschappij nog steeds van ondergeschikt belang. Het 

slachtofferschap is van traumatische aard en is bovendien één van de meest gevreesde.  

Daarenboven is er een tendens waarbij slachtoffers van verkrachtingen deels zelf 

verantwoordelijk worden gesteld voor het misdrijf (Muehlenhard & Rodgers, 1993 as cited in 

Whatley, 1996). Fysieke aantrekkelijkheid en uitdagende kleding worden hierbij als 

uitlokkende factoren beschouwd. Ook de graad waarin het slachtoffer zich verzet en de 

graad van intoxicatie van het slachtoffer worden als situationele karakteristieken gezien voor 

het al dan niet beschuldigen van het slachtoffer (Harrower & Grubb, 2008).  

De gevolgen van victimisatie van verkrachtingen zijn aanzienlijk. Niet enkel kunnen 

verkrachtingen ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare ziektes zoals AIDS 

met zich meebrengen, daarenboven zijn de gevolgen op mentaal vlak niet te onderschatten 

(Alempijevic et al., 2007). Het Posttraumatisch Stress Syndroom is alom vertegenwoordigd 

bij deze specifieke populatie (Rothbaum, Foa, Riggs, Murdock, & Walsch, 1992). 

Slachtoffers van verkrachtingen kenmerken zich zowel door acute als door chronische, 

fysische en psychologische morbiditeit die vaak gepaard gaat met middelenmisbruik, 

eetstoornissen, risicovol seksueel gedrag en verwaarlozing van de gezondheid (Cybulska & 

Forster, 2010). 
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De literatuur geeft aan dat zowel de houding als de perceptie tegenover slachtoffers van 

verkrachting een belangrijke rol spelen in de behandeling van het slachtoffer. Positieve 

emotionele steun staat voor een sneller herstel van de slachtoffers, daar waar negatieve 

sociale reacties zoals het beschuldigen van slachtoffers, geassocieerd worden met een 

verhoogde psychologische stress. Dit resulteert in een trager herstel van het slachtoffer 

(Ullman, 1996).  

Deze bevindingen kunnen als een aanzet beschouwd worden tot het leveren van een 

summiere bijdrage aan dit onderzoeksveld en zo de slachtoffers in een positiever daglicht te 

stellen. Tot op heden beschikken mensen over stereotiepe beelden betreffende slachtoffers 

van verkrachtingen. Het taboe rond deze problematiek versterkt ze nog. In tegenstelling tot 

de bestaande literatuur betreffende victimisatie van verkrachtingen, is minder onderzoek 

verricht naar de risicofactoren van slachtoffers van verkrachtingen. Wat het verband tussen 

slachtoffers van partnergeweld en verkrachting betreft, is er nóg minder onderzoek 

voorhanden. Wat zijn de kenmerken van slachtoffers van verkrachtingen? Zijn er typische 

psychologische profielen toe te schrijven aan deze doelpopulatie? Zijn er gelijkenissen 

tussen de slachtoffers van partnergeweld en seksueel geweld?  

Over vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld bestaan reeds specifieke psychologische 

profielen. Hierbij kan de vraag gesteld worden of een dergelijk profiel ook ontwikkeld kan 

worden voor slachtoffers van extra-familiaal geweld, meer bepaald van verkrachtingen. Kan 

dit profiel worden doorgetrokken naar deze doelgroep of bestaat er eerder een ander 

specifiek profiel voor slachtoffers van verkrachtingen? 

De doelstelling van het onderzoek bestaat uit het leveren van een bijdrage aan en het 

verkrijgen van een grondig inzicht in de risicofactoren van slachtoffers van verkrachting. 

Bovendien wordt er getracht inzicht te verkrijgen in het verband tussen slachtoffers van 

verkrachting en slachtoffers van partnergeweld.  

Dit zal onderzocht worden aan de hand van de percepties van therapeutische hulpverleners 

gespecialiseerd in dit onderzoeksveld, aangevuld door politionele ervaringsdeskundigen. 

Vervolgens zullen de risicofactoren in kaart gebracht worden en worden aanbevelingen 

geformuleerd in functie van eventuele preventieve maatregelen. Aan de hand van profielen, 

kunnen preventieve maatregelen voor kwetsbare categorieën opgesteld worden, die - via 

sensibilisering - voor een groter bewustzijn bij potentiële slachtoffers kunnen zorgen. 

Daarenboven, kan aan de hand van profielen gezocht worden naar wederkerende tendensen 

in het daderschap bij de keuze van slachtoffers. Bijdragen aan de preventie van seksueel 

geweld draagt bij tot de praktische relevantie van het onderzoek.  
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Deze masterproef beperkt zich tot het opstellen van risicofactoren en heeft niet de intentie 

een preventiemethodiek op te stellen. Maatregelen op strafrechtelijk vlak zullen in deze 

masterproef evenmin verduidelijkt worden.  

De doelgroep van het onderzoek behelst enkel extra-familiale verkrachtingen. Deze scriptie 

richt zich bovendien op de verkrachting van vrouwelijke slachtoffers door mannelijke daders. 

Daarenboven beperkt deze masterproef zich tot volwassen vrouwelijke slachtoffers.  

Het onderzoek zal verricht worden in de provincie Oost-Vlaanderen.  

Onder therapeutische hulpverleners en politionele ervaringsdeskundigen worden in deze 

masterproef alle hulpverleners en politiepersoneel begrepen die werken met de 

doelpopulatie in functie van hun beroep en bijgevolg voldoende in aanraking komen met de 

problematiek van verkrachtingen. 

De keuze voor het belichten van dit delicate onderwerp gaat uit vanwege bovenvermelde 

redenen. Bovendien is het een actueel onderwerp. De media zijn er recentelijk weer in 

geslaagd de publieke opinie wakker te schudden met cijfers die wijzen op een gemiddelde 

van vijf groepsverkrachtingen per week in België en een stijgend aantal verkrachtingen. De 

ernst van het fenomeen - blijkens  bovenstaande cijfers en het hoge dark number, in 

combinatie met de nog steeds te vaak secundaire positie van slachtoffers - lagen aan de 

basis van de motivatie om deze problematiek uit te diepen. Daarenboven weegt deze 

problematiek op de maatschappij. Niet alleen creëert deze problematiek een 

onveiligheidsgevoel en wekt het angst op, maar het verhoogt tevens de maatschappelijke 

kost, zowel op justitieel als op gezondheidsvlak. De perceptie over de slachtoffers in 

combinatie met het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek betreffende de karakteristieken 

van slachtoffers liggen aan de basis van deze exploratieve studie.  
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PROBLEEMSTELLING  

Voorafgaand aan de formulering van het onderzoek, moet de relevantie ervan bepaald 

worden. Daaruit zullen vervolgens de centrale onderzoeks- en deelvragen voortvloeien.  

De doelstelling van het onderzoek bestaat uit het leveren van een bijdrage tot het domein 

van de victimologie. Er zal getracht worden een grondig inzicht te verkrijgen in de 

risicofactoren van slachtoffers van verkrachting. Tevens zal de relatie tussen het slachtoffer 

en de dader en de rol van middelenmisbruik bij verkrachtingen in kaart worden gebracht. 

Verder zullen bestaande profielen vanuit internationaal perspectief bestudeerd worden.  

Er zal ook getracht worden inzicht te verwerven in het verband tussen slachtoffers van 

verkrachting en slachtoffers van partnergeweld. Het verband tussen de profielen van 

slachtoffers van verkrachtingen en partnergeweld is uniek, wat een bijdrage aan de 

wetenschap biedt. 

Vooreerst zal, bij wijze van een literatuurstudie, inzicht verworven worden in de theoretische 

achtergrond van deze problematiek. De belangrijkste theorieën betreffende verkrachting en 

victimisatie worden bestudeerd. Vervolgens worden de risicofactoren van extra-familiaal 

geweld en deze van partnergeweld bestudeerd aan de hand van bestaande literatuur.  

Empirisch wordt de doelstelling gerealiseerd aan de hand van semi-gestructureerde 

interviews die peilen naar de percepties van therapeutische hulpverleners en politionele 

ervaringsdeskundigen gespecialiseerd in dit onderzoeksveld. In concreto zal deze 

doelstelling verwezenlijkt worden aan de hand van een theoretische literatuurstudie die 

vervolgens via kwalitatieve analyse wordt getoetst.  

Teneinde deze doelstelling te realiseren een antwoord geformuleerd worden op volgende 

onderzoeksvragen:  

− Bestaan er risicofactoren die leiden tot een potentieel hoger risico op victimisatie van 

extra-familiale verkrachting? 

o Wat wordt begrepen onder verkrachting? (definitie/wetgeving) 

o Bestaat er reeds een specifiek profiel van slachtoffers van verkrachting? 

o Welke relaties/banden zijn veel voorkomend tussen slachtoffer en dader? 

o Speelt middelenmisbruik een rol bij verkrachtingen? Welke? 

o Wat zijn de risicofactoren voor slachtofferschap van verkrachting? 

− Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken tussen slachtoffers van extra-familiale 

verkrachting en deze van partnergeweld? 



	  

	  

5	  

o Zijn er parallellen vast te stellen tussen slachtoffers van extra-familiale 

verkrachting en deze van partnergeweld? 

− Wat zijn mogelijke aanbevelingen? 

Deze masterproef is opgebouwd in twee delen. Het eerste deel betreft een verdieping in de 

bestaande literatuur over het onderwerp. Het eerste hoofdstuk verduidelijkt de centrale 

kernbegrippen en geeft de mogelijke definities van extra-familiale verkrachting weer. 

Daarenboven wordt in dit hoofdstuk getracht het fenomeen verkrachting oorzakelijk te 

verklaren aan de hand van bestaande etiologische modellen. Daaropvolgend wordt vanuit 

verschillende theoretische invalshoeken naar de problematiek van verkrachting gekeken. 

Zowel vanuit een feministische, evolutionaire als een victimologische invalshoek zal het 

fenomeen verkrachting bestudeerd worden. Het derde hoofdstuk tracht vanuit bestaande 

wetenschappelijke literatuur een antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag of er 

reeds risicofactoren bestaan voor slachtofferschap van extra-familiale verkrachting. Het 

vierde hoofdstuk brengt tevens aan de hand van de bestaande literatuur, de verschillende 

risicofactoren voor partnergeweld in kaart, gevolgd door een uiteenzetting van een 

bestaande typologie betreffende vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld.  

In het tweede deel wordt deze theoretische studie getoetst aan de hand van kwalitatief 

onderzoek. Het eerste hoofdstuk geeft een verduidelijking omtrent de gehanteerde 

methodologie. Op basis van semi-gestructureerde interviews bij therapeutische 

hulpverleners en politionele ervaringsdeskundigen wordt inzicht geboden in de perceptie 

omtrent slachtoffers van verkrachting en van partnergeweld. Tot slot, worden in het tweede 

hoofdstuk, de onderzoeksresultaten uitvoerig besproken met het oog op het formuleren van 

antwoorden op de onderzoeksvragen. 
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DEEL 1 : LITERATUURSTUDIE 

HOOFDSTUK 1: CONTEXTUALISERING VAN HET FENOMEEN VERKRACHTING 

1.1. Definiëring 

Slachtofferschap van verkrachting heeft een levensveranderende impact en wordt als de 

meest ernstige vorm van criminaliteit beschouwd, met uitzondering van moord. De gevolgen 

zijn, zowel op korte als op lange termijn, niet te onderschatten. In vergelijking met het 

daderschap, is het slachtofferschap nog steeds een weinig bestudeerd domein. Gezien het 

immense leed dat verkrachters berokkenen aan hun slachtoffers, in combinatie met de hoge 

maatschappelijke kost, is het noodzakelijk seksuele recidive te voorkomen (Gannona, Collieb, 

& War, 2008).  

Naast de ontwikkeling en de implementatie van effectievere interventieprogramma’s 

(Gannona et al., 2008), is preventie cruciaal. Een duidelijk beeld van de verschillende types 

slachtoffers is hiervoor onmisbaar. Dit kan immers niet alleen de weg vrijmaken naar 

gespecialiseerde begeleiding en follow-upkennis, maar draagt eveneens bij aan de preventie 

van delicten (Creighton & Jones, 2012). Door het identificeren van de risicofactoren en op 

die wijze, de populatie met een hoge waarschijnlijkheidsgraad op victimisatie van 

verkrachting in kaart te brengen, wordt bijgedragen aan secundaire preventie  (Sisco, Becker, 

& Beck, 2008).  

Termen zoals ‘seksueel geweld’, ‘seksuele dwang’, ‘seksuele agressie’ of ‘verkrachting’ zijn 

verschillende termen die gebruikt worden om te refereren naar ‘verkrachting’. In dit hoofdstuk 

wordt bijgevolg ingegaan op wat precies onder verkrachting begrepen wordt. Dit zal uit 

juridische, sociaalpsychologische en sociologische invalshoek bestudeerd worden. 

1.1.1. Wettelijke definiëring 

Vooreerst wordt de juridische definitie uiteen gezet die een analyse van de Belgische 

wetgeving betreffende verkrachting inhoudt. 

De wet van 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf 

verkrachting (B.S., 18 juli 1989) specificeerde de vage wetgeving van artikel 375 uit het 

strafwetboek. 

Artikel 375, lid 1-2 Sw. definieert verkrachting als volgt: 

“Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, 

gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Toestemming is er met name niet 

wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is 
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gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het 

slachtoffer.” (Wet van 4 juli 1989 betreffende het misdrijf verkrachting, B.S. 18 juli 1989). 

Stevens (2002) definieert seksuele penetratie (Art. 375 Sw.) als: “Van zodra de penis, het 

ander lichaamsdeel of het voorwerp waarmee de penetratie gepleegd werd tussen het labia 

van het vrouwelijk slachtoffer, tussen de lippen van het slachtoffer of tussen de sluitspier 

werd gebracht”.  

Het is van belang dat de penetratie bij het slachtoffer plaats heeft. Zelf wanneer het 

slachtoffer gedwongen wordt tot penetratie met behulp van een voorwerp bij zichzelf, wordt 

dit als verkrachting beschouwd. Wanneer de dader echter het slachtoffer dwingt tot 

penetratie bij de dader, wordt dit niet gecategoriseerd als verkrachting. Daarentegen worden 

de ontmaagding van het slachtoffer en de ejaculatie van de dader niet langer beschouwd als 

vereiste elementen tot de categorisatie van verkrachting (Stevens, 2002).  

‘Seksueel’ verwijst naar “elk peniale penetratie ongeacht de lokalisatie en elke vaginale of 

anale penetratie ongeacht het middel” (Stevens, 2002).  

Men kan als dusdanig vijf types van verkrachting onderscheiden: de peniaal-vaginale 

penetratie, de peniaal-anale penetratie, de peniaal-orale penetratie, de vaginale penetratie 

met een ander lichaamsdeel dan het mannelijk geslachtsdeel en de vaginale penetratie met 

voorwerp (Stevens, 2002).  

Een volgend belangrijk element dat een verklaring vergt, is de aard van de seksuele 

penetratie (Art. 375 Sw.). In het Belgische strafrecht wordt, bij afwezigheid van de 

toestemming van het slachtoffer, zowel anale, orale als vaginale penetratie als verkrachting 

beschouwd. Doordat het binnendringen in elke natuurlijke lichaamsopening (vagina, anus, 

oor, neus en mond) strafbaar gesteld wordt, worden zowel mannen als vrouwen beschermd 

tegen mogelijke inbreuken tegen de fysieke integriteit (Stevens, 2002). Orale penetratie met 

een voorwerp of met een ander lichaamsdeel dan de penis, worden niet als verkrachting 

erkend, daar het seksueel karakter ervan minimaal is (Hameeuw, Heirbrant & Lefere, 2001). 

Het derde element betreft het middel van de seksuele penetratie (Art. 375 Sw.). Het 

middel van de seksuele penetratie wordt niet beperkt tot het mannelijke geslachtsdeel. 

Penetratie met een ander lichaamsdeel (vb. een vinger) of met een voorwerp (vb. een 

vibrator) worden hier tevens onder begrepen (Stevens, 2002; Hameeuw et al., 2001). Door 

deze bepaling, kunnen ook vrouwen aan de strafbaarstelling van verkrachting onderworpen 

worden, daar waar er vroeger enkel sprake was van mannelijke daders van verkrachting 

(Stevens, 2002). 
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Een volgend noodzakelijk element ter kwalificatie van het misdrijf verkrachting, betreft de 

afwezigheid van de toestemming van het slachtoffer.  

“Op een persoon die daar niet in toestemt” (Art. 375 Sw.): deze stelling wijst op de dader 

die binnendringt in het lichaam van het slachtoffer die hiervoor geen toestemming heeft 

gegeven (Stevens, 2002). De mogelijkheid tot het geven van dergelijke toestemmingen wordt 

in het strafwetboek bepaald op de leeftijdgrens van veertien jaar (Art. 375, lid 6, Sw.). De 

wetgever gaat uit van een onweerlegbaar vermoeden dat elke seksuele penetratie voor de 

leeftijd van veertien jaar met geweld gebeurt en dat dergelijke personen niet over de 

mogelijkheid beschikken hun toestemming te geven (Hameeuw et al., 2001). Jongeren van 

veertien jaar of jonger worden geacht geen toestemming te kunnen geven tot penetratie, in 

dit geval zal er steeds sprake zijn van verkrachting.  

In de wet treedt echter een discrepantie op betreffende het seksueel beschikkingsrecht. 

Vanaf veertien jaar wordt een persoon geacht toestemming te kunnen geven tot penetratie. 

Daarentegen staat de leeftijd voor minder verregaande seksuele handelingen op zestien jaar. 

Kortom, jongeren tussen veertien en zestienjarige leeftijd kunnen geen toestemming geven 

tot andere seksuele handelingen dan penetratie. In dat geval is er sprake van een inbreuk 

tegen de persoonlijke integriteit en kan de dader vervolgd worden wegens aanranding van 

de eerbaarheid (Hameeuw et al., 2001). Pas vanaf zestienjarige leeftijd beschikt een 

persoon over volledig seksueel zelfbeschikkingsrecht (Art. 372, lid 1 Sw.). De toestemming 

dient voor elke verschillende handeling opnieuw te worden gegeven. Wanneer een persoon 

bijvoorbeeld toestemde met een peniaal-vaginale penetratie, kan de dader niet overgaan tot 

anale penetratie zonder voorafgaande toestemming van deze persoon. Indien hij dit toch 

doet, is het materieel bestanddeel vervuld en is er sprake van verkrachting (Stevens, 2002). 

Daarenboven heeft de wet een aantal bijkomende wilsbelemmerende factoren opgesteld 

(Stevens, 2002). Wanneer er sprake is van een wilsbelemmerende factor, is er steeds 

sprake van verkrachting (Hameeuw et al., 2001). De wilsbelemmerende factoren zijn geweld, 

dwang en list (Stevens, 2002; Hameeuw et al., 2001). In dergelijke gevallen is het slachtoffer 

niet in staat of verkeert het in de onmogelijkheid om zijn toestemming te verschaffen. 

Geweld verwijst naar de fysieke gewelddaden gepleegd op het slachtoffer door de dader.  

Dwang is een ruimer begrip. In het wetboek werd “ernstige bedreigingen betreffende de 

fysieke integriteit van het slachtoffer of van rechtstreeks bedreigde derden” vervangen door 

het begrip dwang. Een voorbeeld van dwang kan bijvoorbeeld het misbruik van gezag 

betekenen. “Wanneer het slachtoffer niet vrij met een seksuele penetratie kan toestemmen”, 
is er sprake van dwang (Stevens, 2002).  
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Onder list worden sluwe streken begrepen die meer dan eenvoudige leugens zijn. Een 

voorbeeld van list is een vrouw die in haar slaap verrast wordt door een persoon die zich als 

haar echtgenoot voordoet (Stevens, 2002).  

Bij de aanwezigheid van een lichamelijk of geestelijk gebrek bij het slachtoffer, kan er 

tevens geen toestemming worden gegeven. Onder lichamelijk of geestelijk gebreken worden 

zowel tijdelijke als chronische aandoeningen begrepen. Een voorbeeld van een tijdelijk 

gebrek is de toestand van het slachtoffer na middelenmisbruik (Stevens, 2002). Een 

voorbeeld van een chronisch gebrek bij het slachtoffer is de aanwezigheid van een mentale 

beperking of handicap. Het vermogen van dergelijke personen is aangetast waardoor zij 

onbekwaam geacht worden een bewuste toestemming te geven. 

1.1.2. Alternatieve definiëring 

Naast de juridische definiëring, zijn tevens psychologische en sociologische definities 

voorhanden. 

In de literatuur bestaan verscheidene termen om verkrachting te definiëren. Sommige gaan 

heel breed zoals ‘seksuele agressie’, ‘seksuele dwang, ‘ongewenste seksuele betrekkingen’, 

waar meer dan enkel verkrachting onder gecategoriseerd wordt. Ook met betrekking tot de 

slachtoffers verschillen de begrippen. Zo behoort verkrachting binnen het huwelijk in 

bepaalde studies onder het begrip verkrachting (Greenfeld, 1997). De verschillende 

begrippen overlappen elkaar vaak. Deze brede term wordt tevens vanuit verschillende 

invalshoeken benaderd. 

De psychologische definitie vertrekt niet vanuit de strafbaarstelling - zoals de juridische 

definitie - maar eerder vanuit de ervaring en de beleving van het slachtoffer (Hoïng & van 

Oosten, 2009). Het focust zich bovendien op de interactie tussen dader en slachtoffer 

(Movisie, 2009). 

'Iedere interactie waarin iemand [...] ertoe wordt gedwongen seksuele handelingen te 

ondergaan of uit te voeren. Onder dwang wordt verstaan iedere situatie waarin het 

slachtoffer niet het gevoel heeft te kunnen weigeren of zich aan de situatie te kunnen 

onttrekken. Dwang kan variëren van psychologische druk of chantage tot fysiek 

geweld.' (Boland as cited in Movisie, 2009).  

Sociologische definities plaatsen seksueel geweld in een breder maatschappelijk kader met 

inbegrip van machtsverschillen (Hoïng & van Oosten, 2009). Vanuit de sociologische 

benadering zet men deze problematiek eveneens tegen de achtergrond van de 
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mensenrechten (Movisie, 2009). Vanuit deze benadering kan de definitie van de Verenigde 

Naties beschouwd worden als een sociologische definitie: 

'Geweld tegen vrouwen is geworteld in historisch ongelijke machtsverhoudingen tussen 

mannen en vrouwen; alle vormen van geweld tegen vrouwen schenden en beknotten 

vrouwen ernstig in het genot van hun mensenrechten en fundamentele vrijheden en vormen 

voor vrouwen een belangrijke belemmering om hun capaciteiten te kunnen ontplooien.' 

(VN-Resolutie, 19 december 2006). 

1.2. Theoretisch kader 

De oorzaak van verkrachting is reeds meerdere malen onderzocht. Verschillende 

wetenschappelijke stromingen trachten deze vraag te beantwoorden. Er is echter geen 

integrale theorie die, met inbegrip van de factoren op de verschillende niveaus, een 

antwoord kan bieden op deze vraag. Er is eerder sprake van een samenspel van 

verschillende factoren en theorieën.  

Hieronder volgt een overzicht van wat de drijfveren van mannen zijn om vrouwen te 

verkrachten, meer bepaald de belangrijkste etiologische modellen ter verklaring van het 

fenomeen verkrachting. Deze modellen zijn niet exhaustief, noch allesomvattend. 

Daaropvolgend worden twee stromingen beschreven die van belang zijn in het kader van dit 

onderwerp. 

De ontwikkeling van dergelijke theorieën is niet vanzelfsprekend. Seksueel gewelddadig 

gedrag is een complex fenomeen en wordt niet enkel door biologische, psychologische en 

sociale factoren veroorzaakt, maar hebben tevens een causale relatie met culturele en 

situationele factoren (Smid, van Beek, & De Doncker, 2009). Daarenboven vormen seksuele 

geweldplegers een heterogene groep van daders met verschillende leeftijden, geslacht en 

motieven. Deze heterogeniteit resulteert zich in verschillende vormen van zedendelicten en 

verschillen in slachtofferkeuze (Smid et al., 2009).  

De validering  van theorieën is evenmin evident. De representativiteit van de steekproef 

wordt vaak ter discussie gesteld wegens de moeilijke toegankelijkheid van de populatie (Gijs, 

2002; Allison & Wrightsman, 1993). Etiologische theorieën proberen hieraan tegemoet te 

komen op twee manieren. Een eerste mogelijkheid is via de beperking van de specifieke 

populatie, op die manier worden plegers van verschillende seksuele misdrijven niet over 

eenzelfde kam geschoren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld seksuele 

moordenaars en verkrachters (Gijs, 2002). Bij de tweede manier wordt er aan algemene 

theorievorming gedaan op basis van de aanname dat daders van seksueel geweld in 

voldoende mate gemeenschappelijke kenmerken bezitten (Gijs, 2002; Marshall & Barbaree, 
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1990a). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de biopsychosociale theorie van Marshall (Marshall & 

Barbaree, 1990a). 

1.2.1. Geïntegreerde etiologische modellen ter verklaring van verkrachting 

1.2.1.1. Marshall’s biopsychosociale theorie 

Marshall’s biopsychosociale theorie (Marshall & Barbaree, 1990a) vertrekt van het 

uitgangspunt dat vanuit de evolutiegeschiedenis, de mens een seksuele en agressieve 

gedragsaanleg heeft (Gijs, 2002; Smid, van Beek & De Doncker, 2009). Deze geïntegreerde 

etiologische theorie van seksueel agressief gedrag (Marshall, 2001) gaat ervan uit dat 

verkrachting het resultaat is van interactie tussen factoren die leiden tot een potentieel hoge 

of lage kans tot het plegen van een seksueel misdrijf (Marshall & Barabee 1990a; Marshall, 

2001).  

Seksueel agressief gedrag is gedetermineerd door meerdere factoren (Ward & Hudson, 

1998). Opvoedings- of socio-culturele en situationele factoren liggen hiervoor aan de basis, 

in combinatie met factoren van biologische aard (Gijs, 2002; Marshall & Barbaree, 1990a; 

Smid et al., 2009; Ward & Hudson, 1998). Zoals figuur 1 aantoont, wordt onder de 

biologische factoren onder meer de invloed van het hormoon testosteron en de fusie tussen 

seks en agressie begrepen. De aanwezigheid van een hechtingsproblematiek bij een 

individu, alsook het kennen van een gewelddadige opvoeding zijn voorbeelden van 

opvoedingsfactoren. De opvoedingsfactoren beïnvloeden de culturele factoren en vice versa 

(Gijs, 2002). Culturele factoren kunnen een vrouwvijandige houding of de toegankelijkheid 

van agressieve pornografie inhouden. De wisselwerking tussen bovenstaande factoren ligt 

aan de basis van seksueel geweld tegen vrouwen (Smid et al., 2009; Ward & Hudson, 1998), 

vertrekkend van het uitgangspunt dat vanuit de evolutiegeschiedenis de mens een seksuele 

agressieve gedragsaanleg heeft. Hieruit vloeit de noodzakelijke socialisatietaak: het mogelijk 

maken consensuele seks door de agressie af te remmen (Gijs, 2002). Aldus Gijs (2002, 

p.12): “Wanneer echter bij een jongen een gewelddadige ouderlijke opvoedingsstijl gepaard 

gaat met een gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van haat en vijandigheid, een gebrek 

aan relationele vaardigheden en intimiteitsproblemen, stijgt de kans op later seksueel 

agressief gedrag. Als een dergelijke socialisatie ingebed is in een socioculturele context die 

interpersoonlijk geweld, een dominante positie van de man en negatieve attitudes ten 

opzichte van vrouwen tolereert of propageert, is de kans op seksueel agressief gedrag nog 

groter”. Daarenboven spelen ook alcohol en woede een rol. Deze situationele variabelen 

faciliteren de kans op dergelijk gedrag, daar waar een veilige hechting een beschermende 

factor kan betekenen (Marshall & Barbaree, 1990a). Marshall en Barbaree (1990a) 

onderzochten tevens de rol van andere variabelen zoals pornografie, 
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ontsnappingsmogelijkheden en een seksueel deviante oriëntatie. Toch vonden de auteurs 

betreffende deze variabelen geen duidelijkheid (Gijs, 2002; Marshall, 2001). 

De puberteit die gepaard gaat met de productie van testosteron, staat in deze theorie 

centraal mits deze periode als kritische ontwikkelingsfase wordt beschouwd (Beech & Ward, 

2004; Smid et al., 2009; Ward & Hudson, 1998). Marshall en Barbaree (1990a) gaan uit van 

de hypothese dat de hormonale activiteit in de pubertijd gepaard gaat met een golf van 

agressieve impulsen die van nature geassocieerd worden met seksuele activiteiten 

(Gannona et al., 2008). Het is gedurende deze fase dat het individu dient gesocialiseerd te 

worden teneinde consensuele seks mogelijk wordt en zodat agressieve en seksuele 

impulsen op een adequate wijze leren gereguleerd te worden (Smid et al., 2009). Indien 

deze socialisatie mislukt, is de kans dat het individu zich aan seksueel onaanvaardbaar 

gedrag zal vergrijpen, significant hoger (Smid et al., 2009). De kans op mislukking ligt hoger 

bij jongens die een gebrekkige hechting met de ouders kennen, alsook bij slachtoffers van 

misbruik. Dergelijke ervaringen worden verondersteld een kwetsbaarheid te creëren die de 

mogelijkheid beperkt om seksueel agressieve impulsen te inhiberen (Gannona et al., 2008). 

Ook jongeren met beperkte sociale vaardigheden die daarenboven over een gebrekkige 

zelfregulatie beschikken, maken een hogere kans op afwijzing bij potentiële relaties, wat 

resulteert in een lager zelfbeeld, woede en vrouwonvriendelijke houdingen (Ward & Hudson, 

1998). Deze negatieve emoties kunnen de intensiteit van de seksuele fantasieën versterken, 

wat op zijn beurt kan leiden tot de ontwikkeling van deviante seksuele fantasieën (Beech & 

Ward, 2004). Masturbatie zal deze fantasieën nog versterken (Gannona et al., 2008), en 

wordt dan gebruikt om de negatieve emoties te ontvluchten en positieve emoties zoals macht 

en controle te bevorderen. Deze ineffectieve strategieën kunnen vervolgens gepaard gaan 

met seksuele opwinding die deviante seksuele fantasieën kunnen teweeg brengen, wat 

tevens als mentale oefening voor de toekomst kan dienen (Beech & Ward, 2004). De 

deviante fantasie wordt dan mentaal afgespeeld en dient als een vorm van repetitie (Beech & 

Ward, 2004).  

Deze theorie kan beschouwd worden als een succesvolle integratie van de verschillende 

variabelen die leiden tot seksueel agressief gedrag. Toch houdt de theorie enkele hiaten in. 

