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Inleiding 

1 Motivatie van de onderwerpskeuze 

Het taboe rond mannelijke slachtoffers van seksuele delicten intrigeert me al verscheidene 

jaren. Een aantal kennissen van mij werden ooit slachtoffer van seksuele delicten. Het viel mij 

telkens op dat jongens nog minder terecht kunnen met hun verhaal dan meisjes. Mannen 

worden geacht stoer te zijn en hun seksuele leven onder controle te hebben. Daardoor hangt er 

nog steeds een enorm taboe rond hen, dat eindelijk moet doorbroken worden. Met deze 

masterproef hoop ik daar een kleine bijdrage aan te leveren. Zo krijgen ook mannelijke 

slachtoffers eindelijk de aandacht die ze verdienen. Sinds ik met het schrijven van mijn thesis 

begon, verschenen er met mondjesmaat artikels over seksueel misbruik van jongens in de 

media. De berichtgeving over de pedofilie-affaire van de katholieke kerk bereikt heden ten 

dage ongekende hoogten. Dat is goed, want het betekent dat de stap naar buiten al veel kleiner 

geacht wordt voor jongens. Het is het ideale moment om het taboe volledig te doorbreken. Al 

zal daar meer voor nodig zijn dan een masterproef, het is toch een kleine stap in de goede 

richting. Hoewel we al evenmin aan een ideale situatie voor vrouwelijke slachtoffers zijn, 

toch hebben mannelijke slachtoffers nog een heel stuk in te halen. 

 

2 Ruimere situering in tijd en ruimte 

 

Staat maatschappij 

 

 

 

 

Dader slachtoffer 

 

In het criminologisch vierkant1 heeft het slachtoffer een vaste plaats. Het wordt gezien als één 

van de vaste partijen van een feit. Toch krijgt het slachtoffer niet altijd de juiste aandacht. 

                                                
1 HEBBERECHT, P., Theorie en onderzoek in de criminologie 2009-2010, criminologisch vierkant, Universiteit 

Gent, Gent, les 2. (slides). 
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Sinds Dutroux heeft men ook oog voor zedenslachtoffers, al blijkt deze aandacht in de 

praktijk voornamelijk naar vrouwelijke slachtoffers te gaan. Deze masterproef wil de jongens 

in de schijnwerper zetten, de jongens ook een stem geven en een klein stapje zetten in het 

ontsluieren van het taboe. 

Seksueel misbruik heeft verscheidene, zware gevolgen voor het lichaam, sociaal functioneren, 

de psyche en de seksualiteit2. Bij jongens komt dit extra tot uiting doordat ze vaak niet 

geloofd worden of doordat hun slachtofferschap onderkend wordt. Hierdoor worden ze voor 

een tweede keer gevictimiseerd: de secundaire victimisatie zoals die in het symbolisch 

interactionisme van Lemert en Cuyvers wordt voorgesteld.3 Mijn onderzoek vormt een 

illustratie van de opvattingen in deze theorie die stelt dat de werkelijkheid wordt 

geconstrueerd via sociale reacties en interacties op verschillende normen en gedragingen. 

 

3 Probleemstelling, opzet en onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen waarom er zo’n groot taboe heerst rond 

mannelijke slachtoffers van seksuele delicten en wat de gevolgen zijn van dit taboe. De 

formele doelstelling is: het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de opheffing 

van het taboe rond mannelijk slachtofferschap bij seksuele delicten door een beschrijving van 

het fenomeen te geven en mogelijke oorzaken en gevolgen van het taboe te belichten. 

Hierbij zal ik verschillende gevolgen van seksueel misbruik belichten, zowel algemeen als 

specifiek voor mannen of jongens. Er zal ook worden nagegaan waarom jongens nu juist 

zoveel meer gevictimiseerd worden dan meisjes. 

 

Om dit te bewerkstelligen worden er een aantal onderzoeksvragen gesteld zoals: 

 Wat verstaan we onder seksuele delicten in deze masterproef? (begripsomschrijving) 

 Wat zijn de feiten en de cijfers rond mannelijk slachtofferschap van seksuele delicten? 

 Wat is de omvang van het taboe voor mannen? / Wat is de omvang van de secundaire 

victimisatie van mannelijke slachtoffers van seksuele delicten? 

 Wat zijn de oorzaken van het taboe rond mannelijke slachtoffers? 

                                                
2 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 

[WWW]. Stichting mannenhulpverlening na seksueel misbruik: http://www.seksueelmisbruik.info/smm/ 

[15/07/2010] 
3 PAUWELS, L., Etiologie, 2007-2008, Universiteit Gent, Gent. (syllabus). 
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 Wat zijn de gevolgen van het taboe rond mannelijke slachtoffers? 

 

4 Hoofdlijnen van de verschillende hoofdstukken 

Het eerste hoofdstuk in deze thesis geeft de methodologie weer die gebruikt werd voor het 

samenstellen van het onderzoek en het uiteindelijke resultaat. In het tweede hoofdstuk wordt 

de begripsomschrijving van seksueel misbruik van minderjarigen besproken. Dit is een heel 

belangrijke stap voor een beter begrip van de verdere verhandeling. Daarna wordt er een 

hoofdstuk gewijd aan de cijfers en de feiten omtrent seksueel misbruik van minderjarigen. 

Verschillende cijfergegevens komen hierin aan bod. Een vierde hoofdstuk gaat over het 

groomingspoces dat veel pedoseksuelen gebruiken in de jacht naar een slachtoffer. Het vertelt 

de opbouw van zo’n proces. 

 

Een volgend hoofdstuk is voorbehouden voor informatie omtrent de daders. Hierbij worden 

telkens tegenstellingen van elkaar uitgelegd en besproken. 

De tegenstellingen zijn intrafamiliaal/extrafamiliaal misbruik, minderjarige/meerderjarige 

daders, mannelijke/vrouwelijke daders. Als laatste volgt de beruchte tegenstelling tussen een 

pedoseksueel en een pedofiel.  

Het volgende hoofdstuk wordt toegewijd aan de slachtoffers van seksueel misbruik. Hierin 

wordt opeenvolgend het slachtofferprofiel, de indicatoren van seksueel misbruik, de gevolgen 

voor het slachtoffer en het verwerkingsproces besproken. Zowel slachtoffers in het algemeen 

als mannelijke slachtoffers in het bijzonder komen hier aan bod. 

Tijdens een laatste hoofdstuk wordt het taboe rond mannelijk slachtofferschap toegelicht. 

Hierbij zullen zowel de mogelijke oorzaken als gevolgen van dit taboe besproken worden. 

 

De drie laatste hoofdstukken worden telkens aangevuld met bevindingen uit het eigen 

onderzoek. Die zullen steeds gelinkt worden aan de literatuur, waarna bepaalde conclusies 

getrokken worden. 
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5 Gebruikte onderzoeksmethode en bronnen 

Het is belangrijk te weten dat de tijd tot het schrijven van een masterproef miniem is en te 

erkennen hoeveel tijd het uitvoeren van een onderzoek vergt.4 Daarenboven is het onderwerp 

(mannelijke slachtoffers van seksuele delicten) niet meteen het meest eenvoudige onderwerp 

om onderzoek rond te voeren. Het dark number is voor deze feiten enorm en slachtoffers 

komen niet graag naar buiten met hun verhaal. Daarom koos ik voor een kleinschalig 

onderzoek door middel van een websurvey met vooral dieptevragen. De informatie dat ik 

door dit onderzoek kreeg, werd eerder beschouwd als toetsing, achtergrondinformatie en extra 

steun bij mijn bevindingen in de literatuur. 

 

6 Beperkingen van de masterproef 

Het kader van een masterproef is natuurlijk te klein om grote veranderingen teweeg te 

brengen, dit was dan ook totaal niet de bedoeling. Al moet verandering wel ergens beginnen 

en hoe meer mensen over een bepaald onderwerp spreken of schrijven, hoe meer het in de 

schijnwerpers komt te staan, zo ook met dit onderwerp. 

 

De websurvey kan niet doorgaan voor een echt wetenschappelijk onderzoek, daardoor is er 

teveel bias opgetreden, ondermeer door de selectie van de zelfhulpgroepen en fora op het 

internet. Ook al is internet tegenwoordig bijna in elke huiskamer te vinden, toch grijpt niet 

iedereen naar dit medium om gevoelens te verwerken. Door te kiezen voor zelfhulpgroepen 

en fora op het internet is daardoor waarschijnlijk een tamelijk grote populatie verloren 

gegaan. Vanzelfsprekend zijn ook niet alle zelfhulporganisaties en fora opgenomen in de 

survey, waardoor de populatie eveneens verkleind werd. Tot slot moet gezegd worden dat niet 

iedereen die beroep doet op een zelfhulpgroep ook bereid is om een survey in te vullen. Het 

zullen waarschijnlijk alleen die mensen zijn die het verst zitten in hun verwerkingsproces en 

daardoor zal, misschien cruciale, informatie verloren gegaan zijn. 

Een tweede beperking is zeker dat ik naar dit onderwerp keek vanuit een bepaald standpunt of 

visie, wat ongetwijfeld zijn weerslag heeft op de bekomen resultaten. Voorts kan ik nog 

stellen dat ik enkel de Franstalige, Engelstalige en Nederlandstalige literatuur heb 

                                                
4 JUPP, V., DAVIES, P. en FRANCIS, P., Doing criminological research, London, Sage Publications, 2000, 46. 
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doorgenomen doordat ik andere talen niet of niet genoeg machtig ben. Daardoor zal bepaalde 

relevante informatie niet opgenomen zijn. 

 

Al zijn er verschillende zware en minder zware beperkingen aan mijn masterproef, toch ben ik 

overtuigd dat dit document een kleine, bescheiden bijdrage kan leveren aan het opheffen van 

het taboe rond seksueel misbruik van jongens. Hopelijk krijgen ze ooit de aandacht die ze 

verdienen. 
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1. Methodologie 
De websurvey die gebruikt werd voor het onderzoek werd natuurlijk vooraf gegaan en 

bijgestaan door een literatuuronderzoek. Doordat het belangrijk is om zorgvuldig en 

gestructureerd te werk te gaan, worden hierna de verschillende stappen besproken van het 

onderzoeksproces. 

 

Voor het literatuuronderzoek werd er vooral gewerkt met tijdschriftartikels, boeken, 

krantenartikels, internetbronnen en grijze literatuur over seksueel misbruik algemeen en 

specifiek naar mannelijke slachtoffers toe. Dit waren vooral secundaire bronnen. Als primaire 

bronnen werden voornamelijk wetteksten bestudeerd. De literatuur werd gevonden aan de 

hand van allerlei trefwoorden zoals sexual abuse en mannelijke slachtoffers. De bronnen 

werden geselecteerd op basis van titel, abstracts, full text, autoriteit van de auteur, 

beschikbaarheid van de bron, begrijpbaarheid van de taal waarin de bron geschreven werd en 

relevantie voor de masterproef. De Engelstalige literatuur werd via ELIN en Web of Science 

opgezocht en bestudeerd, de Nederlandstalige literatuur werd handmatig doorgenomen. 

De relevante gegevens werden uit de literatuur gehaald en systematisch ondergebracht in een 

voorlopige constructie, opgezet om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze constructie 

werd dan naderhand in een conceptversie en uiteindelijk in een definitieve versie 

uitgeschreven. 

 

Aan de hand van een eerste literatuuronderzoek werd een vragenlijst opgesteld voor de 

websurvey. De vragen werden zo open mogelijk gesteld om de slachtoffers alle ruimte te laten 

om hun verhaal kwijt te kunnen. De websurvey werd gekozen omdat slachtoffers eerder 

willen getuigen via een neutraal medium zoals een computer dan ‘face-to-face’ met een 

interviewer. De survey werd tevens gekozen voor het bereiken van de respondenten. 

Slachtoffers van seksuele misdrijven zijn verspreid over heel België en Nederland. Doordat 

het onmogelijk is om overal zelf naartoe te gaan, was het internet het ideale medium om 

iedereen te bereiken. De belangrijkste reden echter was de mogelijkheid om volledig anoniem 

te getuigen, wat bij een gewoon interview niet zo vanzelfsprekend is. Natuurlijk heeft een 

websurvey ook een aantal negatieve kanten. Zo treedt er al een eerste selectie op van 

mogelijke respondenten. Alleen die respondenten die op het internet informatie zoeken of op 

fora met lotgenoten praten kwamen in aanmerking voor mijn onderzoek. Tevens kan men 

waarschijnlijk ook concluderen dat alleen de personen die al een stuk van het 
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verwerkingsproces afgelegd hebben, bereid zullen zijn om zo te getuigen. Daarbij komt dat 

men geen controle heeft op de interpretatie van de vragen. Wanneer een vraag verkeerd 

geïnterpreteerd wordt, kan er dus een ander antwoord te voorschijn komen dan gewild. Men 

kan dan als onderzoeker niet bijsturen in tegenstelling tot een interview waar men in directe 

interactie treedt met de respondent.5 De vragen werden gewikt en gewogen om een zo goed 

mogelijk antwoord te bieden op de onderzoeksvragen. 

Door het aanspreken van een aantal organisaties zoals ‘Sensoa’ en ‘Seksueelmsdrijf.nl’ werd 

mijn vragenlijst gepost op allerhande sites en fora. Voor bepaalde fora werd de link voor de 

websurvey te lang bevonden, waardoor voor een kortere versie via ‘Dot Tk’ gekozen werd. 

Helaas kwam niet via elk forum evenveel reactie. In totaal werden 19 reacties geteld. Twee 

van de reacties waren vrouwen, ze werden dus voor de verdere analyse uit de steekproef 

gehaald. De reacties stroomden vooral binnen via ‘Seksueelmisdrijf.nl’, ‘Mannenseks.be’, 

‘Weljongniethetero.be’ en ‘Kinderkreet.be’. De resultaten worden vooral gebruikt als 

achtergrondinformatie en om bevindingen in de literatuur te toetsen. Wetenschappelijke 

uitspraken kunnen niet gemaakt worden vermits de steekproef daarvoor te klein is. 

 

Doordat er zo weinig respondenten in het onderzoek opgenomen zijn, is de betrouwbaarheid 

van de survey niet zo groot. Anderzijds werd wel een grote verscheidenheid aan antwoorden 

verzameld. De respondenten vertegenwoordigen alle leeftijdsklassen en sociale klassen. Om 

een betrouwbaar onderzoek te hebben, moeten de bekomen resultaten steeds dezelfde zijn, 

ongeacht de onderzoeker, het gebruikte meetinstrument en het moment waarop het onderzoek 

is uitgevoerd.6 De onderzoeker speelt in dit onderzoek geen rol. Het moment daarentegen 

waarop het onderzoek is uitgevoerd kan wel een ander resultaat opleveren. De pedofilieaffaire 

van de katholieke kerk woedde op het moment van het onderzoek razendsnel doorheen 

België. Dit heeft veel slachtoffers aan het denken gezet en meer opzoekingen laten verrichten. 

Door deze opzoekingen kwamen ze op de link terecht en waren ze misschien eerder geneigd 

om de vragenlijst in te vullen. Anderzijds is het taboe rond mannelijke slachtoffers nog steeds 

groot en wachten sommige mogelijke respondenten nog altijd op meer erkenning. 

                                                
5 COUPER, M.P. en BOSNJAK, M., ‘Internet Surveys’ in Handbook of survey research, second edition, 

MARSDEN, P.V. en WRIGHT, J.D., (eds.), Bingley, Emerald Group, 2010, 527-551. 
6 KORZILIUS, H., De kern van survey-onderzoek, Assen, Van Gorcum & Comp, 2000, 21-25. 
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De interne geldigheid hangt af van de covariatie, tijdsvolgorde en of er eventueel alternatieve 

verklaringen voor de resultaten gezocht kunnen worden.7 Op basis van dit is er maar een 

beperkte interne geldigheid. De gevolgen van seksueel misbruik die de respondenten 

aangeven, kunnen nooit geverifieerd worden met de toestand voor het seksueel misbruik. 

Indien men echter in acht neemt dat het getuigenissen van personen zijn en men deze 

getuigenissen ook voor waar aanneemt, kunnen we wel tot een tamelijk interne geldigheid 

concluderen. De externe geldigheid hangt daarentegen af van de generaliseerbaarheid8, ook 

dit is helaas niet geldig voor het onderzoek. Aangezien er geen aselecte steekproeftrekking 

genomen werd en er sowieso een bepaalde zelfselectie opgetreden is bij het invullen van de 

survey, kunnen we de resultaten niet generaliseren. Ongeveer elke leeftijdscategorie is wel 

aanwezig, maar niet iedere vorm van seksueel misbruik en stadia van verwerkingsproces is 

vertegenwoordigd. De externe geldigheid is dus niet voldaan. 

 

Ondanks de negatieve kwaliteiten zijn de resultaten wel goed bruikbaar voor de masterproef. 

De oorspronkelijke bedoeling van de survey (achtergrondinformatie en kleine toetsing) is 

intact gebleven en de resultaten hebben meer dan goed hun dienst bewezen. De survey kan 

niet als echt kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek worden geclassificeerd, maar 

dit neemt niet weg dat het voor de oorspronkelijke doeleinden geslaagd was. 

 

                                                
7 DEN BOER, D.J, BOUWMAN, H., FRISSEN, V. en HOUBEN, M., Methodologie en statistiek voor 

communicatie-onderzoek, Houtem/ Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1994, 79. 
8 KORZILIUS, H., o.c., 25-30. 
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2. Begripsomschrijving 
Seksualiteit is vooral een gedeelde ervaring, waarbij respect voor elkaar, vertrouwen en 

wilsvrijheid centraal horen te staan. Indien dit er niet is, belandt men in eenrichtingsverkeer, 

waarbij mensen onder druk komen te staan om dingen te doen die ze niet willen.9  

Wederkerige en symmetrische communicatie zoals seksualiteit die lichamelijke vereniging 

beoogt, veronderstelt toestemmende volwassenen. Volwassenen die gelijk gestemd zijn aan 

elkaar en waar geen machtsverschil of discriminatie heerst. De toestemming is heel cruciaal 

en wordt verder dan ook uitvoerig besproken.10 Indien er onder andere geen toestemming is, 

ontstaat er misbruik. Dan is het de plicht van de maatschappij om in te grijpen, vooral als dit 

gepaard gaat met kinderen. Kinderen zijn de volwassenen van morgen en dienen ten allen 

tijde beschermd te worden tegen machtsmisbruik. Daardoor heeft de wetgever beslist om 

verschillende wetteksten aan dit onderwerp te wijden. 

 

In België zijn de juridische definities de volgende: verkrachting (art. 375-377 Sw), aanranding 

van de eerbaarheid (art. 372-374 Sw), het bevorderen van ontucht of prostitutie door de 

overhandiging, het aanbod of de belofte van een materieel of financieel voordeel (art. 380, §4, 

5e Sw), het tonen of uitdelen van oneerbare prenten, afbeeldingen of voorwerpen die de 

verbeelding kunnen prikkelen (art. 387 Sw), het bijwonen van prostitutie of ontucht (art. 380, 

§6 Sw), openbare zedenschennis, exclusief naar kinderen toe (art. 385 Sw), het begunstigen of 

vergemakkelijken van ontucht, bederf of prostitutie van minderjarigen ten einde eens anders 

driften te voldoen (art. 379 Sw).11 

In deze verhandeling wordt alleen seksueel misbruik onder de 16 jaar meegerekend, meestal 

wordt een leeftijdverschil van 5 jaar tussen dader en slachtoffer in acht genomen, al is dit 

relatief. Aangezien seksueel misbruik op minderjarigen altijd grote wonden nalaat en we hier 

vooral een plaats van erkenning voor de slachtoffers beogen, wordt hier ook misbruik door 

leeftijdsgenoten opgenomen. 

 

                                                
9 KOOL. R., ‘Vrijheid, blijheid?, over het dilemma van de strafbare seksualiteit’, Tijdschrift voor Criminologie, 

2003, 338-353. 
10 SOTTIAUX, S., ‘Standpunten en kanttekeningen, seksuele geaardheid en het verbod op discriminatie’, Ethiek 

& Maatschappij, 2000, 62-70. 
11 VERMEULEN, G., PONSAERS, P. en VERLINDEN, A., Het profiel van een pedoseksueel, een 

sociologische benadering, Antwerpen/ Apeldoorn, Maklu, 2003, 19-24. 
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Men kan bij seksueel misbruik van kinderen het onderscheid maken tussen extrafamiliaal en 

intrafamiliaal misbruik. Incest of intrafamiliaal geweld horen thuis in het huiselijk geweld. 

Intrafamiliaal geweld wordt gedefinieerd als iedere vorm van fysiek, psychisch of economisch 

geweld tussen leden van eenzelfde familie ongeacht hun leeftijd.12  Het begrip familie is 

hierbij ruim opgevat en bevat ook familieleden die niet tot hetzelfde gezin van het slachtoffer 

behoren.13 

Seksuele contacten van (bijna) volwassenen met een kind gebeuren vaak tegen de zin van het 

kind of zonder dat het kind het gevoel heeft de seksuele contacten te kunnen weigeren of zich 

eraan te kunnen onttrekken. Dit is het gevolg van het groomingsproces dat meestal wordt 

teruggevonden in een misbruikcyclus (infra). Hierbij wordt gebruik gemaakt van lichamelijk 

of relationeel overwicht (of geweld of gevoelsmatige druk).14 

 

Verder kan er een opsplitsing gemaakt worden tussen hands-on en hands-off delicten. Zoals 

het woord zelf reeds zegt, zijn hands-on delicten de delicten waarbij de daders seksuele 

handelingen stelt met het slachtoffer. Er moet hierbij minimum sprake zijn van een aanraking. 

Delicten die in deze categorie thuis horen zijn ondermeer verkrachting en aanranding. Hands-

off delicten anderzijds, zijn delicten waarbij de dader het slachtoffer met geen vinger 

aanraakt. Het misdrijf stelt een act waarbij het gebeuren op zich al voldoende strafbaar en 

traumatiserend geacht wordt, zonder daarbij aanrakingen te stellen. Hierbij hoort ondermeer 

exhibitionisme en voyeurisme.15 

Kindermisbruik kan verschillende facetten hebben: psychologisch, fysiek, verbaal, seksueel of 

commercieel. Het psychologische geweld is niet onmiddellijk zichtbaar voor de omgeving, 

het kruipt in de persoon en tast het zelfbeeld van het slachtoffer aan. Het kunnen verwijten of 

pesterijen zijn, maar het kan ook de vorm aannemen van standpunten opdringen en contacten 

met anderen verbieden. De bedreigingen die meestal worden geuit indien het slachtoffer het 

stilzwijgen opheft, hoort ook thuis in deze categorie. 