Zo slaagt ze er niet in de heterogeniteit van de daders te verklaren (Gannona et al., 2008; 

Ward & Hudson, 1998). Ze kaart de individuele verschillen tussen de verschillende plegers 

onvoldoende aan. Zo zijn er gradaties en types van tekorten aan intimiteit (Ward & Hudson, 

1998). De theorie gaat namelijk uit van homogene daders die overgaan tot het plegen van 

seksuele delicten vanwege negatieve emoties en gebrekkige zelfcontrole. Dit uitgangspunt 

klopt echter niet met de observaties waarbij positieve emoties en een probleemloze 

zelfregulaties aan de basis van het misdrijf liggen (Smid et al., 2009). De theorie slaagt er 
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evenmin in een verklaring te vinden voor het feit dat sommige daders pas op latere leeftijd 

seksueel agressief gedrag vertonen, noch vindt ze een verklaring voor daders met een hoog 

zelfbeeld (Gannona et al., 2008). Ward en Hudson (1998) geven daarenboven aan dat deze 

theorie weinig ruimte biedt voor uitbreiding over de wijze waarop diverse factoren op elkaar 

inwerken en gedrag direct kunnen beïnvloeden (Ward & Hudson, 1998) 

 

Figuur 1: Marhall’s biopsychosociale theorie, afkomstig uit Smid et al. (2009). 

1.2.1.2. Quadripartite Model of Sexual Aggression van Hirschmann & Hall 

Hall en Hirschmann (1991) ontwikkelden het ‘quadripartite model of sexual aggression’. Dit 

model baseert zich op vier factoren ter verklaring van seksuele agressie: fysiologische 

opwinding, inadequate cognities die het gebruik van seksueel geweld rechtvaardigen, 

emotioneel controleverlies en de aanwezigheid van een persoonlijkheidsproblematiek (Ward 

& Beech, 2004; Hirschmann en Hall, 1991; Gannona et al., 2008). Daarenboven verdelen 

Hirschmann en Hall (1991) deze factoren op in twee categorieën: de ‘trait-factoren’ 

(persoonlijkheidskenmerken) en de ‘state-factoren’ (situationeel en veranderlijk) (Ward & 

Beech, 2006). Zowel de ‘trait factoren’ (persoonlijkheidsfactoren) als de ‘state factoren’ 

worden verantwoordelijk geacht voor het plegen van seksueel agressief gedrag. De 

uitsluitende aanwezigheid van state-factoren zal bij een persoon met een adequate 

persoonlijkheidsfunctioneren, echter niet leiden tot seksueel agressief gedrag. Wanneer de 
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state-factoren daarentegen operationeel zijn bij een persoon die lijdt aan een 

persoonlijkheidsproblematiek, is de kans op seksueel agressief gedrag meer waarschijnlijk 

(Hall & Hirschmann, 1991). De persoonlijkheidsproblematiek verklaart het chronische 

karakter en de ernst van het seksueel afwijkend gedrag, wat niet door de state factoren 

verklaard kan worden (Hall & Hirschmann, 1991). De persoonlijkheidsproblematiek is het 

kwetsbare element dat in bepaalde specifieke context geactiveerd wordt en zo tot deviante 

seksuele opwinding, emotioneel onevenwicht en cognitieve vervormingen leidt (Ward & 

Beech, 2006). Voor ieder individu is de bepalende factor verschillend. Deze primaire 

hoofdmotivatie ligt aan de basis van het seksueel gewelddadig gedrag en zal het tevens het 

type dader determineren (Proulx, St-Yves, Guay & Ouimet, 1999). 

Hall en Hirschmann (1991) stellen dat er vier wegen zijn naar seksueel gewelddadig gedrag. 

Naarmate meerdere factoren aanwezig zijn of één bepaalde motivatie de bovenhand neemt, 

is de kans op seksueel geweld groter. Voor elke dader zal één van de vier factoren; 

fysiologische opwinding, inadequate cognities die het gebruik van seksueel geweld 

rechtvaardigen, emotioneel controleverlies of de aanwezigheid van een 

persoonlijkheidsproblematiek  de hoofdmotivatie betekenen. Men kan deze beschouwen als 

een primaire voorbode. Het is de aard van deze hoofdmotivatie die het type verkrachter 

bepaalt (Proulx et al., 1999). Deze primaire motivatiefactor heeft bovendien een synergetisch 

effect op de andere factoren (Gannona et al., 2008). Daarnaast spelen ook de remmende 

krachten een rol. Deze verschillen namelijk van individu tot individu. Voorbeelden van 

dergelijke remmende krachten zijn de angst voor de strafrechtelijke gevolgen of de angst 

voor het slachtoffer te pijnigen. Deze remmende krachten kunnen overtroffen worden 

wanneer de voordelen van de verkrachting opwegen tegen de nadelen, bijvoorbeeld door 

seksuele bevrediging of woede (Gannona et al., 2008). Bovendien is er interactie tussen de 

factoren en de remmende krachten waardoor niet alle mannen die over één van de factoren 

beschikken automatisch zullen overgaan tot het plegen van dergelijk gedrag. De vier 

factoren die Hall en Hirschmann (1991) aanhalen, lagen aan de basis van hun typologie 

betreffende daders. Hiermee tonen ze de diversiteit tussen de daders en geven ze de 

verschillende daarmee gepaard gaande behandelingsbehoeftes aan (Hall & Hirschmann, 

1991). 

Een eerste kenmerk is de fysiologische opwinding. Daders waarbij fysiologische opwinding 

de bepalende factor/hoofdmotivatie is, komen het meest voor onder de pedoseksuelen. Bij 

dergelijke daders zijn seksuele fantasieën en seksuele stimuli - zoals pornografie -, van groot 

belang met betrekking tot de ontwikkeling van seksueel gewelddadig gedrag (Hall & 

Hirschmann, 1991). Dergelijke daders zijn geneigd te recidiveren en zijn tevens alom 

vertegenwoordigd binnen de gevangeniscontext (Murnen, Wright & Kaluzny, 2002). 
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Het tweede kenmerk betreft de rechtvaardiging van geweld. Hier spelen inadequate cognities 

een rol (Gannona et al., 2008). Hier is meestal sprake van verkrachters waarbij het 

slachtoffer voor hen een bekende is. De zogenaamde daders van ‘date rape’, maar 

eveneens incestplegers. Vanwege hun inadequate en vervormde cognities zien zij geen 

onheil in het afwijkend gedrag, zij beschouwen het als aanvaardbaar (Murnen et al., 2002). 

Zij zullen tevens voornamelijk optreden bij situaties die hun gedrag kunnen rechtvaardigen, 

bijvoorbeeld wanneer slachtoffers volgens hen uitlokkende kledij droegen (Gannona et al., 

2008). Dergelijke daders gebruiken meestal geen excessief geweld tegenover de 

slachtoffers (Hall & Hirschmann, 1991).  

Plegers van seksueel geweld waarbij emotioneel controleverlies primeert, zijn daders waarbij 

het delict meestal niet gepland is, de dader impulsief en opportunistisch te werk gaat, vaak 

gedreven door woede. Bij dergelijke verkrachters is vaak sprake van woede of 

middelenmisbruik (Hall & Hirschmann, 1991).  

Een vierde factor en vierde type van daders zijn de daders die aan een 

persoonlijkheidsstoornis lijden. Dit is het enige type waarbij ‘trait’ factoren aan de basis van 

het afwijkend gedrag liggen. Een aanzienlijk deel van deze plegers lijden aan een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis. Middelenmisbruik en impulsiviteit komen bij dergelijke daders 

regelmatig voor. Daarenboven gaan de verkrachtingen vaak gepaard met geweld (Hall & 

Hirschmann, 1991). Verkrachting is bij hen mogelijks het gevolg van de 

persoonlijkheidsstoornis die op zijn beurt het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis door 

bijvoorbeeld een gebrekkige hechting in de jeugd (Gannona et al., 2008). 

De empirische evidentie van dit model is een sterktepunt. In tegenstelling tot bovenstaande 

etiologische theorieën, erkennen Hall en Hirschman (1991) de heterogeniteit van de daders 

(Proulx et al., 1999). Daarenboven is dit model nuttig wegens de klinische bruikbaarheid 

ervan. Voorts slaagt de theorie er in voorgaande theorieën betreffende seksuele agressie te 

verenigen. De theorie slaagt er eveneens in te verklaren waarom de aanwezigheid van één 

van de factoren, niet bij elke man tot seksueel geweld zal leiden, bijvoorbeeld omdat de 

remmende krachten op hen een grotere invloed hebben (Gannona et al., 2008). Deze theorie 

heeft tevens aandacht voor de interactie tussen het individu en situationele kenmerken 

(Gannona et al., 2008). 

Een belangrijk nadeel betreffende het quadripartite model van Hall en Hischmann (1991) is 

het gebrek aan conceptuele eenduidigheid met betrekking tot de kernconcepten van deze 

theorie. Het is tevens onduidelijk hoe deze factoren zich ontwikkelen en er gaat te weinig 

aandacht naar de processen die leiden tot dergelijk afwijkend gedrag (Hall & Hirschmann, 

1991).   
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Daarenboven wordt het synergetisch effect van de hoofdmotivatiefactor met de andere 

factoren niet verder uiteengelegd (Gannona et al., 2008).  Tenslotte, zijn drie van de vier 

vermelde types situationeel (fysiologische opwinding, inadequate cognities en emotioneel 

controleverlies) terwijl uitsluitend situationele factoren onbruikbaar zijn ter verklaring van 

seksueel agressief gedrag. Elk van deze ‘state’ factoren moet geassocieerd worden met een 

traitfactor, willen we de verschillende types onderscheiden met het oog op klinische 

behandeling (Gannona et al., 2008). 

1.2.1.3. Malamuth’s ‘Confluence Model of Aggression’ 

Tenslotte wordt Malamuth’s ‘confluence model of aggression’ bestudeerd. Malamuth’s 

‘confluence model of agression’ is een invloedrijk multifactorieel model ter verklaring van 

verkrachting, die erin geslaagd is de feministische socioculturele en de evolutionaire 

perspectieven te verenigen (Gannona, et al., 2008). Later werd deze theorie herzien vanuit 

evolutionair perspectief (Gijs, 2002; Malamuth, 1996). Malamuth ontwikkelt twee 

ontwikkelingstrajecten die leiden tot seksueel geweld tegen vrouwen: een criminogeen traject 

en een gendertraject (Gijs, Gianotten, Vanwesenbeeck & Weijenborg, 2004; Smid et al., 

2009). Het beginpunt van beide trajecten is de aanwezigheid van ouderlijk geweld en/of 

seksueel misbruik (Hall, 1996; Malamuth, 1996). In het criminogene traject leidt de 

aanwezigheid van ouderlijk geweld en/of seksueel misbruik tot crimineel gedrag. Deze 

individuen ontwikkelen een positieve attitude tegenover geweld die zij als enige oplossing 

zien voor het oplossen van interpersoonlijke conflicten. Daarenboven beschikken zij tevens 

over een vrouwonvriendelijke mentaliteit en vijandige masculiniteit, wat resulteert in een 

verhoogde bereidheid tot seksuele agressie tegenover vrouwen (Smid et al., 2009). Het 

verband tussen ‘delinquentie’ en ‘positieve attitudes ten aanzien van geweld’ is significant, 

doch zeer zwak (Malamuth, 1991; Gijs, 2002). Bij het gendertraject is seksueel geweld het 

resultaat van een reeds vroege delinquente levensstijl die gepaard gaat met seksuele 

promiscuïteit (Smid et al., 2009). Ouderlijk geweld en het opgroeien in een gewelddadige 

omgeving liggen aan de basis van deze delinquente levensstijl, die zich aanvankelijk uit in 

het weglopen van huis en het opzoeken van deviante ‘peers’ (Drieschner & Lange, 1999; 

Malamuth, 1996). Wanneer mannen bovendien voelen dat hun seksuele inspanningen 

worden tegengewerkt - via vrouwelijke afwijzing of vrouwelijke promiscuïteit - , zijn ze 

geneigd kwaadheid te ontwikkelen. Die kwaadheid verhoogt de kans aanzienlijk dat 

dergelijke daders hun toevlucht nemen tot seksuele dwang en heerschappij over vrouwen. 

Dit om hun kansen op reproductief succes te bevorderen (Gannona, et al., 2008). 

Deze opvattingen zijn oorspronkelijk gebaseerd op feministische en sociaalpsychologische 

uitgangspunten, maar werden later herzien vanuit evolutionair perspectief (Gijs, 2002; 
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Malamuth, 1996). Malamuth (Malamuth, 1996) trachtte met deze evolutionaire bijdrage een 

verklaring te bieden voor het bestaan van patriarchale culturen en de afwezigheid van 

matriarchale culturen (Gijs, 2002). Evolutionair gezien bestaat de functie van seksualiteit uit 

succesvolle genetische reproductie. Die reproductie wordt door de verschillende geslachten, 

op verschillende manieren nagestreefd. Deze verschillen in reproductiestrategieën vloeien 

voort uit het verschil in investering in het nageslacht. Vrouwen zijn gedurende negen 

maanden zwanger waardoor zij, in vergelijking met het mannelijke geslacht, over een 

beperkte vruchtbaarheidscapaciteit beschikken. Beide ontwikkelen specifieke en 

contrasterende reproductiestrategieën met het oog op een succesvolle reproductie 

(Gannona et al., 2008). 

Beide geslachten vullen tevens een verschillende functie in betreffende het nageslacht. 

Mannen trachten zoveel mogelijk sekspartners te bevruchten, daar dit voor hen de meeste 

effectieve strategie is met het oog op genetische reproductie (Ellis, 1989). Voor mannen gaat 

voortplanting gepaard met geringe investering en onzekerheid betreffende het vaderschap 

(Gannona et al., 2008; Mertens, 2007). Zij leggen zich aldus toe op onpersoonlijke seks met 

zoveel mogelijk partners (Mertens, 2007). Vrouwen daarentegen, zijn gericht op het 

maximaliseren van de genetische kwaliteit van de zwangerschap, en zullen zich bijgevolg 

toeleggen op persoonlijke seks met een beperkt aantal mannen, namelijk de mannen van 

hoogste kwaliteit (Gijs, 2002; Mertens, 2007). Voor vrouwen staat veel op het spel. Zij 

moeten genetische kwaliteit verzekeren en daarenboven trachten toewijding van de man te 

bekomen in het delen van de last, wil ze de beste zorg voor haar nakomelingen (Gannona et 

al., 2008; Mertens, 2007). Daarenboven trachten mannen de toegang aan hun concurrenten 

te ontzeggen zodat hun vaderschap zoveel mogelijk verzekerd wordt. Dit fundamenteel 

verschil tussen beide geslachten ligt aan de basis van seksuele conflicten tussen man en 

vrouw (Gijs, 2002). Verkrachting wordt hieruit verklaard als een reproductiestrategie in het 

voordeel van de reproductie van mannen (Smid, van Beek, & De Doncker, 2009). Wanneer 

een man overgaat tot verkrachting, draagt hij bij aan zijn eigen succes door het feit dat hij 

meer vrouwen bevrucht, maar tevens doordat andere mannen, bij zwangere vrouwen, 

genetische toegang ontzegt wordt (Gijs, 2002). In machoculturen, is de kans op het gebruik 

van deze strategie groter (Smid, van Beek, & De Doncker, 2009). 

Smid et al. (2009) formuleerden als kritiek dat dit model niet voldoende rekening houdt met 

de heterogeniteit van de daders. Bovendien zijn recente ontwikkelingen betreffende hechting, 

zelfregulatie en de rol van waardering niet geïntegreerd in dit model. Een positief punt is de 

empirische toetsbaarheid van het model en de empirische bevestiging voor wat de 

vijandigheid jegens vrouwen en positieve attitudes tegenover van geweld betreft, deze 
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factoren worden als risicofactoren voor seksueel geweld tegen vrouwen beschouwd (Smid et 

al., 2009). 

Bij wijze van besluit, worden de vier basisveronderstelling van Malamuth’s model opgesomd:    

− Seksuele agressie is het product van een samenloop van risicofactoren die seksuele 

agressie motiveert, faciliteert en hiervoor een context creëert. 

− Deze risicofactoren voorspellen agressie tegenover vrouwen, niet tegenover mannen. 

− Deze risicofactoren kunnen tevens andere vormen van agressie tegenover vrouwen 

verklaren. 

− De waarschijnlijkheid dat een individu overgaat tot seksueel agressief gedrag is - tot op 

zekere hoogte - beïnvloed door omgevings- en socio-culturele factoren. Jeugdervaringen, 

de culturele context en andere omgevingsfactoren kunnen zowel een faciliterende als 

een remmende rol spelen bij het overgaan tot seksuele agressie (Gannona et al., 2008). 

Malamuth’s model is een van de weinige etiologische verklaringsmodellen die empirisch 

getoetst is. Dit model werd zowel cross-sectioneel retrospectief als prospectief getoetst wat 

leidde tot een hoge verklarende variante van 78% (Gijs, 2002). Een ander sterktepunt is de 

integratie van twee onverenigbare theorieën. Daarentegen is de klinische bruikbaarheid van 

de theorie een zwaktepunt. De theorie is niet toepasbaar op de verkrachters buiten de 

gevangenispopulatie aangezien de validiteit bij deze populatie niet vastgesteld is. 

Daarenboven richt het model zich op daders die reeds in de adolescentie afwijkend gedrag 

vertonen. Het confluence model is dus niet van toepassing op daders die pas op latere 

leeftijd dergelijk gedrag vertonen. Tenslotte is het een complex model dat de verbanden 

tussen de verschillende factoren onvoldoende kan verklaren (Gannona et al., 2008). 
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Figuur 2: Malamuth’s confluence model of aggression, afkomstig uit (Gijs, 2002). 

1.2.2. Stromingen 

Deze masterproef richt zich op vrouwelijke slachtoffers van verkrachting, door mannelijke 

daders. Mede door de bevinding dat slachtoffers voornamelijk vrouwen zijn (Grubb & Turner, 

2010), wordt deze problematiek bestudeerd vanuit feministisch perspectief. Vervolgens zal 

de victimologie bestudeerd worden. De zaak Dutroux bracht de positie van slachtoffers onder 

de aandacht, toch blijft de positie van slachtoffers in de maatschappij nog steeds 

ondergewaardeerd. Hieruit volgt de keuze om de victimologie te verkennen.  

1.2.2.1. Het feminisme 

Het feminisme beschouwt verkrachting als het resultaat van lange en diepgewortelde sociale 

tradities waarbij mannen, vrouwen domineren (Ellis, 1989). De kern van deze feministische 

benadering is dat verkrachting, door mannen, als een instrumenteel middel wordt gebruikt 

om dominantie en controle over vrouwen te bereiken en/of te behouden (Ellis, 1989). 
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Mannen trachten hierdoor hun sociaaleconomische en politieke macht te behouden  

(Whatley, 1996). Seksuele bevrediging wordt aldus niet als primair motief gezien (Ellis, 1989; 

Gijs, 2002; Gannona et al., 2008; Whatley, 1996). Een veelvoorkomende veronderstelling 

binnen feministische stromingen, is dat seksuele agressie plaatsvindt in patriarchale 

machtsstructuren waarbij de positie van de vrouw ondergeschikt is aan die van de man  

(Seto, Maric, & Howard, 2001). Volgens feministische theorieën zijn daarenboven, mannen 

en vrouwen gesocialiseerd op een dergelijke manier die stereotiepe interacties in de hand 

werkt en voortbrengt. Zo wordt bijvoorbeeld van mannen verwacht dat ze agressief en 

dominant zijn, terwijl vrouwen passief en accepterend moeten zijn. Hierdoor rechtvaardigen 

mannen hun gedrag en geven vrouwen zichzelf de schuld van het slachtofferschap (Afroditi, 

Gannon, & Saunders, 2009). Feministische stromingen proberen hierin verandering te 

brengen door te streven naar gelijkheid tussen man en vrouw en dit op verschillende 

maatschappelijke vlakken, waaronder op seksueel vlak. 

1.2.2.2. Victimologie 

Victimologie wordt gedefinieerd als de wetenschappelijke studie van fysische, emotionele en 

financiële schade die mensen lijden als gevolg van illegale activiteiten (Karmen, 2012). Meer 

uitgebreide definities nemen naast de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers, ook de 

verschillende sociale en juridische interventies voor slachtoffers op (Wemmers, 2003). 

De victimologie bestudeert de gevolgen van de slachtoffers, meer bepaald de impact van de 

verwondingen en tragische verliezen, die de slachtoffers te verwerken hebben. Daarnaast 

doen victimologen ook onderzoek naar de politieke, sociale en economische reacties 

betreffende de kwetsbare positie van slachtoffers (Karmen, 2012). Van Dijck (1997) geeft 

aan dat de studie van slachtoffers tevens tot een effectievere bestrijding van criminaliteit zou 

leiden.  

In eerste instantie richtte de studie van de victimologie zich op ‘victim precipitation’, hierbij 

werd onderzocht hoe het slachtoffer zelf verantwoordelijk werd gesteld voor het misdrijf door 

eventuele uitlokking (Van Dijck, 1997; Wemmers, 2003; Hoyle, 2007). Vervolgens richtte de 

studie van het slachtoffer zich op de preventie en de hulpverlening van de slachtoffers met 

als doel een reductie van slachtoffers teweeg te brengen. Uiteindelijk bestudeerde de 

hulpverleningsgerichte victimologie de behoefte aan hulp voor slachtoffers, wat vaak tot een 

eenzijdige identificatie met de slachtoffers leidde (Van Dijck, 1997; Wemmers, 2003).  
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1.3. Besluit 

Verkrachting wordt in de literatuur vanuit verschillende invalshoeken benaderd en 

voornamelijk onder verschillende termen gecategoriseerd. In het kader van deze masterproef, 

wordt er bewust gekozen geen van deze definities te volgen en zich te richten op de 

definiëring uit de Belgische wetgeving, dit mede mits het onderzoek van deze masterproef in 

Oost-Vlaanderen zal plaatsvinden.  

Naast de juridische definitie, werd verkrachting tevens gedefinieerd vanuit sociologische en 

psychologisch perspectief. 

Verschillende stromingen en etiologische theorieën trachtten de oorzaak van verkrachting te 

verklaren. Er is echter geen allesomvattende theorie voorhanden. De verschillende 

etiologische modellen trachtten aan de hand van verschillende factoren een verklaring te 

geven voor verkrachtingen. Marshall gaat ervan uit dat dergelijk gedrag het resultaat is van 

de interactie tussen factoren van biologische aard, opvoedings-, socio-culturele en 

situationele factoren. Hirshmann en Hall richten zich meer specifiek op de rol van de 

fysiologische opwinding, inadequate cognities die seksueel geweld rechtvaardigen, 

emotioneel controleverlies en de aanwezigheid van een persoonlijkheidsproblematiek. 

Malamuth ontwikkelt twee trajecten die mogelijks leiden tot seksueel geweld en gaat het 

fenomeen bovendien vanuit de evolutionair perspectief verklaren.  

Tot slot wordt het fenomeen verkrachting benaderd volgens de principes van het feminisme 

en de victimologie. Deze twee stromingen zijn echter niet gelijklopend. Het feminisme en de 

victimologie, spreken elkaar tegen wat het verantwoordelijk stellen van de slachtoffers betreft. 

Deze twee stromingen trachten de positie van het slachtoffer en van de vrouw te verbeteren. 

Het volgende hoofdstuk zal zich eveneens verdiepen in het slachtoffer, meer bepaald de 

risicofactoren van slachtoffers van extra-familiale verkrachting. 
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HOOFDSTUK 2: RISICOFACTOREN VAN VERKRACHTING 

2.1 Inleiding 

Voorstellingen van daders, maar ook van slachtoffers worden nog te veel gemaakt aan de 

hand van stereotypen. Wetenschappers pogen hieraan tegemoet te komen door het 

bestuderen van de risicofactoren. Deze delicate kwestie wenst in geen geval slachtoffers te 

beschuldigen, maar eerder een schets weer te geven met het oog op preventie. In dit 

hoofdstuk worden de verschillen risicofactoren betreffende verkrachting aangekaart. 

Verschillende modellen in de literatuur zijn hieromtrent te vinden. In het kader van dit 

hoofdstuk zullen de verschillende risicofactoren besproken worden en worden deze bijgevolg 

geïntegreerd in één model, naar analogie van Dutton’s ecologisch model. 

2.2 Afbakening  

Naar analogie van Groenen’s definitie van risicofactoren als “indicatoren die de kans op 

geweld vergroten” (Groenen, 2006, p. 122), zal in het kader van deze studie risicofactoren 

gedefinieerd worden als “indicatoren die de kans op slachtofferschap van extra-familiale 

verkrachting vergroten”. Deze indicatoren omvatten factoren en processen die bevorderend 

werken ten aanzien van bepaald gedrag (Hoïng & Van Oosten, 2009).  

Bij het opstellen van de verschillende risicofactoren wenst de onderzoeker het slachtoffer 

geenszins verantwoordelijk te stellen voor de verkrachting. De dader draagt de volledige 

verantwoordelijkheid. Risicofactoren zijn tevens geen causale factoren (Schumacher, 

Feldbau-Kohn, Slep & Heyman, 2001; Tjaden & Thoennes, 2000). De risicofactoren gaan 

gepaard met een verhoogde kans op slachtofferschap, maar geen van deze factoren zal een 

verkrachting kunnen voorspellen (Tjaden & Thoennes, 2000; Sisco et al., 2008, Verwijs & 

Lünneman, 2010). Eveneens impliceert dit niet dat vrouwen die weinig risicofactoren 

vertonen niet het slachtoffer kunnen worden van verkrachting (Schumacher et al., 2001). 

Risicofactoren geven immers geen zekerheid weer, maar eerder de kans op het voorkomen 

(Verwijs & Lünneman, 2010). Naarmate meer factoren aanwezig zijn, zal de kans op 

slachtofferschap vergroten (Verwijs & Lünneman, 2010). Er is bovendien altijd sprake van 

een wisselwerking tussen verschillende factoren (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 

2002). 

Wel kunnen deze factoren leiden tot een beter begrip van de slachtoffers van verkrachting en 

kan preventie hier op inspelen. Het kan nuttig zijn preventiestrategieën te ontwikkelen zich 

baserend op de wetenschappelijke kennis van risico- en protectieve factoren (Krug et al., 

2002). 
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Er bestaan verschillende soorten risicofactoren zoals dadergerelateerde risicofactoren, 

maatschappelijke risicofactoren, slachtoffergerelateerde risicofactoren,… Zoals eerder 

vermeld, richt het merendeel van het bestaand wetenschappelijk onderzoek zich op de 

risicofactoren voor daders (Schumacher et al., 2001). In het kader van de doelstelling van 

deze masterproef worden enkel de slachtoffergerelateerde risicofactoren besproken. Deze 

opsomming van risicofactoren is niet exhaustief. 

2.3 Doel 

Het doel van profilering aan de hand van een weergave van risicofactoren is meervoudig. 

Enerzijds kan deze bijdragen tot de preventie en sensibilisering (Vermeulen, 2003), 

anderzijds brengt ze structuur en homogeniteit. Een duidelijk beeld van slachtoffers draagt bij 

tot een adequate afstemming van zowel de inhoud van preventieve acties als de afstemming 

ervan. Indien bijvoorbeeld blijkt dat gebrekkige seksuele interactiecompetenties een 

risicofactor is, kan hierop ingespeeld worden met behulp van vaardigheidstraining (Hoïng & 

van Oosten, 2009). Daarenboven tracht een typologie homogeniteit aan te brengen aan de 

hand van een categorisering van kenmerken (Smid, van Beek & De Doncker, 2009). 

2.4 Slachtoffergerelateerde risicofactoren 

Verschillende modellen trachten een overzicht te geven van de risicofactoren. Een eerste 

model is het seksuele interactiecompetentiemodel van Vanwesenbeeck, Van Zessen, 

Ingham, Jaramazovic en Stevens. Dit model vertrekt van het feit dat dat de 

interactiecompetentie van een individu aan de basis ligt van de gezondheid van zijn/haar 

seksueel gedrag. Hieronder valt onder andere het respect voor de eigen grenzen én voor de 

grenzen van de anderen. Een gezonde interactiecompetentie tracht de persoonlijke seksuele 

doelen te bereiken met begrip voor de ander en waarbij een goede relatie met de ander in 

stand wordt gehouden. Dit vereist zowel een goede communicatie met betrekking tot de 

seksuele verlangens als de bekwaamheid om de signalen van de ander betreffende de 

grenzen en wensen correct in te schatten (Hoïng & van Oosten, 2009). Dit model verdeelt de 

verschillende factoren onder in risicogroepen, risicofactoren en risicosituaties en gedrag. 

Andere modellen hanteren andere onderverdelingen.  

Hoïng en Van Oosten (2009) maken een onderscheid tussen risicofactoren waar aan 

gewerkt kan worden met het oog op het realiseren van een verandering en onveranderbare 

risicofactoren. Voorbeelden van beïnvloedbare risicofactoren zijn het hebben van een laag 

zelfbeeld, onwetendheid of gebrekkige interactiecompetenties met betrekking tot seksualiteit. 

Onveranderbare risicofactoren zijn het geslacht, het opleidingsniveau, de culturele 

achtergrond of emotionele bagage zoals negatieve ervaringen uit de jeugd.   
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Een ander model is dat van Dutton (1995). Dutton creëerde een model om heterogeniteit te 

brengen in het geheel van dadergerelateerde risicofactoren. Later paste Stith et al. (2004) dit 

model ook toe op slachtoffergerelateerde risicofactoren (Stith, Smith, Penn, Ward & Tritt, 

2004). De risicofactoren voor verkrachtingen en voor partnergeweld worden in kaart gebracht, 

zich baserend op dit model (zie figuur 3). 

Dutton’s model deelt de risicofactoren op in vier groepen waarin de risicofactoren 

gecategoriseerd worden: het macro-, het exo-, het micro-, en het ontogenetisch systeem 

(Dutton, 1995). Het macrosysteem omvat risicofactoren op maatschappelijk niveau zoals de 

algemene waarden en normen of de maatschappelijke ongelijkheid (Dutton, 1995; Pieters et 

al., 2010). Het exosyteem slaat op de sociale omgeving van het slachtoffer. Deze bevat 

factoren zoals formele en informele relaties van het individu, religie, leeftijd enzovoort 

(Dutton, 1995; Stith et al., 2004). Het microsysteem verwijst naar de rechtstreekse familiale 

omgeving van het individu zoals relationele conflicten, familie en stress. (Schumacher et al. 

2001, Pieters et al., 2010). Het ontogenetisch systeem betreft individuele factoren zoals 

middelenmisbruik, angst of depressie (Dutton, 1995; Pieters et al., 2010; Stith et al., 2004). 

Factoren op het exoniveau bleken minder door te wegen dan factoren op het micro of 

ontogenetisch niveau (Stith et al., 2004). Risicofactoren die zich situeren op het 

ontogenetisch niveau blijken de zwaarste impact te hebben (Pieters et al., 2010). Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat het ontogenetisch systeem het grootste gewicht in de 

schaal legt met betrekking tot het handelen van de mens (Pieters et al., 2010).  

Hieronder volgen de verschillende risicofactoren uit de literatuur, toegepast en 

gecategoriseerd volgens het model van Dutton. Figuur 4 toont een overzicht van de 

verschillende factoren toegepast op het model van Dutton. 
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Figuur 3: Slachtofferrisicofactoren volgens Dutton’s ecologisch model afkomstig uit  Stith et al. 
(2004). 

 

2.4.1 Het Macrosysteem 

a) Internet  

Aangezien internet niet meer weg te denken is uit de huidige maatschappij wordt dit, in het 

kader van dit onderzoek, als deel van de cultuur beschouwd en bijgevolg gecategoriseerd 

onder het macrosysteem. 

Het verband tussen internetgedrag en seksueel gedrag is tot op heden echter nog 

onduidelijk (Hoïng & van Oosten, 2009).  
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2.4.2 Het Exosysteem 

a) Geslacht  

Vrouwen en meisjes worden vaker slachtoffer van verkrachtingen dan mannen (Krug et al., 

2002; Tjaden & Thoennes, 2006). Voornamelijk jonge vrouwen en minderjarigen lopen het 

grootste risico (Acierno, Resnich & Kilpatrick, 1997; Buysse et al., 2013; Horvath & Brown, 

2009; Movisie, 2009;). De daders daarentegen zijn meestal mannen.  

b) Leeftijd  

Wat de leeftijd betreft, lopen jonge vrouwen en minderjarigen het grootste risico op 

slachtofferschap (Acierno et al., 1997; Krug et al., 2002; Movisie, 2009). 23% van de 

slachtoffers bevinden zich onder de leeftijdgrens van 15 jaar, daar waar ongeveer 35% van 

de slachtoffers zich tussen de leeftijdscategorie 16 tot 25 jarigen bevinden. 30% was tussen 

de 26 en 40 jaar oud. Het is opvallend dat het percentage slachtoffers vanaf 41 jaar 

opvallend lager is (12%) (Horvath & Brown, 2009). De 16 tot 25 jarigen lopen aldus het 

grootste risico. Acierno et al. (1997) rapporteren gelijkaardige resultaten, ook bij hen 

bevinden de meeste slachtoffers zich in de leeftijdscategorie 17 tot 29 jaar. Greenfeld (1997) 

rapporteert dat 80% van alle slachtoffers van verkrachting jonger dan 30 jaar waren.  

c) Socio-economische status  

De term socio-economische status verwijst naar een verzamelterm van demografische 

variabelen die de sociale status van een individu weergeven. De socio-economische status 

omvat het opleidingsniveau, inkomen en de beroepsstatus (Schumacher, Feldbau-Kohn, 

Slep & Heyman, 2001). 

Een lage socio-economische status wordt in verband gebracht met een hogere 

kwetsbaarheid betreffende verkrachtingen met onbekende daders (Söchting, Fairbrother & 

Koch, 2004). Laagopgeleide individuen maken meer kans om slachtoffer te worden van 

verkrachtingen (Hoïng & van Oosten, 2009; Movisie, 2009). In tegenstelling tot voorgaand 

Belgisch onderzoek (Movisie, 2009), blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie dat 

vrouwen een hoger risico lopen op seksueel geweld wanneer ze hoger opgeleid zijn en 

bijgevolg dus meer geëmancipeerd zijn. De verklaring hiervoor is dat hoe meer vrouwen 

geëmancipeerd zijn, hoe meer weerstand ze gaan bieden tegen de patriarchale normen, wat 

op zijn beurt kan leiden tot geweld bij mannen om de controle te herwinnen (Krug et al., 

2002). Deze bevindingen blijken uit Zuid-Afrikaans onderzoek en kunnen een eventuele 

verklaring zijn voor de verschillende bevindingen. 
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Ook armoede vergroot het risico op slachtofferschap van verkrachting (Hoïng & van Oosten, 

2009). Louter in het kader van hun dagelijkse routine lopen arme vrouwen meer kans op 

verkrachting. Een voorbeeld hiervan is wanneer ze ’s avonds laat alleen naar huis lopen van 

hun werk. Daarenboven dwingt armoede vrouwen vaak in jobs die een relatief hoog risico 

van seksueel geweld met zich meebrengen. Hier gaat het in het bijzonder over prostitutie 

(Krug et al., 2002). Inkomen blijkt omgekeerd evenredig te zijn met het risico op seksueel 

geweld (Acierno et al., 1997).  Armen blijken daarenboven ook een hoger risico te lopen om 

binnen een periode van twee jaar opnieuw slachtoffer te worden (Acierno et al., 1997). 

2.4.3 Het Microsysteem 

a) Het aantal partners  

Het hebben van vele partners is een risicofactor met betrekking tot seksueel geweld (Abbey 

& McAuslan, 2004; Krahé et al., 2007; Krug et al., 2002; Söchting et al., 2004). Het is echter 

niet duidelijk of het promiscue gedrag een oorzaak of een gevolg is van eerder seksueel 

misbruik. Uit Zuid-Amerikaans onderzoek blijkt immers dat vrouwen die in hun kinder- of 

pubertijd een poging tot verkrachting of een verkrachting hadden meegemaakt, vaker een 

groter aantal partners hebben op volwassen leeftijd in vergelijking met vrouwen die niet 

misbruikt waren in het verleden (Krug et al., 2002). Deze studie werd gerepliceerd in Nieuw-

Zeeland en Noorwegen, waar gelijkaardige resultaten gevonden werden (Krug et al., 2002). 

Niet alleen het hebben van vele partners maar ook het hebben van seksuele betrekkingen op 

een vroege leeftijd die blijft doorgaan in de vroege pubertijd, wordt in verband gebracht met 

een hoger risico op seksueel geweld (Krahé et al., 2007; Söchting et al., 2004). 

b) Burgerlijke staat  

Vrijgezellen blijken een verhoogd risico op slachtofferschap te lopen (Russell, 1984 as cited 

in Söchting et al., 2004). 

c) Machtsrelatie  

In relaties met een ongelijke machtsverhouding waarbij de partner fysiek of emotioneel 

mishandeld wordt, is het risico op seksuele mishandeling groter dan in een relatie met een 

evenwichtige machtsrelatie (Hoïng & Van Oosten, 2009; Krug et al., 2002). 

d) Relatie tussen slachtoffer en dader  

Bij het merendeel van de verkrachtingen is de dader een bekende voor het slachtoffer 

(Buysse et al., 2013; Fisher, Cullen & Daigle, 2005; Greenfeld, 1997; Ingemann-Hansen, 

Sabroe, Brink, Knudsen & Charles, 2009; Krug et al., 2002; Movisie, 2009; Tjaden & 
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Thoennes, 2006). Meestal is de dader een ex-partner, partner, vriend, familielid of kennis 

(Acierno et al., 1997; Fisher et al., 2005; Greenfeld, 1997; Hoïng & van Oosten, 2009; 

Horvath & Brown, 2009; Tjaden & Thoennes, 2006).  

Uit Horvath en Brown’s (2009) studie blijkt dat bij ongeveer een derde van de slachtoffers, de 

dader een ex-partner was. Deze resultaten werden door andere onderzoeken ondersteund 

(Acierno et al., 1997; Horvath & Brown, 2009; Movisie, 2009). Verder stelden Horvath & 

Brown (2009) vast dat 39% van de slachtoffers aangeeft dat de dader een kennis was. Bij 

een kwart van de delicten geven slachtoffers aan dat de dader een onbekende was (Horvath 

& Brown, 2009).  

Uit Greenfeld’s (1997) onderzoek bleek dat bij twee derde van de 18 tot 29 jarige slachtoffers, 

de dader een ex-partner was van het slachtoffer. Uit zijn studie blijkt verder dat de dader 

slechts in 20% van de verkrachtingen een vreemde is.  

Ingemann-Hansen et al. (2009) vonden gelijkaardige resultaten. Uit hun studie blijkt dat in 

31% van de gevallen de dader een vreemde voor het slachtoffer was. 

Uit het onderzoek van Acierno et al. (1997) komen tevens gelijkaardige resultaten voor, met 

uitzondering van daders die een kennis zijn voor het slachtoffer. Voor deze groep lag het 

percentage beduidend lager. Verkrachtingen beantwoorden bijgevolg niet aan de het 

stereotiep van de onbekende dader die ’s nachts in een donker steegje voorbijgangers 

verkracht (Horvath & Brown, 2009). Opvallend is dat bij slachtoffers ouder dan dertig, de 

kans op slachtofferschap met een onbekende dader twaalf keer groter is dan bij jongere 

slachtoffers (Greenfeld, 1997). 

Wat verkrachtingen binnen de relatie betreft, is er meestal niet enkel sprake van verkrachting, 

maar tevens van geweld. 23% van alle mishandelde vrouwen wordt ook verkracht. Een 

kleine groep wordt verkracht door de partner, zonder dat er sprake was van geweld binnen 

de relatie (Hoïng & van Oosten, 2009).  

De relatie tussen het slachtoffer en de dader is minder eenduidig en varieert naargelang de 

leeftijd en het geslacht van het slachtoffer. Jongvolwassenen worden vaker verkracht door 

kennissen, daar waar volwassenen eerder door vertrouwenspersonen worden verkracht 

(Tjaden & Thoennes, 2006). Tevens heeft het kennen van de dader gevolgen voor het delict. 

Wanneer de dader een bekende is voor het slachtoffer, is de kans op de voltooiing van de 

verkrachting groter. Het gebruik van geweld wordt in tegenstelling tot de verwachting niet 

beïnvloed door het kennen van de dader (Ingemann-Hansen, 2009).  
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2.4.4 Het Ontogenetisch systeem 

a) Herhaald slachtofferschap 

Uit onderzoek blijkt dat een slachtoffer van seksueel geweld opvallend meer risico loopt om 

opnieuw slachtoffer te worden (Acierno et al., 1997; Krug et al., 2002; Messman-Moore & 

Long, 2003; Movisie, 2009; Hoïng & van Oosten, 2009). Het hebben van een 

voorgeschiedenis van seksueel misbruik of geweld is een van de sterkste voorspellers voor 

slachtofferschap van verkrachting en seksueel geweld (Acierno et al., 1997; Messman-

Moore & Long, 2003; Söchting et al., 2004). Internationaal onderzoek in opdracht van de 

Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat, in vergelijking met kinderen en adolescenten 

die niet verkracht waren, vrouwen die verkracht waren voor hun achttiende levensjaar, twee 

keer zoveel kans maken om opnieuw verkracht te worden dan volwassenen (Krug et al., 

2002). Acierno et al. (1997) gaven aan dat vrouwen die als kind slachtoffer geweest zijn van 

seksueel misbruik twee tot vier keer meer kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden 

van seksueel misbruik. Meisjes die voor hun zestiende levensjaar slachtoffer zijn geworden 

van seksueel misbruik lopen het hoogste risico op herhaald slachtofferschap (Maker, 

Kemmelmeier & Peterson, 2001). Misbruik voor het zestiende levensjaar is volgens hen de 

sterkste voorspeller voor toekomstig seksueel geweld (Maker et al., 2001). Volgens Söchting 

et al. (2004) lopen ook vrouwen die als volwassene voor het eerst verkracht zijn geweest een 

hoger risico om opnieuw slachtoffer te worden van dergelijke feiten. Deze traumatische 

gebeurtenis kan naast een verhoogde kans op herhaald slachtofferschap ook andere vormen 

van slachtofferschap met zich meebrengen zoals huiselijk geweld (Krug et al., 2002). Het 

verband tussen vroegtijdig seksueel misbruik en herhaald slachtofferschap is echter niet 

noodzakelijk causaal, ook andere factoren zoals seksuele geaardheid of armoede kunnen 

aan de basis liggen van het herhaald slachtofferschap (Tjaden & Thoennes, 2006). Mogelijke 

verklaringen zijn het verblijven in gevaarlijke buurten of de voortdurende toegankelijkheid van 

daders tot de slachtoffers. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege financiële problemen 

(Acierno et al., 1997). 

Slachtoffers die ‘enkel’ getuige zijn geweest van seksueel misbruik of huiselijk geweld 

vormen tevens een groter risico voor herhaald slachtofferschap (Krug et al., 2002; Hoïng & 

van Oosten, 2009).  

b) Psychopathologie 

Bij slachtoffers van verkrachtingen treedt dikwijls een psychopathologie op (Creighton & 

Jones, 2012; Sisco et al., 2008). De aanwezigheid van een psychopathologie is bijgevolg 

een risicofactor (Acierno et al., 1997). Onder de slachtoffers vond men de aanwezigheid van 

een psychopathologie, voornamelijk persoonlijkheidsstoornissen zoals de antisociale 
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stoornis en de borderline-stoornis (Acierno et al., 1997; Sisco et al., 2008). Ook schizofrenie 

(Darves-Bornez, Lemperiere, Degiovanni & Gaillard, 1995; Söchting et al., 2004) en zware 

depressies in het verleden worden als risicofactoren beschouwd (Acierno et al., 1997). 

Personen met een borderline-stoornis hebben bovendien een significant hogere kans om 

herhaaldelijk seksueel of fysiek mishandeld te worden (Sisco et al., 2008). Volgens 

Creighton & Jones (2012) lopen alle personen met mentale stoornissen een hoger risico op 

herhaald slachtofferschap. De aanwezigheid van een psychische stoornis bij een individu 

verhoogt diens kwetsbaarheid. Zo zullen bijvoorbeeld depressieve personen minder goed in 

staat zijn tot het detecteren van gevaren wegens hun verminderde alertheid (Acierno et al., 

1997; Creighton & Jones, 2012). Dit geldt tevens voor personen die lijden aan dementie of 

kampen met een psychose (Acierno et al., 1997). Dergelijke personen worden bovendien 

door daders sneller als doelwit uitgekozen wegens hun verminderde weerbaarheid of 

geloofwaardigheid (Acierno et al., 1997). Het is echter onduidelijk welke karaktertrekken 

verantwoordelijk zijn voor het eerste slachtofferschap (Sisco et al., 2008). Ook is het 

onduidelijk of het slachtofferschap deze stoornissen gecreëerd heeft of louter versterkt heeft. 

Hierbij kan de vraag gesteld worden of er reeds vooraf condities aanwezig waren bij het 

slachtoffer (Sisco et al., 2008). De validiteit van psychopathologie als risicofactor is zwak 

aangezien de relatie tussen de aanvang van de stoornis en het slachtofferschap nog te 

weinig onderzocht is (Acierno et al., 1997). 

c) Negatieve gezinsomstandigheden 

Met betrekking tot het slachtofferschap van seksueel geweld zijn negatieve 

gezinsomstandigheden, zoals misbruik, mishandeling, een gebrek aan seksuele 

communicatie in het gezin, of een gebrekkige sociale integratie, een risicofactor (Hoïng & 

van Oosten, 2009; Movisie, 2009). Personen die sociaal geïsoleerd zijn vormen bovendien 

een groter risico (Movisie, 2009). Al deze factoren leiden tot een beperking van de 

ontwikkeling van de individuele competenties. Deze kunnen op zich leiden naar een 

verminderde weerbaarheid bij de slachtoffers (Hoïng & van Oosten, 2009). 

d) Extraversie/introversie  

Extraversie is gecorreleerd met seksuele traumata. Extraversie kan leiden tot verkrachting 

aangezien extraverte personen vaak een socialer leven leiden en bijgevolg meer kans 

hebben een dader tegen te komen. Daarentegen is ook introversie gerelateerd aan seksuele 

traumata. Er is namelijk een verband tussen introversie en zelfverwijt (Sisco et al., 2008). 

Bovendien beschikken introverte personen vaak niet over de adequate sociale relaties en 

vaardigheden om het trauma te verwerken. 
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Ook impulsiviteit en het continu zoeken naar sensatie zijn karaktertrekken die duiden op een 

levensstijl waar individuen zich meer in risicovolle situaties gaan begeven en bijgevolg meer 

in aanraking komen met risicovol seksueel gedrag (Billingham et al., 1999 as cited in Sisco 

et al., 2008). Belangrijk is dat deze verbanden niet causaal zijn, maar correlationeel (Krug et 

al., 2002). Er kunnen bijgevolg geen oorzaak-gevolg conclusies getrokken worden. 

e) Laag zelfbeeld 

Het hebben van een laag zelfbeeld is een risicofactor (Vicary, Klingaman, & Harkness, 1995; 

Söchting et al., 2004). Onderliggende mechanismen zijn echter te weinig bestudeerd om 

deze factor verder te verklaren. 

f) Middelenmisbruik 

Het gebruik van alcohol en bedwelmende middelen spelen een niet te onderschatten rol met 

betrekking tot verkrachtingen. Middelenmisbruik brengt een verhoogde kwetsbaarheid met 

zich mee (Krug et al., 2002) en is bijgevolg een risicofactor voor verkrachtingen (Acierno et 

al., 1997; Krahé, Bieneck, Scheinberger-Olwig, 2007; Söchting et al., 2004). Personen die 

alcohol of drugs consumeren zouden tot 1,5 keer meer kans maken om slachtoffer te worden 

van een traumatische gebeurtenis zoals verkrachting (Acierno et al., 1997). Uit onderzoek 

blijkt dat middelenmisbruik bij personen die nog niet eerder slachtoffer zijn geweest, 

geassocieerd wordt met een verhoogd risico op slachtofferschap. Deze bevinding hield stand 

wanneer gecontroleerd werd voor leeftijd, ras en opleiding (Acierno et al., 1997). 

Middelenmisbruik speelt zowel bij de dader als bij het slachtoffer een rol. Zo geeft twee 

derde van de slachtoffers aan dat de verkrachter onder invloed van alcohol of verdovende 

middelen was op het moment van de verkrachting (Krug et al., 2002). Dit in tegenstelling tot 

29,8% van de vrouwelijke slachtoffers die aangaven dat zij onder invloed waren van alcohol 

of drugs op het moment van de feiten (Tjaden & Thoennes, 2006). Andere onderzoeken 

gaven aan dat 40 tot 65% van de slachtoffers onder invloed waren (Söchting et al., 2004). 

Alcohol en druggebruik verhogen bijgevolg het risico op slachtofferschap en dit voornamelijk 

op slachtofferschap in publieke ruimtes (Ingemann-Hansen et al., 2009). Het gebruik van 

alcohol of drugs zorgt er voor dat vrouwen zichzelf minder kunnen beschermen. Personen 

onder invloed zullen niet enkel potentiële gevaren slechter inschatten, maar tevens minder 

competent zijn om snel en efficiënt te reageren op signalen die een gevaar inhouden (Krug 

et al., 2002; Söchting et al., 2004; Testa & Parks, 1996). Dit is het geval wegens de 

fysiologische reactie die alcohol en verdovende middelen hebben op het motorisch gedrag 

(Gijs, 2002). Potentiële slachtoffers zullen bijvoorbeeld ook minder snel kwaadheid 

identificeren op het aangezicht van een dader, waardoor ze vaak te laat zullen ingrijpen bij 



	  

	  

32	  

een verkrachting (Testa & Parks, 1996). Middelenmisbruik kan tevens een risicofactor zijn in 

het uitgaansleven onder de vorm van ‘date rape drugs’ (Abramowitz, 2004 as cited in Krahé 

et al., 2007). In dat geval zal de dader in het geniep de drug in het drankje van het slachtoffer 

gieten, waardoor er bij het slachtoffer amnesie zal optreden (Schwartz, Milteer & Lebeau, 

2000). Rohypnol is een voorbeeld van veel voorkomende ‘date rape drug’.  

Daarenboven komt men onder invloed van alcohol sneller terecht in omgevingen en plaatsen 

waar de kans op het aantreffen van potentiële daders aanzienlijk hoger is (Krug et al., 2002). 

Mannen beschouwen geïntoxiceerde vrouwen immers als gemakkelijke doelwitten waardoor 

zij een verhoogd risico op slachtofferschap lopen (Gijs, 2002; Testa & Parks, 1996).  

Daders zijn over het algemeen meer onder invloed van alcohol of drugs op het moment van 

de feiten dan slachtoffers (Gijs, 2002; Tjaden & Thoennes, 2006). Alcohol leidt bij daders en 

mannen in het algemeen tot een verhoogd seksueel verlangen, opwinding en agressie (Gijs, 

2002). Volgens Testa en Parks (1996) zijn mannen onder invloed van alcohol meer geneigd 

hun seksueel doel te bereiken. Hierdoor zullen ze signalen die wijzen op een afwijzing van 

de vrouw meer negeren en zullen ze dubbelzinnige signalen interpreteren als gewilligheid 

van de vrouw (Testa & Parks, 1996).  

Alcoholgebruik in het dagelijkse leven is tevens een risicofactor. Uit onderzoek van Koss en 

Dinero (1989) blijkt dat vrouwen die in het algemeen meerdere malen per week alcohol 

drinken, beduidend meer kans maken om seksueel misbruikt te worden. Het is echter niet 

duidelijk of het alcoholgebruik het gevolg of de oorzaak is van de verkrachting. Het is immers 

waarschijnlijk dat slachtoffers drinken om met de gevolgen van het trauma om te gaan 

(Söchting et al., 2004). Onderzoek toont de relatie tussen het gebruik van alcohol en drugs 

en slachtofferschap van verkrachting aan, maar kunnen de onderliggende mechanismen niet 

aantonen, noch kunnen ze de aanwezigheid van een mogelijks derde variabele 

verantwoordelijk voor het slachtofferschap, uitsluiten (Testa & Parks, 1996). De 

risicofactoren voor verkrachting zijn immers dezelfde als deze voor het overvloedig 

consumeren van alcohol. Het jong en vrijgezel zijn, worden als risicofactoren beschouwd 

voor beide fenomenen. Mits deze dezelfde levensstijl hebben, kan deze levensstijl mogelijks 

verantwoordelijk zijn voor de correlatie tussen middelenmisbruik en slachtofferschap van 

verkrachting (Testa & Parks, 1996). Een andere mogelijke verklaring voor deze 

overeenkomstigheden is, dat beide over factoren gepaard gaan met het nemen van risico’s. 

Andere onderzoekers zijn het oneens met de stelling dat het gebruik van alcohol leidt tot 

slachtofferschap. Zij geven aan dat eerder de setting waarin alcohol geconsumeerd wordt, 

het risico op slachtofferschap inhoudt. Volgens hen zijn vrouwen kwetsbaarder voor 

slachtofferschap door het consumeren van alcohol in bars. Deze setting is risicoverhogend 
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wegens de aanwezigheid van mannen die tevens drinken, agressiever zijn als het gevolg 

van de intoxicatie en bijgevolg inadequate verwachtingen hebben van geïntoxiceerde 

vrouwen (Gijs, 2002; Testa & Parks, 1996).  

Het gebruik van alcohol gaat volgens Testa en Parks (1996) tevens gepaard met een hogere 

kans op herhaald slachtofferschap aangezien het gebruik van alcohol en drugs gebruikt 

wordt om met het trauma uit het verleden om te gaan (Messman-Moore & Long, 2003; 

Söchting et al., 2004).  

Er kan geconcludeerd worden dat de relatie tussen slachtofferschap van verkrachtingen en 

middelenmisbruik één van wederkerige aard is. Enerzijds is middelenmisbruik een 

risicofactor voor slachtofferschap, zo zullen vrouwen onder invloed sneller slachtoffer worden 

maar anderzijds treedt middelenmisbruik tevens na de verkrachting op bij vrouwen die vooraf 

geen alcohol/drugs gebruikten (Acierno et al., 1997). Aldus Söchting et al. (2004) is dit een 

mogelijke copingstrategie. 

Onderstaande figuur geeft de verschillende risicofactoren voor slachtoffers van verkrachting 

weer, zich baserend op de bevindingen uit de literatuur. Deze bevindingen werden toegepast 

op het ecologisch model van Dutton en wordt in figuur 4 afgebeeld. 
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2.5 Risicogroepen 

Bepaalde groepen beschikken over een hoger risico op slachtofferschap van verkrachting. 

Hieronder volgt een overzicht van deze kwetsbare groepen. Deze groepen zijn buiten het 

ecologisch model van Dutton te plaatsen.  
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Figuur 4: Risicofactoren voor slachtofferschap toegepast op Dutton's ecologisch model. 



	  

	  

35	  

a) Etniciteit  

Allochtone jongeren lopen een hoger risico op slachtofferschap van seksueel geweld (Hoïng 

& van Oosten, 2009). Wanneer deze etnische minderheden bovendien zijn opgevoed in 

negatieve gezinsomstandigheden is het risico op slachtofferschap nog groter (Hoïng & van 

Oosten, 2009). 

b) Personen met een fysieke of mentale beperking 

Personen met een beperking zijn extra kwetsbaar voor seksueel geweld wegens hun 

afhankelijkheid en lagere weerbaarheid (Movisie, 2009). Zij lopen niet alleen een hogere 

kans op seksueel geweld, maar tevens een grotere kans op chronisch seksueel misbruik. De 

setting waarin dergelijke personen verblijven is eveneens risicoverhogend (Movisie, 2009). 

De daders zijn zowel personen met een beperking, mensen uit de persoonlijke omgeving als 

het verzorgend personeel (Hoïng & Van Oosten, 2009). 

c) Patiënten 

Voorts vormen sommige groepen van patiënten en cliënten een hoger risico. Dit is 

voornamelijk het geval voor jonge vrouwen die afhankelijk zijn van anderen en daarenboven 

over een laag gevoel van eigenwaarde beschikken (Bezemer & Kuiper, 1994). Wereldwijd 

valt deze tendens waar te nemen. Seksueel geweld tegen patiënten binnen de 

gezondheidszorg is de laatste 25 jaar enorm gestegen (Krug et al., 2002). 

d) Asielzoekers 

Asielzoekers zijn een kwetsbare groep met betrekking tot seksueel geweld (Hoïng & van 

Oosten, 2009; Movisie, 2009). Ook vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf vertonen 

een hoog risico wegens hun uiterst kwetsbare positie (ICRH, 2008; Krug et al., 2002; Movisie, 

2009; Pieters, Italiano, Offermans & Hellemans 2010). Indien ze klacht indienen riskeren ze 

immers gerepatrieerd te worden naar het land van herkomst (Pieters et al., 2010). Daders 

spelen hier mogelijks op in. 

e) Prostituees 

Prostituees lopen een verhoogd risico op seksueel geweld, voornamelijk waar het 

prostitueren illegaal is. Uit een surveyonderzoek blijkt dat 11% van de prostituees waren 

verkracht en 22% een poging tot verkrachting hadden meegemaakt (Krug et al., 2002). 
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2.6 Risicosituaties 

De tweede cluster factoren die niet in het ecologisch model te plaatsen vallt, betreft de 

actuele context. Deze context houdt risicosituaties en risicogedrag in. Risicosituaties kunnen 

tevens beschouwd worden als situaties met beperkte sociale controle. Deze factoren zijn ook 

vaak situationeel of maatschappelijk risicoverhogend (Movisie, 2009). 

a) Risicovolle settings 

Settings waar mensen geconcentreerd samenleven zoals in gevangenissen, vluchthuizen of 

kleine woningen vormen een risico. Tevens vormen settings waar vrouwen 

ondervertegenwoordigd zijn of waar vrouwonvriendelijke opvattingen of andere 

conservatieve opvattingen betreffende vrouwen, seksualiteit en mannelijkheid heersen, een 

hoger risico voor slachtofferschap van verkrachting (Movisie, 2009). 

b) De hulpverlening 

Een meer specifieke risicosituatie neemt plaats binnen de hulpverlening (Acierno et al., 

1997; Movisie, 2009). Personen in de hulpverlening zijn vaak heel afhankelijk (Movisie, 

2009) en het is net die afhankelijke relatie die de kwetsbaarheid vormt. Dergelijke settings 

kunnen een groter risico inhouden voor seksueel geweld, voornamelijk wanneer er 

lichamelijk gewerkt wordt (Movisie, 2009).  

c) Sport 

Ook het sportgebeuren kan beschouwd worden als een risicosituatie,vde dader is in 

dergelijke gevallen vaak de trainer. Topsporters zijn daarenboven extra kwetsbaar gezien de 

belangrijke rol die sport in hun leven speelt. Bovendien is er vaak sprake van een 

vertrouwensband en loyaliteit tegenover de trainer waardoor misbruik bij het slachtoffer een 

gevoel van medeverantwoordelijkheid en loyaliteit met zich meebrengt (Cense, 1997 as cited 

in Movisie, 2009). 

d) Op het werk  

Op het werk gaat het voornamelijk over ongewenste intimiteiten of opmerkingen. Toch is er  

tevens sprake van verkrachting waarbij seks wordt afgedwongen door fysieke dwang of door 

afpersing (Movisie, 2009).  

e) Plaats van het delict 

Verkrachtingen gebeuren meestal in de private levenssfeer (Söchting et al., 2004; Tjaden & 

Thoennes, 2006). De plaats van het delict is doorgaans de woning van het slachtoffer of van 

de verdachte (Greenfeld, 1997; Horvath & Brown, 2009, Söchting et al., 2004; Tjaden & 



	  

	  

37	  

Thoennes, 2006). Meestal spelen de feiten zich af in de woning van het slachtoffer (Horvath 

& Brown, 2009) of binnen de 1,5 kilometer van hun woning (Greenfeld, 1997). Slechts in 

20% van de gevallen beweren slachtoffers dat de verkrachting in een publieke ruimte, 

verlaten open ruimte of in een straat is gebeurd (Horvath & Brown, 2009). Dit zijn cijfers uit 

de Verenigde Staten, in België leidt dit tot een overschatting. In het rapport van het instituut 

voor gelijkheid van mannen en vrouwen gaf in 2010 slechts één respondent aan de laatste 

twaalf maanden slachtoffer zijn geworden van gedwongen betrekkingen of aanrakingen in de 

openbare ruimte (Pieters et al., 2010).  

2.7 Besluit 

Het is duidelijk dat er verschillende risicofactoren betreffende verkrachtingen bestaan. 

Verkrachting is immers een complex en multicausaal fenomeen. Deze risicofactoren zijn 

bijgevolg niet exhaustief. Er is tevens sprake van een samenspel van de verschillende 

factoren. Er zijn geen eenduidige resultaten voorhanden in de literatuur. Dit kan te wijten zijn 

aan het verschil in de gehanteerde definitie en/of methode. In deze opsomming werden 

risicofactoren opgelijst voor zowel verkrachting als voor seksueel geweld. Seksueel geweld 

is een verzamelterm die verkrachting inhoudt, maar tevens ook ander seksueel ongewenst 

gedrag behelst. Dit verschil in definitie kan het verschil in cijfers en onderzoeksresultaten 

mogelijks verklaren. Andere verklaringen kunnen verschillen in onderzoekpopulaties, 

onderzoeksperiodes, of settings inhouden. Verscheidene gehanteerde studies zijn tevens 

niet in België uitgevoerd wat evenmin vergelijkingen toe laat.  

Ook de inclusiecriteria variëren van onderzoek tot onderzoek. Sommige studies behelzen 

zowel intra- als extra-familiale verkrachtingen (Ingemann-Hansen et al., 2009). Ook zijn de 

leeftijdscategorieën vaak verschillend. Wel zijn gelijkaardige lijnen te trekken over de 

verschillende studies heen. Er kan geconcludeerd worden dat jonge vrouwen die eerder al 

het slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld het grootste risico lopen om verkracht te 

worden door een dader die voor hen bekend is.  
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HOOFDSTUK 3: RISICOFACTOREN VAN PARTNERGEWELD  

3.1 Inleiding 

Partnergeweld is een ingrijpend fenomeen dat een enorme impact heeft op het slachtoffer, 

het gezin en de sociale omkadering. Partnergeweld is een complex fenomeen dat 

multifactorieel benaderd dient te worden (Pieters et al., 2010). Het gaat hem immers om een 

samenloop van verschillende individuele en contextuele factoren die met elkaar interageren 

(Stith et al., 2004). Dit hoofdstuk heeft als doel inzicht te bieden in de verschillende 

slachtoffergerelateerde risicofactoren van partnergeweld. Deze risicofactoren zijn niet 

exhaustief en kunnen evenmin een representatief beeld weergeven van hét typische 

slachtoffer van partnergeweld. Concreet wordt in de eerste paragraaf ingegaan op de 

definiëring van partnergeweld. Vervolgens worden de verschillende risicofactoren 

uiteengezet. Tot slot wordt een typologie van de slachtoffers weergegeven. 