                                                
12 HAMAEKERS, B., GROENEN, A., VANDERSTRAETEN, G. en VERVAEKE, G., ‘Blauw van jou … Deel 

1: Nieuwe omzendbrieven over intrafamiliaal geweld’, Politiejournaal-Politieofficier, 2006, 13-15. 
13 Ibid., 13-15. 
14 KOOL, J., Ho, tot hier en niet verder…!, Training in psychosociale weerbaarheid voor kinderen en hun 

ouders en opvoeders, Leuven, Acco, 2000, 207. 
15 VAN WIJK, A. PH., ‘ Jeugdige zedendelinquenten, typen, recidivepatronen en criminele carrières’, Justitële 

Verkenningen, 2000, 42-53. 
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Fysiek geweld daarentegen is het meest bekende aspect van mishandeling. Het omvat elke 

vorm van slechte fysieke behandeling die bedoeld is om de persoon te kwetsen, te bedreigen, 

te pesten of angst aan te jagen. Het zijn de laceraties en de hematomen die kunnen opgemerkt 

worden door de buitenwereld, al is het niet vanzelfsprekend om de kwetsuren te linken aan 

eventueel misbruik en geweld. Fysiek geweld gaat gepaard met andere vormen van geweld 

om het fysieke te begeleiden, vooraf te gaan of te volgen. Zo zullen klappen misschien vooraf 

gegaan worden door beledigingen. Men kan hier ook geweld tegen dieren en voorwerpen 

bijplaatsen. Dit soort geweld is bedoeld om het slachtoffer angst aan te jagen of om het te 

kwetsen. De dieren en voorwerpen waar de persoon een affectieve band mee heeft, worden 

stuk gemaakt, gewond of gedood. Zo heeft de dader het slachtoffer in zijn greep. Het 

slachtoffer zal doen wat gevraagd wordt uit angst en om erger te voorkomen. 

Verbaal geweld wordt gebruikt om te domineren, controleren of te vernietigen. De toon, 

inhoud van de woorden en de houding van de persoon die ze uitspreekt, zal de ernst van het 

verbaal geweld bepalen. 

Seksueel geweld wordt hier verder in de masterproef uitgebreid besproken Het omvat de 

seksuele praktijken die met geweld of dwang aan het slachtoffer worden opgelegd zonder de 

toestemming van de persoon. 

Economisch geweld als laatste is het soort geweld dat het slachtoffer beperkt in zijn 

economische zelfstandigheid. Bij kinderen zal dit eerder minimaal zijn en zich beperken tot 

het weigeren van zakgeld of aankopen.16   

 

Hoe miniem het misbruik ook is, met of zonder penetratie, het laat altijd een spoor van 

vernieling na bij het slachtoffer. Definities zijn nooit voldoende om de hoedanigheid van 

feiten te vatten, maar zijn echter onontbeerlijk in het onderzoeksproces. Toch mogen we nooit 

de menselijke kant vergeten. 

                                                
16 GOVERS, D. en WILLEMS, I., ‘De mechanismen achter partnergeweld, Machtsverhouding tussen partners en 

de rol van de politie’, Het politiejournaal, 2008, 13-21. 
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3. Feiten en Cijfers 
In België zijn cijfers omtrent de verschillende vormen van seksueel misbruik van 

minderjarigen bijzonder moeilijk te vinden. Op dit vlak heeft ons kleine landje nog een grote 

inhaalbeweging te gaan op andere landen. Toch kunnen we veronderstellen dat cijfers omtrent 

deze materie niet zoveel verschillen tussen Nederland en België. Daarom worden er hier 

vooral Nederlandse cijfergegevens besproken. 

 

Omtrent de feiten en aangiftebereidheid kan men volgende vaststellingen maken: 

Uit Europese en Amerikaanse onderzoeken blijkt dat 15% van de jongeren ooit tijdens hun 

jeugd door volwassen gezins- of familieleden of vertrouwenspersonen voor seksuele 

contacten en handelingen benaderd werden. De contacten waren bedoeld om de lust van de 

andere te bevredigen. Deze groep valt dus onder de noemer intrafamiliaal misbruik.17 

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 7000 aangiftes gedaan van zedenmisdrijven. Het 

gaat hier dan vooral om schennis van de eerbaarheid. Verkrachting is gelukkig een 

minderheid. Al zijn het verkrachtingen die de hoogste ophelderinggraad vertonen. Meestal 

vertoeven de opgeloste misdrijven in de relationele sfeer. Schennisplegingen worden het 

minst opgelost.18 

De grootste piek van zedenmisdrijven vindt plaats tijdens de zomermaanden. Naarmate het 

tijdsverloop tussen het pleegmoment en het moment van aangifte langer duurt, zijn de 

misdrijven ernstiger en vinden ze meer in de privésfeer plaats. Vooral bij erg jonge 

slachtoffers duurt het lang voor ze aangifte durven doen. Vandaar dat de verjaringstermijn in 

België pas begint te lopen vanaf de meerderjarigheid van het slachtoffer. Tot dan is de jongere 

meestal nog te afhankelijk van zijn dader. Als de pleegdag van de feiten bekend is, heeft men 

een grotere kans op oplossing van het feit. Indien het slachtoffer echter niet meer weet, 

wanneer de feiten zich precies afspeelden, wat veel gebeurd bij kindermisbruik, is de 

bewijslast veel moeilijker en is de ophelderinggraad ook veel geringer.19 

                                                
17 PUTTAERT, D., Waarom het ik het niet eerder gezien? Moeders van incestslachtoffers vertellen, Antwerpen/ 

Baarn, Houtekiet, 2000, 28. 
18 VAN WIJK, A. en VAN DEN ESHOF, P., ‘Zedencriminaliteit in één bundel’, Het Tijdschrift voor de Politie, 

2007, 26-28. 
19 VAN WIJK, A., MALI, B. en KLERKS, P., ‘Zedencriminaliteit in Nederland: State of the art’, Het tijdschrift 

voor de politie, 2006, 22-25. 
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Het is bekend dat bij een groot deel feiten van seksueel misbruik nooit aangifte wordt gedaan. 

Dit is voornamelijk het geval als de dader een bekende is van het slachtoffer. Er wordt geschat 

dat maar zo’n 3 tot 20% van alle zedenfeiten aangegeven wordt. Bij slechts 11% van de 

delicten is de dader een onbekende, bij de rest is de dader een huisvriend, familielid of 

gezinslid.20 

België telt zes vertrouwenscentra voor kindermishandeling. Concreet werden er hier in 2002 

per dag 25 meldingen gemaakt van allerhande soorten mishandeling. Intrafamiliaal seksueel 

misbruik of incest is de derde grootste groep. In 2002 betrof 15% van alle meldingen deze 

categorie. Lichamelijke mishandeling is de koploper (16.2%), gevolgd door risicosituatie op 

mishandeling/verwaarlozing (15.5%).21 

 

Dankzij een nieuw instrument van de federale politie waardoor grote volumes van 

kinderpornografie kunnen worden opgeslagen, geïndexeerd en geanalyseerd kunnen veel 

meer foto’s en video’s worden bekeken met een minimale personeelsinzet. Hierdoor verliezen 

de onderzoekers minder tijd en wordt de confrontatie met beelden van kindermisbruik 

beperkt. In 2009 heeft het nieuwe instrument zijn dienst bewezen door maar liefst meer dan 

tien terrabyte beelden op te slaan. De beelden kwamen van 45 dossiers.22 Doordat 

kinderpornografie door het internet wereldwijd verspreid is, is het belangrijk om te bouwen 

aan een internationale databank met gegevens omtrent de delicten en verdachten. Zo zouden 

onder meer foto’s en namen van kinderen die al geïdentificeerd werden op beeldmateriaal, 

makers, kopers en verkopers van kinderporno opgenomen kunnen worden. Het zou 

wereldwijd het aantal ophelderingen beslist verbeteren.23 Ook voor seksuele 

geweldsmisdrijven is het goed een internationale DNA-gegevensbank op te starten24. Vermits 

                                                
20 DAALDER, A. en ESSERS, A., ’Seksuele delicten in Nederland’, Tijdschrift voor Criminologie, 2003, 354-

368. 
21 JACOBS, M. (mei 2003), ‘Kindermishandeling becijferd’ in Nieuwsbrief Algemeen Welzijnswerk [news], 

mie.jacobs@steunpunt.be [30/06/2010] 
22 DELARUE, D., DUPUIS, B. en DEBROUX, S., Activiteitenverslag Federale politie 2009, Federale politie, 

Drukkerij van de geïntegreerde politie, 2009, 110 p. (activiteitenverslag). 
23 DE RUYVER, B., ZANDERS, P., VERMEULEN, G. en DERRE, G., Internationaal verzamelen en beheren 

van gegevens inzake vermiste en seksueel uitgebuite minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2000, 280 p. 
24 MEARS, D.P., MANCINI, C., GERTZ, M. en BRATTON, J., ‘Sex Crimes, Children, and Pornography, 

Public Views and Public Policy’, Crime and Delinquency, 2008, 532-559. 
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deze groep delinquenten hoge recidivecijfers vertoont en niet alleen seksuele delicten pleegt, 

maar ook tal van andere soorten wereldwijd.25 

 

Over de daders kwam het volgende aan het licht: 

Zoals verder in deze masterproef aan bod zal komen, wordt seksueel misbruik van jongens 

door mannen en vrouwen gepleegd. Bij misbruik door vrouwen worden er meestal heel jonge 

slachtoffers gemaakt. Studies omtrent de gemiddelde leeftijd van slachtoffers van vrouwelijke 

zedendelinquenten tonen enige verschillen. Een gemiddelde van 5,2 jaar duikt echter op, wat 

bijzonder jong is.26 

Er wordt geschat dat één op vijf seksuele delicten gepleegd wordt door een vrouw. Het 

aandeel vrouwelijke daders ten aanzien van minderjarige slachtoffers ligt vermoedelijk tussen 

drie en vijf procent. Dit komt enigszins omdat er nu eenmaal minder vrouwelijke daders zijn. 

Net zoals bij de meeste andere categorieën van misdrijven, komt ook hier vrouwelijke 

delinquentie nu eenmaal minder voor. Dit verklaart natuurlijk niet alles, het lage percentage 

komt ook door onderrapportering. Veel misbruik door vrouwen wordt gewoon niet opgemerkt 

doordat sommige handelingen bij vrouwen sneller wordt bestempeld als zorggedrag dan als 

misbruikgedrag. Indien een vrouw met een naakt kind op schoot zit, zal men daar niet zo 

gauw iets achter zoeken. Wanneer een man dit doet, denkt men al snel aan een pervert.27 

 

Cijfers van seksueel misbruik door jongeren gepleegd, zijn zeldzaam in België. Op dit vlak 

hebben we een meer dan grote achterstand op andere landen. Wat we wel weten, is dat bij de 

helft van de zedendelicten die door minderjarige daders gepleegd worden, er meer dan één 

dader aanwezig is.28 Er wordt geschat dat ongeveer 20 % van alle verkrachtingen en 30% van 

alle pedoseksuele delicten wordt gepleegd door minderjarigen. Ongeveer 8% van de hele 

mannelijke bevolking is voor hun 18e misbruikt door minderjarigen.29 Ongeveer een vijfde 

                                                
25 DE RUYVER, B., ZANDERS, P., VERMEULEN, G. en DERRE, G., o.c., 280 p. 
26 FEHRENBACH, P.A. en MONASTERSKY, C., ‘Characteristics of Female Adolescent Sexual Offenders’, 

American Journal of Orthopsychiatry, 1988, 148-151. 
27 CORDIA, A. en LIEKENS, G., ‘Blijf van me af, mama’, Maandblad Goedele, december 2009, 98-105. 
28 VAN WELZENIS, I., ‘Minderjarige daders van seksuele delicten in Vlaanderen en Brussel, Omvang en types 

delicten nauwelijks geregistreerd’, Pretekst, 1996, 15-16. 
29 MARTEIN, R. (september 2004), ‘Hulpverlening aan minderjarige plegers van seksueel misbruik’ in 

Nieuwsbrief Algemeen Welzijnswerk [news], roland.martein@steunpunt.be [14/07/2010] 



Masterproef Smets Caroline 15

van alle zedendelinquenten zijn dus minderjarigen, wat hoog is, want hun aandeel in het totaal 

aantal delicten is maar 11%.30 

 

Ten slotte het volgende voor de slachtoffers: 

Er worden nog steeds meer meisjes gemeld in de vertrouwenscentra van België, 55.6% ten 

opzichte van 39.1% jongens. Er is een toename van aantal meldingen doch dit is niet te wijten 

aan een toename van mishandeling.31 Sommige bronnen berichten zelfs over een 

vermindering van het aantal effectieve mishandelingen.32 Ouders en omgeving van een kind 

zijn gelukkig veel alerter dan vroeger en maken sneller melding van risicovol gedrag. De 

aantallen die hier gegeven werden, zijn echter maar het aantal van de vertrouwenscentra. Veel 

meldingen passeren niet langs één van deze centra (bv. rechtstreeks aan het politiebureau 

klacht indienen) zodat dit geen totaalbeeld voor België kan opleveren.33 Bijna 40 % van alle 

vrouwen heeft voor haar 16e ervaringen gehad met ongewenst seksueel gedrag. De meest 

voorkomende leeftijd ligt tussen de 8 en 12 jaar. Volgens buitenlandse studies kent 3-9% van 

de jongens misbruikervaringen. 85% van het totale aantal misbruiken wordt gepleegd door 

bekenden van het slachtoffer.34 

 

Al faalt de justitiële overheid soms in het oplossen van zedendelicten, toch moet er worden 

opgepast voor eigenrichting. Al is het aangedane leed nog zo groot, het is niet aan de burger 

om het heft in eigen handen te nemen. Indien men dit op de één of andere manier toch doet, 

maakt men de zaak alleen nog erger. Slachtoffer wordt dan plots dader en belandt zelf in de 

gevangenis. Een plaats waar een slachtoffer niet thuis hoort.35 

                                                
30 BROUWERS, M en SMIT, P.R., ‘Seksuele delinquentie, De prevalentie door de jaren heen’, Justitiële 

Verkenningen, 2005, 37-47. 
31 JACOBS, M. (mei 2003), ‘Kindermishandeling becijferd’ in Nieuwsbrief Algemeen Welzijnswerk [news], 

mie.jacobs@steunpunt.be [30/06/2010] 
32 FINKELHOR, D., TURNER, H., ORMROD, R. en HAMBY, S.L., ‘Trends in Childhood Violence and Abuse 

Exposure: Evidence From 2 National Surveys’, Archives of pediatrics &adolescent medicine, 2010, 238-242. 
33 JACOBS, M. (mei 2003), ‘Kindermishandeling becijferd’ in Nieuwsbrief Algemeen Welzijnswerk [news], 

mie.jacobs@steunpunt.be [30/06/2010] 
34 KOOL, J., Ho, tot hier en niet verder…!, Training in psychosociale weerbaarheid voor kinderen en hun 

ouders en opvoeders, 206. 
35 BRANTS, S., ‘Een pedo in beeld, Eigenrichting in Amsterdam-Oost’, Tijdschrift voor Criminologie, 2000, 

352-360. 
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4. Het groomingsproces 
Slachtoffers van seksueel misbruik hebben het vaak moeilijk met het verwerken van het 

misbruik door het feit dat ze zichzelf de schuld geven. Dat zelfverwijt is een soort 

brainwashing door de dader. Het is het proces dat vooraf gaat aan het misbruik en dat ervoor 

zorgt dat het slachtoffer aan de kant van de dader staat en daar ook blijft. Dit proces wordt het 

groomingsproces genoemd.36 

 

De Amerikaan David Finkelhor onderscheidt vier condities die voorafgaan aan seksueel 

misbruik37: 

 De dader moet innerlijk gemotiveerd zijn om een kind te misbruiken 

 Hij moet innerlijke remmingen overwinnen 

 Hij moet ook externe remmingen zien te overkomen 

 Hij moet ook nog door de weerstand van een kind heen kunnen gaan. 

 

De vierde conditie is het groomingsproces. Om kort samen te vatten, is de eerste conditie 

bijvoorbeeld de seksuele aantrekkingskracht dat een pedofiel ervaart van een kind. Dit kan 

bijvoorbeeld ook seksuele frustratie of jaloersheid of eender wat zijn dat een pedoseksueel 

motiveert om seksuele betrekkingen met een kind te hebben. De tweede conditie zijn de 

innerlijke remmingen van de dader, hiermee wordt ondermeer het geweten bedoeld. Het is 

alles waardoor een pedoseksueel juist niet zou overgaan tot het plegen van het seksueel 

misdrijf. Deze factoren moet een persoon eerst overwinnen om een dader te worden. Een 

derde factor zijn de externe remmingen. Er moet eerst een mogelijkheid zijn om een kind te 

misbruiken. Indien bijvoorbeeld een moeder of vader constant bij een kind aanwezig is en de 

dader het slachtoffer niet apart kan stellen, zal hij waarschijnlijk niet kunnen overgaan tot het 

misdrijf. Externe remmingen overkomen, betekent dus een gelegenheid creëren om tot het 

misbruik over te gaan. 

 

De vierde conditie betreft meestal trachten een soort vriendschapsrelatie op te bouwen met het 

kind om dan uiteindelijk te kunnen verglijden in een seksuele relatie. De weerstand van een 

                                                
36 SANDERSON, C., The Seduction of Children, empowering parents and teachers to protect children from 

child sexual abuse, London, Jessica Kingsley Publishers, 2004, 165-191. 
37 PUTTAERT, D., o.c., 144. 
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kind kan echter ook gebroken worden door bedreigingen of fysiek geweld.38 Het 

groomingsproces verloopt in verschillende stadia. Dit proces kan heel lang duren (bij veel 

pedofielen is dit het geval) of kan heel kort zijn (bij veel andere types seksuele delinquenten). 

Eerst en vooral moet de dader zijn potentieel slachtoffer selecteren. Dit zal hij of zij doen op 

basis van geslacht, uitzicht, beschikbaarheid, leeftijd, … Alles wat de dader aanspreekt bij een 

kind zal aanwezig zijn bij het slachtoffer dat hij uitkiest. Dan moet hij het kind en zijn ouders 

leren kennen en bevriend geraken met de ouders zodanig dat zij hem vertrouwen met hun 

zoon. Nadat hij ook het vertrouwen gewonnen heeft van het kind, bouwt de dader langzaam 

een relatie met de jongen op. Gaandeweg zal hij hem introduceren in verscheidene verboden 

activiteiten. Dit zal eerst onschuldig beginnen en evolueren in ernstigere activiteiten. De 

jongen zal daarbij ook getest worden of het bereid is om dingen voor zichzelf te houden en of 

het geheimen kan bewaren. Langzamerhand isoleert de dader het kind van zijn ouders en 

andere vrienden. De pedoseksueel wordt immers de beste vriend van het kind en het 

slachtoffer baadt in de illusie van liefde en vertrouwen. Verder wordt er nu ook getest hoe de 

jongen reageert op plotse, accidentele aanrakingen. De verdedigingsstructuren van het kind 

worden steeds verder afgebroken en de lagere waarden en normen van de dader worden 

overgebracht. Er is nu geen weg meer terug voor het kind. De tijd is aangebroken dat het kind 

gemanipuleerd wordt om verschillende seksuele handelingen te stellen. Het slachtoffer valt 

hierbij in een diepe duisternis en de illusie van liefde, genegenheid, vriendschap en 

vertrouwen stort in elkaar. Verschillende misbruikervaringen volgen elkaar nu op en het kind 

wordt overtuigd om te zwijgen en het geheim te bewaren. Dit kan op allerhande manieren 

gebeuren zoals bedreigingen, op het schaamte-, angst- of schuldgevoel van het kind spelen, 

geschenkjes, … 

Op een bepaald moment stopt het misbruik en daarmee ook de relatie tussen dader en 

slachtoffer. Het kind is meestal te oud geworden en daardoor niet meer aantrekkelijk. Andere 

motivaties om te stoppen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de jongen zijn onschuld nu verloren is 

of uit het bereik van de dader is door bijvoorbeeld een verhuis, … 39 

 

Het groomingsproces is heel gevaarlijk voor een kind. Elk kind kan met zijn onschuld in deze 

valstrik tuimelen. Zelfs de ouders worden mee misleid, hoeveel te meer geldt dit effect dan 

voor een onwetend kind. Dit proces zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om misbruik te 

                                                
38 VERMEULEN, G., PONSAERS, P. en VERLINDEN, A., o.c., 36. 
39 SANDERSON, C., o.c., 165-191. 
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verwerken. In eerste instantie zag het slachtoffer de dader meestal oprecht graag en 

vertrouwde hij hem. Ze hadden het ook leuk samen en daardoor denkt het slachtoffer dat hij 

het misbruik heeft uitgelokt en zelf gewild. Een heel moeilijke situatie om mee om te gaan. 
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5. De dader(s) 

5.1 Inleiding 

Hoewel deze masterproef vooral aandacht wil schenken aan de slachtoffers, kunnen we ons er 

niet van weerhouden toch een summiere plaats te geven aan de daders. Alleen zo kunnen de 

verschillende soorten daders en hun beweegredenen in kaart gebracht worden om zo een beter 

zicht op de misdrijven te krijgen. 

 

Er kunnen voor de daders verschillende opdelingen in categorieën gemaakt worden. Niet alle 

pedoseksuelen zijn namelijk gelijk en elke categorie heeft zijn eigen specifieke kenmerken. 

Allereerst zal de opsplitsing gemaakt worden tussen extrafamiliale en intrafamiliale daders. 

Daarna zullen de verschillen tussen minderjarige en meerderjarige daders aan bod komen. De 

verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers die na deze categorie komen, 

worden als laatste opgevolgd door de tweedeling pedofiel/ pedoseksueel. Omdat de bekendste 

groepen het meest worden besproken in de literatuur, worden hier vooral de minder bekende 

categorieën aan bod gelaten. Als allerlaatste worden de bevindingen van het eigen onderzoek 

getoetst aan de literatuur. 

 

5.2 Extrafamiliaal/ intrafamiliaal 

Als we het over misbruik van kinderen hebben, moeten we een onderscheid maken tussen 

intra- en extrafamiliaal kindermisbruik. De eigenschappen van extrafamiliale 

kindermisbruikers zijn van een totaal andere orde dan die van incestplegers. Extrafamiliale 

kindermisbruikers kunnen nog opgedeeld worden in pedofielen met een seksueel deviante 

aantrekking tot kinderen en psychopaten met een chronisch, diep ingebedde antisociale 

levenshouding.40 

 

5.2.1 Extrafamiliaal kindermisbruik 

 Pedofielen 

                                                
40 DECLERCQ, F., ‘Seksueel misbruik van kinderen’ in Psychoanalyse in tijden van wetenschap. Seksuele, 

geweld- en levensdelicten, psychopathologie van daders, DECLERCQ, F. (ed.), V, Leuven, Acco, 2008, 17-45. 
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Een pedofiel is iemand met een perverse of parafiele persoonlijkheidsstructuur dat werkt als 

een katalysator voor de omzetting van seksueel deviante fantasieën naar seksueel deviant 

gedrag. De persoon houdt oprecht van de kinderen die hij misbruikt, voelt zich seksueel tot 

hen aangetrokken41 en is ervan overtuigd dat wat hij doet in het belang van het kind is. In zijn 

opzicht is iedereen pervers, maar durft niemand dit te uiten. Hij gebruikt nooit geweld, want 

dit druist in tegen zijn overtuiging dat het kind de seksuele contacten ook wil en dat hij of zij 

hiervan geniet. De vermeende toestemming van het kind is dan ook een van de belangrijkste 

argumenten van een pedofiel.42  

Juist die toestemming is een struikelblok omdat een ‘informed consent’ (wat nodig is om 

toestemming te verlenen) vier grote onderdelen bevat43: 1) het kind moet begrijpen waaraan 

het zijn toestemming geeft. Bij kinderen is het zeer de vraag of ze echt begrijpen wat de 

volwassen persoon met hen wil doen. Meestal hebben de kinderen wel enig idee rond 

seksualiteit, maar is dit nooit helemaal realiteitsgetrouw op zo’n jonge leeftijd. 2) Het kind 

moet een goede kennis bezitten van de seksuele normen en standaarden die gangbaar zijn in 

onze cultuur. Tevens dit is niet het geval bij kinderen. Een kind weet niet wat op seksueel 

gebied al dan niet mag of kan. Een kind kan niet weten dat seksuele omgang tussen een 

volwassene en een kind in onze cultuur niet toegelaten is. 3) Het kind moet de gevolgen van 

zijn keuze juist kunnen inschatten. Een kind kan nooit op een juiste manier inschatten wat de 

gevolgen zijn van seksuele gedragingen. Het kind is niet voldoende op de hoogte van SOA’s, 

… om te kunnen inschatten wat er eventueel kan gebeuren als hij toestemt met het seksuele 

gedrag. 4) Er mag geen machtsverschil zijn tussen het kind en de volwassene. Dit is allerminst 

voldaan vermits enig welke relatie tussen een kind en een volwassene doordrongen is van 

machtsverschil. Een kind heeft geleerd om te luisteren naar een volwassene en indien hij dit 

niet doet, bestaat de kans erin dat hij gestraft wordt voor zijn ongehoorzaamheid. 

Het hekelpunt van een pedofiel dat zijn kinderen toestemmen in de seksuele relatie kan dus 

nooit als een goed argument dienen, want volgens de informed consent kan een kind geen 

toestemming geven aan deze handelingen met een volwassene. 

 

                                                
41 DAALDER, A. en ESSERS, A., l.c., 354-368. 
42 DECLERCQ, F., l.c., 17-45. 
43 ABEL, G.G., BECKER, J.V. en CUNNINGHAM-RATHNER, J., ‘Complications, consent and cognitions in 

sex between children and adults’, International Journal of Law and Psychiatry, 1984, 89-103. 
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Een pedofiel kiest altijd een bepaald geslacht en leeftijdscategorie uit en blijft ook bij deze 

keuze. Een kind van een ander geslacht of leeftijd doet hem niets. Zo zal het slachtoffer ook 

uit de klauwen van de dader ontsnappen als hij te oud wordt. Rond deze leeftijdscategorie is 

de dader perfect op de hoogte wat er allemaal speelt in de belevingswereld van het kind. Voor 

de jongeren worden deze personen als een opluchting ervaren, eindelijk eens een volwassene 

die hen begrijpt en naar hen luistert. Daarom is het nu net zo makkelijk om hun prooi binnen 

te halen.44 

Een pedofiel richt zijn pijlen voornamelijk op jongens. Lichaamsbeharing wordt als vies 

ervaren, daarom benaderen de meeste pedofielen ook eerder heel jonge kinderen. De 

volwassen persoon gaat ervan uit dat het kind uit eigen beweging bij hem komt en altijd nee 

kan zeggen of terug kan keren op zijn stappen en de seksuele contacten dus perfect kan 

weigeren.45 

 

 Psychopaten 

Een psychopaat is iemand met een psychopathische persoonlijkheidsstructuur, dat tevens 

werkt als katalysator voor de tenuitvoerbrenging van seksueel deviante fantasieën. Ze zijn zo 

vol van zichzelf dat ze alles wat ze willen gewoon nemen op het moment dat het voor hen het 

beste uitkomt. Als ze nu eenmaal zin hebben in seks en er is op dat moment alleen een kind 

beschikbaar, dan zal de psychopaat zonder twijfel het kind gebruiken om zijn lusten te 

bevredigen. Doorgaans plegen psychopaten allerhande soorten delicten en misbruiken ze niet 

alleen kinderen, maar ook volwassenen, man of vrouw, eigen kind of een kind van iemand 

anders, het maakt allemaal niets uit.  

Een kind wordt door een psychopaat aanzien als een makkelijke prooi die goed beschikbaar 

is. Ze schuwen geen geweld en houden zich niet bezig met een relatie aan te gaan met het 

slachtoffer. Ze kunnen wel een masker van gevoeligheid en medeleven opzetten op 

bijvoorbeeld chatrooms om zo een potentieel slachtoffer te lokken. Eenmaal het kind echter in 

de macht van de dader is, komt zijn ware aard al snel boven. 

 

Een psychopaat voelt zich niet specifiek meer aangetrokken tot kinderen, seks met 

volwassenen windt hem evenzeer op. Al is het opwindgehalte van een psychopaat altijd 

                                                
44 DECLERCQ, F., l.c., 17-45. 
45 1OP1, Pedofiel Ad van den Berg in gesprek met seksuologe Goedele Liekens, 2009 [TV-programma][WWW] 

http://www.youtube.com/watch?v=27Im3-_A64Q [08/07/2010] 



Masterproef Smets Caroline 22

relatief, vermits deze personen maar een beperkte gevoelenschaal hebben. De meeste emoties 

voelen ze wel, maar dit kan nooit naar extreme hoogten gebracht worden. Woede-

uitbarstingen zal je dus bij deze personen niet vinden. 

Ze slagen er in om zich voor de buitenwereld als perfecte mensen voor te doen, hun 

zogenaamde ‘impression management’. Als ze uiteindelijk in de boeien geslagen worden door 

de politie zal iedereen uit de omgeving van de persoon zeggen: ‘van deze man hadden we dat 

echt niet verwacht’.46 

 

5.2.2 Intrafamiliaal kindermisbruik 

Incestplegers vertonen geen van bovenstaande kenmerken. Hoewel psychopaten ook 

intrafamiliaal misbruik zullen plegen, kunnen ze niet gerekend worden onder de echte 

incestplegers. Incest wordt niet alleen aan bepaalde daders gelinkt, maar wordt ook verbonden 

met bepaalde gezinsstructuren. 

Fallometrisch onderzoek47 heeft aangetoond dat incestplegers zich niet speciaal aangetrokken 

voelen tot kinderen, maar integendeel eerder consensuele seks met volwassenen prefereren. 

Ze viseren tevens ook niet een bepaalde leeftijdscategorie of geslacht. Eenmaal het misbruik 

begint, duurt het meestal jaren vooraleer het misbruik eindigt. Het misbruik stopt doorgaans 

doordat het slachtoffer naar buiten komt met zijn/ haar verhaal( meestal tijdens een eerste 

echte liefdesrelatie met een leeftijdsgenoot) of als het slachtoffer aan de invloedsfeer van de 

dader ontsnapt. 

Een incestpleger zal zich ook niet vergrijpen aan kinderen van andere koppels, deze kinderen 

zijn voor hem taboe. Bij nieuw samengestelde gezinnen zal het misbruik pas beginnen als de 

dader zichzelf echt vader over het slachtoffer voelt en ook zo aanvaard wordt binnen het 

gezin.48 

 

Incest wordt doorgaans op een of andere manier geïnduceerd door de moeder, wat echt niet 

wil zeggen dat moeders de oorzaak zijn van het misbruik. Toch wordt de moeder achteraf veel 

                                                
46 DECLERCQ, F., l.c., 17-45. 
47 Fallometrisch onderzoek is onderzoek waarbij men de bloeddoorstroming van de penis meet terwijl men 

beeldfragmenten van allerhande seksueel getinte situaties toont. Hoe meer men opgewonden geraakt bij het zien 

van bepaalde beelden, hoe meer bloeddoorstroming er zal zijn. 
48 DECLERCQ, F., l.c., 17-45. 
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met de vinger gewezen als grote schuldige van het misbruik.49 De dader is een heel autoritair 

vaderfiguur en de moeder vaak passief en onderworpen aan haar partner. Meestal is de 

moeder op de een of andere manier wel op de hoogte van het misbruik, maar tolereert ze het 

of verdringt ze het zodanig dat ze zich echt niet kan voorstellen dat dit gebeurt in hun gezin. 

Meestal wordt seksuele deprivatie door de dader als oorzaak van het misbruik aangegeven. 

Het seksuele leven tussen dader en partner staat inderdaad meestal op een laag pitje, maar uit 

onderzoek is gebleken dat dit eerder de schuld van de dader is. Bovendien is uit onderzoek 

van Lalumière et al.50 gebleken dat seksuele deprivatie nooit tot seksueel misbruik leidt. 

Anderzijds is de autoriteit van de vader zo groot dat hij met gemak seksueel genot zou kunnen 

afdwingen bij zijn partner. Ten slotte is ook gebleken dat incestplegers niet alleen hun 

kinderen misbruiken, maar ook meestal een paar minnaressen hebben en bordelen en 

parenclubs bezoeken. Seksueel gedepriveerd zijn ze doorgaans dus zeker niet. 

 

Het gezin is meestal hypersociaal aangepast, op het misbruik na en is het toonbeeld van het 

perfecte gezin. Meestal is de moeder huisvrouw of worden haar activiteiten buitenshuis tot het 

minimum beperkt. De vader wil materieel het beste voor zijn gezin en heeft meestal een goed 

loon en voorkomen. Dit brengt een soort loyaliteit teweeg vanwege het slachtoffer en de 

moeder naar de dader toe. Dit zorgt soms na aangifte voor problemen omdat het slachtoffer de 

dader nog blijft steunen en bezoeken. 

De autoriteit van de dader is vooral binnenshuis, buiten zijn gezin is de persoon eerder stil, 

timide, onderdanig en heeft hij geen problemen met het aanvaarden van gezag. De oorzaak 

van incestueus misbruik is nog steeds niet bekend. Men veronderstelt dat dit intrinsiek met het 

vaderschap verbonden is, meer onderzoek is hier echter nog voor aangewezen om hierover 

uitsluitsel te vinden. De dader is heel goed op de hoogte van het incesttaboe en weet dat hij dit 

taboe doorbreekt, hij is er zich terdege van bewust dat hij een ernstig delict pleegt.51 

 

Tot slot kunnen we hier natuurlijk ook kort vermelden dat ook psychopaten intrafamiliaal 

misbruik plegen, maar dit eerder als een onderdeel van hun mixed-offenderschap. Het 

                                                
49 STRAND, V.C., Treating secondary victims, Intervention With the Nonoffending Mother in the Incest Family, 

Thousand Oaks/ London/ New Delhi, Sage, 2000, 11. 
50 LALUMIÈRE, M.L., CHALMERS, L.J, QUINSEY, V.L et al., ‘A test of the mate depivation hypothesis of 

sexual coercion’, Ethology and Sociobiology, 1996, 229-318. 
51 DECLERCQ, F., l.c., 17-45. 
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intrafamiliaal misbruik heeft derhalve dezelfde kenmerken als het extrafamiliaal misbruik. 

Alleen zijn de eigen kinderen een extra makkelijke prooi omdat ze op alle vlakken van de 

dader afhankelijk zijn. Het vormt dus voor een psychopaat een laagrisicodelict. De kinderen 

zijn voorts enkel maar valuta voor de dader en zullen dus zonder meer gebruikt worden voor 

geldgewin zoals prostitutie, kinderpornografie verkopen, … Ook vrouwelijke psychopaten 

horen in deze categorie thuis en plegen hetzelfde misbruik.52 

 

5.3 Minderjarige/ meerderjarige daders 

Hoewel het meeste misbruik voorkomt door meerderjarige daders, mogen we de groep 

minderjarige daders zeker niet vergeten. De helft van alle volwassen zedendelinquenten 

beginnen namelijk al in de vroege adolescentie aan hun criminele carrière en ontwikkelen zo 

een deviante seksuele voorkeur.53 De meeste daders die al in hun jeugd starten, maken 

doorheen de jaren een groot aantal slachtoffers. Een schatting toont dat iemand die voor de 

eerste keer aangehouden wordt in werkelijkheid al gemiddeld zeven zedendelicten gepleegd 

heeft. Daarnaast pleegt een jeugdige zedendelinquent niet alleen zedenfeiten, maar ook tal van 

andere soorten delicten. Al zijn het vooral de gewelddadige zedendelinquenten die voor de 

hoge recidivecijfers zorgen. Daarbij blijkt nog dat minderjarige daders even zware delicten 

plegen als hun meerderjarige kompanen zodat een vermelding zeker op zijn plaats is.54  

 

Cijfergegevens tonen aan dat 20% van alle verkrachtingen en 30% van alle pedofiele delicten 

gepleegd worden door minderjarigen en dat minstens de helft van de volwassen plegers hun 

eerste zedendelict plegen voor hun 18e verjaardag. Dit is meer dan de moeite waard om even 

dieper in te gaan op deze categorie.55 Een classificatie met nadruk op de persoonlijke 

achtergronden van de pleger waarbij zeven typen worden onderscheiden: 56 

 De naïeve experimenteerder: Hierbij gaat het vooral om seksuele spelletjes tussen 

een jongen van 12 tot 15 jaar en een slachtoffer, meestal meisjes, tussen 2 en 7 jaar. 

                                                
52 DECLERCQ, F., l.c., 17-45. 
53 VANHOECH, K., ‘Groepsaanpak bij daderhulp aan seksuele delinquenten’, Tijdschrift voor seksuologie, 

1995, 89-101. 
54 VAN WIJK, A. PH., l.c., 42-53. 
55 MARTEIN, R. (september 2004), ‘Hulpverlening aan minderjarige plegers van seksueel misbruik’ in 

Nieuwsbrief Algemeen Welzijnswerk [news], roland.martein@steunpunt.be [14/07/2010] 
56 VAN WIJK, A. PH., l.c., 42-53. 
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De slachtoffers zijn bekenden van de dader en de handelingen bestaan vooral uit 

betasten en tonen van de geslachtsdelen. De dader beschikt overigens over normale 

sociale vaardigheden en hebben zoals iedereen vrienden. Hij ontkent de feiten niet en 

toont oprecht spijt, schuld en schaamte. 

 De niet-gesocialiseerde ontuchtpleger: Deze daders staan soms bekend als jongens 

die goed kunnen opschieten met kleine kinderen en zijn uitstekende babysitters. Ze 

zijn meestal tussen 12 en 17 jaar en hun slachtoffers variëren tussen 2 en 10 jaar. Ze 

plegen een grote verscheidenheid van seksuele handelingen gaande van betasten tot 

penetratie. Meestal hebben ze verschillende slachtoffers die ze telkenmale opnieuw 

misbruiken. De daders maken een onvolwassen indruk en hebben weinig vrienden, ze 

voelen zich meestal onzeker en inadequaat.57 Ze plegen de feiten dan ook om zich 

geaccepteerd en gewaardeerd te voelen. De jongeren hebben een geschiedenis van 

antisociaal gedrag en komen uit gezinnen waar de moeder-vaderrelatie emotionele 

diepgang mist. De moeder is vaak overbezorgd, angstig en maakt een depressieve 

indruk. 

 De pseudogesocialiseerde ontuchtpleger: Deze jongen is iets ouder, maar de 

slachtoffers zijn vaak jonge meisjes, maar ook oudere vrouwen en zussen. Hij is zelf 

slachtoffer geweest van seksueel misbruik/mishandeling en verwaarlozing. Hij 

probeert zijn pijn dan ook te maskeren door sociaal wenselijk gedrag. Hij lijkt goede 

sociale vaardigheden te bezitten en kan ogenschijnlijk goed opschieten met 

leeftijdgenoten. Het delict komt dan ook voor velen vaak onverwacht. Hij pleegt zijn 

delict uit genot/plezier en voelt dus weinig schuld en schaamte. Sommige van deze 

daders zullen heel hun leven seksuele delicten blijven plegen. 

 De seksueel agressieve delinquent: Deze dader heeft een geschiedenis van 

antisociaal en ander crimineel gedrag. Ze komen dikwijls uit gezinnen waar geweld en 

verwaarlozing schering en inslag zijn. Ze zijn meestal tussen 13 en 18 jaar en maken 

slachtoffers (voornamelijk vrouwelijke) van eigen leeftijd of ouder. Het seksueel 

misbruik gaat gepaard met excessief geweld dat bedoeld is om het slachtoffer extra te 

kwetsen en te vernederen, maar ook om nog meer genot te bereiken. Ze hebben 

gewelddadige, seksuele fantasieën en hoe meer geweld men gebruikt, hoe meer 

                                                
57 MINER, M.H., ROBINSON, B.E., KNIGHT, R.A., BERG, D., SWINBURNE, R.R. en NETLAND, J., 

‘Understanding Sexual Perpetration Against Children: Effects of Attachment Style, Interpersonal Involvement, 

and Hypersexuality’, Sexual Abuse, 2010, 58-77. 
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opgewonden ze worden. Ze ontkennen het delict naderhand of minimaliseren hun 

eigen aandeel. 

 De seksueel obsessieve delinquent: Deze jongeren tussen de 14 en 18 jaar hebben 

een psychotische stoornis. Ze kunnen aan niets anders denken dan aan hun deviante 

seksuele fantasie en plots is er nog maar één uitweg aan de dwanggedachten: het 

delict. Meestal praten we hier over hands-off delicten zoals exhibitionisme. Op een 

normale manier kunnen ze geen emoties uitdrukken. Ook hun ouders hebben moeite 

om op een adequate manier met emoties om te gaan, maar vormen wel een hecht 

(rigide) gezin. Als hun deviante ontwikkeling van omgaan met dwangmatige 

gedachten niet onderbroken wordt, kunnen ze na verloop van tijd ernstigere delicten 

plegen. 

 De impulsief gestoorde zedendelinquent: De jongeren van dit type zitten vooral in 

de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Hun slachtoffers kunnen van elke leeftijd of 

geslacht zijn, al zijn het meestal erg jonge kinderen. Het delict is een gevolg van hun 

beperkte verstandelijke vermogen of van een stoornis. Vooral ADHD-jongeren horen 

in dit type thuis. Voor de jongere en zijn omgeving komt het delict uiterst onverwacht. 

 De groepszedendelinquent: In deze categorie horen de 14 tot 18 jarigen thuis die 

eerder meelopers zijn in hun delinquent gedrag. Ze kunnen de peerpressure niet 

weerstaan en hebben angst om in ongenade van hun vrienden te vallen. Hierdoor doen 

ze alles wat de groep van hen verwacht. Deze daders hebben over het algemeen 

stereotype man-vrouw-opvattingen en hebben geen voorgeschiedenis van afwijkend 

gedrag. Naderhand zullen ze het delict ontkennen of minimaliseren. 

Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden dat relatief veel jongeren zich in de categorie 

van de groepszedendelinquenten bevinden en dat soloplegers over het algemeen neurotischer 

en impulsiever zijn dan groepsplegers. Daarom recidiveren ze ook meer op zedendelicten dan 

groepsplegers. 58 

 

Over het algemeen kunnen we de jeugdige zedendelinquenten opsplitsen in twee grote 

groepen: de kindmisbruikers of de jongeren die jonge kinderen misbruiken en de jongeren die 

leeftijdsgenoten of mensen die ouder zijn misbruiken.59 Misbruikers van kleine kinderen 

                                                
58 VAN WIJK, A. PH., l.c., 42-53. 
59 HENDRIKS, J., BIJLEVELD, C. en MUIZER, M, ‘Jeugdige zedendelinquenten: misbruikers van 

leeftijdsgenoten gecontrasteerd met misbruikers van kinderen’, Delikt en Delinkwent, 2002, 489-506. 
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plegen de feiten doorgaans alleen, zoals bij volwassen daders ook het geval is.60 

Kindmisbruikers maken voornamelijk mannelijke slachtoffers of slachtoffers van beide 

geslachten, enkel meisjes als slachtoffertjes komt nauwelijks voor. Bij deze misbruikers is er 

vaker sprake van een psychopathologie dan bij misbruikers van leeftijdsgenoten. Ze hebben 

een negatiever zelfbeeld en een slechter contact met leeftijdsgenoten. Misbruikers van 

leeftijdsgenoten kiezen vooral meisjes als slachtoffer en maken meer onbekenden of 

schoolgenoten tot slachtoffer. Ze gebruiken meer fysiek geweld tegenover hun slachtoffer dan 

kindmisbruikers, maar het gebruik van verbaal geweld is bij beide typen misbruikers gelijk. 

Het gebruik van meer fysiek geweld kan een indicator zijn van het grotere verzet dat 

leeftijdsgenoten plegen. Daar jongere kinderen vaak te klein zijn om verzet uit te oefenen 

tegenover hun geweldenaar, moeten deze daders doorgaans minder fysiek geweld uitoefenen 

om hun doel te bekomen.61 

  

5.4 Mannelijke/ vrouwelijke daders 

Niet alleen mannen plegen zedendelicten, ook een grote groep vrouwen zijn in deze 

misdrijfcategorie actief. Toch blijft deze groep onderbelicht doordat niemand onmiddellijk 

een zedenmisdrijf linkt aan een vrouw.62 Vrouwen zijn lief, zorgzaam en zacht, ze zorgen 

voor kinderen in crèches, gezinnen, … Vrouwen hebben geen penis, dus zal het misbruik 

nooit zo erg zijn, wordt veel gedacht.63 Vooral in het misbruik van kinderen spelen vrouwen 

echter een grote rol.  