De risicofactoren zullen tevens volgens het ecologisch model van Dutton (1995) opgelijst 

worden, waardoor vergelijkingen tussen de risicofactoren van partnergeweld en deze van 

extra-familiale verkrachting gefaciliteerd worden. 

3.2 Partnergeweld 

Partnergeweld is een eeuwenoud fenomeen dat pas recentelijk een nieuwe wending heeft 

gekregen wegens de opkomst van vrouwenbewegingen in de jaren 70 (Lünneman, Goderie 

& Tierolf). Het is tevens een globaal fenomeen dat iedereen kan treffen, los van sociale, 

economische, religieuze of culturele afkomst (Krug et al., 2002). Wereldwijd rapporteerden 

10 tot 69% ooit in hun leven, slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld (Krug et al., 2002). 

In België waren in 2010, 21.579 aangiftes van partnergeweld (Klinckhamers, 2010). Deze 

cijfers zijn vermoedelijk een zware onderschatting mits heel veel partnergeweld verdoken is 

en niet wordt aangegeven. De duur van het geweld is gemiddeld drie tot zeven jaar (Anzion 

et al., 2010).  

De relatie bij partnergeweld kenmerkt zich vaak door relationele machtsongelijkheid en 

afhankelijkheid wat frequent resulteert in het isolement van het gezin (Verwijs & Lünneman, 

2010). 

Partnergeweld is een complex seksespecifiek probleem dat bijgevolg een multifactoriële 

benadering vergt (Pieters et al., 2010).  
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3.2.1 Definitie 

De Wereldgezondheidsorganisatie (Krug et al., 2002, p.100) definieert partnergeweld als 

volgt: "Iedere daad van geweld binnen een intieme relatie die een nadeel of fysiek, 

psychologisch of seksueel leed veroorzaakt voor de personen die er deel van uitmaken. Ook 

de dreiging met dergelijke daden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit 

plaatsvindt in de openbare ruimte of in het privéleven, worden hierin beschouwd.”   

Het college van Procureurs-generaal (2006) legt bij de definiëring van partnergeweld in de 

omzendbrief eerder de nadruk op de affectieve band: "Iedere vorm van fysiek, seksueel, 

psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten, samenwonenden of personen die 

hebben samengewoond en tussen wie een affectieve band bestaat of bestaan heeft." 

Daar waar de Wereldgezondheidsorganisatie geen verduidelijking geeft over de intieme 

relatie, verduidelijkt de omzendbrief dat ook samenwonenden en ex-partners onder deze 

definitie vallen. 

Een belangrijke voorwaarde is dus dat het geweld plaatsvindt binnen een intieme relatie 

waar emotionele afhankelijkheid en loyaliteit heerst (Verwijs & Lünneman, 2010). 

Partnergeweld behelst daarenboven niet enkel het stereotiepe slaan van de partner, maar 

tevens psychische mishandeling zoals het isoleren, kleineren, beledigen, controleren en 

dreigen, maar ook financiële uitbuiting en seksuele dwang valt onder partnergeweld te 

categoriseren (Krug et al., 2002; Garcia-Moreno, Watts, Jansen, Ellsberg & Heise, 2003). 

Ex-partners behoren tevens tot de daders van partnergeweld, dit mede omdat scheiden geen 

garantie is voor het stoppen van het geweld. Bij echtscheidingen zal het geweld mogelijks 

escaleren en voortduren (Verwijs & Lünneman, 2010). 

Wanneer het partnergeweld een langere tijdsperiode duurt is er sprake van het “battered 

woman syndrom”. Deze vrouwen kenmerken zich door aangeleerde hulpeloosheid, 

beschikken over een overlevingsdrang en overlevingsvaardigheden, doch niet over 

ontsnappingsvaardigheden. Dergelijke slachtoffers kampen eveneens met depressieve 

gevoelens en een laag zelfbeeld (Uzieblo, 2013). 

In het kader van deze masterproef wordt partnergeweld beschouwd als een combinatie van 

bovenstaande definities. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aangevuld 

met ex-partners. Geweld door ex-partners wordt bijgevolg als partnergeweld beschouwd. 
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3.2.2 Slachtoffergerelateerde risicofactoren 

Iedereen kan slachtoffer worden van partnergeweld. De vraag is echter wie meer kans maakt 

om het slachtoffer te worden? Het bestuderen van risicofactoren kan hier een antwoord op 

bieden.  

Naar analogie van vorig hoofdstuk en zich opnieuw baserend op Groenen’s definitie 

(Groenen, 2006) worden risicofactoren in het kader van dit hoofdstuk gedefinieerd als 

“indicatoren die de kans op slachtofferschap van partnergeweld vergroten”. Verschillende 

factoren die bevorderend werken ten aanzien van partnergeweld worden besproken. De 

risicofactoren zijn wederom niet causaal en kunnen bijgevolg geen partnergeweld 

voorspellen (Schumacher et al., 2001; Tjaden en Thoennes, 2000). Het geeft een indicatie 

weer van de kans op het slachtofferschap, doch zijn uitzonderingen steeds mogelijk. 

Risicofactoren bieden namelijk geen garantie op zekerheid (Verwijs & Lünneman, 2010).  

In het kader van dit hoofdstuk zullen tevens enkel slachtoffergerelateerde risicofactoren van 

partnergeweld besproken worden, zowel individueel als contextgericht. Deze zullen, naar 

analogie met het vorige hoofdstuk, geïntegreerd worden in het ecologisch model van Dutton 

(zie figuur 5). 

Slachtoffergerelateerde risicofactoren zijn in de literatuur niet in grote mate voorhanden. 

Daarenboven is er vaak onduidelijkheid met betrekking tot de risicofactoren. De 

verschillende risicofactoren worden immers dikwijls weerlegd waardoor consistente factoren 

niet voorhanden zijn. Hieronder volgt een samenvatting van de slachtoffergerelateerde 

risicofactoren uit de literatuur. 

3.2.2.1 Macrosysteem  

a) Traditionele rolopvattingen 

De opvattingen die heersen rond partnergeweld spelen een belangrijke rol. Traditionele 

patriarchale opvattingen die in de entourage van het slachtoffer heersen, zijn immers een 

risicofactor voor huiselijk geweld (Tjaden & Thoennes, 2000; Verwijs & Lünneman, 2012). 

3.2.2.2 Exosysteem 

a) Geslacht  

Ook bij partnergeweld worden vrouwen vaker het slachtoffer dan mannen (Anzion et al., 

2011; Heise, Pitanguy & Germain; 1994; Pieters et al., 2010; Tjaden & Thoennes, 2000; 

Verwijs & Lünneman, 2012). Vrouwen lopen bijgevolg een significant hoger risico op 

slachtofferschap van partnergeweld (Tjaden & Thoennes, 2000). Dit verband geldt zowel 
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voor psychologisch, fysiek als seksueel geweld binnen de relatie (Pieters et al., 2010; Tjaden 

& Thoennes, 2000). Bij vrouwelijke slachtoffers is er bovendien een grotere kans op 

langdurig geweld met ernstige verwondingen en gevolgen (Verwijs & Lünneman, 2012).  

b) Leeftijd 

De leeftijd is een risicofactor. Jonge vrouwen lopen een hoger risico op slachtofferschap 

binnen de relatie (Krug et al., 2002; Pieters et al., 2010). Mogelijke verklaringen volgens het 

Wereldgezondheidsorganisatie zijn dat oudere vrouwen wegens hun ervaring en langere 

blootstelling aan geweld, strategieën hebben ontwikkeld teneinde het geweld te reduceren. 

Een andere verklaring luidt dat oudere vrouwen een hogere positie innemen op de 

maatschappelijke ladder en daardoor minder kwetsbaar zijn (García-Moreno et al., 2005). 

Tenslotte geeft de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat jongere mannen wellicht 

agressiever zijn dan oudere mannen en eerder jongere vrouwen viseren als slachtoffer 

(García-Moreno et al., 2005; Pieters et al., 2010). 

c) Socio-economische status 

Zoals besproken in het vorig hoofdstuk, worden vrouwen met een lage economische status 

vaker slachtoffer van verkrachting, maar eveneens van geweld binnen de relatie (Anzion et 

al., 2011). Heise et al. (1994) geeft aan dat partnergeweld voorkomt in alle klassen, maar dat 

de prevalentie verschilt van klasse tot klasse. Schumacher et al. (2001) beweert 

daarentegen dat slachtofferschap meer voorkomt in de lage sociale klassen. 

Volgens Verwijs en Lünneman (2012) is het hebben van een laag opleidingsniveau een 

risicofactor (Verwijs & Lünneman, 2012).  Uit Frans onderzoek blijkt immers dat vrouwen die 

jonger zijn dan 35 met een laag opleidingsniveau, twee maal zoveel kans maken op 

slachtofferschap van psychologisch geweld binnen de relatie (Pieters et al., 2010). Een 

gelijkaardige Belgische studie vond geen statistisch significant verband tussen 

opleidingsniveau en partnergeweld. Er werd wel een verband gevonden tussen 

opleidingsniveau en partnergeweld, maar enkel voor de jonge generatie van 18 tot 34 jarigen. 

Uit deze studie bleek dat 42,9% van de jonge laaggeschoolden getroffen was door 

partnergeweld, tegenover 7,6% van de hooggeschoolden. Hier is er sprake van een 

leeftijdseffect gezien dit verband niet in de andere leeftijdscategorieën te vinden is (Pieters et 

al., 2010). Een Nederlands onderzoek van Anzion et al. (2011) vond geen verband tussen 

slachtofferschap en opleidingsniveau (Anzion et al., 2011). 

Ook werkloosheid en een laag inkomen zijn factoren die de kans op partnergeweld verhogen 

(NVVP, 2009; Verwijs & Lünneman, 2012). Vrouwen die werkloos zijn wegens ziekte of een 

handicap lopen samen met studenten het grootste risico op partnergeweld (Pieters et al., 
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2010). Franse studies kwamen tot gelijkaardige conclusies (Pieters et al., 2010). Met 

betrekking tot het hebben van een laag inkomen zijn de resultaten tegenstrijdig. Uit 

Nederlands (Acierno et al. 1997; NVVP, 2009) en Iers onderzoek blijkt immers dat een laag 

inkomen gerelateerd is aan een grotere kans op slachtofferschap van partnergeweld. De 

Belgische studie van Pieters et al. (2010) kwam echter niet tot deze resultaten. Zij vond geen 

verband tussen een laag inkomen en partnergeweld (Pieters et al., 2010). Een mogelijke 

verklaring is het verschil in tijdsperiode van het onderzoek. Pieters et al. (2010) bevroeg de 

respondenten naar hun ervaringen van partnergeweld binnen de laatste twaalf maanden, 

daar waar de Ierse studie de prevalentie van partnergeweld gedurende het leven 

bestudeerde (Pieters et al., 2010). Ook armoede is gerelateerd aan een verhoogd risico op 

slachtofferschap van partnergeweld (Krug et al., 2002; Heise et al., 1994). Slachtofferschap 

van geweld binnen de relatie komt volgens Heise et al. (1994) meer voor bij arme vrouwen. 

Het is echter onduidelijk of de armoede op zich of de daarmee samenhangende 

omstandigheden zoals hopeloosheid net het risico verhogen (Krug et al., 2002). 

d) Sociaal netwerk  

Gebrek aan steun wordt als risicofactor voor partnergeweld beschouwd (Verwijs & 

Lünneman, 2012), evenals de afwezigheid van een sociaal netwerk (Pieters et al., 2010). Uit 

Belgisch onderzoek blijkt dat tussen deelname aan sociale activiteiten en partnergeweld 

geen verband is. Zo zal een persoon die zelden deelneemt aan sociale activiteiten, niet meer 

kans maken op geweld binnen de relatie. Ook de frequentie van het ontmoeten van vrienden 

en familie is geen risicofactor voor partnergeweld. Daarentegen is de subjectieve ervaring en 

perceptie van het slachtoffer omtrent de steun van de sociale omgeving, wel een risicofactor. 

Zo zijn personen die vinden dat ze vrienden en familie te weinig zien, vaker slachtoffer van 

partnergeweld (Pieters et al., 2010). De onderzoekers nuanceren deze resultaten echter. Zij 

geven aan dat het eveneens mogelijk is dat net die slachtoffers meer behoefte hebben aan 

steun van hun omgeving en dit het gevoel kan teweeg brengen dat ze familie en vrienden te 

weinig zien (Pieters et al., 2010). Isolatie blijkt een van de sterkste voorspellers voor 

partnergeweld te zijn (Pieters et al., 2010). 

e) Religie 

Religie speelt tevens een rol betreffende slachtofferschap. Uit het onderzoek van Pieters et 

al. (2010) blijkt er een statistisch significant verband te zijn tussen religie en slachtofferschap 

van geweld binnen de relatie. Vrouwen die gelovig zijn (22,9%), zijn opvallend minder 

slachtoffer van partnergeweld dan ongelovigen (9,6%) (Pieters et al., 2010). Uit buitenlands 

onderzoek blijkt religie echter geen invloed te hebben op geweld binnen de relatie 

(Schumacher et al., 2001). 
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f) Etniciteit  

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat zowel allochtone als autochtone vrouwen even veel kans 

maken op slachtofferschap van partnergeweld (Verwijs & Lünneman, 2012). 

3.2.2.3 Microsysteem 

a) Relationele aspecten  

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat snelle relatievorming een risicofactor voor partnergeweld 

is (Anzion et al., 2011). Ook andere relationele aspecten zoals controlerend gedrag, een 

inadequate hechtingsstijl, ontevredenheid over de relatie, conflicten en impulsiviteit werken 

risicoverhogend (Groenen et al., 2011). 

Gewelddadig gedrag vanwege de vrouwelijke partner is tevens een risicofactor. Het is echter 

onduidelijk of dergelijk gewelddadig gedrag tot partnergeweld leidt of het eerder 

zelfverdediging is ten opzichte van het gewelddadig gedrag van de partner (Stith et al., 2004). 

Huwelijksproblemen of onenigheid binnen de relatie vormt de meest consistente risicofactor 

betreffende partnergeweld (Krug et al., 2002). Uit recent Belgisch onderzoek blijkt dat hoe 

lager de kwaliteit van de relatie, hoe zwaarder het geweld binnen die relatie (Pieters et al., 

2010). Daarenboven blijkt dat in relaties waar een gebrek is aan cohesie en affectie, meer 

partnergeweld voorkomt (Pieters et al., 2012). 

b) Afhankelijkheid 

Wanneer de vrouw afhankelijk is van de partner, zal geweld binnen de relatie meer 

voorkomen. Dit geldt eveneens voor wat de financiële afhankelijkheid betreft (Anzion et al., 

2011; Krug et al., 2002). Dominantie van de man en een ongelijke machtsverhouding zijn 

sterke risicofactoren betreffende partnergeweld (Krug et al., 2002). Er is tevens een verband 

tussen dominantie, controlerend gedrag vanwege de partner en partnergeweld (Tjaden & 

Thoennes, 2000).  

c) Burgerlijke staat 

Koppels die niet getrouwd zijn lopen een hoger risico op partnergeweld dan getrouwde 

koppels (Tjaden & Thoennes, 2000). 

Echtscheidingen verhogen eveneens het risico op partnergeweld aanzienlijk. Deze 

risicofactor kan op verscheidene wijze verband houden met geweld binnen de relatie. 

Enerzijds kan een scheiding in de ogen van de partner leiden tot een aantasting van zijn 

mannelijke autoriteit. In dergelijke gevallen is de kans op geweld binnen de relatie aanzienlijk 

hoger. Anderzijds is een echtscheiding gerelateerd aan verlies, een deel van de familie en 
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vrienden vallen immers weg. In dit opzicht komt partnergeweld vaker voor bij mannen die op 

sociaal vlak weinig tot niets te verliezen hebben (Pieters et al., 2010). Tenslotte is ook 

geweld in de relatie voorafgaand aan de scheiding en de tijdsperiode sinds de scheiding 

gerelateerd aan gewelddadig gedrag binnen de relatie (Pieters et al., 2010). 

Wat de tijdsperiode betreft, is het risico op geweld het grootst binnen de eerste drie maanden 

na de scheiding (Pieters et al., 2010). 

d) Levensstressoren/Stress 

Levensgerelateerde stressfactoren zoals financiële problemen, erbarmelijke werk- en 

woonomstandigheden, familieconflicten of ziekte, gaan gepaard met een hoger risico op 

partnergeweld (Groenen et al., 2011; NVVP, 2009). Geweld uitoefenen kan dan een bron 

van ontlading betekenen (Pieters et al., 2010). 

e) Kinderen 

Partnergeweld is voornamelijk vertegenwoordigd binnen gezinnen met kinderen. Het hebben 

van kinderen is bijgevolg een risicofactor (Verwijs & Lünneman, 2012). Niet enkel het 

ouderschap, maar ook het aantal kinderen vormt een risicofactor (Stith et al., 2004). Johnson 

(2008) nuanceert deze stelling door aan te geven dat het hebben van kinderen 

onrechtstreeks het risico verhoogt. Het is immers niet het aantal kinderen dat leidt tot 

partnergeweld, maar eerder de omgang met conflicten betreffende de opvoeding van de 

kinderen. 

3.2.2.4 Ontogenetisch systeem 

a) Herhaald slachtofferschap 

Slachtoffers die in voorgaande relaties eveneens slachtoffer zijn geweest van partnergeweld 

maken beduidend meer kans om ook in hun nieuwe relatie opnieuw slachtoffer te worden 

van geweld binnen hun relatie (Pérez-Testor, Castillo, Davins, Salamero & San Martino, 

2007; Verwijs & Lünneman, 2012).  

Ook slachtoffers die als kind misbruikt zijn, komen vaker terecht in gewelddadige relaties 

(Pérez-Testor et al., 2007; Schumacher et al., 2001). Kinderen die thuis getuige waren van 

het partnergeweld tussen de ouders lopen eveneens een hoger risico op slachtofferschap 

(Pieters, 2010; Riggs, Caulfield & Street, 2000). Zij kunnen geweld binnen de relatie immers 

als een normaal gegeven beschouwen (Bensley et al., 2003; Henning, Leitenberg, Coffey, 

Turner & Bennett, 1996). Deze laatste bevinding wordt echter tegengesproken door Russel 

die meent dat het louter getuige zijn van geweld niet risicoverhogend werkt (1989).  
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Al deze vormen van slachtofferschap, inclusief het getuige zijn van partnergeweld van de 

ouders, gaan gepaard met een viervoudige toename van de kans op slachtofferschap van 

partnergeweld (Pérez-testor et al., 2007). 

b) Psychopathologie 

Zoals bij extra-familiale verkrachting, is de aanwezigheid van een psychopathologie bij het 

slachtoffer een risicofactor voor partnergeweld die vele auteurs bevestigen (Riggs et al., 

2000). Slachtoffers met psychopathologische kenmerken zoals antisociale 

persoonlijkheidskenmerken of andere psychiatrische aandoeningen maken meer kans 

slachtoffer te worden van geweld binnen de relatie (Groenen et al., 2011; NVVP, 2009; 

Verwijs & Lünneman, 2012). Ook individuen die kampen met angst en depressies lopen een 

verhoogd risico (Groenen et al., 2011; Stith et al., 2004; Verwijs & Lünneman, 2012).  

Persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen, maar voornamelijk de borderline-stoornis 

verhoogt de kans op zowel slachtofferschap van partnergeweld als op dat van herhaald 

slachtofferschap (Groenen et al., 2011; Verwijs & Lünneman, 2012).  

Psychopathologie wordt echter ook hier ter discussie gesteld. Het is immers de vraag of de 

aanwezigheid van de psychopathologie niet eerder een gevolg van het partnergeweld kan 

zijn (Riggs et al., 2000). 

c) Negatieve gezinsomstandigheden 

Personen die negatieve gezinsomstandigheden gekend hebben zoals kinderverwaarlozing, 

kindermishandeling of andere traumatische gebeurtenissen, lopen een verhoogd risico op 

partnergeweld (Anzion et al., 2011; Pieters et al., 2010; Tjaden & Thoennes, 2000; Verwijs & 

Lünneman, 2012). Vrouwen die als kind een negatieve ervaring gekend hebben, maken 

immers tot drie maal meer kans op slachtofferschap van partnergeweld (Jaspard et al., 2003 

as cited in Pieters, 2010). Kindermishandeling is namelijk sterk geassocieerd met 

partnergeweld (NVVP, 2009; Tjaden & Thoennes, 2000). Er is sprake van een significant 

verband (Pieters et al., 2010). Zelf na het controle op leeftijd en inkomen, blijken personen 

die in hun kinderjaren misbruik hadden meegemaakt of getuige waren geweest van geweld, 

vier maal meer kans te lopen op ernstig partnergeweld (Bensley, Van Eenwyk & Simmons, 

2003; Tjaden & Thoennes, 2000). Mogelijke verklaringen zijn dat vrouwen die als kind 

slachtoffer waren van misbruik toleranter zijn tegenover gewelddadig gedrag en bijgevolg 

meer kans maken om bij gewelddadige partners terecht te komen en te blijven. Een andere 

mogelijke verklaring luidt dat respondenten die slachtofferschap van bijvoorbeeld 

kindermisbruik rapporteren, waarschijnlijk ook meer bereid zijn om andere soorten 

slachtofferschap zoals partnergeweld te rapporteren (Tjaden & Thoennes, 2000). 
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Vrouwen die als volwassene voor het eerst in aanraking kwamen met geweld, lopen tevens 

een hoger risico (8,1%) op slachtofferschap van partnergeweld dan vrouwen die helemaal 

niet in aanraking kwamen met geweld (2,1%) (Pieters et al., 2010).  

d) Laag zelfbeeld 

De risicofactor ‘laag zelfbeeld’ is een ambigue factor volgens de literatuur. Slachtoffers die 

beschikken over een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen lopen een hoger risico 

op partnergeweld (Anzion et al., 2011; Verwijs & Lünneman, 2012). Uit andere studies blijkt 

echter dat het zelfbeeld geen risicofactor is, maar eerder een gevolg van het geweld binnen 

de relatie (Stark et al. as cited in Riggs et al., 2000) 

e) Middelenmisbruik 

Middelenmisbruik blijkt de sterkste voorspeller te zijn voor partnergeweld volgens 

verschillende auteurs (Hilton & Harris, 2005 as cited in Verwijs & Lünneman, 2012; NVVP, 

2009, Stith et al., 2004). Andere studies geven tegenstrijdige resultaten weer of vinden dit 

verband uitsluitend bij zeer ernstig middelenmisbruik. Middelenmisbruik kan zowel bij dader 

als bij het slachtoffer een rol spelen (Pieters et al., 2010). Wel wordt vastgesteld dat het 

middelenmisbruik van de dader een sterkere voorspeller is voor partnergeweld dan het 

middelenmisbruik van het slachtoffer (Riggs et al., 2000). De partner stelt onder invloed van 

alcohol en drugs meer gewelddadig gedrag. Slachtoffers lopen niet enkel een opvallend 

hoger risico op slachtofferschap wanneer hun partner veel en vaak drinkt, maar het geweld is 

bovendien gewelddadiger (Krug et al., 2002). Vrouwen die excessief alcohol drinken of drugs 

gebruiken worden eveneens vaker slachtoffer (Anzion et al., 2011). Het slachtoffer kan 

mogelijks alcohol of drugs gebruiken als copingstrategie na afloop van het gewelddadig 

gedrag van de partner (Pieters et al., 2010). De relatie tussen middelenmisbruik en 

partnergeweld is bijgevolg tweevoudig. Middelenmisbruik kan zowel een risicofactor als een 

gevolg zijn van partnergeweld. 

3.2.3 Typologie  

Slachtofferschap van partnergeweld is een grondig bestudeerd domein. Een typologie van 

slachtoffers was bijgevolg, in tegenstelling tot extra-familiale verkrachting, voorhanden. 

Van Outsem (2001) maakt een duidelijk onderscheid onder de slachtoffers van 

partnergeweld. Hij maakt een onderscheid tussen éénmalige en chronische slachtoffers. Bij 

éénmalige slachtoffers zijn geen uitdrukkelijke risicofactoren voorhanden en is er sprake van 

éénmalig partnergeweld. De chronische slachtoffers worden meerdere malen geconfronteerd 
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met geweld binnen de relatie en vallen steeds in relaties met een gewelddadige partner. 

Deze laatste categorie slachtoffers wordt opgedeeld in vijf types:  

Het eerste type slachtoffers zijn de zogenaamde ‘traumarepeterende slachtoffers’. Vanaf de 

kindertijd is reeds sprake van mishandeling. Deze chronische mishandeling start in de 

kindertijd en zet zich verder in het latere leven. Deze slachtoffers vallen op gewelddadige 

partners of lokken het geweld zelf uit wegens hun behoefte aan de herhaling van het trauma 

of anderzijds met het oog op het behouden of herstellen van hun mentaal evenwicht (Van 

Outsem, 2001). 

Een tweede type slachtoffers zijn de ‘afhankelijke slachtoffers’. Dergelijke slachtoffers 

karakteriseren zich door een negatief zelfbeeld en een laag zelfvertrouwen. Het 

partnergeweld is bij hen te plaatsen in deze context. Zij vallen op sterke ‘beschermende’ 

mannen die voor hen gaan zorgdragen. Deze vrouwen stellen zich heel afhankelijk op ten 

opzichte van de partner. Mannen hebben tevens oog voor deze vrouwen bij hun zoektocht 

naar een partner die ze kunnen domineren. Dergelijke vrouwen gaan geweld ondergaan 

zonder zich te verzetten. Bovenvermeld gedrag in combinatie met het herhaaldelijk toegeven 

aan de partner leidt tot aanmoediging en beloning van het geweld bij de dader (Van Outsem, 

2001). 

Een derde type slachtoffers zijn de ‘psychologisch agressieve slachtoffers’. Deze slachtoffer 

lokken het fysiek geweld bij de partner uit door deze psychologisch te mishandelen. Zij gaan 

hun partner vernederen, onder druk zetten en treiteren. Zij proberen bovendien hun partner 

steeds schuldgevoel aan te praten of negatieve gevoelens zoals schaamte bij hen op te 

wekken. Zij zullen dit op alle mogelijke manieren proberen. Daarenboven zullen ze steeds 

hun gelijk willen halen in conflicten (Van Outsem, 2001). 

Een vierde type slachtoffers zijn slachtoffers die aan een borderline-stoornis lijden. Patiënten 

met een borderline-stoornis zijn gekend voor het aantrekken en afstoten en gedragen zich 

heel ambivalent in relaties. Zo zoeken zij conflicten op. Als gevolg van de borderline-stoornis 

zijn ze promiscue en niet kieskeurig in de partnerkeuze. Het partnergeweld is deels te wijten 

aan hun continue psychisch en fysisch gewelddadig gedrag tegenover hun partner (Van 

Outsem, 2001). 

Een laatste type slachtoffers zijn de ‘verslaafde slachtoffers’. Dergelijke slachtoffers zijn 

afhankelijk van alcohol of drugs. Zij zoeken en vinden hun partner ook in dit milieu die 

bijgevolg eveneens aan middelenafhankelijkheid lijden. Verslaving verhoogt het risico op 

mishandeling binnen de relatie. Dit ook mede door hun verslavingsgedrag (Van Outsem, 

2001). 
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Opgemerkt moet worden dat vrouwen soms onder meer dan één type te categoriseren vallen. 

Er is bijgevolg sprake van een meervoudige problematiek (Van Outsem). 

3.3 Besluit  

Partnergeweld is een complex en multicausaal fenomeen. Er zijn bijgevolg verschillende 

risicofactoren op verscheidene niveaus te onderscheiden gaande van traditionele 

opvattingen betreffende geweld tot individuele factoren zoals herhaald slachtofferschap of 

negatieve gezinsomstandigheden. Hoewel deze allemaal als risicofactor beschouwd worden, 

zijn deze niet exhaustief. Ze geven namelijk geen causaliteit weer, wel een correlatie die leidt 

tot een verhoogde kans op het optreden van geweld binnen de relatie. Hoe meer factoren 

aanwezig zijn, hoe groter de kans dat het partnergeweld zich zal manifesteren. Verscheidene 

risicofactoren worden aangegeven in de literatuur en door anderen weerlegd. Afwijkende 

resultaten zijn mogelijks een gevolg van verschillen in de gebruikte definities. Afhankelijk van 

de cultuur en de wetgeving van verschillende landen, vallen uiteenlopende gedragingen 

onder de definitie van partnergeweld. Sommige onderzoekers maken in het kader van hun 

onderzoek tevens een onderscheid tussen de verschillende soorten van geweld binnen de 

relaties, anderen niet. Dit verklaart bijgevolg verschillen in resultaten. Verschillende 

onderzoekers hanteren tevens verschillende onderzoekspopulaties of inclusiecriteria zoals 

bijvoorbeeld enkel vrouwen die hulp zochten, wat ook tot een vertekening kan leiden. Andere 

mogelijke verklaringen voor de verschillen betreffen ongelijke onderzoeksperiodes. 

Bovenstaande risicofactoren zijn evenmin uitsluitend opgesteld op basis van Belgisch 

onderzoek, er moet bijgevolg opgelet worden met betrekking tot het generaliseren van de 

gegevens.  

Niettemin kan vastgesteld worden dat jonge afhankelijke vrouwen die reeds eerder getuige 

of slachtoffer waren van geweld, een beduidend hoger risico lopen op slachtofferschap van 

partnergeweld. Wanneer daarenboven tevens sprake is van middelenmisbruik bij één van de 

partners, het slachtoffer lijdt aan een psychische stoornis of negatieve 

gezinsomstandigheden gekend heeft, stijgt het risico nog meer. Bovendien spelen 

traditionele opvattingen over het gebruik van geweld, de socio-economische status, de 

perceptie rond steun vanuit het sociaal netwerk, de religie, de etniciteit, de burgerlijke staat, 

de mate van stress en de aanwezigheid van kinderen eveneens een rol. Het geheel van 

deze factoren doet het risico op slachtofferschap van geweld binnen de relatie stijgen. 
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DEEL 2: EMPIRISCH ONDERZOEK 

HOOFDSTUK 1 METHODOLOGIE  

1.1. Inleiding  

Dit hoofdstuk handelt over de gehanteerde methodologie betreffende de uitvoering van het 

empirisch onderzoek. Kwalitatief onderzoek houdt immers verschillende vormen in. De keuze 

voor het kwalitatieve interview wordt gemotiveerd en uiteengezet. Vervolgens wordt 

aandacht besteed aan de selectie van de onderzoekseenheden en het niet te vermijden non-

respons. Tot slot wordt de wijze waarop de analyse wordt uitgevoerd beschreven. 

1.2. Gegevensverzameling  

1.2.1. Onderzoeksinstrument  

Vanwege de gevoeligheid van het onderzoeksdoel en de nood aan diepgaande informatie 

werd geopteerd voor semi-gestructureerde interviews met gespecialiseerde hulpverleners, 

politionele slachtofferbejegenaars en rechercheurs die instaan voor de behandeling of 

opvang van slachtoffers van verkrachting. Aan de hand daarvan werd getracht een beter 

inzicht te krijgen in het fenomeen rond verkrachtingen en werd nagegaan wat de 

wederkerende kenmerken van de slachtoffers zijn. Er werd dusdanig getracht een 

gedetailleerd beeld te vormen over slachtoffers van verkrachting. Zodoende werd er 

onderzocht of er risicofactoren bestaan bij de slachtoffers. Daarenboven werd gepeild naar 

een verband tussen het profiel van slachtoffers van partnergeweld en de slachtoffers van 

verkrachting.  