 

Bij een aanzienlijk deel van de kinderen die misbruikt worden, is de dader een vrouw. Zo’n 

14 tot 24 % van de jongens en 6 tot 14 % van de meisjes zou misbruikt zijn door een vrouw.64 

Het aandeel van vrouwen als dader stijgt niet significant, maar daalt ook zeker niet. Het is een 

kleine, maar niet onbelangrijke groep. Men mag natuurlijk niet vergeten dat er hier een heel 

groot dark number voorkomt doordat er hier nog een groter schaamtegevoel speelt bij de 

slachtoffers. Misbruikt worden door een meisje of vrouw is zodoende nog erger dan door een 
                                                
60 VAN WIJK, A. PH., l.c., 42-53. 
61 HENDRIKS, J., BIJLEVELD, C. en MUIZER, M, l.c., 489-506. 
62 HENDRIKS, J. ‘Meisjes als zedendelinquent, een exploratieve studie’, Tijdschrift voor Criminologie, 2003, 

401-412. 
63 CORDIA, A. en LIEKENS, G., l.c., 98-105. 
64 HENDRIKS, J., l.c., 401-412. 
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man en de aangiftebereidheid zal nog kleiner zijn. Hierbij komt nog dat het meeste misbruik 

door meisjes zich voordoet in oppassituaties waar het kind nog te klein is om te beseffen wat 

er gebeurd is. Anderzijds zal het misbruik door derden niet opgemerkt worden doordat 

sommige seksueel getinte handelingen aanzien kunnen worden als normale zorghandelingen.  

De meeste vrouwelijke daders zijn daarenboven nog minderjarig op het moment van de feiten 

en vergrijpen zich over het algemeen aan heel jonge slachtoffertjes.65 Bij volwassen vrouwen 

als dader blijkt meer dan de helft van de slachtoffers eigen, geadopteerde, stief- of 

pleegkinderen te zijn.66 Het meest voorkomende misdrijftype is ontucht, gevolgd door 

verkrachting. Vooral de minderjarige daders hebben een groter palmares voor seksuele 

handelingen met personen onder de 12 jaar. Dit kan deels te wijten zijn aan hun jeugdige 

leeftijd, omdat ze niet in staat zijn om oudere slachtoffers de baas te zijn. 

  

Uit onderzoek van het aangiftebestand met bekende daders tussen 2003 en 2005 blijkt dat 

vrouwelijke plegers de delicten meer in groepsverband plegen, hoofdzakelijk mannen zijn de 

medeplichtigen of mededaders. Als de feiten in groepsverband worden gepleegd, is het 

geweld vaak gericht tegen een leeftijdsgenoot. veelal speelt wraak een grote rol in het 

misbruik en is het seksuele aspect slechts bijkomstig en een manier om het slachtoffer te 

vernederen. 

Groepsdaders zijn ‘normaler’ dan solodaders. Solodaders hebben vaak psychisch 

onderliggende stoornissen terwijl groepsdaders zich meestal gewoon laten overhalen door 

peerpressure, wat overigens geen vrijgeleide voor hun gedrag kan zijn. Vrouwelijke 

solodaders zijn zoals daarnet gezegd, vaak psychisch verstoord, in zichzelf teruggetrokken, 

worden of werden op school gepest en zijn achterop geraakt in hun emotionele ontwikkeling. 

Ze komen meestal uit instabiele gezinnen waar mishandeling, misbruik en verwaarlozing 

schering en inslag zijn. 

De vrouwen hebben zoals eerder aangehaald een of meerdere vormen van depressieve 

stoornissen of gedragsstoornissen zoals frequent een gebrek aan zelfbeheersing. Het eerste 

delict wordt gemiddeld op veertienjarige leeftijd gepleegd en de daders hebben een gemiddeld 

tot laag IQ, meestal schommelend rond 93.67 De meisjes hebben een laag zelfbeeld en 

                                                
65 VAN DER HORST, L., ‘Jeugdige vrouwelijke zedendelinquenten. Een (on)zichtbaar probleem?’, Het 

tijdschrift voor de Politie, 2008, 28-32. 
66 HENDRIKS, J., l.c., 401-412. 
67 VAN DER HORST, L., l.c., 28-32. 
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verkeren in een sociaal isolement68 waarbij ze meermaals zelfmoordgedachten of –pogingen 

hebben.69  

 

Er worden in de literatuur vijf verschillende typen vrouwelijke zedendelinquenten 

onderscheiden70: 

 Het exploration/ exploitation type: Een minderjarig meisje dat een jonger kind 

streelt op een seksueel getinte manier. 

 Het predisposed type: De vrouw die vroeger zelf fysiek of seksueel misbruikt werd 

en die nu haar eigen kinderen of een vertrouwd gekend kind misbruikt. Ze pleegt de 

feiten meestal alleen. 

 Het teacher-lover type: Een vrouw die verliefd wordt op en zich seksueel 

aangetrokken voelt tot een minderjarige jongen. Ze misbruikt deze jongen ook, maar 

ontkent het omdat ze denkt dat ze een echte liefdesrelatie heeft met de jongen. 

 Het psychologically disturbed type: De vrouw met zware psychiatrische en/of 

alcohol- of drugsproblemen die in haar waanzin een kind misbruikt. 

 Het male coerced type: De medeplichtige vrouw die haar man of vriend helpt en 

participeert in het seksueel misbruik van kinderen. Dit is meestal een heel afhankelijk 

type vrouw. 

We kunnen ons bij deze typologie de vraag stellen of de groep van het exploration/ 

exploitation type wel alle minderjarige meisjes kan omhelzen. Veel minderjarige vrouwen 

plegen namelijk veel ernstigere feiten dan alleen maar seksueel getint strelen. Meestal is dit 

ook niet enkel een foute manier om seksueel verkennend gedrag te stellen. Toch wordt er 

alleen in deze categorie een melding gemaakt van minderjarige meisjes. 

 

In een andere typologie worden zes typen vrouwelijke daders onderscheiden, al blijken ze min 

of meer overlappend met de vorige typologie71: 

 Heterosexual nurturer: Dit type vrouwen is gelijkaardig aan het teacher-lover type. 
                                                
68 LEUW, E., BIJLEVELD, K. en DAALDER, A., ‘Seksuele Delinquenten’, Tijdschrift voor Criminologie, 

2003, 330-337. 
69 VAN DER HORST, L., l.c., 28-32. 
70 MATTHEWS, J., MATHEWS, R. en SPELTZ, K., ‘Female Sex Offenders: a typology’ in Family Sexual 

Abuse: Frontline Research and Evaluation, PATTON, M.Q. (ed.), Newbury Park, Sage, 1991. 
71 WIJKMAN, M., BIJLEVELD, C. en HOVING, E., ‘’zoiets doet een vrouw niet’, kenmerken en subtypen van 

vrouwelijke zedendelinquenten’, Tijdschrift voor Criminologie, 2008, 215-232. 
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 Noncriminal homosexual offender: Dit is een type vrouw die alleen maar 

vrouwelijke slachtoffers maakt, vaak valt dit onder het meemisbruiken van de dochter 

samen met de partner. 

 Female sexual predator: Vrouwen die meestal mannelijke, veel jongere, slachtoffers 

maken. 

 Young adult child exploiter: Dit type vrouw loopt samen met het exploration/ 

exploitation type, al is dit type meer omvattend en maakt het niet alleen plaats voor 

deviant verkennend seksueel gedrag. 

 Homosexual criminal: Een oudere vrouw die jonge kinderen en jonge vrouwen 

dwingt tot seksuele handelingen en prostitutie, mogelijks alleen voor geldgewin. 

 Aggressive homosexual offender: Dit type is vergelijkbaar met de homosexual 

criminal, alleen zijn de slachtoffers hier volwassen vrouwen. 

 

Men kan als laatste deze twee typologieën deels samenvatten in vier categorieën: namelijk de 

jonge aanranders, de verkrachters, de psychisch belaste medeplegers en de passieve moeders. 

De jonge aanranders zijn de jonge vrouwen die misbruik plegen in oppassituaties en vallen 

samen met het Young adult child exploiter of het exploitation/exploration type. De 

verkrachters zijn de vrouwen die de meest ernstige delicten plegen. Ze zijn meestal zelf in hun 

jeugd misbruikt en plegen voornamelijk extrafamiliaal seksueel geweld. Dit type vat de 

female sexual predator en het predisposed type samen. De psychisch belaste medepleger 

wordt gekenmerkt door psychiatrische stoornissen. De slachtoffers zijn bekenden van de 

dader en het misbruik kan heel uiteenlopend zijn. Dit type loopt gelijk met het 

psychologically disturbed type en het predisposed type. De laatste categorie, de passieve 

moeders zijn medeverantwoordelijk voor het misbruik van hun kinderen. Ze spelen naar eigen 

zeggen geen actieve, maar passieve rol. De slachtoffers zijn doorgaans eigen kinderen of 

stiefkinderen. Dit type lijkt het meeste op het male coerced type.  

We moeten er naderhand ook op wijzen dat niet alle vrouwelijke plegers zwakke, misbruikte, 

psychisch gestoorde vrouwen zijn, maar de uitzondering bevestigt de regel wel.72 

 

Ook mannelijke seksuele delinquenten hebben doorgaans een sterke intra-psychische 

problematiek en een laag intelligentieniveau. Bij deze groep speelt ook een deviante seksuele 

voorkeur en een algemene geneigdheid tot delinquent gedrag een voorname rol.73 
                                                
72 WIJKMAN, M., BIJLEVELD, C. en HOVING, E., l.c., 215-232. 
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Mannen of jongens beginnen later aan hun deviante seksuele carrière dan meisjes, al blijken 

beginleeftijden nogal verschillend te zijn in de literatuur. Ook de gezinsachtergrond is veel 

negatiever bij meisjes dan bij jongens.74 

Bij mannelijke groepsdaders is het voornaamste delict groepsverkrachting. Al is het seksuele 

aspect, net zoals bij vrouwen, eerder ondergeschikt. Het groepsgebeuren dient eerder als 

collectieve machtsuitoefening en onderlinge machtsstrijd en is een manier om geweld uit te 

oefenen. Het wordt ook gezien als een soort straf, wraak of een les in onderdanigheid voor het 

slachtoffer. Soms wordt het zelfs aanzien als initiatierite om toe te mogen treden tot een gang. 

De groepsleden hebben meestal stereotype opvattingen over man-vrouwrelaties en cognitieve 

vertekeningen zoals ‘een vrouw ’s avonds alleen op straat moet wel een hoer zijn’. De meest 

gebruikte methode van de groepen is een vrouw te lokken met een afspraakje met één van de 

leiders. Eenmaal de vrouw toehapt, wordt ze geconfronteerd met de andere bendeleden en is 

er geen weg meer terug. Wanneer een bendelid weigert te participeren kunnen er negatieve 

gevolgen zoals gezichtsverlies of uitstoting door de groep ontstaan. De mannelijke solodaders 

blijken ouder te zijn dan de gemiddelde groepsdelinquent en zijn ook vaker slachtoffer 

geweest van seksueel geweld en hebben meer zedenfeiten gepleegd dan de groepsdaders. De 

bendeleden blijken ook, net zoals bij de vrouwelijke daders, minder neurotisch, minder 

impulsief en hebben betere sociale vaardigheden.75 

 

5.5 Pedofiel/ pedoseksueel 

Men moet bij pedofielen altijd de opmerking maken dat niet elke pedofiel ook effectief 

pedoseksuele handelingen stelt. Daarom is het goed om een onderscheid te maken tussen een 

pedofiel en een pedoseksueel.  

 

Een pedofiel is iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen, voornamelijk 

jongens (supra). Een pedoseksueel is iemand die echt seksuele handelingen stelt met kinderen. 

Een pedoseksueel hoeft niet noodzakelijk een pedofiel te zijn. Zo is een psychopaat wanneer 

hij een kind gebruikt als slachtoffer, een pedoseksueel, maar zeker geen pedofiel omdat hij 

                                                                                                                                                   
73 LEUW, E., BIJLEVELD, K. en DAALDER, A., l.c., 330-337. 
74 HENDRIKS, J., l.c., 401-412. 
75 HENDRIKS, J. en BIJLEVELD, C., ‘Jeugdige zedendelinquenten: verschillen tussen groeps- en 

alleenplegers’, Delikt en Delinkwent, 1999, 722-736. 
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zich niet emotioneel en seksueel aangetrokken voelt tot het kind. Zoals hierboven vermeld, zal 

een psychopaat een kind alleen misbruiken omdat het een makkelijke prooi is en omdat hij 

geen ander slachtoffer voorhanden heeft. Langs de andere kant is niet elke pedofiel een 

pedoseksueel. Sommige pedofielen kunnen hun gevoelens en daden zodanig beheersen zodat 

ze nooit een pedoseksuele handeling zullen stellen. Andere pedofielen gaan in 

zelfhulpgroepen of laten zich vrijwillig behandelen om te kunnen omgaan met lustgevoelens 

die worden opgeroepen door situaties met kinderen.76 De pedofiele geaardheid is volgens de 

meesten moeilijk tot niet te ‘genezen’. Pedoseksuele handelingen daarentegen kunnen wel 

onder controle gehouden worden.77 

 

Frenken78 heeft pedoseksuele delinquenten opgesplitst in het pedofiele type, het situationele 

type en het antisociale type: 

 Het pedofiele type: De pedoseksueel met een seksuele en emotionele voorkeur voor 

kinderen. dit type is ruimschoots hierboven besproken en hoeft hier dus geen verdere 

commentaar. 

 Het situationele type: Dit zijn pedoseksuelen die zich normaal gezien alleen maar 

richten tot volwassen personen, maar nu door bepaalde omstandigheden seksuele 

contacten aangaan met kinderen. 

 Het antisociale type: Hieronder vallen ondermeer psychopaten. Deze daders hebben 

geen empathisch vermogen en misbruiken enkel kinderen omdat dit een laag risico 

delict is. Hieronder vallen ook de personen die niet in staat zijn om duurzame 

liefdesrelaties aan te gaan. Kinderen zijn dus volgens hen de enige manier om hun 

seksuele lusten te botvieren, aangezien ze niet tot bij volwassen personen geraken. 

Een recenter onderzoek voegde aan deze drie types nog een vierde type79: 

 Het organisch-pathologische type: De oorzaak van de delicten die deze personen 

plegen, ligt in de mentale en/of organische stoornissen waarvan psychosen veelvuldig 

deel uitmaken. 
                                                
76 VAN DEN ESHOF, P., ‘Zedendelinquenten, Verscheidenheid van daders en recidivepatronen’, Justitiële 

Verkenningen, 1998, 97-110. 
77 CORDIA, A. en LIEKENS, G., l.c., 98-105. 
78 FRENKEN, J., ‘Plegers van seksueel misbruik van kinderen’, Maandblad geestelijke volksgezondheid, 1997, 

1094-1108. 
79 KOECK, S., VAN BEEK, D. en DE DONCKER, D., ‘Classificatie van pedoseksuelen en verkrachters’, 

Tijdschrift voor seksuologie, 2002, 38. 
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Klassiek gezien wordt er echter maar onderscheid gemaakt tussen twee soorten daders: het 

preferentiële of de gefixeerde pleger en de situationele of geregresseerde pleger.80 

 Preferentiële of gefixeerde pedoseksuelen: Dit is het toenaderingstype. Deze 

pedoseksueel zoekt zijn slachtoffers bij kinderen buiten de familie of bij zowel 

kinderen binnen als buiten de familie. Het is de soort pedoseksueel die een 

emotioneel-affectieve band aangaat met zijn slachtoffer en geen geweld, maar 

manipulatie gebruikt. De dader heeft deviante seksuele voorkeuren, behoeften en 

fantasieën. Hij heeft meestal veelvuldige juridische antecedenten die zich in de 

seksuele sfeer afspelen. Meermaals wordt er een heel plan opgesteld om het kind te 

verschalken en het misbruik is langdurig en hardnekkig. Cognitieve distorsies komen 

hier geregeld voor, hoewel dit type gekenmerkt wordt door hogere intellectuele en 

verbale capaciteiten en een hogere socio-economische positie. Ze zijn meestal niet 

gehuwd en gaan meer ritueel tewerk dan hun collega’s. 

 Situationele of geregresseerde pedoseksuelen: Dit type pedoseksuelen kiest 

kinderen alleen maar als goed beschikbare slachtoffers en slechts vanuit een frustratie 

in de relaties met volwassenen. Er is dus geen permanente gerichtheid tot kinderen. De 

motieven achter de daden zijn zowel van seksuele als van niet-seksuele aard. De niet-

seksuele motieven zijn vooral macht en woede. Er gaat bij het misbruik meer geweld 

gepaard dan bij de andere soort daders. De feiten zijn impulsiever, opportunistisch en 

egocentrisch van aard. Meestal wordt het misbruik vooraf gegaan door een impliciete 

planning met schijnbaar onbelangrijke beslissingen en gedragingen. Indien deze 

delinquent al juridische antecedenten heeft, zijn het vooral niet-seksuele misdrijven. 

Hij maakt maar een beperkt aantal seksuele slachtoffers en heeft lagere intellectuele en 

verbale capaciteiten. De socio-economische positie van de dader is tevens ook lager. 

Drie vierde van deze daders blijkt gehuwd te zijn. 

 

Sommige pedoseksuelen zullen de opvatting van de 18e eeuwse Donatien Alphonse François 

markies de Sade delen dat een seksuele vlam pas echt kan ontbranden wanneer er grote 

verschillen tussen de bedpartners bestaan. Met deze verschillen worden dan sociale 
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verschillen bedoeld in klasse, sekse en leeftijd.81 Toch mogen niet alle pedoseksuelen over 

dezelfde kam geschoren worden. 

 

5.6 Bevindingen uit het eigen onderzoek 

Op het onderzoek dat uitgevoerd werd voor deze masterproef, reageerden 19 personen. Twee 

van deze respondenten waren echter vrouwelijk en werden voor de verdere analyse uit de 

resultaten gelicht. In totaal werden er dus antwoorden van 17 mannen geregistreerd. 

 

Er was één slachtoffer dat twee volledig verschillende misbruiksituaties meegemaakt heeft, 

door twee verschillende daders. Deze twee daders waren beiden vrouwelijk. De rest van de 

hoofddaders, 16 van de 18 in totaal, waren mannen. Twee van deze mannen opereerden 

samen met een medeplichtige, telkens een vriend van de hoofddader. Het overgrote deel van 

de daders waren dus, net zoals in de literatuur, mannen.  

Slechts eenmaal was de dader een totaal onbekende van het slachtoffer, 17 keer was de dader 

dus een meer of minder bekende van zijn prooi. Twee keer werden de feiten gepleegd door de 

vader en één maal door de stiefvader. De twee vrouwelijke daders waren moeder en nicht van 

het slachtoffer. Drie respondenten werden benaderd door een leerkracht of opvoeder. Voorts 

werden nog buren (3 keer), oom (1 keer), neef (1 keer), broer (1 keer) en vrienden van de 

ouders (1 keer) vermeld. Twee respondenten gaven in de survey aan de dader te kennen, maar 

specificeerden het niet meer bij de volgende vraag. 

De leeftijden van de daders waren opmerkelijk. Maar liefst 5 daders (28%) waren minderjarig 

bij het begin van de feiten. Dit cijfer stemt eveneens overeen met de resultaten uit de 

literatuurstudie waar geschat wordt dat ongeveer 30% van alle pedoseksuele misdrijven 

gepleegd wordt door minderjarigen.82 Er werden markante beginleeftijden geteld zoals twee 

daders van 10 jaar en één dader van 9,5 jaar (deze vrouwelijke dader is overigens de jongen 

blijven misbruiken tot ze 15,5 jaar was). De twee laatste minderjarigen waren jongeren van 14 

en 16 jaar. In de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar werd er maar één dader gemeld in de 

survey. Deze dader bleek dezelfde te zijn als één van de twee kinddaders van 10 jaar die op 

23-jarige leeftijd opnieuw met het misbruik begon. De leeftijdcategorie 30 tot 40 jaar werd 

                                                
81 HEKMA, G., ‘Seks, sade en sadisme’, Ethiek & Maatschappij, 1999, 117-131. 
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vertegenwoordigd door 5 daders. In deze categorie was het opmerkelijk dat een van de daders 

een beginleeftijd had van 36,5 jaar en een tegenwoordige leeftijd van 62,5 jaar. Dit misbruik 

duurt, volgens de respondent, nog steeds voort, al zijn de laatste 6 maanden geen strafbare 

feiten meer gepleegd. Dit is de oudste dader uit de survey en is tevens een vrouw. In de 

leeftijdscategorie van 40 tot 50 jaar werden maar liefst zeven daders gevonden. Vijf van deze 

zeven had juist de leeftijd van 40 jaar bereikt. In de categorie van 50 tot 60 jaar werd er maar 

één dader opgetekend, deze man was juist 50 aan het begin van de feiten. Zestigplussers 

waren niet aanwezig buiten de ene vrouw die nog steeds haar zoon misbruikt. De ene 

minderjarige vrouwelijke dader begon dus vroeger dan haar mannelijke collega’s aan het 

misbruik. De ene meerderjarige vrouwelijke dader misbruikte de man het langst uit heel de 

survey. 

 

Slechts één man werd het laatste jaar nog misbruikt, dit misbruik sleept al 26 jaar lang aan. 

Vijf keer werden er nog andere slachtoffers van de dader gemeld. Vijf respondenten hadden er 

echter geen idee van of hun dader nog iemand anders had benaderd en zeven respondenten 

antwoordden resoluut dat er geen andere slachtoffers gevallen waren. Meestal waren de 

andere slachtoffers alleen maar jongens, telkens met een leeftijd tussen 13 en 16 jaar. 

Eenmaal werden er zowel meisjes als jongens tot slachtoffer gemaakt, waarbij de leeftijd 

varieerde tussen 5 en 14 jaar. Eén respondent vermeldde buiten zichzelf alleen 1 meisje met 

een leeftijd van 10 of 12 jaar. 

De jongste slachtoffers vielen bij iets oudere daders. Vooral bij de vaders en oom als daders 

werden er heel jonge leeftijden betekend (5 tot 6 jaar). Opmerkelijk was echter een dader van 

10 jaar die zijn 2 jaar oudere broer misbruikt heeft. Dit is een dader die waarschijnlijk 

thuishoort in de categorie van jongeren die leeftijdsgenoten of oudere personen misbruiken. 

Anderzijds werd er bij de minderjarige neef als dader wel een slachtoffer van jonge leeftijd 

(namelijk 6 jaar) gemeld, wat thuishoort bij de kindmisbruikers. 