Er werd bewust gekozen voor semi-gestructureerde interviews met topiclijsten. De topiclijst 

werd opgesteld aan de hand van de probleemstelling (Crambé & Waege, 2006). Deze 

logisch opgebouwde topiclijst houdt onderwerpen en sub-onderwerpen in die tijdens het 

interview moeten worden aangekaart (Decorte & Zaitch, 2009). Er werd doelbewust gekozen 

om deze kwalitatieve dataverzamelingstechniek te hanteren, daar de volgorde van 

behandeling van de topics grotendeels bepaald wordt door het verloop van het gesprek en 

de logica van de gedachtegang van de respondent (Beyens & Tournel, 2009). De topiclijst 

faciliteert tevens de analyse van de resultaten. De topiclijst maakt vergelijking mogelijk 

volgens de structuur die de lijst vooropstelt (Crambé & Waege, 2006). “Hoe gestructureerder 

de topiclijst, hoe eenvoudiger de analyse” (Crambé & Waege, 2006, p.334). De keuze voor 

deze kwalitatieve dataverzamelingstechniek werd tevens gemaakt vanwege de grote 

stuurbaarheid van de gesprekken. Het interview bevat daarom beschrijvende vragen 

(beschrijven van de slachtoffers), vergelijkende vragen (o.a. vergelijkingen tussen de 

slachtoffers van verkrachting en deze van huiselijk geweld), structurerende vragen 
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(organisatie van de kennis) en vragen naar achtergrondkenmerken (Crambé & Waege, 

2006). Over het aantal interviews bestaan geen vaste regels, te weinig interviews laten 

vergelijkingen en eventuele inhoudelijke veralgemeningen niet toe. Daarentegen kunnen 

teveel respondenten een hypotheek zetten op de diepgang van de interviews (Crambé & 

Waege, 2006). Het aantal interviews is afhankelijk van het saturatiepunt. Dit punt wordt 

bereikt wanneer interviews geen nieuwe informatie aanbrengen (Crambé & Waege, 2006).  

1.2.2. Verloop interview 

De interviews werden afgenomen op de locatie van de verschillende instanties. Een totaal 

van zestien interviews werd afgenomen. Voorafgaand aan de interviews werd het verloop 

van het interview uiteengezet en werd de nadruk gelegd op het vrijwillige karakter van de 

deelname alsook op de garantie van de privacy. Met toestemming van de respondenten 

werden de interviews opgenomen op dictafoon. Dit was belangrijk met betrekking tot de 

kwaliteit van het interview in de analyse (Boeije, 2012). Aangezien geen tijd werd verspild 

met het neerpennen van de antwoorden, kon niet enkel een volledige focus op het gesprek 

mogelijk gemaakt worden, maar werd tevens een betere inleving gegarandeerd (Boeije, 

2012). Het neerschrijven verstoort tevens de interactie, wat het doorvragen niet ten goede 

komt (Beyens & Tournel, 2009). Ook met betrekking tot de analyse was het opnemen van 

groot belang. Kwalitatief onderzoek steunt namelijk op de woorden en gedachtegangen van 

de respondent (Beyens & Tournel, 2009). Het opnemen en transcriberen van de interviews 

laat eveneens het letterlijk citeren toe. 

1.2.3. Onderzoekseenheden 

Met het oog op een integrale visie omtrent de slachtoffers, werden respondenten uit 

verschillende betrokken organisaties uitgenodigd tot deelname. 

Deze zoektocht naar onderzoekseenheden geschiedde via het aanschrijven van 

verschillende hulpverleningsorganisaties zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra 

Geestelijke gezondheidszorg, justitiehuizen, de slachtofferbejegening van de lokale politie en 

privétherapeuten. De gegevens van de verschillende instanties werden onder andere via de 

sociale kaart gezocht. Verschillende instanties werden via e-mail gecontacteerd met de 

vraag tot deelname. De doelstelling van het onderzoek, alsook de onderzoeksmethode 

werden tevens tijdens de eerste contactopname verduidelijkt. De verwachtingen van de 

respondenten werden uiteengezet en de respondenten werden ingelicht over het verdere 

verloop van het interview. Een aantal weken na de eerste contactopname en mede wegens 

het grote non-respons, werden de verschillende respondenten opgebeld. Via deze 

telefonische weg, waren respondenten beter te motiveren tot deelname. Alle politiezones, 
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justitiehuizen, Centra Algemeen Welzijnswerk en Centra Geestelijke gezondheidszorg 

binnen Oost-Vlaanderen werden gevraagd tot deelname aan het onderzoek. Met betrekking 

tot de deelname van de verschillende politiezones, werd eerst de toelating gevraagd aan de 

procureur-generaal van Gent (zie bijlage 1). Daarenboven werd ook de deelname van 

psychologen en seksuologen gevraagd. Ook twee psychiatrische ziekenhuizen met 

forensische afdelingen werden uitgenodigd tot participatie aan het onderzoek. Twee 

respondenten werden gerekruteerd aan de hand van de sneeuwbalsteekproef. 

De politie was over het algemeen enthousiast betreffende deelname aan het onderzoek. Elf 

politiezones, waaronder één hoofdinspecteur van de federale gerechtelijke politie, stemden 

toe tot participatie aan het onderzoek. De onderzoekseenheden waren echter niet beperkt tot 

slachtofferbejegenaars, maar ook rechercheurs werden bevraagd onder wie één 

zedenrechercheur. Dit kwam op voorstel van de verschillende politiezones zelf, mits in 

bepaalde kleine zones de functie van de respondent zowel slachtofferbejegening als 

recherche inhield. In één interview werden zowel de slachtofferbejegenaar als de 

rechercheur samen bevraagd, de reden hiervoor was de beperkte tijd die ze maar hadden. 

Verder waren twee respondenten uit twee verschillende Centra Algemeen Welzijnswerk 

bereid tot deelname aan het onderzoek. Eén respondent uit het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg en slechts één seksuoloog namen tevens deel aan het onderzoek. 

Ter bescherming van de integriteit van de respondenten, werden privacy en vertrouwelijkheid 

gegarandeerd. Met het oog op het garanderen van de vertrouwelijkheid en anonimiteit 

werden de data geanonimiseerd zodanig dat de respondenten niet konden worden 

geïdentificeerd (O'Gorman, 2009). 

Er werd tevens transparant gecommuniceerd; hiervoor werd een ‘informed consentformulier’ 

opgesteld (zie bijlage 2) die de respondenten concrete informatie met betrekking tot het 

onderzoek verschaft (doel, aard, datum). Het informed consent geeft de respondenten de 

mogelijkheid een weloverwogen en vrijwillige beslissing te maken betreffende de deelname 

aan het onderzoek (O'Gorman, 2009; Billiet, 2006). 

1.2.4. Non-respons 

Aangezien deelnemen aan onderzoek op vrijwillige basis gebeurt, bestaat er steeds een 

kans op non-respons. Weigeringen maken immers deel uit van het onderzoek (Billiet & 

Waege, 2006). De redenen voor het niet deelnemen aan het onderzoek bestonden 

voornamelijk uit tijdsgebrek, geen capaciteit of te beperkte ervaring met de doelgroep van 

het onderzoek. Bij de privétherapeuten waren voornamelijk een gebrek aan tijd en gebrek 

aan interesse de reden voor weigering. De justitiehuizen waren overbelast of wegens 
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afwezigheden onderbemand. Bij de verschillende politiezones was vaak een beperkte 

capaciteit de reden tot het niet deelnemen. In bepaalde kleine zones was er echter te weinig 

ervaring met zedenfeiten waardoor eveneens geweigerd werd. Deze non-respons impliceert 

een beperking van het onderzoek waarmee in het kader van de rapportage van de resultaten 

rekening mee zal gehouden worden. 

1.3. Gegevensanalyse 

De interviews werden geanalyseerd en gecodeerd. Vervolgens werd er gezocht naar 

gemeenschappelijke factoren. Het coderen is het aanbrengen van structuur in de data, dit 

door het aanbrengen en identificeren van categorieën. Deze categorieën ontstaan 

overeenkomstig de verschillende relevante thema’s, aan de hand van het labelen van de 

data (Noaks & Wincup, 2004). Deze codering is tevens een vorm van reflectie voor het 

verdere verloop van de analyse.  

In het kader van de analyse werden de interviews vooreerst letterlijk uitgetypt. Deze eerste 

omgang met de data is reeds een eerste vorm van interpretatie waarbij het brein automatisch 

de eerste verbanden legt (Decorte, 2009). Vervolgens werd de data, met de 

onderzoeksvragen in het achterhoofd, meerdere malen grondig gelezen alvorens deze te 

coderen. Tijdens het lezen werden memo’s gemaakt met terugkerende gedachten of 

opvallende gegevens. Voor de codering van de onderzoeksdata werd gebruik gemaakt van 

het coderingsprogramma ‘Nvivo 10’. Het programma faciliteert de codering via het creëren 

van hoofd- en subcodes. Op basis daarvan werd een codeboom gemaakt (zie bijlage 3). Met 

betrekking tot het coderen werd zowel inductief als deductief gecodeerd (Decorte, 2009). 

Vooreerst werden een aantal codes opgesteld op basis van de onderzoeksvragen. 

Vervolgens werden aan de hand van de ‘emic view’ codes ontwikkeld op basis van de 

antwoorden van de verschillende respondenten (Decorte, 2009). Gelijkaardige codes werden 

later samengebracht tot algemenere categorieën. De data werden continu vergeleken met 

het oog op het leggen van mogelijke verbanden. Daaropvolgend werd de data gerapporteerd. 

Ter illustratie van de bevindingen werden citaten bijgevoegd. Tot slot worden de resultaten 

teruggekoppeld aan de literatuurstudie met het oog op de identificatie van gelijkenissen en 

verschillen. 

1.4. Besluit 

In dit hoofdstuk werd aandacht besteed aan de methodologie van het onderzoek. De 

verschillende stappen betreffende de werkwijze van het empirisch onderzoek werden 

uiteengezet. Vooreerst werd de keuze voor de onderzoekstechniek, meer bepaald semi-

gestructureerde interviews, gespecifieerd. Daaropvolgend werd het verloop van de 
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interviews besproken, gevolgd door de wijze van selectie van de verschillende 

onderzoekseenheden. Tot slot werd de werkwijze van de gegevensanalyse en de rapportage 

verduidelijkt. Deze analyse gebeurde aan de hand van het coderen van de interviews 

waarop continue vergelijking volgde. 
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HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSRESULTATEN  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de belangrijkste bevindingen die naar voor 

kwamen op basis van het empirisch onderzoek. Verschillende politionele 

slachtofferbejegenaars, rechercheurs en therapeutische hulpverleners zoals CAW-

medewerkers, een CGG-medewerker en een seksuologe werden in het kader van dit 

empirisch onderzoek bevraagd.  

In totaal werden zestien semi-gestructureerde interviews afgenomen. De interviews duurden 

gemiddeld 45 minuten waarin de respondenten bevraagd werden omtrent hun perceptie over 

slachtoffers van extra-familiale verkrachting.  

Het concrete doel van deze semi-gestructureerde interviews bestond er uit een overzicht 

weer te geven van de verschillende risicofactoren van slachtoffers van extra-familiale 

verkrachting. Daarenboven werd gepeild naar mogelijke gelijkenissen tussen slachtoffers 

van verkrachting en deze van partnergeweld.  

De interviews werden opgenomen met een dictafoon en vervolgens getranscribeerd en 

gecodeerd wat resulteerde in een codeboom.  

In de eerste paragraaf volgt een typologie opgesteld door de respondenten. Een tweede 

paragraaf licht de verschillende risicofactoren die uit het empirisch onderzoek naar voor 

kwamen uitgebreid toe. Deze risicofactoren worden gecategoriseerd aan de hand van 

Dutton’s ecologisch model, zoals tevens werd gedaan in de literatuurstudie. De tweede 

paragraaf wordt afgerond met een terugkoppeling aan de literatuur. Een derde en vierde deel 

zal de risicogroepen en situaties beschrijven die de respondenten vermeldden. Ten slotte 

handelt het vijfde en laatste deel over mogelijke parallellen tussen slachtoffers van extra-

familiale verkrachting en deze van partnergeweld.  

Het geheel van bevindingen wordt verduidelijkt aan de hand van citaten, dit ter illustratie van 

de onderzoeksresultaten. De resultaten zijn de algemene bevindingen van de respondenten, 

deze werden echter niet door alle respondenten in dezelfde mate vastgesteld. 
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2.2 Typologie 

Alvorens de risicofactoren voor slachtoffers van verkrachting op te lijsten, maken de 

verschillende respondenten een belangrijke kanttekening. Dertien van de zestien 

respondenten gaan er van uit dat er twee verschillende soorten slachtoffers zijn. De 

slachtoffers van de onbekende daders en de slachtoffers van de bekende dader. Drie 

respondenten geven aan dat alle slachtoffers verschillend zijn en er geen typologie 

opgesteld kan worden.  

Dertien respondenten zijn overtuigt dat wanneer de dader en het slachtoffer elkaar nooit 

gezien of gesproken hebben, slachtoffers geen risicofactoren vertonen en bijgevolg iedereen 

het slachtoffer kan worden. Op dat moment bevinden de slachtoffers zich namelijk op de 

verkeerde plaats op het verkeerde moment. Men kan zich bovendien niet wapenen tegen 

dergelijke daders, aldus een respondent. Twee respondenten vertellen dat er in dat geval 

sprake is van pech en toeval. Deze verkrachtingszaken zijn volgens elf respondenten in de 

minderheid en eerder uitzonderlijk. Deze zaken gebeuren bovendien meestal in publieke 

plaatsen met weinig sociale controle. 

“Het gebeurt volgens mij meer met gekenden zoals nonkels, vrienden, mensen die ze  

voordien al een keer mee gesproken zullen hebben. Dat andere is wel typisch wrong 

place, wrong time. Dat je aan het fietsen bent, toevallig naar de nachtwinkel moet 

omdat je niets in huis hebt en dat je op dat moment van je fiets getrokken wordt. Die 

zijn er ook maar er zijn er meer waar er toch iets van connectie is of verkeerd 

ingeschat hebben.” 

Tussen de verschillende slachtoffers van onbekende daders zijn volgens één respondent  

geen gelijkenissen te vinden, een andere respondent geeft aan dat er wel uiterlijke 

gelijkenissen zijn tussen de verschillende slachtoffers maar dat deze afhankelijk zijn van de 

dader zijn persoonlijke voorkeur. Deze slachtoffers zullen eerder verkracht worden in privé 

ruimtes zoals bij het slachtoffer thuis. 

“Neen, maar kijk de vorige zaak, de verdachte die we opgepakt hebben dat was omdat 

hij op een heel gewelddadige manier tewerk ging maar als je naar de profielen van de 

slachtoffers keek, dat waren twee totaal verschillende personen. Maar louter de 

werking was gelijk; voor hem was dat puur genot van “ik moet het nu hebben".” 

“Meestal binnen het huis van het slachtoffer. Het is al gebeurd achter de haag in een 

straat, maar meestal lokken ze of vragen ze het slachtoffer ergens binnen dat het 

slachtoffer niet denkt dat het daar gaat gebeuren.” 
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De respondenten geven tevens aan wanneer slachtoffers de daders al ontmoet hebben, er 

wel risicofactoren te onderscheiden vallen tussen de verschillende slachtoffers. Welke 

factoren die kwetsbaarheid inhouden zal in het volgende deel besproken worden. 

“Ja, dat zal ervan afhangen. Sowieso als je door een onbekende verkracht wordt op 

straat heeft dit vaak te maken met de verkeerde plaats en het verkeerde moment. 

Maar het kan de kwetsbaarheid zijn zoals we al over gesproken hebben, niet sterk in 

de schoenen staan en de verkeerde personen die dat opmerken en daar misbruik van 

maken.” 

“Ik vind dat een heel andere categorie. In het geval dat het seksueel geweld is met 

iemand dat je kent, is het dan toch dat je blijkbaar iets uitstraalt of boodschappen geeft 

die compleet verkeerd begrepen worden door de anderen.” 

Eén respondent beweert dat die tweedelige indeling van slachtoffers tevens opgaat voor 

daders. Volgens deze respondent bestaan er aldus twee types daders; de 

obsessief/dwangmatige en de manipulerende dader.  

Zoals hierboven werd beschreven zijn de meeste verkrachtingen met bekende daders en is 

het bijgevolg van belang dat deze slachtoffers gesensibiliseerd worden. Tussen de 

verschillende respondenten waren geen opvallende verschillen waar te nemen. Politionele 

respondenten gaven wel opmerkelijk meer dadergerelateerde antwoorden, maar wegens 

hun achtergrond en opleiding is dit een vanzelfsprekend gegeven. De hulpverleners hadden 

immers geen ervaring met daders. 

Volgend citaat geeft een duidelijk concluderend inzicht in de twee verschillende types 

slachtoffers weer aan de hand van een waargebeurde case: 

“Dat mag een meisje zijn van 20, een vrouw van 30, mager of dik, de eerste vrouw die 

passeert heeft prijs. Het voorbeeld van dat bijna 18-jarig meisje, zij was slachtoffer  van 

een verkrachting, maar kort ervoor was er ook een vrouw van 54 jaar op dezelfde 

manier verkracht. Blijkt nu dat het om dezelfde dader gaat en die is gewoon, het was 

een straat waar er niet veel volk passeert, zeker niet op dat uur, niet veel auto’s dus hij 

dacht dat hij daar gerust kon opereren. De ene keer was het een vrouw die van haar 

fiets gesleurd is, de tweede keer was het een meisje dat naar het internaat aan het 

wandelen was. Ik zeg het, die daders zijn zodanig geobsedeerd, die willen en die 

hebben die drang dat voor hen gelijk wie, wie op dat moment hun weg kruist is. Dat is 

eerder wrong place wrong time. Daar heb je dan wel de twee soorten in. Diegene die in 

het verleden slachtoffer zijn geweest, kan dat ze door toeval weer slachtoffer worden. 
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Ik ervaar het als een soort magneet dat die altijd op een verkeerde persoon vallen. Is 

dat naïviteit of goedgelovigheid? Ik weet het niet. In het steegje is het wel toeval.” 

Deze tweedelige indeling werd in de literatuur niet teruggevonden. Wel bevestigt het 

empirisch onderzoek dat de plaats van het delict zich voornamelijk in de privésfeer situeert. 

2.3 Slachtoffergerelateerde risicofactoren 

2.3.1 Macrosysteem 

Zoals reeds in de literatuurstudie beschreven omvat het macrosysteem maatschappelijke 

factoren die deel uitmaken van de cultuur. Mits de invloed van het internet dermate groot is 

geworden kan deze beschouwd worden als een deel van de hedendaagse cultuur. 

a) Internet  

Wanneer de verschillende respondenten bevraagd werden naar de risicofactoren van 

slachtofferschap, kwam de invloed van het internet en de sociale media spontaan in hen op.  

Elf van de zestien respondenten gaven de gevaarlijke impact van het internet en meer 

bepaald van de sociale media aan. Zij waren reeds meerdere malen in contact gekomen met 

verkrachtingszaken van slachtoffers die via het internet met de dader in contact waren 

gekomen. Negen respondenten gaven aan dat dit voornamelijk gebeurde via valse profielen 

op sociale netwerksites zoals Facebook. Daarnaast gaf één respondent aan dat dit via 

televisiekanalen gebeurde; meer bepaald TMF. Verder gaf één respondent aan dat dit ook 

via datingssites gebeurde. Slachtoffers spraken daaropvolgend af met de dader die een 

andere persoon was dan voor wie hij zich uitgaf en verkeerde intenties had. Acht 

respondenten nuanceerden deze resultaten dat dit voornamelijk gebeurde bij minderjarige 

personen, doch vier respondenten hadden reeds ervaring met volwassenen die via het 

sociaal medium in contact was gekomen met de verkrachter. Deze slachtoffers gebruikten 

het medium om gemakkelijk contact te leggen, daar dat in het echte leven minder 

probleemloos verliep. Twee respondenten gaven aan dat deze volwassenen voornamelijk 

mentaal zwakkeren waren waarvan één respondent vertelde dat slachtoffers vaak personen 

met autisme waren.   

Alle respondenten waren van mening dat sensibilisering rondom dit medium vereist was. Het 

internet en de sociale media zijn bijgevolg een risicofactor. In meerdere mate is dat het geval 

voor jongeren en kwetsbare personen. Opvallend was dat de CAW-respondenten en de 

seksuologe enkel te maken hadden met meerderjarigen die slachtoffer waren geweest via de 

sociale media. De hulpverlener uit het CGG was de enige respondent die personen met 
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autisme vermeldde. Hierbij kan men zich de vraag stellen of deze kwetsbare groep minder 

snel de weg naar de politie vindt? 

“Dat zie ik ook veel ja, zeker bij mensen met een mentale beperking. Ook bij mensen, 

bijvoorbeeld dat is nu een andere categorie, mensen met autisme. Die zijn sociaal niet 

vaardig, hebben geen netwerk dus zoeken contact via internet en komen vrij vaak in 

misbruiksituaties terecht. Dat is iets dat je niet ziet bij anderen, maar wel autisme.” 

“Dat slachtoffers aangaven dat ze hem leren kennen hadden via Facebook onder valse 

profielen. Dat hebben we ook vooral naar onze minderjarigen maar bij meerderjarigen 

komt dat ook voor. Ze geven zich uit voor iemand anders. Naar de toekomst toe vrees 

ik dat het ook gaat vermeerderen. Het is minder controleerbaar met wie je te doen 

hebt.” 

2.3.2 Exosysteem 

Het exosysteem slaat op de sociale omgeving van het slachtoffer, deze bevat factoren zoals 

formele en informele relaties van het individu, religie, leeftijd enzovoort (Dutton, 1995; Stith et 

al., 2004).  

a) Geslacht  

Alle  respondenten gaven aan dat de meeste slachtoffers vrouwen en meisjes zijn. Slechts 

een paar respondenten, voornamelijk vanuit het politionele werkveld, waren in contact 

gekomen met mannelijke slachtoffers. Uiteraard hadden ze allen ook reeds ervaring met 

minderjarige slachtoffers maar dit was buiten de context van de bevraging. 

“Het zijn altijd vrouwen. Het zijn meestal jonge vrouwen, zo tussen de 20 en de 40 jaar.” 

b) Socio-economische status 

De term socio-economische status verwijst naar een verzamelterm van demografische 

variabelen die de sociale status van een individu weergeven. De socio-economische status 

omvat het opleidingsniveau, inkomen en de beroepsstatus (Schumacher, Feldbau-Kohn, 

Slep & Heyman, 2001). 

In de interviews kwam niet zozeer de beroepsstatus of het inkomen in de letterlijke zin aan 

bod. Wel bleek dat volgens twaalf respondenten slachtofferschap van verkrachtingen in alle 

lagen van de bevolking kon voorkomen, dit werd echter genuanceerd. 

“Het komt in alle klassen van de maatschappij voor… iedereen kan echt het slachtoffer 

worden van verkrachting.” 
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Zo gaven zeven respondenten aan dat dit voornamelijk gebeurde in kansarme of lage 

milieus, één respondent gaf specifiek sociale woonwijken aan. Twee respondenten 

beweerden dat het voornamelijk de pechvogels waren die in het algemeen weinig kansen 

kregen. Eén respondent vertelde meer ervaring te hebben met laaggeschoolde slachtoffers, 

maar gaf tegelijk aan dat het mogelijk is dat lager geschoolden meer aangifte kwamen doen. 

“Bij mensen die uit een kansarm milieu komen. Dat is iets wat je vaker ziet, dat die 

mensen minder weerbaar zijn. Of dat het voor hen ergens hoort bij het leven.” 

Vijf respondenten gaven tevens aan dat armen meer aangifte doen maar dat het eveneens 

ook voorkomt in rijkere kringen. In deze welvarende kringen is er eerder sprake van een 

verdoken fenomeen mits dergelijke feiten in de doofpot worden gestopt. Drie respondenten 

vertelden dat zij al met slachtoffers van verkrachting in contact waren gekomen die 

beroepsmatig een sterke functie hadden. 

“Vaak hun vooropleiding. Dat begint nu te verschillen, vroeger hadden we meer 

dezelfde maatschappelijke sector, vooral bij de laaggeschoolden stelden we vast dat 

ze vaak het slachtoffer werden van verkrachtingen maar nu stellen we ook vast dat 

bijvoorbeeld vorig jaar in december, zelfs een doktores slachtoffer is geworden. Dat 

komt nu in alle lagen voor.“ 

Opmerkelijk was dat één respondent meende dat slachtofferschap van verkrachtingen 

eerder in betere sociale klassen voorkwam.  

“Wat we zien, is meestal mensen uit de iets betere sociale klasse, dus zeker geen 

marginale figuren die de straten afschuimen.” 

De meningen tussen de CAW-medewerkers, de CGG-medewerker en de seksuologen lagen 

in dezelfde lijn als de politiële slachtofferbejegenaars en rechercheurs. Het is hier de vraag  

of de geografisch verschillende zones aan de basis liggen van de verscheidenheid aan 

antwoorden. Bepaalde steden en buurten zijn immers gekend om hun welvarendheid.  

c) Leeftijd 

Tien van de zestien respondenten beschouwden de leeftijd niet als risicofactor mits op alle 

leeftijden een individu slachtoffer kan worden van een verkrachting. Echter gaven elf 

respondenten aan dat zij toch vinden dat jongeren het meest slachtoffer worden van 

verkrachtingen. Daarnaast vermeldden drie respondenten dat ook ouderen verkracht worden 

maar dat zij minder snel de stap naar de hulpverlening of de politie zetten. Verder gaf één 

respondent  aan dat eerder vrouwen van middelbare leeftijd het grootste risico lopen. 
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Tussen de verschillende respondenten met hun verschillende beroepsachtergrond waren 

geen opmerkelijke verschillen waar te nemen. 

Men kan zich bijgevolg de vraag stellen of de reden waarom de respondenten meer ervaring 

hebben met jonge slachtoffers afhankelijk is van de voorkeur van de dader of de levensstijl 

van jonge personen die verschilt van die van ouderen? 

“Wat hier het meeste binnenkomt zijn jongeren en jongvolwassen eerder dan oudere 

personen. Maar daarom niet omdat het meer voorkomt. Wij zien hier natuurlijk ook 

alleen maar een topje van de ijsberg denk ik. Jongeren gaan misschien sneller door 

hun omgeving gestuurd worden terwijl ouderen hier minder gemakkelijker terecht 

komen omdat ze zich meer schamen. “ 

2.3.3 Microsysteem 

Het microsysteem verwijst naar de rechtstreekse familiale omgeving van het individu zoals 

relationele aspecten, stress en vroeger slachtofferschap (Schumacher et al. 2001, Pieters et 

al., 2010). 

Wat risicofactoren in het microsysteem betreft, kwamen uit de interviews voornamelijk 

relationele aspecten naar voren.   

a) Relatie tussen dader en slachtoffer 

In overeenstemming met de literatuur blijkt uit de interviews dat uit een totaal van zestien 

respondenten, alle respondenten het meest ervaring hadden met verkrachtingszaken waar 

de dader een bekende was voor het slachtoffer. Deze respondenten gaven namelijk aan dat 

de daders vaak vrienden, kennissen of personen met wie ze reeds een band hadden, waren. 

Tien van de zestien respondenten gaven aan dat de dader meestal een kennis was.  

“Verkrachtingen gebeuren ook meestal door bekenden, niet de dichtste vrienden maar 

kennissen, maar toch iemand waar je al wat vertrouwen in hebt; zoals iemand waarbij 

je op de vraag “Wil je met mij nog iets gaan drinken’ waar je “ja” zou op zeggen.“ 

De tien respondenten die aangaven dat de dader vaak een kennis was, vermeldden 

daarnaast dat naast kennissen, ook verre vrienden, een vriend aan huis, een vriend van de 

familie of vrienden van de persoon, de dader kan zijn. Dit laatste gegeven werd echter niet 

teruggevonden in de literatuur . 

Daarnaast gaven twee respondenten aan dat de dader vaak de ex-partner is. Het gebruik 

van het begrip ‘ex’-partner kan wijzen op een verschillende interpretatie die men heeft rond 
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partnergeweld. Bij deze respondenten werden ex-partners niet onder partnergeweld 

gecategoriseerd.  

“We hebben hier een geval gehad van een vrouw die jarenlang een relatie had (20 jaar 

ofzo), die relatie gaat stuk maar ze blijven in contact. Zij heeft ondertussen iemand 

anders, maar die man kan dat niet verkroppen en allez, hij slaagt er op een bepaald 

moment in daar binnen te komen als ze het niet verwacht en hij verkracht haar. Ze is er 

helemaal van onder de indruk maar hij verontschuldigt zich. Ze praten het uit (…). Een 

tijd later snijdt hij het vliegenraam kapot, kruipt naar binnen en verkracht haar opnieuw. 

Dan heeft ze wel aangifte gedaan. Je ziet dat nogal vaak dat als de relatie gedaan is, 

dat het voor de ene partner niet gedaan is en hij denkt door weer seks te krijgen, dat 

het weer in gang gaat geraken. Hij denkt zeker dat hij haar op die manier gaat kunnen 

overtuigen dat ze hem toch niet gaat kunnen laten gaan. Dat zie ik toch.” 

Verder gaven drie respondenten aan dat daders veelal personen zijn die ze de avond zelf 

leren kennen hebben, meestal in het uitgangsleven. Daarnaast gaven twee andere 

respondenten aan dat er reeds contact was tussen slachtoffer en de dader en er vaak sprake 

was van een band. 

“Wij zien eerder dat er al een contact is, diezelfde avond zie je iemand voor het eerst 

maar je bent er wel al mee aan het praten. Je gaat naar huis maar die zoekt er dan iets 

meer achter en ofwel ga je in toestemming mee ofwel achtervolgt hij je dan. Daar is er 

eerst al iets geweest van een gewoon contact maar dat de andere er wel meer gaat 

achter zoeken.” 

Opvallend was dat één respondent aangaf dat de dader de werkgever was die de 

werknemer vóór de werkuren verkracht en waar sprake is van financiële afhankelijkheid. Die 

afhankelijheidsrelatie en macht werden tevens nog door twee andere respondenten vermeld. 

Zij gaven aan dat de dader dikwijls hiërarchisch hoger staat dan het slachtoffer. 

Uit de hierboven beschreven resultaten kan er gesteld worden dat alle respondenten 

aangaven dat de dader slechts uitzonderlijk een onbekende was voor het slachtoffer. Hieruit 

gaven drie respondenten aan dat bij de stereotiepe verkrachtingszaken in donkere steegjes 

bijna altijd sprake was van een onbekende dader. 

“We hebben hier onlangs een zware verkrachting gehad. De dader stapt op de tram, er 

zit al een meisje op die tram, hij zet zich achter haar en op dat moment beslist hij dat 

hij ze gaat verkrachten. Hij rijdt mee tot waar ze afstapt, volgt haar en op weg naar 

haar woning trekt hij haar achter een haag in de struiken en verkracht hij haar. Er is 

nooit contact geweest tussen hen, hij heeft nooit een woord tegen haar gezegd of haar 
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voordien gezien. Ze hebben geen enkel verband, echt een onbekende voor dat meisje. 