 

Omtrent de feiten kwam het volgende aan het licht in het onderzoek. Acht keer werden er 

seksuele woordspelingen genoteerd, twee respondenten hadden geen idee of dit ooit gebeurd 

was. De jongste leeftijd dat de woordspelingen begonnen, was 6 jaar, de oudste leeftijd 13 

jaar. De duur van de woordspelingen varieerden tussen eenmalig, enkele keren, een aantal 

jaren tot 26 jaar. Drie van de respondenten gaven aan niet te weten hoelang dit zou geduurd 

hebben. Alle respondenten gaven aan seksueel aangeraakt te zijn terwijl ze dit aanvankelijk of 

pas later niet wouden. Men kan hieruit dus concluderen dat alle respondenten hands-on 
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delicten hebben meegemaakt. De startleeftijd varieert opnieuw van 6 jaar tot 17 jaar in dit 

geval en de duur was maximaal 8 jaar. Opnieuw hadden drie respondenten geen idee hoelang 

hun dit overkomen is. Slechts 3 respondenten antwoordden dat ze gedwongen werden om 

samen met de dader of alleen naar pornofilms te kijken. Een vierde respondent geeft aan dat 

hij geen pornofilms, maar pornoboekjes onder de neus geschoven kreeg. Één slachtoffer wist 

niet meer of hij dit meegemaakt had. Bij de slachtoffers die wel pornofilms of boeken 

bekeken, gebeurde dit verschillende keren gedurende minimaal 3 jaar. Acht jaar was de 

maximale duur. 

Penetratie werd door 11 slachtoffers meegemaakt. Eén van deze slachtoffers werd wel door 

twee verschillende daders gepenetreerd, wat het totaal op 12 penetrerende daders brengt. 

Slechts 6 jongens werden dus tijdens het misbruik nooit gepenetreerd. De beginleeftijd 

varieerde tussen 6 en 16 jaar. Vijf slachtoffers waren tussen 6 en 8 jaar toen dit voor de eerste 

keer gebeurde. Slechts 4 keer was deze handeling eenmalig, 3 keer duurde dit meer dan 2 jaar 

tot maximaal 6 jaar. Twee respondenten konden zich de duur niet meer herinneren. Als andere 

handelingen die nog gesteld werden, werd vooral masturbatie door de dader op het 

slachtoffer, masturbatie door het slachtoffer op de dader, orale seks en anale seks genoemd. 

Hoewel anale en orale seks ook tot penetratie hoort, schreven de meesten dit nogmaals bij 

andere handelingen. Eenmaal dwong de dader het slachtoffer om zich in het bijzijn van 

verschillende personen om te kleden. 

Opmerkelijk was ook dat de jongste daders (9,5 jaar en 10 jaar) hun slachtoffer gedurende een 

veel langere tijd verscheidene keren penetreerden dan de andere daders (respectievelijk 6 en 2 

tot 3 jaar lang). 

 

De pleegplaats van de feiten was voor 11 respondenten voornamelijk bij de dader thuis. Dit is 

samenlopend met wat gevonden wordt in de literatuur. Op de tweede plaats kwam het huis 

van het slachtoffer als pleegplaats van het misbruik. Publieke of semipublieke plaatsen, die op 

de derde plaats staan, worden gevolgd door vakantiebestemmingen, bij de grootouders thuis 

en eenmaal gebeurden de feiten in een klaslokaal. De hoge plaats van privéplaatsen kan 

verklaard worden door het hoge aantal bekende daders. Een kind moet niet ver lopen om 

zware feiten tegen te komen. 

 

Door de aangehaalde gebeurtenissen te ontleden, werd er bij minimaal 6 respondenten een 

groomingsproces vastgesteld. Bij de andere respondenten was dit niet zeker te besluiten. Dit 
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proces duurde echter bij de meesten waarschijnlijk niet zo heel lang. Drie keer gaf het 

slachtoffer aan letterlijk gechanteerd te zijn. 

 

5.7 Conclusie 

Het is heel moeilijk te besluiten welke soort daders er allemaal in de feiten uit de survey 

zitten, daarvoor is er te weinig informatie gevraagd omtrent de feiten en de dader. We kunnen 

echter wel andere conclusies trekken uit de toetsing van de literatuur door het onderzoek. 

 

Zo zijn er in het onderzoek 27% minderjarige daders opgetekend, wat ongeveer gelijk loopt 

met de 30% die uit de literatuur te voorschijn komt. Dit is belangrijk want veel van deze 

minderjarigen blijven feiten plegen in hun volwassenheid en maken doorgaans veel 

slachtoffers. Ook in het onderzoek duurde het misbruik van de minderjarige daders 

opmerkelijk lang. 

Het overgrote deel van de daders betrof mannen, er werden maar twee vrouwelijke daders 

geregistreerd. Dit is procentueel minder dan in de literatuur. Het onderzoek is echter niet 

random genoeg om te veralgemenen dat er minder vrouwelijke daders zouden zijn dan eerst 

aangenomen. Wel was het opvallend dat de vrouwelijke dader vroeger begon aan het misbruik 

dan de mannelijke daders en dat het misbruik langer duurde. Ook dit wordt bevestigd in de 

literatuur. 

Omtrent de leeftijd kan moeilijk bevestigd worden dat het aantal misbruikers boven de 40 

afneemt. Er werden nog 9 misbruikers boven deze leeftijd geregistreerd. Dat is de helft van 

alle daders. Het misbruik van deze daders was ook niet zomaar eenmalig dus nemen de 

activiteiten niet bepaald af. Meer onderzoek is hier echter nodig om te kijken of dit een 

algemene trend is of een toevalligheid uit het onderzoek. 

 

Het gebeurt inderdaad behoorlijk veel dat er verschillende slachtoffers vallen bij pedoseksuele 

misdrijven, ook in het onderzoek werden er vijf cases naar voor gehaald. De medeslachtoffers 

blijken meestal jongens te zijn.  

Opmerkelijk bleek dat vooral de iets oudere daders de jongste slachtoffers maakten, in 

tegenstelling tot de literatuur. Die stelt namelijk dat minderjarige daders meer jongere 

slachtoffers maken omdat ze meestal fysiek nog niet in staat zijn om oudere slachtoffers aan 

te pakken. Al moet er wel genuanceerd worden dat het leeftijdsverschil onder de slachtoffers 

klein was. 
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Omtrent de feiten kwam aan het licht dat al de respondenten hands-on delicten meegemaakt 

hebben. Ook in de literatuur komt dit als belangrijkste categorie uit de bus. De meeste 

personen hadden echter zowel hands-on als hands-off delicten beleefd. Wat de stelling 

verdedigt dat hands-off delicten (zoals seksueel getinte woordspelingen) het misbruik kunnen 

voorafgaan of begeleiden. Meestal duurde het misbruik enkele jaren tot 26 jaar lang bij een 

respondent. De pleegplaats was net zoals in de literatuur voornamelijk bij de dader of het 

slachtoffer thuis. Ook semipublieke plaatsen stonden hoog in de ranglijst. 

Vakantiebestemmingen bleken vaak ook trekpleisters te zijn voor seksueel misbruik. 

Ten slotte wordt het groomingsproces inderdaad door veel misbruikers gebruikt, zo ook in het 

onderzoek kwam dit een aantal keer naar voor. Hoewel dit als een lang proces beschreven 

wordt in de literatuur is het niet zeker of dit in de praktijk ook zo is. Er zullen waarschijnlijk 

wel verschillende cases zijn met verschillende lengtes van groomingsprocessen. Zo worden er 

ook veel misdrijven gepleegd zonder enige vorm van grooming, wat het misbruik niet minder 

erg maakt. 

 

Over het algemeen bevestigt en bekrachtigt het onderzoek de bevindingen uit de literatuur, 

toch werden op sommige plaatsen andere resultaten bekomen. De steekproef van het 

onderzoek is echter niet groot en representatief genoeg om algemene uitspraken te doen. 

Verder onderzoek is dus zeker nodig op dit gebied. 
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6. Het slachtoffer 

6.1 Inleiding 

De gevolgen voor een slachtoffer van seksueel misbruik zijn immens, op alle vlakken. Ze 

worden miskend, uitgesloten, … Deze masterproef wil een stem geven aan die slachtoffers. In 

dit hoofdstuk zal allereerst het slachtofferprofiel besproken worden dat steeds terugkeert in de 

literatuur. Daarna volgen de indicators van seksueel misbruik, de gevolgen en het 

verwerkingsproces. Als laatste zullen opnieuw de resultaten van het onderzoek besproken en 

gelinkt worden aan de informatie uit de literatuur. 

 

6.2 Slachtofferprofiel 

De media bericht steeds over de daders van seksuele delicten, terwijl de slachtoffers meestal 

in de kou blijven staan. Over hen wordt nauwelijks een woord gerept en ze krijgen niet de 

aandacht die ze nodig hebben en verdienen. Sommige mensen worden meermaals slachtoffer 

in hun leven, anderen nooit. Daardoor wordt vaak gedacht dat personen hun slachtofferschap 

zelf in de hand hebben. Uit verschillende studies blijkt dat het niet zo is, maar dat men wel 

een slachtofferprofiel kan opstellen. Slachtoffers lijken dus wel het misbruik te impliceren, 

maar dat is niet hetzelfde als de oorzaak ervan te zijn.  

 

Vooraleerst worden nog steeds vooral meisjes het slachtoffer, maar het aantal jongens ligt 

veel hoger dan men zou denken. Gemiddeld is een derde van het totaal aantal slachtoffers een 

jongen. Dit kan in werkelijkheid nog veel hoger liggen, aangezien jongens een veel grotere 

drempel moeten overwinnen dan meisjes om naar buiten te komen met hun verhaal. Jongens 

worden in tegenstelling tot meisjes pas op een oudere leeftijd slachtoffer. Het grootste risico 

op slachtofferschap ligt in de puberteitsjaren, terwijl het voor meisjes veel meer verspreid is 

vanaf de leeftijd van 6 jaar.83 

Deze leeftijdscategorieën moeten wel met een korreltje zout genomen worden. Wanneer 

misbruik bij veel jongere kinderen gebeurt, zijn ze meestal niet in staat om echt te beseffen 

wat hen overkomt. Indien een kind toch ontdekt dat er iets niet pluis is en het vertelt aan een 

volwassene wordt hun verhaal niet geloofd en afgedaan als een absurde fantasie. Daardoor 

zullen veel jonge slachtoffertjes het zwijgen opgelegd worden en komen ze niet in statistieken 
                                                
83 VERMEULEN, G., PONSAERS, P. en VERLINDEN, A., o.c., 200-202. 
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en onderzoeken terecht. Daarbij hebben adolescenten een realistischer beeld van de seksuele 

moraliteit en zullen ze vlugger aan de alarmbel trekken.84 

 

Uit onderzoek blijkt dat gehandicapte kinderen en kinderen met een mentale achterstand een 

groter risico vertonen op slachtofferschap van seksueel misbruik. Deze delicten zijn extra 

moeilijk bewijsbaar vermits de slachtoffers vaak niet goed kunnen communiceren en er 

slechts een klein misdrijfbesef is. Indien het misbruik toch boven komt drijven, is het voor de 

ouders of voogden van deze kinderen meestal moeilijk om aangifte te doen. Aangifte betekent 

namelijk waarschijnlijk overplaatsing van het kind naar een andere instelling wat veel 

problemen kan opleveren.  

 

In tegenstelling tot het feit dat veel wordt gezegd dat slachtoffers uit gebroken gezinnen 

komen, bleek uit dit onderzoek dat de slachtoffers uit gewone twee-oudergezinnen komen. 

Een nieuw samengesteld gezin biedt dus geen extra risico’s. Hiermee wordt niet gezegd dat de 

gezinnen ook hecht zijn, meestal vertonen de kinderen relationele en emotief – affectieve 

tekorten. 85 

 

6.3 Indicators van seksueel misbruik 

Meestal stellen omstanders van slachtoffers zich achteraf de vraag waarom ze het niet eerder 

zagen. Gebeurtenissen met het slachtoffer worden dan pas duidelijk als een gevolg van het 

seksueel misbruik aanzien. Volwassenen moeten zich er goed van bewust zijn dat kinderen 

altijd signalen uitzenden, bewust of onbewust. Het is echter aan de volwassenen rond het kind 

om de signalen juist te interpreteren en er iets mee te doen. Hieronder zal een summiere 

opsomming gegeven worden van eventuele signalen van incest en seksueel misbruik van een 

kind. Het is belangrijk om in te grijpen bij een van volgende signalen of als het kind plots of 

geleidelijk, zichtbaar zonder reden, van gedrag verandert. De signalen kunnen in vier grote 

groepen ingedeeld worden: de lichamelijke klachten, de psychosomatische signalen, de 

psychosociale signalen en de psychische problemen.86 Het ene signaal is duidelijker dan het 

                                                
84 VERMEULEN, G., PONSAERS, P. en VERLINDEN, A., o.c., 200-202. 
85 Ibid., 200-202. 
86 PUTTAERT, D., o.c., 189-191. 
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andere en er zal dus eerder op gereageerd worden, toch is het belangrijk om ook bij kleine 

veranderingen of problemen de oorzaak op te sporen. 

 

6.3.1 Lichamelijke signalen 

Lichamelijke signalen zijn vooral ook directe gevolgen van het misbruik zoals wonden, 

bloedingen, zwangerschap, … Er zal meestal één of andere verklaring voor gegeven worden, 

maar het is belangrijk dat men de geloofwaardigheid van die verklaringen nagaat. Het 

voordeel van deze signalen is dat ze meestal wel snel zichtbaar zijn. Bij het wassen van 

kleinere kinderen bijvoorbeeld. Bij oudere kinderen kan het ontdekken moeilijker zijn doordat 

zij deze signalen misschien angstvallig proberen te verbergen.  

 

Lichamelijke signalen87: 

 Bloeduitstortingen, zwellingen of verwondingen aan of rond de genitaliën en of 

borsten, billen, onderbuik of bovenbenen88 

 Abnormale verwijding van vaginale of rectale openingen 

 Infecties en/of geslachtsziekten89 

 Huidaandoeningen 

 Blaas- en urinewegproblemen 

 Zwangerschap 

 Hernia 

 

6.3.2 Psychosomatische signalen 

Psychosomatische signalen zijn signalen dat het lichaam van een kind uitzendt door de 

psychische pijn dat het lijdt. Doordat het kind meestal het zwijgen is opgelegd, kan het soms 

alleen via zijn lichaam communiceren. Een aanhoudende buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak 

bijvoorbeeld kan een signaal zijn van seksueel misbruik. Veelal worden deze lichamelijke 

klachten door de ouders echter weggevaagd als er niet onmiddellijk een medische oorzaak 

gevonden wordt. De signalen worden dan afgehandeld als fantasie of een middel om aandacht 

                                                
87 PUTTAERT, D., o.c., 189-191. 
88 SANDERSON, C., o.c., 222-248. 
89 Ibid., 222-248. 
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te verwerven. Enerzijds is het ook een middel om aandacht te verwerven, maar dan wel 

aandacht voor de moeilijke feiten dat het kind moet doorstaan. 

 

Psychosomatische signalen90: 

 Buikpijn en/of hoofdpijn 

 Pijn in de onderbenen 

 Slaapproblemen (nachtmerries)91 

 Ademhalingsmoeilijkheden (hyperventilatie) 

 Acute hysterische symptomen (gevoelloosheid) 

 Zinlijkheidproblemen92 

 Spraak- en taalproblemen 

 Concentratieproblemen 

 Eetproblemen93 

 Zelfverwondingen (automutilatie) 

 Verslaving (eet, drugs en alcoholverslaving) 

 Verstijfde lichaamshouding94 

 Frequent voorkomende kleine ongelukjes 

 

6.3.3 Psychosociale signalen 

Als men over psychosociale signalen spreekt, kan men deze summier samenvatten in 

gedragsveranderingen of problemen. Het bevat de problemen dat een kind kan ondervinden 

met leeftijdsgenoten of in zijn omgang met andere volwassenen zoals zijn ouders. Het kind 

wordt hierdoor soms behandeld als een ‘probleemkind’ terwijl de oorzaak van de problemen 

veel dieper ligt. Seksueel gedrag dat niet past bij de leeftijd van het kind of bij de situatie waar 

het kind zich in bevindt is een belangrijke indicator dat er iets mis is.  

 

 

                                                
90 PUTTAERT, D., o.c., 189-191. 
91 SANDERSON, C., o.c., 222-248. 
92 Ibid., 222-248. 
93 Ibid., 222-248. 
94 Ibid., 222-248. 
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Psychosociale signalen95: 

 Pseudo-volwassen gedrag 

 Wantrouwen 

 Niet deelnemen aan sociale activiteiten 

 Weinig contact met leeftijdsgenoten 

 Terugval in schoolprestaties 

 Weglopen 

 Mishandelen van andere kinderen 

 Niet bij de leeftijd passende (seksuele) spelletjes met kinderen  

 Frequent openlijk tonen van genitaliën en/of masturberen 

 Extreem meegaand of agressief gedrag naar anderen 

 Opvallend teruggetrokken gedrag96 

 Hypergevoelig in machts- en gezagsrelaties 

 Delinquent gedrag 

 Sterk verzorgend (vrouwelijk) gedrag (meerdere keren per dag douchen, …) 

 Angst (voor lichamelijk contact, aanrakingen, aan- of uitkleden, baden, …) 

 Zoeken van seksueel getint lichamelijk contact 

 Seksueel agressief gedrag ten overstaan van anderen 

 Sterk seksueel wervend gedrag 

 Wisselende seksuele contacten 

 Herhaaldelijk slachtoffer zijn van (seksueel) geweld 

 Extreme angst voor mannen 

 

6.3.4 Psychische problemen 

De belangrijkste indicator bij psychische problemen is schaamte. Schaamte is veel een 

drijfveer voor gedragingen en gevoelens van het kind. Het kind schaamt zich voor wat er met 

hem is gebeurd en voelt zich schuldig. Het is bang dat het bijvoorbeeld uitkomt dat hij een 

seksuele relatie heeft met zijn moeder. De persoon kan zich ook schamen dat hij de daden 

zogezegd heeft uitgelokt. Kinderen worden meestal aangeleerd dat hun genitaliën en 

                                                
95 PUTTAERT, D., o.c., 189-191. 
96 SANDERSON, C., o.c., 222-248. 
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seksualiteit verborgen moet gehouden worden voor derden. Wanneer dan iemand misbruik 

maakt van een kind en deze seksualiteit ontbloot, schamen kinderen zich daar natuurlijk voor. 

Niet alleen het lichaam van het kind wordt dus misbruikt, maar ook de geest. 

 

Psychische problemen97: 

 Hyperactief gedrag 

 Schuldgevoelens en/of schaamtegevoelens98 

 Negatief lichaamsbeeld99 

 Lage zelfwaardering en gering zelfvertrouwen 

 Regressief gedrag 

 Herhalingsdrang 

 Plotselinge stemmingsveranderingen zoals woede-uitbarstingen100 

 Depressiviteit 

 Angsten en/of fobieën 

 Zelfmoordneigingen of pogingen 

 Splitsing van gevoel en verstand 

 Intellectualiseren 

 Extreme prestatiedrang 

 Te grote, niet bij de leeftijd passende, kennis van seksualiteit 

 Excessieve geobsedeerdheid ten aanzien van seksualiteit 

 Voortdurend uitbeelden ( tekenen van geslachtsorganen)101 

 Zichzelf vies vinden of zich vies vinden ruiken  

 Problemen tijdens de adolescentie 

 Seksuele problemen 

 

                                                
97 PUTTAERT, D., o.c., 189-191. 
98 SANDERSON, C., o.c., 222-248. 
99 Ibid., 222-248. 
100 Ibid., 222-248. 
101 Ibid., 222-248. 
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6.4 Gevolgen voor het slachtoffer 

We kunnen een onderscheid maken tussen directe en indirecte gevolgen. De gevolgen worden 

zwaarder ervaren naarmate de dader een bekende is van het slachtoffer. Onder directe 

gevolgen verstaan we de problemen waarmee een slachtoffer te kampen krijgt kort na de 

seksuele handelingen. Hieronder vallen lichamelijke problemen zoals ontstekingen in de 

schaamstreek tot verwondingen aan het strottenhoofd. Soms zijn de fysieke letsels zo groot 

dat een dokter moet geraadpleegd worden, waardoor het misbruik soms, maar niet altijd aan 

het licht komt. Bij kinderen worden ook vaak concentratieproblemen gemeld, waardoor ze 

problemen en/of leerachterstand krijgen op school. Daarbij komen meestal nog problemen 

zoals angst, depressieve stoornissen, agressiviteit en slaapstoornissen.  

Op langere termijn komen de indirecte gevolgen tot uiting. We spreken dan voornamelijk van 

moeite met het aangaan van emotionele relaties, intimiteit en aanrakingen.102 Veelal ontaarden 

de depressieve stoornissen in suïcidepogingen en soms zelfs in een geslaagde zelfmoord. 

Deze gevolgen kunnen soms pas jaren later aan de oppervlakte komen en kunnen levenslang 

duren. 103  

 

Ter illustratie van de gevoelens die misbruik (in dit geval incest) teweegbrengt, hieronder een 

gedichtje104: 

 

Incest raakt je aan je huid, daarom snijd je ze open of krab je ze kapot. 

Incest raakt je in je kleren, daarom ga je uit de kleren of knoop je ze altijd tot boven 

stokstijf dicht. 

Incest besmeurt je, daarom voel je je alsmaar vies en wil je je alsmaar wassen 

Incest raakt je in je ziel, daarom veracht je jezelf. 

Incest tast je waardigheid aan, daarom voel je je waardeloos. 

Incest misbruikt je honger naar liefde, daarom laat je je verhongeren of vreet je je 

kapot. 

Incest pikt je bestaan in en daarom wil je dood. 

 

                                                
102 WILSON, D.R., ‘Health Consequences of Childhood Sexual Abuse’, Perspectives in Psychiatric Care, 2010, 

56-65. 
103 DAALDER, A. en ESSERS, A., l.c., 354-368. 
104 PUTTAERT, D., o.c., 27. 
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De meeste gevolgen kunnen we in vier grote groepen indelen: we hebben de gevolgen voor de 

seksualiteit, de gevolgen voor het lichaam, de gevolgen voor het sociaal functioneren en de 

gevolgen voor de psyche.105 De ernst van de gevolgen is afhankelijk van de leeftijd van het 

slachtoffer, de duur en frequentie van het seksueel misbruik, het soort seksuele handelingen, 

het al dan niet gebruik van geweld, de relatie tussen de dader en het slachtoffer, de leeftijd en 

het geslacht van de dader en het effect dat het slachtoffer teweeg brengt bij het vertellen van 

zijn verhaal.106 

 

6.4.1 De gevolgen voor de seksualiteit  

Wanneer een kind door seksueel misbruik dus veel te vroeg in contact komt met dingen waar 

het eigenlijk op die leeftijd nog niet moet mee bezig zijn, wordt zijn seksualiteit veel te vroeg 

geactiveerd. Dit heeft tot gevolg dat er een verstoring kan plaatsvinden in de seksuele 

ontwikkeling van de jongen.  