Ze heeft geen aanleiding gegeven, ze was ook niet kort gekleed ofzo. Dat zijn toch 

uitzonderlijke dingen.” 

Concluderend kan gesteld worden dat de onderzoeksresultaten in verband met de relatie 

tussen de dader en het slachtoffer overeen komen met de literatuur. Het merendeel van de 

daders is gekend bij de slachtoffers. Slechts uitzonderlijk kregen de respondenten te maken 

met een onbekende dader. De betekenis die de verschillende respondenten aan ‘bekende 

daders’ toeschreven was echter verschillend. Enerzijds gaven respondenten aan dat er 

reeds contact was, ze elkaar de avond zelf leerden kennen, maar anderzijds gaven andere 

respondenten aan dat ook vrienden en ex-partners tot gekende daders behoorden. Alle 

respondenten gaven wel aan dat de daders ook kennissen waren. Sommige respondenten 

vertelden tevens dat de dader een familielid kon zijn, maar daar werd niet verder op 

ingegaan mits dit niet tot de doelpopulatie van extra-familiale verkrachtingen behoort. Binnen 

de verschillende beroepscategorieën waren geen verschillen op te merken. 

b) Machtsrelatie  

Volgens de helft van de respondenten houden machtsposities een risico in.  

“Typisch geval door machtsverhouding. Verkrachtingen gebeuren vaak in die context 

waarbij de dader de macht heeft over het slachtoffer.” 

Er is bijgevolg sprake van machtsmisbruik, deze machtsrelatie gaat vaak gepaard met de 

afhankelijke positie van het slachtoffer.  Zes respondenten vertelden namelijk dat slachtoffers 

extra kwetsbaar zijn voor verkrachting wanneer ze afhankelijk zijn van anderen. Die 

afhankelijkheid wordt door twee respondenten doorgetrokken naar financiële afhankelijkheid. 

Een minderheid van de respondenten betrok de afhankelijkheid op afhankelijke posities in de 

hulpverlening, toch werd dit verband gelegd door drie respondenten. 

Opvallend was dat de niet-politionele respondenten het verband met afhankelijkheid meer 

aanhaalden als oorzakelijke factor. Politionele respondenten legden deze link eerder bij intra-

familiaal geweld. 

 

“Een financieel afhankelijke positie maakt het risico wel groter en aangezien er nu 

meer en meer alleenstaande vrouwen zijn met kinderen en dat 15% onder de 

armoedegrens leeft, zijn dat mogelijke slachtoffers van bijvoorbeeld de huisbaas die 

verhuurt.”  
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c) Relatievorming 

Een volgende factor die meerdere malen door de respondenten beschreven werd, heeft 

betrekking op de relatievorming. Enerzijds, gaven acht respondenten aan dat een snelle 

relatievorming en bijgevolg het hebben van vele relaties een risicofactor voor verkrachting 

vormde. Anderzijds gaf één respondent slecht functionerende relaties als risicofactor aan. 

Daarenboven linkt één respondent de snelle relatievorming aan het kunnen stellen van 

minder grenzen waaruit het slachtofferschap voortvloeit. Echter stellen drie respondenten 

wanneer hiernaar gevraagd werd, snelle relatievorming ter discussie. Wel dient opgemerkt te 

worden dat bij de vraag rond relatievorming moeilijk de focus werd behouden op de extra-

familiale verkrachting. De respondenten antwoordden vaak vanuit intra-familiaal perspectief. 

De accuraatheid van deze factor kan bijgevolg vertekend zijn. 

“Ik zie dat toch wel als een voedingsbodem, dat kan mee spelen. Doordat ze rapper in 

relaties gaan zijn ze minder selectief, minder grenzen.” 

“Die snelle relatievorming is ook wel wat oorzakelijk.” 

“Dat bestaat, we hebben inderdaad vrouwen die van de ene relatie in de andere relatie 

tollen en eigenlijk iedere keer hetzelfde meemaken.”  

2.3.4 Ontogenetisch systeem 

Het ontogenetisch systeem betreft individuele factoren zoals middelenmisbruik, angst of 

depressie  (Dutton, 1995; Pieters et al., 2010; Stith et al., 2004). Risicofactoren die zich 

situeren op het ontogenetisch niveau blijken de zwaarste impact te hebben (Pieters et al., 

2010). Waarschijnlijk is dit zo mits het ontogenetisch systeem het grootste gewicht in de 

schaal legt met betrekking tot het handelen van de mens (Pieters et al., 2010).   

Ook uit de verschillende interviews blijkt dat therapeutische hulpverleners, 

slachtofferbejegenaars en rechercheurs het ontogenetisch systeem als doorslaggevend 

beschouwen. Het merendeel van de door de respondenten aangegeven risicofactoren 

bevindt zich immers in het ontogenetisch systeem. 

a) Middelenmisbruik  

Alcohol 

Sommige respondenten begonnen uit zichzelf over de rol van alcohol en drugs bij 

verkrachtingen. Wanneer er gepeild werd naar de rol van alcohol, waren alle respondenten 

het eens dat alcohol een rol speelt bij het slachtofferschap van verkrachtingen. De mate 
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waarin alcohol een rol speelt verschilt echter van respondent tot respondent. Hieronder 

volgen twee citaten die deze verschillen in mening aanduiden: 

“Eigenlijk kan je dat stellen dat het hier in 50% van de gevallen gebeurt. Het gebeurt 

vaker dat ze uitgaan en in de wind zijn en dan worden die grenzen ook veel kleiner.” 

“Het kan een rol spelen maar het komt eigenlijk niet zo regelmatig voor” 

Een mogelijke verklaring voor de gebrekkige ervaring met geïntoxiceerde slachtoffers die de 

respondenten zelf aangaven, was de afwezigheid van een uitgangsbuurt en het feit dat de 

klacht ingediend dient te worden in de zone waar het delict zich afspeelt. Dit was 

voornamelijk het geval bij kleine politiezones. Bij grootsteden was sprake van meer ervaring 

met alcoholgerelateerde verkrachtingen, eveneens wanneer de grootstad een studentenstad 

was. 

Drie respondenten gaven aan dat alcohol voornamelijk een rol speelt in de context van cafés 

waar vrouwen wegens het overmatig drinken in de probleemsituatie terecht kwamen. Eén 

respondent gaf aan dat alcohol voornamelijk bij eerste dates gevaarlijk was en vaak leidde 

tot slachtofferschap van verkrachting. 

Twee respondenten beweerden dat alcoholgebruik voornamelijk een rol speelde in armere 

marginale kringen. 

Opvallend was dat vijf respondenten aangaven dat de verkrachting plaats had gevonden, 

maar dat slachtoffers daar zich vaak niets meer van herinnerden wegens het dermate 

geïntoxiceerd zijn. Sommigen gaven aan dat die intoxicatie door de dader gestimuleerd was 

door het voortdurend bijschenken, terwijl anderen beweerden dat ze vrijwillig alcohol 

consumeerden maar wegens dronkenschap minder snel gevaren detecteerden en bijgevolg 

slachtoffer werden van verkrachting.  

“Het komt inderdaad voor als je gedronken hebt, je meer kans hebt om dat tegen te 

komen … Een meisje die naar een dancing uitgegaan was en die jongen had haar 

tamelijk veel alcohol te drinken gegeven en op een bepaald moment, ja… het meisje 

wist niet meer van welk land dat ze was, de jongen is er mee naar buiten gegaan en 

heeft ze verkracht in de auto. Dat meisje wordt de volgende dag wakker, en ze ziet 

doordat haar kledij in een andere volgorde aan is dat er iets niet klopt. (…) Zo is er een 

onderzoek gestart en zo is dat dan aan het licht gekomen en ja… zij was eigenlijk 

verkracht geweest.” 

Daarnaast gaven drie respondenten aan dat het slachtofferschap onder invloed vaak 

gepaard ging met schuldgevoelens en schaamte. 
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“Een keer je weerloos bent is er niets meer aan te doen, dan gaat het schuldgevoel 

weer naar boven komen van “hoe ben ik zo stom geweest van met diene typ mee te 

gaan of met hem iets te drinken?””  

Verder vertelden het merendeel van de respondenten dat ‘alcoholgebruik’ en ‘de dronken 

toestand’ faciliterende factoren waren voor de dader vermits dergelijke slachtoffers minder 

weerbaar zijn. De politie gaf eerder aan dat wanneer overmatig alcohol aan de basis lag, het 

vaak onduidelijk was of er sprake was van verkrachting of eerder van wederzijdse 

toestemming waar het slachtoffer achteraf spijt van had en bijgevolg klacht ging neerleggen. 

“Het komt meer voor bij daders, maar je hebt natuurlijk ook daders die hun slachtoffer 

alcohol gaan opgieten zo van “nu is het moment, die weet het toch niet meer”.“ 

“Het komt natuurlijk voor en dan zijn we weer in het feit dat die daders die drang 

hebben, die drie vrienden onder elkaar van “we gaan eens ons slachtoffers zoeken 

want we hebben alle drie goesting vanavond”. Dan gaan ze gaan kiezen op basis van 

dat meisje, mooi, ze is wat tipsy, we gaan ze nog wat bijvoeren, nemen ze mee en het 

is de onze hé. Het speelt van eigens een rol, als ze zien dat een meisje van de kaart is 

en ze hebben dergelijke slechte gedachten.” 

Tot slot zijn er zijn geen verschillen op te merken tussen de verschillende 

beroepscategorieën. De antwoorden van zowel politie als CAW-medewerkers, de CGG-

medewerker en de seksuologe lagen in dezelfde lijn. 

Er kan geconcludeerd worden dat alcoholgebruik zeker een rol kan spelen bij 

verkrachtingszaken, dit eerder in het uitgangsgebeuren voorkomt en de frequentie sterk 

geografisch verschilt. De alcoholintoxicatie ligt bovendien aan de basis van een gebrekkig 

verweer en een verminderd helder redeneervermogen. Hierdoor schatten slachtoffers 

mogelijks risico’s en gevaren slechter in en kampen ze bijgevolg met een schuldgevoel of  

herinneren ze zich weinig tot niets meer van het misdrijf. 

“In veel gevallen, speelt dat een rol omdat ze minder weerbaar zijn, gemakkelijker 

toegankelijk zijn, je bent wat losser en vlotter, je laat meer toe. Die grenzen zijn er 

minder. Je doet ook al eens dingen die je anders niet zou doen, de remmen vallen 

weg.”  

“Zij hebben vrijwillig alcohol ingenomen en ze krijgen dan het voorstel van hun naar 

huis te voeren en onderweg worden ze dan verkracht.” 
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Drugs 

De invloed van drugs bij extra-familiale verkrachtingen was minder sterk aanwezig of minder 

geweten bij de verschillende respondenten. Veertien van de zestien respondenten hadden 

ervaring met slachtoffers die onder invloed van verdovende middelen waren maar dit was 

opvallend minder dan bij alcohol. Twee respondenten, uit twee kleine politiezones, gaven 

aan dat zij geen ervaring hadden met slachtoffers van extra-familiale verkrachting die op het 

moment van de feiten onder de invloed van drugs waren. Eén respondent gaf hiervoor 

volgende verklaring:  

“Drugs is minder geweten omdat ze daar ook niet echt voor uitkomen. Alcohol is 

gemakkelijker te detecteren als ze aangifte komen doen”.  

Een andere mogelijke verklaring is dat bepaalde kleinere gemeentes geen 

uitgaansgelegenheid hebben en dat klacht dient ingediend te worden in de zone waar de 

verkrachting zich voorgedaan heeft. Het gebruik van drugs ging tevens gepaard met 

schuldgevoel betreffende het slachtofferschap. 

Opmerkelijk was dat elf respondenten Rohypnol vermeldden. Rohypnol is een date rape 

drug die inhiberend werkt en amnesie met zich mee brengt (Cleaner, Serenity, & Plus, 2004; 

Schwartz et al., 2000). De meningen over de frequentie van deze date rape drug waren 

echter verdeeld. Zeven respondenten gaven aan dat Rohypnol wel degelijk gehanteerd 

wordt als strategie bij daders, daar waar vier respondenten aangaven dat Rohypnol 

overroepen is en het uitzonderlijk is dat slachtoffers van verkrachting onder invloed waren 

van Rohypnol. De hulpverleningsrespondenten hadden opvallend meer ervaring met 

slachtoffers die verklaarden het slachtoffer te zijn geweest van extra-familiale verkrachting 

onder invloed van drugs, doch trok één respondent dit in twijfel. Een mogelijke verklaring is 

dat slachtoffers van verkrachting sneller naar de hulpverlening gaan stappen wegens de 

laagdrempeligheid en zij bijgevolg meer ervaring hebben met slachtoffers onder invloed van 

middelen. Voornamelijk de verschillende Centra Algemeen Welzijnswerk en de grootsteden 

en steden rondom de grootsteden gaven aan dat Rohypnol wel degelijk voorkwam. Kleinere 

steden gaven aan dat dit slechts de uitzonderingen waren. 

“Je doet er mij aan denken dat ik ook al een aantal keer na elkaar jonge vrouwen heb 

gehad die beweren dat ze een middelke gekregen hadden waardoor dat ze totaal niets 

meer weten. Dat kan zijn maar soms denk ik dat dat niet altijd het geval was.” 

“Dat er iets in een drankske gedaan wordt, nee eigenlijk geen ervaring. Nu ja wij zitten 

ook niet in een uitgangsbuurt, de dichtsbijzijnde discotheek is de Kokorico.” 
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Het merendeel van de politierespondenten gaven tevens aan dat Rohypnolzaken moeilijke 

zaken zijn wegens de beperkte bewijzen en herinneringen. Volgende respondent geeft dit 

heel duidelijk aan:  

“Er is daar een heel ogenblik een grote rage geweest dat het wel redelijk veel werd 

toegepast dat het meisje 's morgens zegt van “ik herinner me niets meer maar ik heb 

pijn”, dat zijn hele moeilijke dossiers voor ons want ze kan ook niet omschrijven met 

wie ze meegegaan is. Dat is echt een hele slechte drug voor het slachtoffer want die 

herinnert zich echt niets meer. Als ze dat in u glas doen, ben je weg, je doet nog alles 

naar behoren, je gaat nog praten met die persoon en meegaan en toch ’s anderdaags 

ga je niet meer weten dat je met die persoon gepraat hebt en meegegaan bent. Maar 

eigenlijk als je in een fuifzaal bent en je bent onder invloed van die rape drug, ga jij 

gewoon ook zien op camerabeelden dat die gewoon met die persoon babbelt. “ 

Eén respondent gaf aan dat medicatiemisbruik vaak gepaard ging met slachtofferschap van 

verkrachting. 

Een andere respondent gaf tevens aan dat verkrachtingen binnen het drugsmilieu vaak 

gepaard gingen met seks in ruil voor drugs. Gezien deze respondent voornamelijk met 

verslaafde personen werkt kan dit een vertekening van de werkelijkheid inhouden. 

Uit de resultaten van de interviews kan worden vastgesteld dat drugs een rol speelt bij extra-

familiale verkrachtingen maar dat het verband minder sterk aanwezig is dan bij het gebruik 

van alcohol. De verschillende respondenten hadden over het algemeen minder ervaring met 

dergelijke feiten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het merendeel van de 

respondenten politionele slachtofferbejegenaars of rechercheurs zijn en slachtoffers vaak 

niet gaan aangeven dat ze vrijwillig harddrugs nemen aangezien ze op dat moment illegaal 

gedrag vertonen. In de hulpverlening kampen ze niet met dit probleem. Het merendeel van 

de respondenten gaf wel aan ooit te maken gehad te hebben met slachtoffers met amnesie 

wegens Rohypnol. De frequentie van het gebruik van deze date rape drug is echter 

verschillend in de verschillende zones. Opvallend was dat beide Centra Algemeen 

Welzijnswerk aangaven dat dit wel degelijk voorkwam. 

b) Psychopathologie  

De overgrote meerderheid van de respondenten erkent psychopathologie als een 

kwetsbaarheid en risicofactor voor verkrachtingen. Elf respondenten gaven aan dat personen 

met een psychiatrische stoornis dikwijls het slachtoffer werden van verkrachting. Eén 

daarvan verklaarde dat dit het geval is wegens het feit dat dergelijke personen minder sterk 
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in hun schoenen staan, een andere respondent beweerde dat dit het geval is aangezien zij 

onbekwaam zijn om duidelijke grenzen te stellen. 

“De slachtoffers zijn dikwijls mensen met een psychiatrische problematiek. Dat is mij al 

verschillende keren opgevallen. Ik ga niet zeggen dat iedereen die verkracht wordt 

psychiatrisch patiënt is, maar het valt mij wel op dat zij toch een heel kwetsbare groep 

zijn.” 

Drie van de andere respondenten erkenden dat psychiatrische stoornissen een risicofactor 

waren, maar specifieerden dat dit voornamelijk het geval was voor personen met een 

persoonlijkheidsstoornis. 

“Mensen uit de psychiatrie zijn vroeger misbruikt en blijven dat tegenkomen. Dan 

hebben we het niet over de grote psychische stoornissen lijk schizofrenie maar dan 

eerder persoonlijkheidsstoornissen.” 

Verder vond één respondent dat voornamelijk personen met borderline en afhankelijke 

persoonlijkheidsstoornissen het grootste risico lopen. Het volgende citaat maakt duidelijk 

waarom:  

“Dat denk ik wel want bijvoorbeeld borderliners, daar zit je weer met dat 

hechtingsverhaal van in hoeverre kunnen zij, hebben zij, nog de mogelijkheden om in 

te schatten hoe ver ze kunnen gaan in bepaalde relaties of op welke manier gaan ze 

relaties aangaan. Ik denk dat da wel een risico inhoudt. Alles wat in dezelfde cluster 

valt, afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen ook wel. “ 

Daarenboven maakten de respondenten een onderscheid tussen personen met een 

psychiatrische stoornis die in psychiatrische voorzieningen vertoeven en zij die niet in 

psychiatrische voorzieningen verbleven. Het merendeel van de respondenten doelden op 

personen met een psychiatrische problematiek die niet in voorzieningen vertoefden. Drie 

respondenten gaven aan dat verkrachtingen binnen de voorziening zelf gebeurde. 

“60 of 70% mensen die in de psychiatrie zitten zijn volgens mij misbruikt.” 

“Ik vind dat het in instellingen veel voorkomt, bijvoorbeeld in psychiatrische instellingen, 

daar heb je meer kans dat je verkracht wordt. Dat is zeker ook een omstandigheid, 

maar het feit dat ze in een gemeenschap zitten ook, dat zijn ook al kwetsbare mensen.” 

In tegenstelling tot de vorige respondenten gaf één respondent aan dat een psychiatrische 

problematiek geen risicofactor was vermits dit slechts uitzonderlijk gebeurde. Een andere gaf 

aan dit slechts een paar keer te hebben meegemaakt.  
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Opvallend was dat de therapeutische hulpverleners, wegens hun therapeutische achtergrond, 

meer specifieke stoornissen weergaven dan de politionele respondenten. 

“Psychiatrische problematiek is een paar keer voorgekomen. Het is niet direct dat zij in 

een instelling horen of compleet gek zijn, maar er zijn er wel een paar bij die vrijwel 

vanaf hun jeugd onder psychiatrisch toezicht, begeleiding of medicatie staan.” 

c) Negatieve gezinsomstandigheden 

Eén van de belangrijkste risicofactoren zijn negatieve gezinsomstandigheden. De wieg 

waarin een persoon geboren is, bepaalt heel veel. Dit was eveneens de mening van de 

respondenten. Alle respondenten gaven aan dat dit cruciaal was. De respondenten somden 

tal van factoren op die onder negatieve gezinsomstandigheden werden gecategoriseerd. 

Deze omstandigheden zijn volgens de verschillende respondenten in hun letterlijke 

bewoordingen de volgende: ‘nieuw-samengestelde gezinnen’, ‘moeilijke jeugd’, 

‘problematische opvoedingssituaties’, ‘slechte gezinssituatie’, ‘drankprobleem bij de ouders’, 

‘pedagogisch incompetente ouders’, ‘hechtingsproblemen’, ‘slechte voedingsbodem’, 

‘getuige van geweld tussen de ouders’, ‘opvoeding’, ‘ondermijnende moeders’, 

‘slachtofferschap van de moeder’, ‘waarden en normen van thuis’, ‘de wieg waarin je 

geboren bent’, ‘normvervaging van thuis uit’ en ‘mentaal beperkte familie’. Verschillende van 

deze bovenvermelde factoren werden hieronder onder verzameltermen gecategoriseerd. 

Gezinssituatie  

Vijf van de zestien respondenten vermeldden dat een slechte gezinssituatie een risicofactor 

vormt. Vier van de vijf respondenten die de gezinssituatie als risicofactor aanduidden, waren 

respondenten uit de politie. Met een slechte gezinssituatie wijst één respondent op ongepast 

gedrag van de ouders. Daarentegen heeft een andere respondent het eerder over een 

gebrek aan warmte in het gezin. 

Daarnaast doelden twee andere respondenten op de samenstelling of grootte van het gezin. 

Met de samenstelling werd nieuw-samengestelde gezinnen bedoeld. Met de grootte van het 

gezin werd armoede geïmpliceerd.  

“Ook het feit van de gezinssituatie slecht is, waar mama en papa te pas en te onpas de 

liefde bedrijven terwijl het kind er moet op kijken.” 

“Uit een groot gezin komen en met heel weinig middelen moeten beredderen als kind, 

drank en medicatiemisbruik van de ouders. Dat zijn elementen die heel dikwijls naar 

boven komen en ik toch als een risico beschouw.” 
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Jeugd 

Acht respondenten vonden een ‘moeilijke jeugd’ een risicofactor. De meerderheid van deze 

respondenten gaf een ‘moeilijke jeugd’ aan als slechts één van de vele risicofactoren en 

vermeldde bijgevolg geen details betreffende wat ‘een moeilijke jeugd’ inhoudt. Eén 

respondent beweerde dat dit, traumatische gebeurtenissen of het vroeg op eigen benen 

moeten staan inhield. Een andere respondent gaf meerdere factoren zoals verwaarlozing, of 

het niet verwerken van de echtscheiding als mogelijke factoren van een slechte jeugd aan. 

Ook uit een groot gezin komen en het hebben van beperkte middelen werden daar onder 

begrepen.  

“Ik denk dat slachtoffers die een heel slechte en traumatische jeugd gekend hebben, 

die geen sterke wortels hebben, die zijn kwetsbaarder en hebben later ook meer kans 

op.” 

“In veel gevallen slepen slachtoffers wel dingen uit hun jeugd mee, al dan niet 

verwaarlozing. Dat is niet bepaald seksueel, het kunnen ook trauma’s van op school 

zijn, van een echtscheiding die niet verwerkt is, van een vorige relatie, of mishandeling 

of een slechte jeugd zonder verwaarlozing. Bijvoorbeeld uit een groot gezin komen en 

met heel weinig middelen moeten beredderen als kind. Dat zijn elementen die heel 

dikwijls naar boven komen.” 

Verder gaf één respondent heel specifiek aan dat een Problematisch Opvoedingssituaties 

(POS) een risicofactor is. Volgens twee respondenten leidt de moeilijke jeugd tot een 

verhoogde kwetsbaarheid waardoor personen sneller slachtoffer worden. Een respondent 

gaf hiervoor volgende verklaring:  

“De jeugd, hoe steviger dat een kind opgroeit in een liefdevolle en warme omgeving 

met veiligheid van ouders die duidelijk aantonen wat grenzen zijn en wat niet, normen 

en waarden zonder dat ze schrik aangejaagd worden van “je mag dit niet en je mag dat 

niet”.  

Twee andere respondenten beweerden dat personen met ‘een moeilijke jeugd’ heel 

‘gemakkelijke slachtoffers’ zijn. In tegenstelling tot twee bovengenoemde respondenten 

erkenden twee andere respondenten dat de slachtoffers soms een moeilijke jeugd hadden 

gehad, maar beschouwden dit niet als risicofactor . 

“Dat kan ja, dat ze zelf al een trauma heeft opgelopen in haar jeugd of dat ze zelf niet 

zo standvastig is. Vaak zijn dit ook gemakkelijk slachtoffers. Ik zie dat niet meer 

voorkomen want er zijn zoveel verschillende dossiers en elke zaak is anders.” 
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Tussen de antwoorden van de respondenten met een verschillende beroepsachtergrond 

werden geen opmerkelijke verschillen vastgesteld. Opvallend was wel dat een moeilijke 

jeugd of gezinssituatie subjectieve term is, zo werd bijvoorbeeld voor de ene een groot gezin 

als gezinssituatie gecategoriseerd, daar waar dit voor een andere respondenten onder een 

moeilijke jeugd viel. Een overlapping is bijgevolg niet uit te sluiten. 

Ouders 

De helft van de respondenten vertelden dat ouders een rol kunnen spelen betreffende het 

risico op verkrachtingen. Drie respondenten gaven aan dat het middelenmisbruik van ouders 

een risicofactor is. Twee respondenten deelden mee dat het eerder het pedagogisch 

incompetent gedrag van de ouders aan de basis lag. Eén respondent wees op 

‘ondermijnende moeders’ als risicoverhogende factor, daar waar andere respondenten 

seksueel slachtofferschap van de moeder als risicofactor beschouwden. Een andere 

respondent beweerde dat het gebrek aan een richtinggevende vaderfiguur heel risicovol was. 

Tenslotte was getuigenschap van het partnergeweld van de ouders risicovol voor één 

respondent. 

“Ik denk maar aan de lagere klasse milieus, waar bij de vader een alcoholprobleem 

heeft, de moeder niet gaat werken, ze geen structuur heeft en pedagogisch 

incompetent is om de kinderen op te voeden. Ik denk dat je daar meer en meer kans 

hebt om slachtoffer te worden.” 

Opvoeding 

De opvoeding is van groot belang voor de ontwikkeling van een persoon. Zes respondenten 

gaven bijgevolg aan dat de opvoeding heel bepalend kan zijn voor de toekomst. Zes 

respondenten benoemden ‘opvoeding’, ‘de wieg waar je geboren bent’, ‘hechtingproblemen’ 

en ‘thuis’ als belangrijke risicoverhogende factoren. Drie respondenten die dit vermeldden 

waren therapeutische hulpverleners, de drie overige respondenten waren politierechercheurs 

of slachtofferbejegenaars. In verhouding met het aantal interviews is het opvallend dat de 

hulpverleners aan de opvoeding van een persoon als risicofactor, een hoger belang hechten. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de politie slachtoffers maar heel kort zien, de 

hulpverleners er een langere weg mee afleggen en bijgevolg meer inzicht hebben in de 

sociale context van het slachtoffer.  

Eén respondent gaf aan dat voornamelijk de onveilige hechting met de ouders de 

oorzakelijke factor was. Vier respondenten legden het verband tussen de opvoeding en meer 

specifiek de aangeleerde normen en waarden. Volgens hen waren het aldus die aangeleerde 

waarden en normen in combinatie met de onmogelijkheid tot het afbakenen van hun grenzen 
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die het grootste risico inhielden. Eén respondent gaf geen verdere toelichting wat onder een 

slechte opvoeding begrepen werd.  

“Uw opvoeding, heb je thuis mogen nee zeggen? Het is heel moeilijk om “nee” te 

zeggen, als kind maar ook als volwassen dus hoe ben je thuis opgevoed? Mocht je je 

mening zeggen of moest je onderdanig en gehoorzaam zijn? Dat heeft allemaal een 

invloed op uw houding als volwassene. Kan je je grenzen afbakenen of niet? Hebben 

ze je dat toegestaan? Hebben ze je dat aangeleerd van “Nee dat is mijn grens”.  Het 

zijn allemaal elementen die een grote rol spelen.” 

“Ik denk dat die mensen ook zo opgevoed zijn, dat dat van generatie tot generatie is. 

Dat zij ook wel in een andere setting opgevoed zijn en niet de mogelijkheden hebben 

meegekregen om deftig af te bakenen wat kan en wat niet kan en dat die 

normvervaging er al van generatie op generatie is, dat wordt doorgegeven. Ze zeggen 

soms dat het afhangt van de wieg waarin je geboren wordt, maar dat is ook echt zo hé.  

Als die kinderen ook geen waarden en normen van thuis uit meegekregen hebben, dan 

ja, dan is het triestig, maar dan is het een vogel voor de kat.” 

d) Persoonlijkheidsgerelateerde factoren 

De respondenten gaven opmerkelijk veel persoonlijkheidsgerelateerde risicofactoren weer. 

De verschillende factoren werden wederom onder verschillende verzameltermen 

gecategoriseerd. Deze zullen hieronder uitvoerig besproken worden. 

Laag zelfbeeld 

Of een laag zelfbeeld een rol speelt bij het lopen van een groter risico op slachtofferschap, 

was een delicate vraag. Dit kan immers schuld-inducerend overkomen. Doch elf 

respondenten beweerden dat dit effectief een rol speelt en bijgevolg het risico op 

slachtofferschap verhoogt.   

“Ik denk bij de meesten die ik al gehoord heb, was het laag zelfbeeld toch al aanwezig. 

Ik zie dat inderdaad wel als een soort risicofactor, als je geen respect hebt voor jezelf, 

hoe kan je dan grenzen stellen? Hoe kan je dan zeggen van “ik wil dit niet”? Dan moet 

je al heel goed weten wat je wil en wat je niet wilt en je daar echt ook kunnen 

achterstellen en als je een laag zelfbeeld hebt, ben je heel beïnvloedbaar ook.” 

“De slachtoffers die hier komen hebben een zeer laag zelfbeeld, volgens mij is dit een 

basis, geen gevolg.” 
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Naast de elf respondenten die ervan overtuigd waren dat een laag zelfbeeld het risico op 

slachtofferschap verhoogt, waren er vier respondenten van een andere mening. Deze vier 

respondenten waren wat kritischer en gaven kennis dat dit slecht ‘soms’ het geval was. 

“Sommigen. Ik heb gezegd ja, die mensen die slecht in hun vel zitten, ergens door het 

leven al getroffen zijn. Dat zijn zo van die factoren die mensen kwetsbaar maken en 

waardoor ze een gemakkelijker prooi zijn.” 

Daarnaast zagen twee respondenten het laag zelfbeeld eerder als een gevolg van het 

seksuele trauma, daar waar het merendeel het laag zelfbeeld als een oorzakelijke factor 

beschouwt.  

“Ik zie het eerder als een gevolg, maar het is wel zo dat het soms wel zo is… ik denk 

moest je bij sommige mensen dieper kunnen vragen, dat we daar wel kunnen op 

uitkomen.  Maar mensen die je maar één of twee keer ziet, ja dan kom je daar niet op 

uit. Dus ik zie het eerder als een gevolg.” 

Verder beweerde één respondent dat het hebben van een laag zelfbeeld enkel in het kader 

van intra-familiale verkrachtingen een risicofactor was. Twee andere respondenten gaven 

aan dat op het moment van de aangifte de slachtoffers wel degelijk een laag zelfbeeld 

hadden. Deze respondenten konden echter niet verklaren of dit een momentopname of een 

risicofactor was. Drie respondenten benoemden ‘onzekerheid’ spontaan als risicofactor. Eén 

persoon vertelde dat het eerder behaagzucht en het verlangen naar positieve opmerkingen 

was die de risicofactor was, maar dat dit mogelijks gerelateerd is aan een laag zelfbeeld.  