De verstoring kan een leven lang duren en kan de vorm aannemen van angst voor seksuele 

relaties. Seksualiteit wordt als iets vies en pijnlijk ervaren en genieten zit er niet in.107 Het kan 

ook dat het misbruikte kind aanneemt dat seksualiteit een soort middel is om aandacht te 

krijgen en het bij iedere gelegenheid zal bovenhalen. Ook al vindt hij het in de eerste plaats 

niet leuk, hij gebruikt het gewoon als een soort ruilmiddel.108 Het wordt dan als een 

vanzelfsprekendheid ervaren dat bij elk soort contact kan. 

Een ander seksueel gevolg kan zijn dat de man in een seksverslaving verwikkeld geraakt. 

Deze verslaving heeft meestal banden in figuratie met het misbruik. Je kunt er altijd een 

aanloop, een gebeurtenis en een afloop in reconstrueren en de constructie van de verslaving 

kan de persoon helpen met het reconstrueren van zijn slachtofferverhaal. Een seksuele drang 

wordt een verslaving wanneer deze drang een dwang wordt. Als de persoon in kwestie 

bijvoorbeeld niet kan genieten van seks zonder dat een bepaald soort standje of object, … 

                                                
105 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 

[WWW]. Stichting mannenhulpverlening na seksueel misbruik: http://www.seksueelmisbruik.info/smm/ 

[15/07/2010] 
106 SANDERSON, C., o.c., 191-221. 
107 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 

[WWW]. Stichting mannenhulpverlening na seksueel misbruik: http://www.seksueelmisbruik.info/smm/ 

[15/07/2010] 
108 PUTTAERT, D., o.c., 29-31. 
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aanwezig is. De seksuele lust wordt dan een last. Ook kan het zijn dat het seksuele 

dwangmatig wordt opgezocht en men geen dag zonder kan. Ook dan wordt het vaak ervaren 

als een last.109 

 

Het feit dat veel jongens heel veel problemen hebben met vertellen over het misbruik ligt in 

het probleem dat velen de seksuele handelingen op het moment zelf wel eigenlijk als best 

prettig ervaren hebben.110 Ze voelen opwinding in hun lichaam, krijgen meestal een erectie, 

… Dit, samen met de overredingskracht van de dader, doet hen achteraf twijfelen of ze de 

feiten niet zelf wilden. Uiteindelijk zijn er veel slachtoffers die de schuld nadien op zichzelf 

schuiven en aannemen dat ze het waarschijnlijk wel zelf uitgelokt zullen hebben. Ze denken 

dan dat ze het wel degelijk tof vonden wat er gebeurde, anders zouden ze toch geen erectie 

gekregen hebben?  

Dit is een normale reactie van het slachtoffer, maar de persoon mag nooit uit het oog verliezen 

dat de dader de echte schuldige is en dat die persoon van een kind moet afblijven. Als men 

seksuele handelingen stelt, reageert het lichaam daar automatisch op en bevindt het lichaam 

zich in een roes die ook nog eens verslavend kan werken.111 Deze roes is helemaal niet de 

schuld van het slachtoffer en het kind kan er ook niets aan doen. Dit is een lichamelijke 

reactie die biologisch en genetisch gestuurd is en automatisch gebeurd. Men krijgt een erectie, 

maar dit heeft niets te maken met een eventuele toestemming tot seksuele handelingen.112 Het 

is een soort overlevingsstrategie van het lichaam waar de dader handig gebruik van maakt. 

Deze roes zorgt er tevens ook voor dat men als slachtoffer aanneemt dat de verlangens van de 

dader ook de eigen verlangens zijn. Zo ontstaat er ontwrichting van de eigen verlangens en 

zullen sommige slachtoffers later geen afstand meer kunnen doen van die verlangens. Ze 

zullen die dan ook telkens opnieuw, ook jaren na het misbruik, in andere relaties opzoeken. 

                                                
109 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 

[WWW]. Stichting mannenhulpverlening na seksueel misbruik: http://www.seksueelmisbruik.info/smm/ 

[15/07/2010] 
110 RASSIN, E, ‘Bewijsproblematiek in misbruikzaken, Getuigenverklaringen van jeugdige slachtoffers’, 

Justitiële Verkenningen, 2000, 90-100. 
111 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 
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112 REYNOLDS, P., ‘Seksuele toestemming ontrafeld’, Ethiek & Maatschappij, 2010, 68-90. 
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Doordat de verplichte seksualiteit zo vroeg plaats vindt, verliest het kind de mogelijkheid om 

er zelf op zoek naar te gaan in de puberteit. De puberteit dient voor de meeste jongeren om 

een eigen identiteit te ontwikkelen op verschillende vlakken, ook op seksueel vlak. Misbruikte 

jongeren wordt dit afgenomen, ze missen hun puberteit en zijn soms niet in de mogelijkheid 

om echt hun eigen identiteit af te bakenen. Velen zijn verward na het misbruik. Zijn ze nu 

homo of biseksueel omdat ze een erectie kregen tijdens het misbruik met een man? Het ergste 

is waarschijnlijk nog dat ze niet weten hoe ze zichzelf zouden ontwikkeld hebben indien het 

misbruik hen niet was overkomen. Zijn ze holebi door het misbruik of zijn ze gewoon zo 

geboren? Er werd hun al een identiteit opgelegd, nog voor ze er zelf over hebben kunnen 

nadenken. 

 

Sommige kinderen of jongeren lijken wel haast seksueel misbruik aan te trekken, ze worden 

telkens opnieuw en door verschillende personen seksueel benaderd. Dit heeft te maken met 

het feit dat slachtoffers om hun trauma te verwerken bepaalde plaatsen en situaties gaan 

opzoeken in de hoop dat ze alles een plaats kunnen geven. Eenmaal ze in die situatie zitten, 

kennen ze echter geen andere beweegmogelijkheid en in combinatie met opnieuw een persoon 

die geen grenzen stelt, vervallen ze opnieuw in misbruik. Dit mechanisme wordt benoemd als 

actief slachtofferschap.113 Dit principe is vaak onderzocht en in theorieën en principes 

gegoten, denk maar aan de life style theory, de routineactiviteiten theorie, de rationele 

keuzetheorie en het broken window-principe.114 

 

Al is het haast ongelooflijk, toch worden veel slachtoffers van seksueel misbruik later zelf 

dader van seksueel geweld. Dit gebeurt als er daderidentificatie optreedt. De jongere neemt de 

gedragingen van de dader over als zijnde de waarheid en de norm.115 Het gebeurt via een 

proces van sociaal leren, dat voornamelijk in incestrelaties voorkomt. Een kind dat incestueus 

misbruik in de familie heeft meegemaakt, heeft een groter risico om later ook zedendelinquent 
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te worden. Als dader kiest hij dan meestal ook voor incestueus misbruik, waarmee hij vroeg 

begint bij broertjes en zusjes. De vader speelt een rolmodel. Indien hij pedoseksuele 

misdrijven pleegt, heeft zijn kind sowieso een verhoogd risico op daderschap. Het opgroeien 

in een gezinssituatie waar seksueel misbruik voorkomt, ook al is de man zelf nooit slachtoffer 

geweest, activeert dus het proces van sociaal leren.116  

Hij gaat die gedragingen ook zelf gebruiken in zijn dagdagelijkse sociale bezigheden. De 

persoon vindt het normaal dat afhankelijkheidsrelaties worden gebruikt om eigen lusten te 

bevredigen. Hij dwingt net zoals de oorspronkelijke dader geheimhouding en stilzwijgen af. 

Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de eigen identiteit of bewustzijn ontbreekt 

(supra). Het wordt opgevuld door de identiteit van de dader, waardoor de persoon die 

identiteit als eigen bewustzijn aanneemt. Het deel van het bewustzijn dat ontbreekt is het deel 

dat zorgt voor een zelfstandige persoonlijkheid, een persoon dat juiste verhoudingen van 

machtsrelaties kan inschatten en die inziet dat het belangrijker is om grenzen te stellen 

tegenover kinderen dan deze grenzen steeds weer te verleggen en te verleiden. 

 

6.4.2 De gevolgen voor het sociaal functioneren 

De gevolgen van seksueel misbruik op het sociaal functioneren van kinderen zijn niet gering. 

Allereerst omdat het kind wordt gevraagd om ‘een geheimpje’ te bewaren. Als dit verteld 

wordt tegen een kind, loopt het hier voortdurend over te denken, bang om per ongeluk iets te 

zeggen en gestraft te worden. Het is voor een kind ontzettend moeilijk om een geheim te 

bewaren en het tast daarom de vrijheid van het sociaal functioneren van het kind aan. Zeker 

wanneer het gaat om een zogenaamd ‘vals geheim’.  

Het kind wordt verondersteld te denken dat het een speciaal geheimpje is, iets dat een band 

tussen twee mensen schept. Deze band is echter niet gewoon, maar is een band tussen een 

kind en een volwassene, geschapen op de grond van machtsverschil. Het is een verboden 

geheim, waarmee de volwassene er enkel op uit is de feiten niet uit te laten lekken zodat een 

schandaal vermeden wordt en de dader zijn sociale positie niet verliest.117 Meestal wordt er 

ook met bepaalde dingen gedreigd indien het slachtoffertje zou spreken. Daardoor is het kind 
                                                
116 BIJLEVELD, C. en HENDRIKS, J., ‘Gezin en seksueel misbruik, overdracht van daderschap en 

slachtofferschap van seksueel misbruik’, Tijdschrift voor Criminologie, 2007, 123-136. 
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als de dood dat er iets met hem, zijn familie, zijn huisdiertje, … zal gebeuren indien ze de 

dader ‘verlinken’.118 

 

Kinderen die misbruikt worden, geraken afgesloten van de buitenwereld. Doordat andere 

kinderen niet hetzelfde meemaken of omdat ze er sowieso niet over mogen spreken, zonderen 

ze zich steeds meer af van leeftijdsgenoten. Volwassenen vertrouwen ze ook al niet meer, 

want die doen hen alleen maar pijn. Zo creëren ze hun eigen wereldje in alle eenzaamheid en 

isolement. Soms is dit een overlevingsstrategie om zich niet te veel van de feiten aan te 

trekken en er zo niet onderdoor te gaan. Doordat de mensen waarop een kind normaal moet 

kunnen steunen, dit vertrouwen beschamen, wordt het basisgevoel van veiligheid geschonden. 

Het kind heeft telkens opnieuw het gevoel nergens veilig te zijn of toch alleen op een beperkt 

aantal plaatsen en vindt het moeilijk om zijn vertrouwen bij de juiste mensen te leggen. De 

jongen snakt naar normale liefde en aandacht en in elke persoon die aan hun beeld voldoet, 

legt het kind zijn hele leven opnieuw in de hoop dat het niet terug zal gekwetst worden. 

Helaas zijn het meestal de verkeerde mensen die schijnbaar lief zijn tot ze het kind in hun 

klauwen hebben. Anderen zullen het heel moeilijk hebben om ook nog maar iemand te 

vertrouwen en zullen nooit echt in staat zijn om een diepe liefdesrelatie op te bouwen. 

 

Het lichaam bezit een automatisch beveiligingsmechanisme dat ervoor zorgt dat men de 

meeste bedreigingen onbewust voorbijgaat of oplost, zoals een straat oversteken of zoals men 

buigt als een bal op zich afkomt. Bij een slachtoffer van seksueel geweld wordt dit 

mechanisme meestal niet zo goed ontwikkeld en daardoor is het kind altijd op zijn hoede. Zo 

zal het misschien altijd een laken over zijn hoofd trekken als het slaapt in de hoop dat ze hem 

niet zullen vinden, … 

De jongetjes van toen groeien natuurlijk op en worden mannen. Mannen die soms trouwen en 

kinderen krijgen. Wanneer ze een kindje hebben die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als toen 

ze zelf misbruikt werden, kan het voor de man lastig worden. Ze zien zichzelf terug in het 

kind en vrezen dat zij, net zoals toen hun vader, oom, buur, … zich niet zullen kunnen 

beheersen en hun eigen kind iets zullen aandoen. Daarom vermijden ze soms normale 

zorgfuncties waardoor hun kind zich verwaarloosd kan voelen. Ze zijn zich ervan bewust dat 

doorgeven van daderschap bestaat en willen niet dat hen dit overkomt. Sommige vaders 
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reageren juist tegenovergesteld, ze willen hun kind ondanks alles beschermen tegen mogelijke 

gevaren en reageren overbezorgd. Beiden zijn natuurlijk niet goed voor het kind in kwestie. 

Anderen beleven nu pas het misbruik in alle hevigheid opnieuw, wat gepaard kan gaan met 

hevige angstdromen, …  

 

De relatie tussen het kind en zijn ouders is meestal grondig verstoord. Ofwel is een van de 

ouders, of beide ouders betrokken in het misbruik. Ofwel speelt het misbruik zich buiten de 

familie af, maar moet het kind in alle talen zwijgen tegen zijn ouders. Zo’n groot geheim 

zorgt voor kraters in relaties. Het kind heeft het gevoel om niet terecht te kunnen met zijn 

verhaal of is kwaad op zijn ouders omdat ze het misbruik impliceren of het niet stoppen. Soms 

is de schade onherstelbaar en blijft het kind dit de rest van het leven meesleuren, soms met 

ernstige vragen zoals de bekende waaromvragen. 

 

Door de seksuele relatie tussen dader en slachtoffer zijn beide partijen nauw verbonden met 

elkaar. Later zorgt deze verbondenheid meestal voor problemen doordat het slachtoffer zich 

moeilijk los kan maken van deze speciale verbintenis. Tijdens het vrijen met een 

liefdespartner komt bijvoorbeeld het gezicht van de dader telkens weer opdraven. Ze kunnen 

niet van seksualiteit genieten zonder daarbij te denken aan hun dader, daardoor hebben ze een 

soort vaste relatie met het slachtoffer die maar heel moeilijk te verbreken valt. 

Soms valt het op dat slachtoffers bepaalde plaatsen mijden als de pest. Ze willen er niet 

naartoe omdat ze bang zijn voor de gevoelens die sommige situaties of plaatsen oproepen. 

Anderzijds zijn er personen die dwangmatig op zoek gaan naar plaatsen, situaties of personen 

die ook maar iets met de feiten te maken hebben. Ze moeten er gewoon eens langs passeren 

na hun werk, …119 
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6.4.3 De gevolgen voor het lichaam 

Onmiddellijk en lange tijd na het seksueel misbruik treden er allerhande lichamelijke klachten 

op.120 Deze klachten kunnen uiteenlopen van gevoelspijn, angst, depressies, verlegenheid, 

schaamte, verwarring, verdriet tot zelfbeschadiging en zelfmoord.121  

 

Sommige mensen hebben last van herbelevingen. Herbelevingen zijn tekens van het lichaam 

dat iets duidelijk wil maken. Het wil duidelijk maken wat er gebeurd is en wat dat gedaan 

heeft met dat lichaam. Het is een soort van verwerkingsmechanisme. Als het misbruik heel 

vroeg heeft plaatsgevonden en het slachtoffer zelf niets meer weet of de feiten heeft 

verdrongen, kunnen herbelevingen zelfs vele jaren later plots opduiken naar aanleiding van 

bepaalde triggers zoals een stem of een beeld. Het lichaam vertelt dan het verhaal van het 

misbruik aan de hand van pijn, verdriet, beeldfragmenten, … Meestal is dit een heel angstige 

ervaring voor de persoon in kwestie en is het dus raadzaam om hiermee professionele hulp in 

te roepen. De pijn die het lichaam toen gevoeld heeft en misschien heeft verdrongen zoals pijn 

in de anus komt nu terug naar boven en wordt in alle hevigheid terug gevoeld, tot het lichaam 

het heeft verwerkt. Men spreekt bij dit fenomeen over het lichaamsgeheugen. Terwijl ons 

echte geheugen al lang dingen vergeten is, vergeet het lichaam niet en trilt het nog altijd bij 

die ene aanraking of krimpt het in elkaar bij dat frisse ochtendbriesje.  

Soms zijn er dingen die het slachtoffer op het moment van de feiten niet waarneemt door een 

tunnelvisie, zoals een schilderij in de kamer, de kleur van het behang, …. Dit kan ook 

gebeuren met bepaalde aanrakingen zoals het gevoel van de touwen waarmee iemand 

vastgebonden was op het moment dat die persoon gewelddadig verkracht werd. Heel dikwijls 

ziet men dat de persoon in kwestie zich de verkrachting wel nog herinnert, maar niet de 

touwen. Het lichaam heeft dit echter wel in zich opgenomen. Bij herbelevingen komt het 

lichaamsgeheugen dan tot uiting en toont het de pijn die het ervaren heeft door de touwen. Pas 

dan kan de man beseffen wat er zich allemaal rond de feiten heeft afgespeeld. Het kan jaren 

                                                
120 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 

[WWW]. Stichting mannenhulpverlening na seksueel misbruik: http://www.seksueelmisbruik.info/smm/ 

[15/07/2010] 
121 DAALDER, A. en ESSERS, A., l.c., 354-368. 



Masterproef Smets Caroline 53

duren voor een persoon de link legt tussen het misbruik en de pijn die hij voelt bij 

herbelevingen.122 

De meeste slachtoffers vertellen over het gevoel van zichzelf vies voelen.123 Ze douchen 

meermaals per dag, maar het vieze gevoel blijft aan hen hangen. Ze zijn onrustig en het is net 

of de viesheid een deel van hun lichaam is of in hen zit, ook al zijn de resten van sperma, 

bloed en speeksel al lang weggewassen. 

 

Voor een kind is het heel belangrijk om grenzen te stellen in de opvoeding. Zo kan het leren 

waar de grenzen liggen, er een persoonlijkheid rond opbouwen en leren op de juiste 

tijdstippen ‘nee’ te zeggen. Kinderen tasten op een bepaalde leeftijd deze grenzen af, ook de 

grenzen van de seksualiteit, maar het is dan juist belangrijk om als volwassene consistent te 

zijn in deze grenzen. Dat geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het is 

juist dat een kind ook een seksualiteit heeft, maar deze seksualiteit is niet gelijk aan de 

seksuele behoeften van een volwassene. Het is dan ook aan de volwassene om de grens van de 

seksualiteit van het kind niet te overschrijden. Indien niet consistent wordt omgegaan met 

grenzen, krijgt het kind later ook moeilijkheden om grenzen te stellen in de sociale omgang 

met andere volwassenen. De persoon leert geen ‘neen’ zeggen en loopt voortdurend het risico 

om op verschillende vlakken gebruikt en misbruikt te worden. 

De angst dat misbruik met zich meebrengt heeft ook een lichamelijke weerslag, de drie V’s. 

Als een lichaam in een acute angstsituatie verkeerd, kan het maar drie dingen doen: vluchten, 

vechten of verstarren. Vluchten kan verschillende vormen aannemen zoals vluchten in alcohol 

of drugs, maar ook letterlijk weglopen van huis of kiezen voor de dood. Vechten kan 

rechtstreeks met de dader zijn, maar kan ook de levensdrang betekenen, alles eraan doen om 

toch de situatie te overleven. Verstarren als laatste betekent dat men niets meer kan doen dan 

de situatie lijdzaam te ondergaan, men kan niet vluchten of vechten en is overgeleverd aan de 

grillen van de dader.124 
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De man kan angst ondervinden bij aanrakingen125, al is de drang naar liefde en genegenheid 

groot, toch verstarren ze wanneer hun partner hen bijvoorbeeld zacht aanraakt. Soms 

hunkeren ze echt naar de aanrakingen en hebben ze er geen problemen mee, het moment 

daarna lopen ze angstig en kwaad weg. Het is alles of niets, wat kan gebruikt worden door de 

dader. Op het moment dat het alles is, kan het slachtoffer geen grenzen meer stellen en staat 

de dader opnieuw paraat op de juiste plaats op het juiste moment, of beter gezegd op de 

verkeerde plaats en het verkeerde moment. 

 

6.4.4 De gevolgen voor de psyche 

Mannen zetten, net zoals vrouwen, vaak overlevingsmechanismen op. Ze kunnen de hardheid 

van de feiten niet aan en vluchten in iets anders zodat ze de pijn niet meer voelen. Zo’n 

strategie werkt echter maar voor een korte periode. 

 

Indien de man het misbruik wil verwerken, moet hij de pijn wel onder ogen komen. De 

overlevingsstrategie wordt afgebrokkeld en de pijn slaat in alle hevigheid toe, misschien wel 

nog heviger dan tijdens de feiten. Voor veel mensen is dit een aanleiding tot een burn-out 

indien dit gebeurt tijdens hun latere carrière. De favoriete overlevingsstrategieën voor mannen 

zijn ondermeer veel werken, veel drinken, overmatig sporten, blowen, computeren, seksuele 

prikkeling opzoeken, altijd onderweg zijn, zich ergens instorten zonder grenzen en zich 

vastbijten in een of andere strijd voeren zoals de strijd tegen onrechtvaardigheid. 

 

Over het algemeen hebben personen die vroeger seksueel misbruikt werden een heel laag 

zelfbeeld of gevoel van eigenwaarde. Bij mannen is dit dus niet anders. Ze vinden zichzelf 

nutteloos en waardeloos en proberen voortdurend aan de eisen van anderen te voldoen terwijl 

ze het gevoel hebben daar toch nooit in te slagen. Ze kunnen moeilijk voor zichzelf uitmaken 

wat ze leuk vinden of wat ze denken of vinden van iets en laten zich daarin dan ook meestal 

leiden in wat anderen denken of vinden.126 De afkeer van zichzelf kan in veel gevallen leiden 
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tot verslavingen, depressies127 of automutilatie of resulteren in geweldsmisdrijven. De 

depressies gaan vaak gepaard met angst- of paniekstoornissen. 

 

Veel mannen krijgen te kampen met projecties als probleem. Dit betekent dat ze hun dader in 

andere mensen zien en de pijn en woede die ze voelen voor de dader gaan weerspiegelen op 

de andere persoon. Dit krijgen ze veel als ze op hun werk met autoriteiten in contact komen of 

met personen die lijken in gedrag of uiterlijk op de dader. Vaak cijferen ze zich dan helemaal 

weg of komen zonder reden plots in conflict met de persoon. 

Misbruik tegenover mannen zit voor het slachtoffer steeds vol paradoxen, daarom is het voor 

hen en de buitenwereld zo moeilijk omgaan met mannelijke slachtoffers.128 Mannen zijn 

namelijk geen slachtoffers, ze zijn daders. Een man dwingt een vrouw tot seks, wordt zelf niet 

gedwongen. Een man geniet altijd van seks en zeker van gewelddadige seks, want dat zit in de 

natuur van een man. Een man voelt geen pijn, laat staan dat ze die pijn zouden tonen. Een 

man laat zich niet doen, hij vecht terug. Al deze paradoxen maakt het voor mannen echt 

ontzettend moeilijk om de gebeurtenissen een plaats te geven en te verwerken.129 

 

Heel soms, als het misbruik echt ernstig is en voor het slachtoffer te moeilijk is om het te 

verwerken ontstaan er dissociatieve stoornissen. Dat is wanneer geheugen, waarneming en 

identiteit niet meer geïntegreerd zijn in het bewustzijn van de persoon.130 Men onderscheidt 

hierin nog verschillende subvormen zoals de depersonalisatie. Depersonalisatie is het gevoel 

dat men leeft in een film. Het gevoel dat men loskomt uit het lichaam en naar het eigen 

lichaam kijkt als naar een film. Personen met depersonalisatie voelen een innerlijke leegte die 

ze maar niet kunnen opvullen. Ze passen niet meer in hun eigen lichaam en voelen zich 
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zweven boven de ruimte waar het lichaam zich bevindt. Door deze stoornis voelen ze de pijn 

niet die het lichaam wordt aangedaan, want het is hun lichaam niet meer.131  

Dissociatieve amnesie is een andere dissociatieve stoornis. Het is een geheugenverlies die 

veel verder gaat dan gewone vergeetachtigheid. Grote stukken gebeurtenissen en gevoelens 

zijn vergeten en kunnen niet meer opgeroepen worden. Vaak gebeurt dit kort na zwaar 

traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik. Totale amnesie is nagenoeg onmogelijk, 

men zal zich altijd wel flarden of heel kleine stukjes herinneren. Vooral het lichaam vergeet 

niet en zal de persoon helpen met het verhaal achteraf te reconstrueren.  

Een derde stoornis, de dissociatieve fugue is een soort zwerfgedrag. Plots vertrekt de persoon 

in kwestie, met een amnesie over de eigen persoonlijkheid of het verleden. Hij vertrekt plots, 

zonder iets na te laten, maar lijkt perfect normaal te functioneren. De man is vergeten wie hij 

is en wat er zich in het verleden allemaal heeft afgespeeld. Meestal herstelt dit zich na een 

aantal uren of dagen automatisch en keert de persoon terug naar huis. In uitzonderlijke 

gevallen kan dit heel lang aanslepen met een creatie van een totaal nieuwe persoonlijkheid. 

De dissociatieve identiteitsstoornis of vroeger de meervoudige persoonlijkheidsstoornis 

genoemd, is de meest verregaande vorm van een dissociatieve stoornis. Hier wordt de 

persoonlijkheid opgesplitst in twee of meer persoonlijkheidstoestanden of alters. De persoon 

in kwestie kan volledig in het ongewisse blijven van het bestaan van de verschillende alters. 

Deze verschillende persoonlijkheden domineren afwisselend het gedrag van de man. Als ze 

bijvoorbeeld in een bedreigende situatie terecht komen, komt de agressieveling naar boven die 

het opneemt voor de eigenaar van het lichaam en vecht. Terwijl in andere situaties de man de 

liefheid zelve is. Of in een speelgoedwinkel komt het onschuldige kind van toen weer boven 

dat met grote ogen al het speelgoed aanschouwt. De verschillende persoonlijkheden hebben 

meestal allemaal een andere stem en handschrift. Vaak speelt er zich in het hoofd van de man 

een interne strijd tussen de verschillende alters af. De diagnose tot dissociatieve 

identiteitsstoornis wordt gemiddeld pas na zeven jaar gemaakt. Amnesie over bepaalde 

gebeurtenissen of plaatsen waar men geweest is, maar waar een alter het overnam en waar 

men dus niets meer van weet, kunnen een indicator zijn voor deze stoornis.132  
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Deze alters ontstaan om te kunnen omgaan met bepaalde traumatische gebeurtenissen. Als 

bijvoorbeeld een kind steeds opnieuw seksueel misbruikt wordt en het leert om zich ‘hoerig’ 

te gedragen om zo minder pijn te hebben, kan het gebeuren dat de alter ‘de hoer’ zich afsplitst 

van het onschuldige kind. De hoer zal dan telkens opnieuw bovenkomen wanneer het kind 

zich in een situatie bevindt waar misbruik kan voorkomen. Het ‘onschuldige kind’ zal dan zo 

kunnen overleven met minder pijn dan wanneer het gewoon bewust alles zou ondergaan.133 

Daarnaast heeft men nog de dissociatieve stoornissen Niet anders omschreven (NAO), waar 

bepaalde kenmerken van dissociatie inzitten, maar niet onder de voorgaande subtypes vallen. 

Dit zou ons helaas echter te ver brengen en zal hier dus buiten beschouwing gelaten 

worden.134 

 

De gevolgen voor een slachtoffer van seksueel misbruik zijn dus enorm en niet te 

onderschatten, ze slepen vaak jarenlang aan. Het trauma blijft als een spook rond hen hangen, 

totdat ze de feiten verwerkt zullen hebben. 

 

6.5 Verwerking van het trauma 

Een verwerkingsproces van een trauma, vooral van seksueel misbruik is lang en moeilijk. Het 

slachtoffer vraagt daarom best hulp, alle hulp is welkom, zowel professionele hulp als hulp 

van vrienden, familie of partner. Het proces verloopt in verschillende stadia, die stuk voor 

stuk dienen doorlopen te worden. Het gaat niet vanzelf, hoewel het hele lichaam voortdurend 

moeite doet om alles te verwerken. Het misbruik veroorzaakt tegenstellingen en paradoxen in 

het lichaam waar de persoon met anderen dient over te praten, daarom is het zo belangrijk dat 

het slachtoffer goed ondersteund wordt. 

 

Fase 1: Het besluit nemen om er iets aan te doen 

Sommige mannen zien het niet als er een probleem is, ze bagatelliseren alles of schuiven de 

schuld van problemen op hun partner af. Toch is elke vorm van misbruik, hoe klein en hoe 

kort ook, verkeerd. De gevolgen zijn voor elke persoon anders en hoe miniem het misbruik 

                                                
133 PUTTAERT, D., o.c., 29-31. 
134 AUDENAERT, K., Forensische psychiatrie 2009-2010, Dissociatieve stoornissen, Universiteit Gent, Gent, 

les 6. (slides). 
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misschien in de ogen van de persoon wel was, de gevolgen kunnen gigantisch zijn. Daarom 

moet elke vorm van trauma eerst verwerkt worden voor iemand verder kan leven. Om naar 

buiten te komen met een verhaal is moed en kracht nodig.135 Iedere foute reactie op het 

verhaal kan de moed in de schoenen van het slachtoffer nog verder weg doen zinken.136 De 

man vraagt zich meermaals af of het nu echt door die feiten zou kunnen komen dat hij zich al 

heel zijn leven zo voelt. Daarom is het belangrijk om in te zien dat er iets moet veranderen en 

dat het zo niet verder kan.  

 

Fase 2: Hulp zoeken 

Eenmaal de persoon dit inziet en echt het besluit neemt om er iets aan te doen, zoekt hij best 

een goede hulpverlener op. Mannen stellen doorgaans hoge eisen aan hulpverleners, wat zeker 

niet slecht is. Veel hulpverleners zijn namelijk niet gespecialiseerd in seksueel misbruik en 

zeker niet in seksueel misbruik bij mannen. Daarenboven komen sommige hulpverleners zelf 

bagatelliserend over, wat de drempel nog extra verhoogd. Het verhaal dat de man vertelt, is 

namelijk nooit prettig om aanhoren, daarom dat veel hulpverleners hier liever niet te veel over 

uitweiden. Een goede hulpverlener zoeken is dus een must voor men naar fase 3 over kan 

stappen. 

 

Fase 3: Obstakels overwinnen 

Voor iemand echt zijn verhaal kan vertellen is het vaak nodig dat de persoon een aantal 

obstakels in zichzelf overwint. Obstakels zijn lastige tegenstellingen die gedachtepatronen 

domineren. Het ene obstakel volgt na de andere en men kan er niet omheen, men moet ze 

overwinnen. Hieronder zullen de tien belangrijkste kort besproken worden. Het kan dat niet 

iedereen ze alle tien moet overwinnen en sommige mensen zullen er meer dan tien voor hun 

neus krijgen, maar een aantal moet iedereen overwinnen. Bij sommige is het vooral belangrijk 

om erover te spreken en zich ervan bewust te zijn, bij andere moet er eerst een oplossing voor 

gezocht worden. 

 
                                                
135 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 

[WWW]. Stichting mannenhulpverlening na seksueel misbruik: http://www.seksueelmisbruik.info/smm/ 

[15/07/2010] 
136 SANDERSON, C., o.c., 191-221. 
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 Onveiligheidsgevoel 

Het eerste obstakel is het onveiligheidsgevoel of het gebrek aan vertrouwen. Doordat het 

vertrouwen in personen in zijn hoogste graad geschonden is door het misbruik, kan de 

persoon het moeilijk hebben om iemand in vertrouwen te nemen om zijn verhaal te vertellen. 

Anderen zullen iedereen in vertrouwen willen nemen, dus ook de verkeerde mensen. 

Vertrouwen in de juiste mensen moet er zijn voordat men kan beginnen graven in zijn 

verleden.137 

 Schuldgevoel 

Zichzelf schuldig voelen is een tweede en heel hardnekkige tegenstrijdigheid.138 Veel 

slachtoffers voelen zichzelf verantwoordelijk voor wat hen overkwam, wat nergens voor 

nodig is. Een volwassenen moet zijn grenzen kennen en moet van een kind afblijven. 

Tegenover oudere jongeren moet een volwassene of jongere nog steeds zijn grenzen kennen 

en weigeringen aanvaarden. Geen enkele verontschuldiging kan dit goedpraten. Het 

slachtoffer moet steeds in zijn achterhoofd houden dat de dader in de eerste plaats de 

schuldige is. 

 Schaamte 

Veel mannen schamen zich voor wat er met hen gebeurde. Ze schamen zich zodanig dat ze 

hun verhaal niet over hun lippen krijgen. Eerst moet deze schaamte overwonnen worden om 

naar buiten te kunnen treden. Indien het verhaal niet kan uitgesproken worden, is het soms een 

goede manier om het in de eerste fase op papier te zetten voor men het uitspreekt. Soms keert 

het schaamtegevoel terug in de loop van het verhaal. De rest van de feiten is zo schaamtevol 

dat de persoon niet verder geraakt, dan moet opnieuw deze obstakel eerst overwonnen worden 

voor men kan hervatten.139 

 Loyaliteit 

Dit is loyaliteit naar de dader toe. In de loop van het vertellen van het verhaal komt het 

slachtoffers steeds terug dichter bij de dader. Op een bepaald moment kan het slachtoffer een 

                                                
137 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 
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sterke loyaliteit ervaren ten aanzien van de dader.140 Het voelt als een soort verraad dat men 

pleegt ten opzichte van de persoon die toch ook goede dingen voor de jongen deed. Vaak 

denken de slachtoffers tijdens dit obstakel dat het allemaal toch zo erg niet was en dat ze niet 

verder mogen gaan omdat het te negatieve gevolgen teweeg brengt voor de dader. Soms 

denken ze dat het toch nog steeds, ondanks alles hun vader of moeder blijft. Het is belangrijk 

om dit gevoel te overwinnen, anders blijft men zich schuldig voelen om een eventuele 

aanklacht. De feiten die gebeurd zijn, moeten aan het licht gebracht worden, ook al is de dader 

een vader, moeder, familielid of vriend. 

 Angst 

Angst is heel normaal in deze fase. Men moet namelijk terugkeren naar de gebeurtenissen en 

de vroegere angst en pijn kunnen heel hevig terug oplaaien. Ook kan er angst voor intimiteit 

zijn. Praten over seks is een klein beetje seks zelf, men praat niet zomaar met iedereen over 

zijn seksuele ervaringen. Zo kan er angst opduiken om de controle over de eigen intimiteit 

kwijt te geraken.141 Als het misbruik plaatsvindt met verschillende slachtoffers kan het zijn 

dat andere slachtoffers uit angst een valse getuigenis afleggen indien één van de slachtoffers 

naar het gerecht stapt.142 Angst is dus belangrijk om te overwinnen. 

 Mannelijkheid en slachtofferschap  

In onze cultuur is de overheersende norm nog steeds dat mannen geen slachtoffers zijn, dat ze 

sterk zijn en zich nooit laten doen.143 Het dringt maar langzaam door dat ook mannen 

slachtoffer kunnen zijn van één van de gruwelijkste misdrijven die onze samenleving kent. 

Dat maakt het zo moeilijk om naar buiten te treden als man. De angst om niet meer als man 

aanzien te worden. Indien echter steeds meer mannen uitkomen voor de gebeurtenissen in het 

verleden, zullen de overheersende normen langzaam maar zeker steeds meer afbrokkelen 

zodat ook een man slachtoffer kan zijn. 

 Verslavingen 

Als iemand onder invloed is, kan die persoon zijn verhaal niet vertellen. Dat is onmogelijk. 

Verslavingen staan in de weg als obstakel en dempen de gevoelens die noodzakelijk zijn om 

problemen te verwerken. Een verslaving is enkel een afleiding die de persoon niet in staat 
                                                
140 MEUWESE, S., l.c., 68-77. 
141 SCHOUTEN, P.J. (z.d.), ‘Dossier 1: seksueel misbruik, gevolgen, verwerken’ in seksueelmisbruik.info 
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stelt om zijn eigen persoonlijkheid volledig onder de loep te nemen. Het is dus belangrijk dat 

men eerst afrekent met eventuele verslavingen. Dit kunnen de meest uiteenlopende 

verslavingen zijn. 

 Seksuele patronen 

Meestal heeft een slachtoffer van seksueel misbruik bepaalde seksuele patronen die 

onrechtstreeks of rechtstreeks met het misbruik verbonden zijn.144 Dit moet men eerst 

toegeven en inzien. Men moet tevens bereid zijn om die patronen achter zich te laten en een 

nieuwe, seksuele eigenheid te ontwikkelen.145 Er is niets mis mee om bepaalde seksuele 

patronen te hebben, indien deze patronen natuurlijk niet deviant zijn, maar ze mogen niet 

samenhangen met het misbruik. Dan blijven de feiten als een langzaam gif in het lichaam 

sluimeren. 

 Verwarring over de eigen seksualiteit 

Bijna ieder slachtoffer twijfelt op een bepaald moment aan zijn seksuele geaardheid. 

Sommige slachtoffers vragen zich af of ze nu homo zijn omdat ze seks hadden met een man. 

Anderen weten dat ze holebi zijn en zoeken naar de oorzaak. Zijn ze zo geboren of komt het 

door het misbruik? Wat de uitkomst ook moge zijn, de verwarring er rond moet uitgesloten 

worden. Tijdens de volgende fase kan deze verwarring opnieuw de kop opsteken. 

 Onmachtig voelen 

Er is, zoals gezegd, veel macht en moed nodig om naar buiten te treden. Velen denken dat ze 

deze macht niet hebben en voelen zich dan ook machteloos. Ze durven het niet te vertellen en 

voelen zich zo omdat ze denken niets te kunnen doen tegen het misbruik dat hen al zo lang in 

de greep houdt. Het is onnodig te zeggen dat het belangrijk is om deze onmacht te 

overwinnen. Samen met hulp van verschillende personen kan de moed en macht gevonden 

worden die men nodig acht. Het is voor velen een hulp om in het achterhoofd te houden dat 

hun getuigenis echt het verschil maakt voor mogelijke nieuwe slachtoffers of andere 

slachtoffers die nog niet zover zijn. 
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Fase 4: Het verhaal vertellen 

Eenmaal de persoon zo ver is om zijn verhaal te vertellen, moet hij de indrukken die diep in 

zijn lichaam verscholen zitten naar buiten brengen.146 Het is daarom belangrijk dat er een 

vertrouwen heerst tussen het slachtoffer en de persoon aan wie het verteld wordt.  

 

Het effect dat de persoon teweegbrengt door zijn verhaal te vertellen is één van de cruciale 

punten in het verwerkingsproces. Zo kan het slachtoffer indien hij hier niet genoeg geloofd 

wordt, voor de rest van zijn leven terug in zijn schulp kruipen.147 De man kan ook voor een 

andere manier kiezen om de gebeurde feiten naar buiten te laten komen. Zo kan hij een film 

maken, een boek schrijven, gedichten schrijven, … De man kiest waar hij zich het beste bij 

voelt om het misbruik uit te schreeuwen. Dit is een belangrijk deel van de verwerking. De 

diepe pijn naar buiten brengen. Door de gevoelens die in de persoon spelen te delen, zijn ze 

niet meer verborgen en valt er een enorme last van de schouders van het slachtoffer. Door het 

verhaal aan andere mensen te vertellen, wordt er van de aanhoorders getuigen gemaakt. Dit is 

belangrijk om sterk te staan tegenover de dader, eventueel bij een confrontatie of een 

aanklacht. 

Tijdens het vertellen kan er lichamelijke pijn van vroeger opduiken. Pijn die de jongen toen al 

dan niet gevoeld heeft, komt nu terug bovendrijven zoals een hand op de keel of anuspijn, … 

Ook oude gevoelspijnen kunnen parten spelen, of gevoelens van diepe eenzaamheid en 

verdriet. Het is boven alles belangrijk dat de man goed begeleidt wordt en in een liefdevolle 

omgeving kan bekomen van de emoties. Veel aandacht is in deze fase cruciaal. 

 

Soms was het slachtoffer tijdens het misbruik nog te jong om zich de feiten te herinneren. 

Meestal heerst in het lichaam van deze man altijd wel een gevoel: ‘ooit is er iets gebeurd, wat 

weet ik niet, maar het was iets’. Door indrukken van het lichaam kunnen ook zulke jonge 

verhalen een verdere reconstructie krijgen zodat ook deze feiten niet onbelicht blijven. Al zal 

het verwerkingsproces voor deze slachtoffer over het algemeen iets langer duren.  
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Fase 5: De relatie met de dader uitmaken 

Deze fase is de ontknoping. De persoon zit niet meer vast in de gebeurtenissen van vroeger, 

maar is losgekoppeld. De macht die de dader door het geheim op het slachtoffer uitoefende, is 

weggevallen. Soms moet er een echte relatie met de dader stopgezet worden, anderzijds kan 

het zijn dat die relatie louter de machts- of emotionele relatie is. Het slachtoffer is niet meer in 

de greep van de dader, wat een plotse verandering van levenswijze kan meebrengen. Dit kan 

voor veel verwarring en angst zorgen. Men komt namelijk in een soort niemandsland terecht 

waar men eventjes bang is om in te verdrinken. Opnieuw is een goede steun van de omgeving 

van de man hier onontbeerlijk. In de volgende fase wordt dan geleerd om met de nieuwe 

situatie om te gaan. 

 

Fase 6: Opnieuw ordenen en herindelen van de eigen overtuigingen 

Deze fase is bedoeld om het leven terug op te nemen. Nu pas wordt duidelijk welke kloven 

allemaal geslagen zijn door het misbruik.148 De tijd is gekomen om een eigen persoonlijkheid 

op te bouwen en om eigen beslissingen te maken over waar men naartoe wil met zijn leven.149  

 

Meestal wordt in deze fase pas duidelijk welke seksuele voorkeur men nu eigenlijk echt heeft. 

Daarvoor was die voorkeur eerder gekoppeld aan de gevoelens na het seksueel misbruik, nu 

kunnen die gevoelens daar afstand van nemen en een eigen seksuele voorkeur ontwikkelen.150 

De seksuele zelfontplooiing is namelijk één van de basisvoorwaarden om de eigen 

persoonlijkheid uit te bouwen.151 Dit is de fase van het leven terug in te richten en te zoeken 

wat de persoon wilt. Soms is het nu tevens de tijd om een reële confrontatie met de dader aan 

te gaan. De man is nu zelfstandig en onafhankelijk en waarschijnlijk voldoende krachtig om 

met de steun van zijn omgeving de dader recht in de ogen te kijken. 
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Terwijl men alles op een rijtje zet, wordt nu duidelijk welke dingen aan het misbruik 

verbonden waren. Ze werden als het ware opgeslokt door het zwarte gat van het misbruik. 

Hiermee worden dingen zoals seksualiteit, intimiteit, romantiek, aandacht, macht, verlangen, 

liefde, bestaansrecht, … bedoeld. Er wordt nu duidelijk wat er al voor het misbruik was, waar 

het misbruik een antwoord op was en er daardoor aan verbonden geraakt was en wat er 

precies bij de dader hoort. 

 

Fase 7: Betekenis geven 

Dit is de laatste fase van het verwerkingsproces. In deze fase geeft het slachtoffer de 

gebeurtenissen een plaats in zijn leven. Men zoekt het antwoord op de vraag ‘dit moest mij 

overkomen omdat …’ of op de vraag ‘indien ik dit niet had meegemaakt, dan had ik niet …’ 

Daardoor geeft men een positieve wending aan de gebeurtenissen en bepaalt het misbruik het 

leven van de mannen niet meer. In deze fase kan men de beslissing overwegen om de dader te 

vergeven.152 

 

Feiten verwerkt hebben, betekent niet dat men ze vergeten is. Vergeten kan in deze gevallen 

bijna nooit. Men kan wel leren leven met de gebeurtenissen, daarom is het zo belangrijk om 

het verwerkingsproces tot een goed einde te brengen. De dader heeft veel verwoest bij de 

slachtoffers, maar ondanks alles toont de man dan dat ze hem niet klein krijgen. 

 

6.6 Bevindingen uit het eigen onderzoek 

Het eerste wat opviel aan het onderzoek was dat de respondenten uit alle soorten klassen en 

standen kwamen. Zowel studenten als bedienden, arbeiders, managers, gepensioneerden, 

arbeidsongeschikten, … waren aanwezig. De ene persoon die gepensioneerd is, is dit reeds op 

heel jonge leeftijd en vooral door de feiten die zich afspeelden. 

De meeste respondenten werden al op heel jonge leeftijd slachtoffer. Vijf jaar kwam naar 

boven als minimumleeftijd voor seksueel getinte aanrakingen. Voor de andere categorieën 
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feiten kwam 6 jaar als minimum bovendrijven. Deze leeftijd geldt ook voor penetratie. 