Opvallend is dat verschillende respondenten bij hun toelichting omtrent het laag zelfbeeld als 

risicofactor, potentiële partners en partnerkeuze vermeldden. Hierbij kan de vraag gesteld 

worden in hoeverre het laag zelfbeeld in het kader van extra-familiale verkrachtingen een 

overschatting inhoudt? 

“Dat komt wel voor dat ze slachtoffer worden omdat ze zich niet goed in hun vel voelen 

en de verkeerde personen leren kennen waarbij ze wel voelen dat het geen goede 

kerel voor hen is.” 

Tussen de respondenten met verschillende beroepsachtergronden zijn verschillen op te 

merken. Politionele slachtofferbejegenaars en rechercheurs stellen de invloed van een laag 

zelfbeeld meer ter discussie en zijn minder bij machte in het geven van verklaringen hiervoor. 

Dit is een logisch gevolg van volgend citaat: 
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“Het is moeilijk omdat wij de slachtoffers voordien niet kennen en wij ze pas zien op de 

momenten dat ze heel breekbaar zijn. En dan hebben ze wel een laag zelfbeeld, door 

wat er net is gebeurd, van “waarom is mij dat overkomen?” ” 

Eenzaamheid  

Eenzaamheid is een factor die door negen respondenten als risicofactor werd geïdentificeerd. 

Volgens vier van de negen respondenten, ligt het hunkeren naar aandacht en eenzaamheid 

aan de basis van het risicoschap. 

“Sociale controle, het feit dat iemand redelijk geïsoleerd leeft, vereenzaamt, zeer 

onzeker is. Zodanig hunkert naar contact dat die minder selectief is.” 

Vier andere respondenten meenden dat het eerder de nood aan warmte en bevestiging was 

die een belangrijke rol speelde. 

“Ik denk dat ze op zoek gaan naar een soort warmte, maar ze krijgen misbruik in de 

plaats. Ik denk dat veel van de situaties dan soms ook ontstaan van op café. Dan 

verwachten ze bepaalde dingen maar komen ze veel te rap in seksuele situaties die  

ze eigenlijk niet willen. Ik denk dat zij op dat moment enkel een stukje warmte 

verwachten en de man op zoek is naar iets anders.” 

Twee respondenten hadden een gelijkaardige mening maar noemden het ‘zich gekoesterd 

voelen’ of ‘graag gezien willen worden’. Dat zijn fundamentele elementen in het leven van 

iedere mens en bijgevolg is een gebrek ervan een risicofactor, aldus de respondenten.  

Opvallend was dat de antwoorden voornamelijk betrekking hadden op het zoeken naar een 

potentiële partner en bijgevolg op daders botsen. 

“De meeste mensen willen wel in verhouding tot iemand anders staan en waarom voel 

je je een stukje goed? Omdat je van anderen hoort van “ik heb u graag”.  Dat is wel 

iets fundamenteel voor heel wat mensen en ik denk dat dat bij die mensen ontbreekt of 

minder is. Het door iemand graag gezien willen worden. Dan ga je op zoek naar wie 

kan mij toch graag zien? Dan komt er spijtig genoeg toch iemand op dat pad met 

verkeerde bedoelingen.” 

Er waren geen opvallende verschillen waar te nemen tussen de antwoorden van de 

respondenten met een verschillende professionele achtergrond. De respondenten uit de 

hulpverlening waren wel meer geneigd om het onderliggend mechanisme van eenzaamheid 

uit te leggen dan diegene uit de politionele context. 
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Intelligentie 

Veertien respondenten gaven spontaan het minder begaafd zijn aan als risicofactor. 

“Minder begaafden maken zeker meer kans.” 

Twee respondenten hadden het eerder over een gebrekkige emotionele intelligentie. De 

meeste respondenten vermeldden intelligentie heel kort zonder er dieper op in te gaan, 

intelligentie wordt dan vermeld als een van de vele risicofactoren. Ze vermeldden bovendien 

dat ze op regelmatige basis in aanraking kwamen met minder begaafde slachtoffers.  

“Dat was doordat ze vrij zwak begaafd was, dat had daar vooral mee te zien. Dat was 

een vrouw en als je zei, “kom eens mee met mij” , Ze ging da allemaal doen éh, zelf al 

dacht ze in haar eigen van “nee eigenlijk zou ik da beter niet doen”. Alles wat haar 

werd voorgedragen doet ze. Da was dus aan die zwakbegaafdheid te wijten.“ 

Daarnaast leggen een aantal respondenten verbanden met zwak begaafdheid en andere 

gerelateerde factoren. 

Eén respondent legt namelijk het verband tussen zwak begaafdheid en de 

afhankelijkheidsrelatie waar deze individuen vaak in zitten. Een andere respondent legt het 

verband met zwak begaafdheid en kansarmen.  

“Hoe slim/zwak je bent doet er ook veel aan. We hebben veel beperkt intelligente 

mensen, voornamelijk kansarmen.” 

Twee respondenten maakten de link met intra-familiaal geweld, waar tevens vaak sprake is 

van zwakbegaafdheid.  

Zoals eerder vermeld, meenden twee andere respondenten dat veeleer de emotionele 

intelligentie aan de basis lag van de extra kwetsbaarheid. Volgend citaat verduidelijkt deze 

stelling: 

“Dat zijn ook wel mensen die weinig kunnen generaliseren, die geen bepaalde 

gedragingen van mensen kunnen transporteren naar andere mensen. Die niet kunnen 

zeggen van “oei dat is hetzelfde type man van diegene die mij verkracht heeft, daar 

moet ik van wegblijven” die kunnen dat niet.  Die emotionele intelligentie ontbreekt. 

“Ook naar situaties toe, bijvoorbeeld iemand die in een dancing is geweest, die in een 

auto stapt met vier mannen, wordt dan verkracht in de lift naar huis en dat die dan een 

jaar daarachter weer in een andere auto stapt en weer verkracht wordt. Dat je dan 

denkt van “hoe is da toch mogelijk, je hebt het al eens meegemaakt…” Je weet dat het 

kan gebeuren, waarom doe je het dan terug? En dan krijg je als reactie van “ik wist het 



	  

	  

77	  

niet en ik dacht dat het anders was.” Ze kunnen het duidelijk niet inschatten en dat 

loopt dan weer gelijk met die intra-familiale dingen. Mensen die zelf door hun ouders 

verkracht zijn en dat ze de kinderen dan bij diezelfde dader brengen. Dat je dan denkt 

van “hoe kan dat nu?” 

Er zijn geen opmerkelijke verschillen op te merken tussen de verschillende 

beroepscategorieën, de antwoorden lagen bijgevolg in dezelfde lijn.  

Zwakheid 

Zes van de zestien respondenten beweerden dat een zwakke persoonlijkheid een 

risicofactor was. Twee respondenten noemden het “labiliteit”. Eén daarvan gaf aan dat dit 

risicoverhogend werkt maar dat slachtoffers van verkrachting zeker niet beperkt zijn tot 

labiele personen. Een andere beschouwde hulpeloosheid als een faciliterende factor. Twee 

respondenten gaven aan dat een sterke persoonlijkheid een beschermende factor is.   

“Iemand die zwakker in het leven staat door welke omstandigheid ook. Ik heb het nog 

niet dikwijls tegengekomen dat iemand met een heel sterke persoonlijkheid zich kwam 

melden of het is dan wrong place, wrong time. “ 

“Er zijn zo wel een aantal dingen die precies een iets verhoogder risico geven lijk zo 

wat labiel zijn, vereenzaamd zijn en vandaaruit wat wereldvreemd naar sociale 

vaardigheden, naar naïviteit. Dat is wel een kenmerk.” 

Twee respondenten gaven aan dat de daders voelen wanneer een persoon zwak is 

waardoor zij een hogere kans lopen op slachtofferschap.  

“Ik zeg het, ze hebben soms een zesde zintuig voor bij wie zwak is en bij wie ze 

denken dat ze er mee gaan wegkomen. “ 

Eén respondent nuanceerde deze stelling met het feit dat er tevens sprake moet zijn van een 

opportuniteit. Een andere respondent gaf aan dat slachtofferschap ook gefaciliteerd kan 

worden door de zwakheid van de ouders, maar vermeldde tevens dat deze situaties 

voornamelijk bij minderjarigen voorkwam. Het zwak zijn is een heel subjectief begrip waar 

veel onder begrepen kan worden. Het was niet steeds duidelijk wat de verschillende 

respondenten onder zwakheid of een zwakke persoonlijkheid begrepen. Men kan bijgevolg 

de vraag stellen of die zwakheid reeds aanwezig was of eerder versterkt geuit werd wegens 

de zware impact van de verkrachting? 
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Weerbaarheid 

Weerbaarheid is een factor die bijna de helft van de respondenten als risicofactor vermeldde. 

Deze eigenschap sluit nauw aan bij de hierboven vermelde risicofactor “zwakheid” maar zal 

apart besproken worden wegens de respondenten die dit grotendeels apart benoemden. 

“Hoe minder weerbaar je bent, hoe meer kans je hebt om slachtoffer te worden.”  

Dit is een stelling van één van de respondenten die door zes andere respondenten bevestigd 

werd. Zeven respondenten gaven weerbaarheid aan als één van de risicofactoren voor 

slachtofferschap van verkrachtingen. Eén respondent specifieert dat het om de mentale 

weerbaarheid ging. Het verband, dat daders dit vaak voelen en de niet-weerbare personen 

er uit selecteren, werd ook bij deze risicofactor gelegd, 

“Maar je hebt echt niet-weerbare vrouwen die gemakkelijk slachtoffer zijn omdat ze zo 

weinig weerbaar zijn. De man heeft de voelsprieten voor zo een vrouw maar vrouwen 

zoeken ook dergelijke mannen op. Het is een combinatie. Bijvoorbeeld een pedofiel 

gaat in een rij van tien kindjes onmiddellijk weten wie hij er moet uithalen. Bij die 

mannen is dat ook zo, die voelen dat ook dat het een goedkoop slachtoffer is.” 

Bovenvermelde respondent specifieerde eveneens dat vrouwen dergelijke mannen ook 

opzoeken. Deze stelling is tevens terug te vinden in de typologie weergegeven in 

bovenstaande literatuurstudie.  

Een andere respondent gaf aan dat de uitstraling van weerbaarheid een risico- of 

beschermende factor is. Toch werd deze stelling door dezelfde respondent genuanceerd met 

de voorkeur van de dader. Indien daders net op het dominante ‘kicken’ is weerbaarheid geen 

risicofactor. Deze respondent gaat er van uit dat er twee soorten daders zijn. Een andere 

respondent bevestigde dat weerbaarheid een risicofactor is en specifieerde dit naar 

verslaafde personen en mensen met een mentale beperking. Eén respondent legde het 

verband tussen weerbaarheid en kansarmoede. Een andere respondent verklaarde 

weerbaarheid als risicofactor aan de hand van grenzeloosheid :  

“Doordat ze hun grenzen niet kunnen stellen, doordat ze niet weerbaar genoeg zijn om 

duidelijk nee te zeggen of dat gedacht wordt door de dader van “ze gaan ze toch niet 

geloven”.” 

Er zijn geen opmerkelijke verschillen tussen de antwoorden van de respondenten met een 

verschillende beroepsachtergrond. 
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Naïviteit, goedgelovigheid en vertrouwen 

Naïviteit is een kenmerk dat meerdere malen vermeld werd door de respondenten wanneer 

de vraag gesteld werd wat mogelijke risicofactoren voor slachtofferschap van verkrachting 

zijn. Vijf respondenten gaven aan dat naïviteit een mogelijke risicofactor was. Opmerkelijk is 

dat van de vijf respondenten die dit aangeven, drie ‘misschien’ er bij vermeldden. Bijgevolg 

zijn de respondenten onzeker betreffende naïviteit als risicofactor. Twee respondenten 

gaven aan dat naïviteit risicovol is betreffende de keuze en het vertrouwen die de 

slachtoffers neigen in de dader te stellen. Twee andere respondenten gaven tevens het snel 

vertrouwen van personen aan als risicofactor, doch doen dit niet in de context van naïviteit. 

“Nu ben ik wel aan het denken, er is misschien een kenmerk dat wel kan gelden en dat 

is heel snel vertrouwen stellen in iemand. Dat is denk ik wel iets. Dat zijn meestal 

mensen die iemand leren kennen op een avond en die zegt dan van “ik zal u naar huis 

voeren” en dan gebeurt het hé. Dat is wel kwetsbaarheidfactor, ja.“ 

Naïviteit en goedgelovigheid zijn nauw met elkaar verbonden. Om die reden wordt 

goedgelovigheid onder naïviteit gecategoriseerd. Twee respondenten benoemden 

goedgelovigheid als risicofactor. Onder goedgelovigheid categoriseerde één respondent het 

herhaaldelijk kansen geven. 

“Het goedgelovige slachtoffer noem ik dat dan, euh mensen die je gemakkelijk iets kan 

wijsmaken. ” 

e) Gebrekkige sociale vaardigheden 

Gebrekkige sociale vaardigheden van de slachtoffers is een risicofactor die vijf respondenten 

benoemden. Eén respondent bedoelde hiermee dat slachtoffers met beperkte sociale 

vaardigheden signalen kunnen geven aan potentiële daders zonder daar bewust van te zijn. 

Een andere respondent benoemde het als het moeilijk contact leggen met anderen. Dit is 

een opmerkelijk verschil met onderstaand citaat: 

“Ze gaan ook niet altijd de juiste sociale vaardigheden hebben. Ik denk dat ze er soms 

niet bij stilstaan van “er zijn wel mensen die soms een verkeerd signaal geven” en die 

dat niet doorhebben “als ik hier da zeg, zou iemand anders dat wel keer zo kunnen 

interpreteren.” Daarmee wil ik niet zeggen dat ze het zelf gezocht hebben, absoluut 

niet, maar sommige mensen gaan bepaalde signalen geven en hebben niet geleerd 

van “aja, dat zou dat gevolg wel keer kunnen hebben“ en dan zitten ze in die situatie 

en kunnen ze niet meer weg.” 



	  

	  

80	  

Eén respondent gaf aan dat die sociale vaardigheden soms wel aanwezig zijn, maar deze 

door middelenmisbruik vaak op dat ogenblik afwezig zijn en bijgevolg een hoger risico gaan 

vertonen. Daarnaast doelde een andere respondent met een gebrek aan sociale 

vaardigheden op de inadequate inschatting van gevaren. Het niet kunnen inschatten van 

gevaarlijke situaties werd tevens door vijf andere respondenten als een risicofactor 

beschouwd. Zij vertelden namelijk dat vele slachtoffers gevaarlijke situaties niet aanvoelen 

en bijgevolg geen aangepast gedrag vertonen zoals bijvoorbeeld het verlaten van de 

risicovolle setting. Een andere respondent die dit tevens als risicofactor vermeldde, gaf aan 

dat dergelijke personen geen angst voelen. 

“Er zijn mensen die het onderscheid niet kunnen maken van dat is een gevaarlijke 

situatie of daar begeef ik mij als meisje alleen beter niet naartoe.” 

“Het valt mij op dat zo een vrouwen precies niet het flikkerlicht hebben dat normale 

vrouwen hebben als een bepaald gedrag of situatie zich stelt. Ik denk dat je dat 

normaal direct aanvoelt van “er is hier een bepaald risico, ik trek mij terug en ik zorg 

dat dat niet gebeurd”. Zij hebben dat precies niet.” 

Sociale vaardigheden is een heel breed begrip. Beperkte sociale vaardigheden als 

risicofactor moet bijgevolg met voorzichtigheid benaderd worden.  

f) Grenzeloosheid 

Negen respondenten gaven grenzeloosheid aan als een kenmerk van de slachtoffers. Het 

niet kunnen stellen van grenzen is volgens hen een risicofactor. De grenzeloosheid werd 

door de respondenten op een verschillende wijze gepercipieerd. Anderen beschouwden 

grenzeloosheid eerder als onderdeel van weerbaarheid. 

Eén respondent zag die grenzeloosheid voornamelijk in de context van instellingen, een 

andere in de context van kansarmoede en een derde bij mentaal beperkte personen.  

Eén andere respondent meende dat het hebben van minder grenzen in combinatie met het 

aangaan van vele kortstondige relaties, net het risico inhield.   

Een derde respondent plaatste deze factor in het kader van een laag zelfbeeld. Volgens 

deze respondent kan een persoon die weinig tot geen respect heeft voor zichzelf ook geen 

grenzen stellen waardoor haar grenzen overschreden worden.  

Een volgende respondent gaf aan dat doordat slachtoffers geen grenzen kunnen stellen, ze 

gewoon zijn om over hun grenzen te laten gaan waardoor ze minder weerbaar zijn en 

bijgevolg een hoger risico vertonen op slachtofferschap.  
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Eén respondent zag dit niet als risicofactor maar stelde wel vast dat bij slachtoffers van 

verkrachtingen hun grenzen anders liggen.  

Twee respondenten plaatsten deze factor in de context van de opvoeding waar ze deze 

grenzenafbakening niet hebben aangeleerd.  

Het merendeel van de respondenten gaf echter aan dat wanneer een persoon niet over de 

bekwaamheid beschikt om zijn of haar grenzen te stellen, deze bijgevolg een hoger risico 

loopt en sneller slachtoffer wordt.  

Opvallend is dat eerder de respondenten uit de hulpverlening de grenzeloosheid als 

risicofactor beschouwden, de politionele respondenten gaven dit in mindere mate aan.  

“Gelijk ook, alleenstaanden die op café gaan zitten… je moet maar een pint met ne 

vent drinken en die vent denkt al dat hij mag hé. Als je dan je grenzen niet kunt trekken, 

heb je veel kans dat je prijs hebt.” 

“Ze kunnen die grenzen niet stellen of toch veel te laat. Het feit dat je niet vroeger 

denkt van dit klopt hier niet.” 

g) Herhaald slachtofferschap 

Herhaald slachtofferschap doet zich voor wanneer een persoon meerdere malen slachtoffer 

wordt van verkrachtingen. Het eerste slachtofferschap kan zich voordoen in de kindertijd of 

op volwassen leeftijd. 

Veertien van de zestien respondenten vermeldden herhaald slachtofferschap als één van de 

belangrijkste risicofactoren. Twee respondenten gaven aan dat dit wel mogelijk was, maar 

eerder uitzonderlijk is en bijgevolg niet als een risicofactor kan beschouwd worden. Een 

andere respondent vertelde dat dit wel degelijk een veelvoorkomend fenomeen is, maar dat 

hij toch reeds ervaring had met één slachtoffer die uit het slachtofferschap versterkt 

uitgekomen was. Drie respondenten uit het politionele werkveld konden echter geen 

verklaring geven waarom dit zo was.   

Bij het merendeel van de respondenten was sprake van herhaald slachtofferschap met een 

dader die bekend was voor het slachtoffer, zoals bijvoorbeeld de buurman. Drie 

respondenten beweerden dat potentiële daders vermoedelijk oog hebben voor deze 

slachtoffers. 

“Wat wij ook vaststellen is als zij vroeger als kind misbruikt geweest zijn, zowel intra- 

als extra-familiaal, blijken zij later ook gemakkelijker terug het slachtoffer te zijn van 

zeden. Zowel met gekende als met onbekende daders.” 
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“Het rare is soms, ik denk nu specifiek aan iemand, drie keer door een andere dader 

maar wel drie keer op dezelfde manier. Dat ik dan toch zo denk van “aan wat ligt dit?”.  

Drie keer was dat een onbekende voor die persoon. Heel raar. Maar daar kan ik verder 

niet op ingaan omdat ik daar niet voor ben opgeleid. Dat is psychologisch. Dan zitten 

we echt al diep in de psychologie van “hoe kan dat?”” 

Een tiental respondenten vertelden dat slachtofferschap in het verleden, een extra 

kwetsbaarheid vormt, wat een mogelijke oorzaak is waarom slachtoffers dergelijke 

traumatische ervaringen opnieuw tegenkomen. Eén respondent vertelde dat personen die 

zwak in hun schoenen staan die kwetsbaarheid vertonen. Een andere respondent beweerde 

dat die kwetsbaarheid op te merken valt door de lichaamstaal van het slachtoffer. Diezelfde 

respondent gaf de vergelijking met een inbraak ter illustratie van het fenomeen. Dieven 

merken op waar gemakkelijk in te breken valt. Vaak zijn het net in die huizen dat 

herhaaldelijk zal ingebroken worden. Naar de mening van de respondent, zien daders wie 

reeds slachtoffer is geweest. Drie slachtoffers gaven daarentegen aan dat wanneer kinderen 

misbruikt zijn, ze net wegens het misbruik zich promiscue en uitdagend zullen gedragen, 

daar waar anderen het eerder hebben over kwetsbaar gedrag. Eén respondent vertelde dat 

slachtoffers van kindermisbruik al van jongs af aan andere grenzen kennen en zich bijgevolg 

dermate opstellen tegenover personen dat dit de kans op herhaald slachtofferschap in de 

kindertijd of als volwassene verhoogt. 

“Je ziet dat. Het is als het ware dat, een keer dat mensen slachtoffer zijn geweest, dat 

zowel slachtoffer als dader er de neus voor hebben om elkaar te gaan aantrekken. Je 

merkt dan dat potentiële partners net naar zo iemand op zoek zijn en zij komen dan 

ook.  Dan zie je vaak dat er een grote kans is op herhaald slachtofferschap. Je ziet da 

heel vaak. Het is zo typisch dat een kind dat misbruikt is, hoe dan ook die naar ons, 

vrouwelijke hulpverleners, stappen. Dat is dus niet te schatten, die gaan eigenlijk van 

de eerste keer al over u grenzen en dan hebben ze chance, want jij hebt geen slechte 

bedoelingen. Zet daar dan iemand naast met wel slechte bedoelingen, dan zit je al 

direct in een moeilijke situatie.” 

Eén respondent geeft een verklaring voor het promiscue gedrag van de slachtoffers in 

volgend citaat: 

“Wat je wel hebt, jonge meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld, ze zijn 

bijvoorbeeld het slachtoffer van incest of van misbruik, langdurig misbruik geweest. 

Dan weten zij dat hun lijf eigenlijk een gebruiksvoorwerp is, dan gaan ze zich heel vaak 

gaan opstellen als “het is maar een gebruiksvoorwerp”. Ze gaan zich zeer uitdagend 

kleden, mannen rond hun vinger winden. Een heel percentage van incestslachtoffers of 
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slachtoffers als kind van langdurig seksueel misbruik weten niet hoe daar mee om te 

gaan en een deel daarvan gaat hun heel uitdagend gaan opstellen. Dat is dan omdat 

ze eigenlijk al vrij pathologisch, ziekelijk kapot gemaakt zijn door heel die situatie. 

Omdat ze zichzelf als een gebruiksvoorwerp zien.” 

Twee anderen respondenten trachtten herhaald slachtofferschap te verklaren. Beiden geven 

aan dat dit te maken heeft met het vertrouwen en de hechting die foutief zijn aangeleerd 

wegens het seksueel trauma. De basisfundamenten zijn bij dergelijke slachtoffers 

geschonden. 

Een tweede opvallende bevinding is dat slachtofferschap van de moeder eveneens een 

risicofactor kan zijn. Vier respondenten vertelden dat slachtofferschap vaak van generatie op 

generatie doorgaat. Dit zowel intra- als extra-familiaal. Dit komt aldus één respondent voor 

bij extra-familiale verkrachtingen, doch twee respondenten menen dat dit voornamelijk 

voorkomt bij incestslachtoffers. 

“Ook van generatie op generatie. Dat komt dan wel heel vaak voor dat wij hier 

jongeren zien die een aanranding of een verkrachting meegemaakt hebben en wij dan 

in gesprek met de moeder zien dat die moeder ook een verkrachting heeft 

meegemaakt. Ik weet niet hoe dat komt maar het komt wel regelmatig voor.” 

Opvallend is dat vijf respondenten het verband legden tussen kindermisbruik en toekomstig 

partnergeweld. Zij meenden dat slachtoffers van kindermisbruik, meestal incest, later 

beduidend meer slachtoffer waren van misbruik en verkrachting binnen de relatie. Dit 

verband werd gelegd ondanks dat de bevraging gericht was op extra-familiale verkrachtingen. 

“Is je mama een incestslachtoffer geweest, heb je grote kans dat je ook slachtoffer 

wordt van incest. Dat is een vicieuze cirkel die moeilijk doorbroken wordt en het is wel 

zo dat vrouwen die als kind misbruikt zijn door de papa, dat die ook terecht komen bij 

een partner die het ook zal doen”. 

Zeven respondenten maakten eveneens de link met partnergeweld. Deze respondenten 

kwamen op regelmatige basis in contact met slachtoffers die misbruikt werden in hun relatie 

en die na het beëindigen van de relatie opnieuw intieme relaties aangingen met 

gewelddadige mannen. Hier is sprake van een vicieuze cirkel. Ondanks het feit dat het 

interview voornamelijk betrekking had op extra-familiale verkrachting, werd de link met 

partnergeweld door bijna de helft van de respondenten vanzelf gelegd. Eén respondent 

vertelde dat ook partnergeweld voortgaat van generatie op generatie. Een andere 

respondent trachtte dit te verklaren aan de hand van de traumatische ervaring in hun 

verleden. 
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“Ja, maar ik vind dat ook zo is, van vrouwen die bijvoorbeeld door hun man geslagen 

worden, die uit die situatie gehaald worden en die dan na een jaar bij een andere 

partner terecht komen en dat ze weer juist datzelfde type zo dominant als wat, vast 

hebben en die er dan na een paar maanden ook terug klop van krijgen. Dus ik denk 

dat die vrouwen op zoek gaan naar dat soort type man. Maar die mannen zoeken ook 

dat soort type vrouwen hoor! Ze weten ook dat ze die kunnen domineren. Als je al een 

seksueel trauma ervaren hebt, is de kans groter dat je die weg op gaat.” 

2.4 Terugkoppeling aan de literatuur 

Wanneer de onderzoeksresultaten vergeleken worden met de literatuur komen het 

merendeel van de factoren overeen. De invloed van het internet, het geslacht, de leeftijd, de 

socio-economische status, de machtsrelatie, de relatie tussen slachtoffer en dader, het 

herhaald slachtofferschap, de psychopathologie, de negatieve gezinsomstandigheden, het 

laag zelfbeeld en het middelenmisbruik zijn factoren die zowel uit de literatuur als uit het 

empirisch onderzoek naar voor komen (Acierno et al., 1997; Buysse et al., 2013; Creighton & 

Jones, 2012; Fisher et al., 2005; Greenfeld, 1997; Hoïng & van Oosten, 2009; Horvath & 

Brown, 2009; Ingemann-Hansen et al., 2009; Krahé et al., 2007; Krug et al., 2002; Messman-

Moore & Long, 2003; Movisie, 2009; Sisco et al., 2008; Söchting et al., 2004; Tjaden & 

Thoennes, 2006; Vicary et al., 1995). 

De invloed van het internet en de sociale media is een fenomeen waar weinig onderzoek 

naar gevoerd is (Hoïng & van Oosten, 2009). De invloed van deze factor is volgens de 

respondenten, echter niet te onderschatten. Op het exo-niveau worden risicofactoren 

volgens beide bronnen gelijkaardig gepercipieerd. Zowel geslacht, de socio-economische 

status als de leeftijd werden vermeld. Wat de leeftijd en het geslacht betreft zijn gelijkaardige 

resultaten vast te stellen, zowel in de literatuur als uit het onderzoek wordt aan jongere 

vrouwen een hoger risico toegeschreven (Acierno et al., 2997; Krug et al., 2002; Movisie, 

2009). Over de socio-economische status zijn de meningen verdeeld in de literatuur maar 

tevens in het empirisch onderzoek (Movisie, 2009; Söchting et al., 2004;). Toch blijken 

kansarmen nog steeds het hoogste risico te lopen (Hoïng & van Oosten, 2009). Wat het 

opleidingsniveau betreft, spreekt het onderzoek, de literatuur tegen. 

Betreffende het microsysteem zijn verschillen tussen de literatuur en het onderzoek op te 

merken. De burgerlijke staat wordt immers niet letterlijk vermeld als risicofactor in het 

empirisch onderzoek, daar waar de literatuur een hoger risico toeschrijft aan vrijgezellen 

(Russel, 1984 as cited in Söchting et al., 2004). De burgerlijke staat wordt echter wel 

geïmpliceerd in het empirisch onderzoek. De respondenten geven ‘uitgaan’, ‘cafés’, ‘iets 

gaan drinken met iemand’ aan. Dit kan impliceren dat de slachtoffers vrijgezel zijn. 
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Een ongelijke machtsverhouding wordt door beide bronnen als een risicofactor beschouwd 

(Hoïng & van Oosten, 2009; Krug et al., 2002). In de literatuur worden eveneens een hoog 

aantal partners in verband gebracht met een verhoogd risicoschap op verkrachtingen (Abbey 

& McAuslan, 2004; Krahé et al., 2007; Krug et al., 2002; Söchting et al., 2004), deze 

bevinding werd in het empirisch onderzoek bevestigd. 

Uit beide bronnen blijkt dat op het ontogenetisch niveau, psychopathologie, negatieve 

gezinsomstandigheden, een laag zelfbeeld en middelenmisbruik risicofactoren zijn (Acierno 

et al., 1997; Creighton & Jones, 2012; Darves-Bornez et al., 1995; Hoïng & Van Oosten, 

2009; Krahé et al., 2007; Krug et al., 2002; Movisie, 2009; Sisco et al., 2008; Söchting et al., 

2004; Tjaden & Thoennes, 2006; Vicary et al., 1995). Een verschil betreft de 

persoonlijkheidsgerelateerde factoren, deze werden niet letterlijk teruggevonden in de 

literatuur, toch kan extraversie beschouwd worden als een persoonlijkheidsgerelateerde 

factor (Sisco et al., 2008). Het empirisch onderzoek schoof echter meer specifieke 

persoonlijkheidsgerelateerde factoren naar voren.  

Voor beide bronnen is het herhaald slachtofferschap de belangrijkste en sterkste voorspeller 

(Acierno et al., 1997; Messman-Moore & Long, 2003; Söchting et al., 2004). Zowel de 

literatuur als de interviews geven aan dat slachtofferschap zowel kan leiden tot een verhoogd 

risico op slachtofferschap van verkrachting als op dat van partnergeweld (Acierno et al., 

1997; Maker et al., 2001). Het slachtofferschap van de moederfiguur en de gevolgen van 

slachtofferschap van minderjarigen worden enkel in het empirisch onderzoek vermeld.  

De aanwezigheid van een psychopathologie is tevens door zowel de literatuur als het 

empirisch onderzoek bestempeld als een belangrijke risicofactor (Acierno et al., 1997). De 

literatuur beklemtoont dat alle psychische stoornissen een verhoogd risico weergeven 

(Creighton & Jones, 2012), maar dat persoonlijkheidsstoornissen dit versterken (Acierno et 

al., 1997; Sisco et al., 2008). Zij beschouwen borderline, schizofrenie en depressie aan als 

de meest risicovolle stoornissen voor slachtofferschap bij verkrachtingen (Acierno et al., 

1997; Darves-Bornez et al., 1995; Sisco et al., 2008; Söchting et al., 2004). Uit het empirisch 

onderzoek kwamen gelijkaardige resultaten naar voor, daar werden tevens mentale 

stoornissen in het algemeen aangehaald, maar ook borderline en 

persoonlijkheidsstoornissen werden vermeld.  

Negatieve gezinsomstandigheden is tevens een risicofactoren die door beide bronnen 

vermeld wordt (Hoïng & van Oosten, 2004; Movisie, 2009). De specifieke omstandigheden 

die uit de interviews bleken zijn uitgebreider dan deze uit de literatuurstudie, doch zijn 

parallellen te trekken zoals misbruik, verwaarlozing en de aangeleerde waarden en normen 

(Hoïng & van Oosten, 2004; Movisie, 2009). 
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Een groot verschil tussen de literatuurstudie en de perceptie van de verschillende 

respondenten betreft de persoonlijkheidsgerelateerde factoren. Deze zijn namelijk veel 

beperkter in het literatuuronderzoek. Tal van persoonlijkheidsgerelateerde factoren worden in 

de literatuur niet specifiek bestudeerd. Wat het middelenmisbruik betreft, hechten beide 

bronnen een groot belang aan de invloed van alcohol en drugs. Zowel uit de literatuur als uit 

het empirisch onderzoek blijkt dat alcohol en drugs een veelvoorkomende rol spelen met 

betrekking tot extra-familiale verkrachting (Acierno et al., 1997; Krahé et al., 2007; Krug et al., 

2002; Söchting et al., 2004). Uit beide bronnen blijkt dat alcohol en verdovende middelen 

een verhoogde kwetsbaarheid met zich meebrengen mits de slachtoffers minder weerbaar 

zijn (Krug et al., 2002; Söchting et al., 2004; Testa & Parks, 1996). Een verschil is echter dat 

uit het empirisch onderzoek de invloed van drugs geringer is dan wat de literatuur weergeeft. 

Rohypnol blijkt een nog steeds voorkomende date rape drug te zijn (Abramowitz, 2004 as 

cited in Krahé et al., 2007). De frequentie van het gebruik van deze drug is echter 

verschillend tussen de verschillende zones. Alcoholgebruik in bars is risicovol, zo blijkt uit 

zowel de literatuur als uit het empirisch onderzoek (Gijs, 2002; Testa & Parks, 1996). Uit de 

interviews blijkt echter dat het merendeel van de respondenten weinig ervaring hebben met 

slachtoffers onder invloed van drugs, daar waar dit in de literatuur een veelvoorkomend 

gevaar is. Het verschil kan mogelijks te wijten zijn aan het grote aantal respondenten uit de 

politie die vaak geen weten hebben van het druggebruik mits slachtoffers dit niet vrijwillig 

zullen aangeven. Er kan geconcludeerd worden dat de verschillende risicofactoren die uit het 

onderzoek naar voren kwamen in grote mate overstemmen met deze uit de literatuur. In 

figuur 6 volgt nogmaals een kort overzicht tussen beide bronnen. 

Literatuurstudie Empirisch onderzoek 

Internet (Macro) X 

Geslacht (exo) X 

Leeftijd (exo) X 

SES (exo) X 

Aantal partners (micro) Snelle relatievorming 

Burgerlijke staat (micro) O 

Machtsrelatie (micro) X 

Relatie tussen slachtoffer en dader (micro) X 
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Herhaald slachtofferschap X 

psychopathologie X 

Negatieve gezinsomstandigheden X 

extraversie Persoonlijkheidsgerelateerde factoren 

Laag zelfbeeld X 

Middelenmisbruik X 

Figuur 6:  risicofactoren literatuurstudie versus empirisch onderzoek (gelijkenissen). 
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2.5 Risicogroepen 

2.5.1 Etniciteit  

Slechts één respondent gaf huidskleur aan als een mogelijke risicofactor, dit in tegenstelling 

tot twee respondenten die aangaven opmerkelijk weinig ervaring te hebben met slachtoffers 

vanuit de moslimgemeenschap. De moslimgemeenschap is echter een specifieke 

gemeenschap binnen de etniciteit en mede vanwege hun religieuze waarden, is een 

ondervertegenwoordiging mogelijk. Het merendeel van de respondenten vermeldden 

etniciteit echter niet als risicofactor of groep. Etniciteit is, aldus de respondenten, geen 

risicofactor. Dit in tegenstelling tot de literatuur die allochtone vrouwen beschouwen als 

specifieke risicogroep. 

2.5.2 Fysiek en mentaal gehandicapten 

Overeenkomstig met de literatuur worden invalide personen als risicogroep ervaren. Tien 

respondenten beschouwden fysiek en mentaal beperkte personen als een risicovolle groep 

wegens het gemakkelijk vertrouwen dat deze mensen stellen in personen en het feit dat ze 

heel beïnvloedbaar zijn. Drie respondenten gaven aan veel in contact gekomen te zijn met 

mentaal gehandicapten die slachtoffer van verkrachting zijn geweest, dit in tegenstelling tot 

twee respondenten die meenden dat dit uitzonderlijk is. Twee andere respondenten 

specifieerden niet hoeveel ervaring ze met deze specifieke doelgroep hadden, maar 

vertelden dat deze personen wel degelijk meer kans maken op slachtofferschap. Daarnaast 

gaven twee respondenten aan dat dit een meer verdoken fenomeen is. Verder plaatsten vier 

respondenten het verhoogde risico bij dergelijke personen in de context van hun verblijf in 

instellingen. Het zou dan een combinatie zijn van deze afhankelijkheid en hun beperkte 

mogelijkheden die hen zo risicovol maakt. Volgende citaten geven een inzicht in de 

verschillende perspectieven van de respondenten omtrent fysiek en mentaal beperkte 

slachtoffers:  

“Natuurlijk, mensen met een handicap hebben een extra zwakte. Het komt heel vaak 

gewoon niet uit. Ik denk mochten we het al weten, we zouden nogal opkijken. Op een 

bepaalde manier zijn zij kwetsbaarder maar het is niet zo dat wij die mensen meer 

binnen krijgen.” 

“Dat ligt ook vaak in het milieu van de mentaal beperkten. Ergens is dat ook, mensen 

komen in een instelling terecht of zijn altijd afhankelijk van iemand dus die mensen zijn 

al gewend van bepaalde grenzen te moeten overschrijden omdat ze die hulp nodig 

hebben. Dat is wel een risico denk ik.” 
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Er waren geen opvallende verschillen waar te nemen binnen de respondenten met een 

verschillende professionele achtergrond. 

2.5.3 Studenten 

Eén respondent geeft studenten aan als risicogroep vanwege hun levensstijl. Deze 

respondent maakt echter wel de kanttekening dat dit in die specifieke regio het geval was 

wegens het feit dat het over een studentenstad ging. In de literatuurstudie wordt deze groep 

niet als opvallend risicovol beschouwd. 

2.6 Risicosituaties 

In de literatuurstudie waren de hulpverlening, de werksituatie en de sportverenigingen 

risicosituaties. 

Uit het empirisch onderzoek komen deze niet zo duidelijk naar voren. Eén respondent geeft 

de gevangenis aan als risicosituaties, anderen geven voornamelijk internaten, instellingen 

voor minderbegaafden en psychiatrische voorzieningen aan.  

2.7 Verband met partnergeweld  

In het kader van dit onderzoek wordt nagegaan of er een verband vastgesteld kan worden 

tussen slachtoffers van extra-familiale verkrachting en deze van partnergeweld. Er werd bij 

professionele hulpverleners en politierechercheur en bejegenaars gepeild naar hun perceptie 

betreffende mogelijke gelijkenissen tussen beide categorieën slachtoffers.   

De meningen betreffende gelijkenissen tussen slachtoffers en partnergeweld zijn verdeeld. 

Drie respondenten onthielden zich om op deze vraag te antwoorden. Zes respondenten 

beweerden dat er naast de vele verschillen toch parallellen konden getrokken worden tussen 

slachtoffers van verkrachting en deze van partnergeweld. Vijf respondenten beweerden geen 

gelijkenissen tussen de twee verschillende categorieën slachtoffers te zien. Doch werd deze 

stelling door verschillende respondenten genuanceerd aan de hand van gemeenschappelijke 

factoren. 

Een eerste respondent gaf aan dat beide slachtoffers heel gevoelige en kwetsbare vrouwen 

waren maar er tevens veel verschillen tussen beide groepen slachtoffers zijn waar te nemen 

zoals de impact die het slachtofferschap heeft op slachtoffers van een éénmalig trauma van 

extra-familiale verkrachting en deze van langdurige slachtoffers van partnergeweld.  

Een andere respondent beweerde dat slachtoffers van partnergeweld over een grotere 

kwetsbaarheid beschikken dan slachtoffers van extra-familiale verkrachting en dat tevens het 

verwerkingsproces heel verschillend is. Ook het aandeel van het slachtoffer in het misdrijf is 
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verschillend, aldus deze respondent. Een andere respondent bevestigde dat het aandeel van 

het slachtoffer bij partnergeweld opmerkelijk hoger is dan bij extra-familiale verkrachtingen. 

Toch gaven zij ook gemeenschappelijke factoren aan zoals een gebrek aan zelfrespect en 

sociale vaardigheden. 

Twee respondenten zagen tevens parallellen tussen slachtoffers van verkrachting en deze 

van partnergeweld, doch enkel voor de slachtoffers met bekende daders. Een vierde 

respondent gaf onderdanigheid als gemeenschappelijke factor aan. 

“Je kan de lijn doortrekken ja. Ik denk dat er kenmerken zijn die gelijklopend zijn ja. 

Bijvoorbeeld het goedgelovig zijn van de slachtoffers. Dat hebben ze allemaal, naïviteit, 

ondermijnend gedrag, die afhankelijkheid.” 

Deze factoren werden door een tweede respondent bevestigd, ook deze was van mening dat 

naïviteit een gemeenschappelijke factor was, alsook goedgelovigheid. Deze voegde tevens 

de invloed van alcohol toe als gemeenschappelijke factor. Diezelfde respondent gaf 

daarenboven aan dat beide categorieën slachtoffers agressieve mannen aantrekken. 

“Die persoonlijke kenmerken spelen wel een rol want het is ook weer dikwijls hetzelfde 

soort slachtoffer dat weer hetzelfde soort man aantrekt. Het is precies of fysiek 

agressieve mannen weten van dat is een slachtoffer, die kan ik bewerken. Dat is een 

aanvoelen denk ik, heel eigenaardig.” 

Een andere respondent gaf de inadequate inschatting en detectie van gevaren als 

gemeenschappelijke factor aan. Een volgende hield het eerder algemeen en beschouwde 

kwetsbaarheid en gebrek aan weerbaarheid als gemeenschappelijke factoren. 

“Ja, die kwetsbaarheid, die gebrek aan weerbaarheid. Dat is ook zo bij slachtoffers van 

partnergeweld, als je je niet kan weren/niet sterk genoeg zijt om er op in te gaan…” 

“Ik denk dat ze gemeenschappelijk hebben dat het vrouwen zijn die weinig zelfrespect 

hebben en die niet zo iets hebben van “je gaat hier over MIJN grens en dat pik ik niet.” ” 

Vijf respondenten vonden geen parallellen tussen beide categorieën slachtoffers. Twee 

daarvan nuanceerden dit echter met het gegeven dat er wel gemeenschappelijke factoren 

waar te nemen zijn. 

De eerste respondent verklaarde de afwezigheid van parallellen tussen beide categorieën 

aan de hand van de pathologie van de dader. Deze respondent beschouwde partnergeweld 

als een vorm van verslavingsgedrag, maar vertelde eveneens dat beide misdrijven 
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betrekking hebben op grenzen en dominantie. Er bestaan bijgevolg gemeenschappelijke 

factoren maar parallellen, is volgens deze respondent te kort door de bocht. 

Een tweede respondent verklaarde geen parallellen te zien aangezien extra familiale-

verkrachtingen veel meer direct geweld inhoudt, daar waar partnergeweld subtieler 

opgebouwd wordt. In tegenstelling tot de respondent die onderdanigheid als 

gemeenschappelijke factor beschouwde van partnergeweld, gaf deze respondent aan dat 

onderdanigheid enkel voorkomt bij slachtoffers van partnergeweld. 

“Onderdanig, eigenlijk niet nee want bij partnergeweld kruipen ze ineen en ze 

verdragen het heel lang tegenover de andere gevallen. Meestal is het maar een 

éénmalig feit en gaan ze zich niet onderdanig gedragen hebben omdat het onverwacht 

is gebeurd.” 

Met betrekking tot de verschillende beroepscategorieën zijn meer respondenten uit het 

politionele werkveld ervan overtuigd dat er geen parallellen te trekken zijn tussen de 

verschillende categorieën. Zij hebben bovendien een duidelijkere uitgesproken mening dan 

de therapeutische hulpverleners. Drie politionele respondenten gaven aan dat er geen 

parallellen te vinden waren tussen de verschillende slachtoffers. Alle therapeutische 

hulpverleners gaven gemeenschappelijke factoren weer maar kozen minder resoluut voor de 

twee uiterste antwoorden. 

De verschillende respondenten gaven allen verschillende kenmerken weer van slachtoffers 

van partnergeweld: ‘herhaald slachtofferschap’, ‘alle sociale klassen’, ‘christelijke moraal’, 

‘machtsrelaties’, ‘het onbeperkt hulp bieden’, ‘zich vastklampen’, ‘zwak’, ‘geïsoleerd’, 

‘afhankelijk’, ‘moeilijke jeugd’, ‘intelligentie’, ‘kindermishandeling’, ‘onderdanig’, ‘inadequate 

gevarendetectie’. 

‘Herhaald slachtofferschap’, ‘zwak’, ‘geïsoleerd’, ‘afhankelijk’, ‘moeilijke jeugd’, ‘intelligentie’, 

‘kindermisbruik’ en ‘onderdanig zijn’ waren de factoren die meerdere malen vermeld werden. 

Herhaald slachtofferschap wordt hier beschouwd als partners die uit de relatie met 

partnergeweld stappen en steeds opnieuw in gewelddadige relaties vallen. Dit gegeven werd 

door het merendeel van de respondenten aangegeven. Ook de afhankelijkheid en de sociale 

isolering van de vrouw werd meerdere malen vernoemd. 

Er kan geconcludeerd worden dat parallellen tussen de verschillende slachtoffergroepen te 

kort door de bocht gaat volgens de respondenten. De minderheid van de respondenten trok 

immers de kenmerken van slachtoffers van verkrachting door naar deze van partnergeweld. 

Een opmerkelijke bevinding is echter dat het merendeel van de respondenten 

gemeenschappelijke factoren zien tussen slachtoffers van verkrachting met bekende daders 
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en deze van partnergeweld. Welke deze factoren waren, verschillen tussen de verschillende 

respondenten, maar lagen in dezelfde lijn. Zowel de slachtoffers van extra-familiale 

verkrachting met een bekende dader als de slachtoffers van partnergeweld worden 

beschouwd als kwetsbare, afhankelijke, minder-weerbare vrouwen. Alcohol wordt tevens als 

een gemeenschappelijke factor benoemd. Het merendeel van de respondenten gaf 

eveneens aan dat er tevens veel verschillen op te merken zijn tussen de twee groepen 

slachtoffers. De impact, de verwerking, het aandeel van het slachtoffer, en de opbouw van 

het geweld waren onder andere verschilpunten. Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat 

slachtoffers van extra-familiale verkrachting en deze van partnergeweld gelijkenissen 

vertonen wanneer de dader een bekende voor het slachtoffer is. Naast de vele verschillen 

worden kwetsbaarheid, een gebrek aan sociale vaardigheden, onderdanigheid, naïviteit, 

afhankelijkheid, een gebrekkige weerbaarheid en grenzeloosheid als gemeenschappelijke 

factoren geïdentificeerd. Daarenboven speelt alcohol en drugs ook bij slachtoffers van 

partnergeweld een beduidende rol. Ondanks het feit dat de risicofactoren van partnergeweld 

niet bevraagd waren, werd herhaald slachtofferschap, zowel in de kindertijd als op 

volwassen leeftijd aangehaald als een belangrijke voorspeller voor slachtofferschap van 

partnergeweld. 

2.8 Besluit 

Deze empirische studie bevestigt de complexiteit van slachtofferschap van verkrachting. 

Ondanks deze complexiteit konden toch enkele risicofactoren worden geïdentificeerd. Jonge 

vrouwelijke slachtoffers lopen het meest risico op slachtofferschap van verkrachting in alle 

lagen van de bevolking maar toch werd opgemerkt dat kansarmen het hoogste risico lopen. 

Ongelijke machtsverhoudingen en een snelle relatievorming worden eveneens als 

risicofactoren beoordeeld. De risicofactoren op het ontogenetisch niveau worden als het 

meest doorslaggevend beschouwd. Vrouwen met een psychische stoornis lopen een 

beduidend hoger risico. Ook vrouwen die in negatieve gezinsomstandigheden zijn 

opgegroeid maken meer kans op slachtofferschap van verkrachting.  

Persoonlijkheidsgerelateerde kenmerken zoals het hebben van een laag zelfbeeld, 

eenzaamheid, zwak begaafdheid, labiliteit, naïviteit, goedgelovigheid en vrouwen die 

personen snel vertrouwen worden volgens de respondenten als risicofactoren beschouwd.  

De invloed van alcohol en drugs speelt eveneens een belangrijke rol in het slachtofferschap.  

Herhaald slachtofferschap blijkt de sterkste risicofactor te zijn. Vrouwen die als kind of op 

volwassen leeftijd misbruikt zijn geweest, zijn uitermate kwetsbaar en worden bijgevolg vaak 

opnieuw het slachtoffer van seksuele feiten, zowel intra- als extra-familiaal.  

Uit dit onderzoek kwamen tevens fysiek en mentaal gehandicapten als risicogroep naar voor.  
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De verschillende respondenten nuanceren deze resultaten aan de hand van een typologie. 

De hierboven vermelde risicofactoren gelden enkel voor vrouwen die het slachtoffer waren 

van verkrachtingen met een dader die voor hen bekend was.  

De invloed van het internet en de sociale media is een relatief nieuw gegeven waar in de 

literatuur nog geen duidelijkheid over heerst. De respondenten beschouwen dit als een 

gevaarlijk medium waar de contacten met potentiële daders vaak worden gevormd, 

voornamelijk aan de hand van valse Facebook-profielen.  

De respondenten wensen echter geen stereotiep beeld te vormen van de slachtoffers. 

Individuele verschillen en uitzonderingen zijn steeds mogelijk. Elke mens is immers 

verschillend, dit beklemtoonden de respondenten gedurende het onderzoek. De 

aanwezigheid van de risicofactoren bij een persoon is evenmin een garantie op het 

plaatsvinden van de verkrachting, noch zijn deze risicofactoren exhaustief. 

De respondenten ervaren slachtoffers van huiselijk geweld en deze van verkrachting als 

verschillend, toch werden gemeenschappelijke factoren vastgesteld. Naast de vele 

verschillen worden kwetsbaarheid, een gebrek aan sociale vaardigheden, onderdanigheid, 

naïviteit, afhankelijkheid, een gebrekkige weerbaarheid en grenzeloosheid als 

gemeenschappelijke factoren geïdentificeerd. Daarenboven speelt alcohol en drugs ook bij 

slachtoffers van partnergeweld een beduidende rol. 

	    



	  

	  

94	  

DEEL 3: ALGEMEEN BESLUIT 

Slachtofferschap van verkrachting is een ingrijpend fenomeen die de hele maatschappij treft. 

Elk individu zal zich hiervoor trachten te wapenen. Wie maakt meer kans op slachtofferschap 

van verkrachting? Dit is de vraag die werd gesteld in het kader van dit onderzoek. De 

doelstelling van het onderzoek bestond er immers uit inzicht te bieden in het profiel van 

slachtoffers van extra-familiale verkrachting, meer bepaald in de risicofactoren van deze 

slachtoffers. Daarenboven werd gezocht naar parallellen tussen slachtoffers van extra-

familiale verkrachting en deze van partnergeweld. Dit is een nog niet eerder bestudeerd 

verband. Het onderzoeksvraagstuk werd bestudeerd aan de hand van een analyse van de 

theoretische perspectieven betreffende het fenomeen, gevolgd door een kwalitatieve toetsing 

van de literatuur aan de hand van semigestructureerde interviews met therapeutische 

hulpverleners en ervaringsdeskundigen uit het politionele werkveld. De analyse van de 

verschillende interviews geeft de perceptie van de respondenten weer omtrent de 

risicofactoren van slachtoffers van extra-familiale verkrachting, alsook de parallellen met 

slachtoffers van partnergeweld. 

Bestaan er risicofactoren die leiden tot een potentieel hoger risico op victimisatie van 

extra-familiale verkrachting? Het antwoord op deze onderzoeksvraag is JA. Uit de 

literatuurstudie komen verschillende internationaal bestudeerde risicofactoren naar voren. 

Daaruit blijkt dat zowel jonge vrouwen, als een lage socio-economische status, het hebben 

van vele relaties, het vrijgezel zijn, ongelijke machtsverhoudingen, psychische stoornissen, 

negatieve gezinsomstandigheden en het beschikken over een laag zelfbeeld risicofactoren 

zijn. Een opvallend gegeven is tevens dat het slachtoffer en de dader elkaar meestal kennen 

of reeds ontmoet hebben. Slechts uitzonderlijk is de dader een onbekende voor het 

slachtoffer. Herhaald slachtofferschap wordt eveneens beschouwd als één van de sterkste 

voorspellers voor slachtofferschap. Middelenmisbruik brengt tevens een opvallend hoog 

risico op slachtofferschap met zich mee, dit voornamelijk vanwege de fysiologische reactie 

die alcohol heeft op het motorisch functioneren en de inadequate inschatting van mogelijke 

gevaren.  

Het empirisch onderzoek geeft gelijkaardige resultaten weer. Aan jonge vrouwen wordt het 

hoogste risico toegeschreven. Ook de socio-economische status, het herhaald 

slachtofferschap, de aanwezigheid van een psychopathologie bij het slachtoffer, negatieve 

gezinsomstandigheden, het beschikken over een laag zelfbeeld en middelenmisbruik zijn 

factoren die in het empirisch onderzoek duidelijk bevestigd werden. Fysisch en mentaal 

beperkte mensen zijn tevens vaak het slachtoffer van verkrachting volgens beide bronnen.  

Een opvallend verschil is de invloed van het internet en de sociale media. Omtrent deze 

factor is in de literatuur nog geen duidelijkheid. Uit het empirisch onderzoek blijkt immers dat 
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de invloed van het internet en de sociale media een recente en invloedrijke risicofactor is. De 

burgerlijke staat is een risicofactor die in het empirisch onderzoek niet letterlijk werd 

teruggevonden. Een opmerkelijke vaststelling uit het empirisch onderzoek is dat 

persoonlijkheidsgerelateerde kenmerken als belangrijke risicofactoren worden beschouwd, 

daar waar deze in de literatuur niet teruggevonden worden. Er bestaat echter geen profiel 

voor slachtoffers van verkrachting en er moet eveneens voorzichtig omgesprongen worden 

met het identificeren van risicofactoren. Het is allerminst de bedoeling om slachtoffers te 

beschuldigen. Daarenboven zijn risicofactoren geen causale factoren en zal de 

aanwezigheid van deze factoren nooit een verkrachting kunnen voorspellen.  

Uit het empirisch onderzoek kan geconcludeerd worden dat slachtoffers van extra-familiale 

verkrachting kunnen opgedeeld worden in twee groepen. De slachtoffers die de daders 

reeds ontmoet hadden of een emotionele band met de slachtoffers hadden, en deze die de 

dader niet kenden. Aan het tweede type slachtoffer kunnen geen risicofactoren worden 

toegeschreven. 

De tweede onderzoeksvraag peilt naar de gemeenschappelijke kenmerken tussen 

slachtoffers van extra-familiale verkrachting en deze van partnergeweld. In de literatuur 

werd dit verband niet bestudeerd. Wanneer we echter de in de literatuur bestudeerde 

risicofactoren van verkrachting en deze van partnergeweld naast elkaar leggen, worden 

gelijkenissen opgemerkt. Het geslacht, de leeftijd, de socio-economische status, herhaald 

slachtofferschap, de aanwezigheid van een psychopathologie, negatieve 

gezinsomstandigheden, een laag zelfbeeld en de invloed van drugs en alcohol zijn 

risicofactoren die zowel bij slachtofferschap van verkrachting als van partnergeweld 

vernoemd werden. Uit het empirisch onderzoek blijkt eveneens dat het merendeel van de 

respondenten gemeenschappelijke factoren tussen beide groepen slachtoffers opmerkt, 

maar beide fenomenen toch als heel verschillend beschouwen. Kwetsbaarheid, 

afhankelijkheid, beperkte weerbaarheid, naïviteit, grenzeloosheid, beperkte sociale 

vaardigheden en de invloed van alcohol worden als gemeenschappelijke risicofactoren 

beschouwd. Deze risicofactoren gelden echter enkel voor slachtoffers van extra-familiale 

verkrachting die de dader reeds ontmoet hadden en de slachtoffers van partnergeweld.  

De masterproef houdt tevens enkele beperkingen in. Zo is weinig Belgisch onderzoek 

verricht naar de risicofactoren van slachtoffers. Tevens werden risicofactoren vaak 

geïdentificeerd voor seksueel geweld in het algemeen, daar waar andere enkel verkrachting 

inhielden. Er is bijgevolg een overlapping tussen de verschillende termen. De literatuur was 

eveneens gebaseerd op kwantitatief onderzoek. Het empirisch onderzoek is echter van 

kwalitatieve aard wat een vertekening kan betekenen en vergelijkingen verhindert. Het 
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empirisch onderzoek laat representativiteit evenmin toe wegens de aard van het onderzoek. 

Kwalitatief onderzoek geeft namelijk inzicht in de perceptie van de respondenten, wat niet 

gelijk kan gesteld worden aan representativiteit. Andere mogelijke beperkingen zijn het feit 

dat de antwoorden van de respondenten gebaseerd zijn op cases die in hen opkwamen, wat 

kan wijzen op de meest markante cases. Antwoorden zijn tevens enkel gebaseerd op de 

cases waarvan men op de hoogte is. Wegens het gevoeligheid en de taboeïsering van dit 

delicate onderwerp, kan er van uit gegaan worden dat een groot deel van de cases niet 

bekend zijn bij de hulpverlening of bij de politie. Bij partnergeweld is deze assumptie nog 

sterker aanwezig. Een andere beperking houdt het non-respons is. Wegens het non-respons 

en de afwezigheid van justitieassistenten en psychologen, in combinatie met de geografische 

beperking van het onderzoek in het algemeen, is veralgemening moeilijk. Het onderzoek is 

gevoerd met respondenten uit verschillende beroepsachtergronden, deze veelzijdigheid kan 

eveneens zowel een meerwaarde als een beperking betekenen. De verschillende vermeldde 

risicofactoren zijn niet exhaustief, noch geven ze causaliteit weer. 

Naar toekomstig onderzoek toe, zou men de verschillende slachtofferprofielen aan 

daderprofielen kunnen koppelen ter controle van de slachtoffergerelateerde risicofactoren. 

Een andere aanbeveling betreft de causaliteit. Meer inzicht is vereist rond de causaliteit van 

de verschillende risicofactoren, alsook rond de onderliggende mechanismen van de 

risicofactoren en de interactie van deze factoren. Naar preventie toe, kan dit een stap in de 

goede richting betekenen. Sensibilisering is vereist. Zo is het bijvoorbeeld cruciaal de 

bevolking te sensibiliseren omtrent de gevaren van het internet en de sociale media. Dit is 

reeds het geval voor minderjarigen, maar is eveneens vereist voor volwassenen en 

voornamelijk voor de extra kwetsbare groepen in de maatschappij.  
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III	  

	  
Beste,	  

	  

De	  doelstelling	  van	  het	  onderzoek	  bestaat	  uit	  het	  leveren	  van	  een	  bijdrage	  en	  het	  verkrijgen	  van	  een	  

grondig	   inzicht	   in	  het	  profiel	  van	  slachtoffers	  van	  verkrachting.	  Bovendien	  wordt	  er	  getracht	   inzicht	  

te	  verkrijgen	  in	  het	  verband	  tussen	  slachtoffers	  van	  verkrachting	  en	  slachtoffers	  van	  huiselijk	  geweld.	  

Door	  het	  profiel	  van	  slachtoffers	  van	  verkrachting	  in	  beeld	  te	  brengen,	  kunnen	  risicofactoren	  in	  kaart	  

worden	  gebracht	  en	  kan	  op	  deze	  wijze	  een	  bijdrage	  geleverd	  worden	  aan	  de	  preventie	  van	  seksueel	  

geweld.	   	   Het	   empirische	   gedeelte	   van	   dit	   onderzoek	   zal	   onderzocht	   worden	   aan	   de	   hand	   van	   de	  

percepties	  van	  therapeutische	  hulpverleners	  gespecialiseerd	  in	  dit	  onderzoeksveld.	  Hiervoor	  vraag	  ik	  

om	  uw	  medewerking	  aan	  dit	  onderzoek.	  Ik	  zal	  peilen	  naar	  uw	  perceptie	  over	  volwassen	  slachtoffers	  

van	   extra-‐familiale	   verkrachtingen,	   meer	   bepaald	   naar	   gemeenschappelijke	   factoren	   en	  

risicofactoren	  tussen	  de	  verschillende	  slachtoffers.	  Hiervoor	  zal	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  semi-‐

gestructureerde	   interviews	   Dit	   wil	   zeggen	   dat	   de	   verschillende	   onderwerpen	   vastliggen,	   maar	   de	  

volgorde	  van	  de	  verschillende	  vragen	  grotendeels	  bepaald	  wordt	  door	  het	  verloop	  van	  het	  gesprek.	  

Privacy	   wordt	   in	   dit	   onderzoek	   gegarandeerd,	   persoonlijke	   gegevens	   worden	   volledig	  

geanonimiseerd.	   Indien	   u	   hiervoor	   de	   toelating	   geeft,	   zal	   de	   organisatie	   en	   functie	   wel	   vermeld	  

worden.	   Dit	   gesprek	   wordt	   opgenomen,	   dit	   met	   het	   oog	   op	   verwerking	   van	   de	   resultaten.	  

Daarenboven	  zullen	  nota’s	  worden	  genomen.	  Het	  opnamemateriaal	  zal	  achteraf	  vernietigd	  worden	  

en	   zullen	   enkel	   gebruikt	   worden	   voor	   wetenschappelijke	   doeleinden.	   U	   kan	   deelname	   aan	   dit	  

onderzoek	  weigeren	  en	  dit	  op	  elk	  moment	  gedurende	  het	  interview,	  zonder	  hiervoor	  een	  reden	  op	  

te	  geven.	  	  

Alvast	  mijn	  oprechte	  dank	  voor	  de	  medewerking.	  

Ondergetekende	   ……………………………………………………………..	   geeft	   aan	   bovenstaande	   informatie	  

gelezen	  te	  hebben	  en	  op	  vrijwillige	  basis	  toestemming	  te	  geven	  voor	  deelname	  aan	  het	  onderzoek.	  	  

Ondergetekende	   verklaart	   zich	   tevens	   /	   niet	   /	   n.v.t.,	   akkoord	   tot	   het	   vermelden	   van	   de	  

beroepsorganisatie	  en	  beroepsfunctie.	  

Gelezen	  en	  goedgekeurd	  op	  ………………,	  

(handtekening)	  ………………………………………………………………………	   	  
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