Daarbij gaven de meeste aan dat het misbruik verschillende jaren duurde. Het gemiddelde 

bedroeg ongeveer een vijftal jaren. Zelden was het misbruik eenmalig. Één respondent 

verdraagt de feiten al 26 jaar en nog steeds komt er geen einde aan. 

 

De gevolgen voor de slachtoffers waren meestal aanzienlijk. Vooral psychologische gevolgen 

werden het meest ervaren. Problemen in het sociaal functioneren stond op de tweede plaats. 

De derde plaats werd gedeeld door onmiddellijke gevolgen en problemen met seksualiteit. Als 

laatste kwamen lichamelijke gevolgen. Blijkbaar werden de meeste lichamelijke klachten na 

een tijd vergeten en duurden deze gevolgen niet verder tot het huidige leven. Al waren er 

natuurlijk uitzonderingen hierop. 

Als onmiddellijke gevolgen werden genoemd: geremdheid op vlak van relaties, zichzelf 

beschermen door in een ‘schelp’ te kruipen, een dissociatieve identiteitsstoornis, 

depressiviteit, zelfdestructief gedrag, moeite met de focus op zichzelf door anderen, 

schaamtegevoel, laag vertrouwen in de medemens, een muur rond zich bouwen, 

identiteitsverlies of –verandering, een masker opzetten, seksverslavingen, … 

Gevolgen voor het lichaam die nu nog steeds verder duren, werden zoals gezegd niet zoveel 

aangehaald. Toch kwamen volgende gevolgen aan het licht: gevoeligheid aan de anus, 

concentratieproblemen, slaapproblemen, veel last van maagzuur, een pijnlijke schouder, 

angstaanvallen, hyperventilatie, verstoorde opwinding, depressie, medicatieverslaafdheid, … 

De gevolgen voor het sociaal functioneren waren ondermeer een gebrek aan zelfvertrouwen, 

de eigen mening niet durven verkondigen, scheidingen, moeite om samen met mannen alleen 

in een gesloten ruimte te verblijven, moeilijkheden met vertrouwen, moeite met dominantie, 

geen relatie durven/kunnen aangaan, met de verkeerde mensen in contact komen, angst voor 

lichamelijk contact, sociale geremdheid en arbeidsongeschiktheid. 

De gevolgen voor de seksualiteit zijn meestal terug te brengen tot een verstoorde beleving van 

relaties en erotiek, onzekerheid tijdens het vrijen, schuldgevoelens indien de partner niet 

klaarkomt, seksverslavingen, moeilijkheden om een seksuele relatie aan te gaan en tijdens het 

vrijen telkens opnieuw aan de dader denken. Één respondent gaf aan teruggetrokken te zijn in 

interacties met kinderen uit angst om zelf dader te worden. 

De psychologische gevolgen waren voor de respondenten uit de survey het grootst. De hierna 

genoemde gevolgen kwamen ondermeer tot uiting: onzeker gevoel indien men de dader 

tegenkomt, een laag zelfbeeld, telkens opnieuw nood aan bevestiging, moeilijkheden met 

zelfbeheersing, post traumatische stressstoornissen, zichzelf nutteloos voelen, depressies, 
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leven in het verleden, herbelevingen, nood aan verschillende therapieën, vervroegde 

pensionering om psychische redenen, algemene onzekerheid, angstaanvallen en 

persoonlijkheidsstoornissen. Één respondent gaf aan dat hij nog steeds een verlangen voelt om 

door de dader misbruikt te worden. Doordat dit toch een niet alledaags gevolg is van seksueel 

misbruik wordt hieronder de persoon zelf geciteerd: “Ondanks alles wat mijn moeder me heeft 

aangedaan, gaat er geen dag voorbij dat ik niet maar al te graag door haar bevredigd wil 

worden, ook al heb ik voor mezelf beslist dat er een einde aan moet komen. Die drang is zo 

erg dat al de tijd dat ik probeer om elke situatie te mijden die zou kunnen uitmonden in 

sexuele handelingen tussen ons, in een vingerknip toch gebeuren als moeder me na zoveel tijd 

toch opnieuw weet te verleiden/misbruiken.” 

Een aantal gevolgen werden in de literatuur in andere categorieën geplaatst. Omdat de 

slachtoffers de gevolgen echter zo aanvoelen in de categorieën zoals zij ze geplaatst hebben, 

werden ze hier ook zo weergegeven. 

 

Doordat in de literatuur meermaals naar voor kwam dat er bij slachtoffers van seksueel 

misbruik vaak een verwarring heerst rond hun seksuele geaardheid werd ook dit nagevraagd 

in de survey. Slechts drie mannen in de survey zijn homoseksueel, vier anderen zeggen 

biseksueel te zijn. Één iemand gaf geen antwoord op deze vraag en de rest (9) is hetero. 

Vooral de hetero’s gaven aan dat hun seksuele geaardheid niets met het misbruik te maken 

heeft. Drie respondenten antwoordden dat hun seksuele geaardheid juist wel met het misbruik 

te maken heeft. Onder deze drie respondenten waren 1 biseksueel, 1 homoseksueel en 1 

heteroseksueel. Vier respondenten wisten niet of dit verband met elkaar hield en waren 

hierover nog altijd aan het twijfelen. Negen personen antwoordden radicaal geen verband 

ertussen te zien. Opnieuw was er één persoon die het antwoord bijster bleef. Het viel op dat de 

meesten ooit wel getwijfeld hadden aan hun seksuele geaardheid door het misbruik, wat 

volledig in lijn ligt met de literatuur. 

 

Over hoe de slachtoffers het verwerkingsproces hebben doorgemaakt, antwoordden ze 

voornamelijk door het praten met vrienden en familie erover, door het doorheen de tijd te 

laten slijten, door totaal niets te zeggen en te doen alsof er niets gebeurd was, door 

begeleiding van psychologen, door alles proberen te vergeten en door weg te kruipen achter 

een masker. Maar liefst 8 respondenten hebben de feiten nog steeds niet verwerkt of zijn nog 

bezig met hun verwerkingsproces. Één van deze personen denkt dat een aangifte zijn 
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verwerkingsproces positief zal beïnvloeden. Het verwerkingsproces is dus moeilijk en lang 

om te doorlopen. 

 

Veel kinderen die seksueel misbruik meemaken, hebben verwarrende gevoelens zoals we zien 

in de literatuur, ook dit werd dus nagetrokken in de survey. Op de vraag hoe ze zich voelden 

tijdens de periode van het misbruik antwoordden ze meestal: onzeker, verward, ingesloten (‘ 

het gevoel niet weg te kunnen. Angstig afwachten wat er zou gebeuren’), angstig, 

schuldgevoelens, het gevoel dat ze de daden zelf uitgelokt hadden, eenzaamheid, vreemd, de 

gedachte dat ze wel homo moesten zijn, opwinding, positieve spanning, walging, depressief, 

destructief, vies, vuil, leeg, onwetend over wat er gebeurde, zwak, minderwaardig, sociaal 

ongewenst.  

Iemand drukte de verwarring heel goed uit: “goed eigenlijk. Het was mijn eerste echte 

seksuele ervaring. Je ziet dat op die moment niet verkeerd. Er gebeurde wel zaken die je niet 

graag had, maar die probeerde je te vergeten. Wat het voor een jongen zo ongelooflijk 

verwarrend maakt is het feit dat je ook klaarkomt ondanks dat je het niet wilt.” Een andere 

persoon verwoordde de gevoelens op deze manier: “enerzijds euforisch/opwindend op het 

moment zelf wanneer ik klaarkwam. Anderzijds ziekelijk, kapot van binnen, zag ik mezelf 

steevast als verkrachter, kon ik mezelf niet eens aankijken in de spiegel.” 

 

Alle 17 respondenten antwoordden dat het besef over het misbruik pas later kwam. Bij velen 

zelfs pas veel later, jaren na de feiten. Ze wisten over het algemeen wel dat er iets niet klopte, 

maar wisten niet wat. Niemand onder hen had dus op het moment van de feiten een volledig 

besef over wat hen overkwam. De informed consent uit het vorige hoofdstuk kan dus nooit 

voldaan zijn vermits de kinderen niet volledig op de hoogte waren over wat hen overkwam.153 

Twaalf jongens werden door hun dader op de een of andere manier ‘gevraagd’ te zwijgen, de 

manieren waren ondermeer chantage, zeggen dat ze gestraft zouden worden, bedreiging met 

de dood, zeggen dat er toch niemand hen zou geloven als kind, zeggen dat broer of zus iets 

zou overkomen als het uitlekte, zwijggeld betalen, bedreiging met een zakmes, zeggen dat hij 

het anders tegen de ouders van het kind zou zeggen en emotionele chantage.  

                                                
153 ABEL, G.G., BECKER, J.V. en CUNNINGHAM-RATHNER, J., ‘Complications, consent and cognitions in 

sex between children and adults’, International Journal of Law and Psychiatry, 1984, 89-103. 
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Een respondent werd emotioneel gechanteerd door te zeggen dat de dader alles zou verliezen 

indien hij het zou vertellen, maar op hetzelfde moment gaf de dader de toestemming om het te 

zeggen en legde daarbij de verantwoordelijkheid en de zware druk bij het kind.  

 

6.7 Conclusie 

Zeventien slachtoffers werden bevraagd in de survey, de resultaten dienden opnieuw 

voornamelijk als toetsing van de literatuur. 

 

Wat betreft het slachtofferprofiel komt naar voor dat slachtoffers uit alle soorten klassen, 

standen en gezinnen komen. Het misbruikgezin is dus geen achtergesteld gezin, net zoals in 

de literatuur vermeld werd. Over de emotionele hechting in het gezin werden geen vragen 

gesteld en kunnen dus geen uitspraken gemaakt worden. Waar in de literatuur gezegd wordt 

dat de piekleeftijd in de puberteit ligt en jongens later slachtoffer worden dan meisjes, moet 

gezegd worden dat in het onderzoek een aantal jongens ook al heel vroeg (rond de leeftijd van 

6 jaar) slachtoffer werden. Dit is dezelfde leeftijd als de meisjes in de literatuurstudie. Wel 

bleek ook in het onderzoek dat een aantal mannen pas in de puberteit voor het eerst benaderd 

werd. Dit is een lichte nuance tegenover de literatuur, maar meer onderzoek is hier misschien 

nodig voor men echte conclusies kan trekken. 

 

Dezelfde gevolgen als in het literatuuronderzoek werden ook genoemd in de survey. Dit werd 

dus voornamelijk een bekrachtiging van de resultaten. Wel blijkt dat slachtoffers de 

psychologische gevolgen het zwaarst en moeilijkst ervaren. De lichamelijke gevolgen 

daarentegen bleken het minst zwaar ervaren. Een oorzaak daarvan kan zijn dat veel 

lichamelijke gevolgen, directe gevolgen zijn en in de loop van de tijd genezen (zoals 

laceraties, …). 

Er heerst inderdaad een verwarring over de seksuele geaardheid door de feiten, maar bij de 

meeste respondenten is die verwarring opgeklaard. Het is niet waar dat alle misbruikte 

jongens homo zouden zijn, wat ook niet beweerd werd in de literatuur, maar wat soms 

beweerd wordt in de volksmond. Slechts 3 respondenten bleken uiteindelijk homo te zijn, 4 

anderen beweerden biseksueel te zijn. In totaal is dus iets minder dan de helft niet 

heteroseksueel, maar dit kan veroorzaakt zijn door zelfselectie en door het feit dat de survey 

op verschillende ‘holebi-sites’ gepost werd. Slechts 3 respondenten vertelden dat hun 
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geaardheid door het seksueel misbruik kwam. Een aantal was hierover echter nog aan het 

twijfelen. 

Maar liefst 8 respondenten zegt na al die jaren nog steeds met het verwerkingsproces bezig te 

zijn. Anderen gaven aan dat praten met familie of therapeuten hun geholpen heeft. Een klein 

deel antwoordde echter dat ze de feiten een plaats gaven door te zwijgen en alles op zichzelf 

te verwerken. Of dit al dan niet een goede strategie is, wordt hier in het midden gelaten, 

tenslotte doet iedereen wat hij wilt. Het staat alleszins buiten kijf dat het verwerkingsproces 

een moeilijk en lang te doorlopen proces is. 

In de literatuur werd gesproken over de verwarrende gevoelens van kinderen tijdens het 

misbruik. Doordat jongens vaak ook een erectie krijgen, vragen ze zich af of ze de feiten niet 

zelf gewild hebben. Dit kwam integraal terug in het onderzoek. Ook andere verwarrende 

gevoelens zoals zichzelf voortdurend vies voelen, waren ook vertegenwoordigd in de survey. 

Het besef wat er eigenlijk gebeurde met hen kwam bij alle respondenten pas veel later. De 

stelling dat pedofielen aannemen over de informed consent kan dus nooit gelden aangezien de 

jongens geen volledige kennis bezitten van de feiten op dat moment. Twaalf jongens werden 

tevens op de een of andere manier gevraagd het als een geheimpje te bewaren. Bij sommige 

werd dit zelfs begeleid met bedreigingen. Aangezien dit als een extra moeilijkheid wordt 

beschreven in de literatuur, kan men dit waarschijnlijk doortrekken naar de respondenten al 

wordt dit niet door de personen zelf aangehaald. 

 

Over het algemeen bevestigen en bekrachtigen de resultaten van het onderzoek de literatuur. 

Er werd maar op een vlak een lichte afwijking gesignaleerd, maar het onderzoek is opnieuw 

niet representatief genoeg om hierover een stelling in te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Masterproef Smets Caroline 70

 

7. Het taboe 

7.1 Inleiding 

Op het seksueel misbruik van kinderen, en hier dan vooral van jongens, rust er nog steeds een 

enorm taboe. Cijfers liegen er niet om. De meeste jongens komen nooit uit voor hun 

ervaringen en zwijgen in alle talen. Daarom heerst er nog steeds een groot dark number in de 

cijfers.  

 

Hoeveel jongens er in België misbruikt worden, is niet geweten. Met mondjesmaat lekken 

deze dagen in de media gevallen van seksueel misbruik door de katholieke kerk uit. De 

slachtoffers zijn bijna allemaal jongens. Zwaar getroffen jongens die eindelijk hun verhaal 

kunnen doen en het verwerkingsproces kunnen voortzetten. Elk nieuw verhaal is een stap in 

de goede richting, elk nieuw verhaal kan de drempel voor een andere jongen verlagen om ook 

naar buiten te treden. Er zit echter ook een keerzijde aan de medaille. Men linkt seksueel 

misbruik van jongens nu steeds meer aan de katholieke kerk en zijn priesters. Toch moet het 

misbruik niet zo ver gezocht worden. Net zoals bij meisjes worden ook jongens slachtoffer in 

de eigen huiskamer, door de eigen familieleden of vrienden, maar dat is nog steeds een heel 

groot taboe. 

Er wordt geschat dat maar zo’n 3 tot 20% van alle zedenfeiten aangegeven wordt.154 Een kort 

rekensommetje zegt dan dat 80 tot 97% van alle zedenfeiten nooit aangegeven worden. Hier 

worden zowel jongens als meisjes in meegerekend, maar de hoeveelheid is gigantisch. Er is 

duidelijk nog veel werk aan de winkel als men echt met een slachtoffer wil rekening houden. 

Toch worden er elk jaar meer aangiften gedaan, een duidelijke stap in de goede richting dus. 

Het pad is echter nog lang om het volledige taboe op te heffen. 

Slachtoffers zenden altijd signalen uit, bewust of onbewust (supra). Signalen zoals de 

broekjes uitdoen van andere kinderen op school, seksueel geladen spelletjes spelen of 

schoolresultaten die plots naar beneden donderen.155 Slachtoffers worden echter nog steeds 

vaak niet geloofd, zelfs in de rechtbank omdat ze zogezegd te jong zijn om waarheidsgetrouw 

getuigenissen af te leggen (infra).156 

                                                
154 DAALDER, A. en ESSERS, A., l.c., 354-368. 
155 PUTTAERT, D., o.c., 10. 
156 MEUWESE, S., l.c., 68-77. 
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Een echte omvang van het taboe is dus niet bekend en zal nooit bekend zijn. Net zoals bij veel 

misdrijven zal er ook hier altijd een dark number zijn. Toch moet men dit zo klein mogelijk 

trachten te houden. Een kennis van de oorzaken en gevolgen van het taboe kan ervoor zorgen 

dat men beter kan ingrijpen op die gebieden waar de nood het hoogst is. Daarom zal er verder 

op ingegaan worden in dit hoofdstuk. 

 

7.2 Oorzaken van het taboe 

Zolang er zo’n groot dark number heerst, zal er een taboe blijven hangen rond mannelijke 

slachtoffers van seksueel misbruik. Om het dark number te verkleinen, moet het 

aangifteaantal en de aangiftebereidheid verhogen. Dit kan men alleen maar door structurele 

tekortkomingen waardoor het slachtoffer geen erkenning krijgt, aan te passen en de kennis 

van de behandelende personen te verhogen.157 

 

7.2.1 Structurele fouten 

Dikwijls is er geen andere getuige dan het slachtoffer zelf en heeft de persoon angst om zijn 

woord tegen het woord van de dader uit te brengen. Het justitieapparaat in België werkt ook 

afschrikwekkend naar slachtoffers toe. Het is en blijft voorlopig nog steeds dader-

georiënteerd. Een goed slachtoffer is voornamelijk een goed inzetbare getuige om de zaak 

rond te krijgen.  

 

Het slachtoffer moet zelf allerhande stappen ondernemen om op de hoogte te blijven van ‘zijn 

dader’ en wordt meestal alles behalve recht aangedaan. Dit blijkt opnieuw uit de 

mediaberichtgeving van de pedofilieaffaire van de katholieke kerk. Laatst bleek dat 

slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden geen uitnodiging kregen voor de verschijning 

voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Slachtoffers worden door justitie niet voldoende 

erkend en betrokken. Zelfs zoveel jaar na de Dutroux-affaire zit België nog steeds niet op het 

juiste niveau.158 Een veroordeling is vaak voor het slachtoffer al voldoende, omdat dan 
                                                
157 VAN DIJK, J.J.M., GROENHUIJSEN, M.S. en WINKEL, F.W., ‘Victimologie, Voorgeschiedenis en stand 

van zaken’, Justitiële Verkenningen, 2007, 9-29. 
158 DELEPELEIRE, Y., ‘Gerecht loopt slachtoffers seksueel misbruik alweer voorbij’, Het Nieuwsblad, 6 

augustus 2010, p.2-3. 
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officieel wordt vastgelegd dat de dader ook effectief schuldig is en het niet de wilde fantasie 

van het slachtoffer was. Wat de veroordeling precies inhoudt, is meestal voor het slachtoffer 

van ondergeschikt belang.159 Soms wil het slachtoffer zelfs niet dat de dader wordt 

gearresteerd, soms wil het gewoon dat de situatie kalmeert en het misbruik stopt.160 De 

slachtofferhulpverlening is de laatste jaren echter enorm uitgegroeid en is stap voor stap op 

weg om het slachtoffer bij al zijn vragen, angsten en problemen te kunnen begeleiden161 Het 

slachtoffer heeft vooral nood aan informatie, betrokkenheid, erkenning en opvang.162 De 

aangiftebereidheid zal stijgen naarmate dat het slachtoffer het gevoel heeft dat hem recht 

wordt gedaan in de samenleving. De hervorming van het wetboek van strafvordering dat al 

enkele jaren op de lange baan wordt geschoven zou de positie van het slachtoffer ruimschoots 

verbeteren. De ‘Grote Franchimont’ laat echter nog steeds op zich wachten.  

 

De grote loyaliteit van slachtoffers naar hun daders toe is ook een grote factor tot de geringe 

aangiftebereidheid. Vooral bij incest worden de feiten veel binnenshuis opgelost. Het 

misbruik komt ter ore van het gezin en binnen het gezin wordt naar een oplossing gezocht. De 

dader geeft de feiten toe, verontschuldigt zich en belooft om zich te laten begeleiden. Hij of 

zij zweert dat het niet meer zal gebeuren en daarmee is de kous af. Wanneer de feiten zich 

echter herhalen, zal misschien wel naar de politie gestapt worden, maar niet in eerste instantie. 

De moeder speelt ook een grote rol in de mogelijkheid om aangifte te doen. Meestal wordt 

deze figuur als een eerder ontmoedigende persoon gezien in de stap naar aangifte. Ze heeft 

dus vooral een sussende rol.163 

Soms hebben slachtoffers angst voor de gevolgen van hun aangifte en blijven ze daarom 

zwijgen. Aangifte kan tot gevolg hebben dat de dader, soms de kostwinner van de familie, 

opgepakt en opgesloten geraakt, maar het kan ook een uithuisplaatsing zijn of uitstoting uit de 

familie. Anderzijds, als ze niet geloofd worden omdat de dader genoeg stroop smeert of door 

                                                
159 MEUWESE, S., l.c., 68-77. 
160 HIRSCHEL, D. en HUTCHISON, I.W., ‘The Voices of Domestic Violence Victims: Predictors of Victim 

Preference for Arrest and the Relationship Between Preference for Arrest and Revictimization’, Crime and 

Delinquency, 2003, 313-336. 
161 MEUWESE, S., l.c., 68-77. 
162 VAN CAMP, T., ‘Een evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers: een kwalitatief 

onderzoek in twee gerechtelijke arrondissementen’, Panopticon, 2007, 86-89. 
163 MEUWESE, S., l.c., 68-77. 
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gebrek aan bewijsmateriaal de dader vrijuit gaat, kan het een escalatie van het geweld met 

zich meebrengen.164 

 

7.2.2 Gebrek aan kennis 

Achteraf gezien blijkt voor veel slachtoffers die de stap naar aangifte toch zetten, deze 

ervaring het trauma nog groter te maken in plaats van een eerste stap in het verwerkingsproces 

te zijn.165 Ze weten meestal niet wat hen overkomt in het politiebureau, de vragen die gesteld 

worden, zijn onverbloemd en indringend en meestal druipt het gesprek over van het 

wantrouwen en achterdocht. Hierin speelt voornamelijk de leeftijd en de positie van het 

slachtoffer een grote rol in hoe het gesprek zal uitdraaien.166 

 

Eén van de vereisten om tot een goede rechtspraak te komen is de kwaliteit van de 

verklaringen. Vroeger en nu nog steeds, werd nogal eens denigrerend gedacht over de 

getuigenissen die afgelegd werden door kinderen. Hun geheugen zou niet in staat zijn om 

correct dingen uit een verleden terug op te rakelen. Onderzoek wijst echter uit dat het 

geheugen van een kind niet of nauwelijks onderdoet voor dat van een volwassene. Er zijn 

echter maar een aantal factoren die de herinneringen van kinderen kunnen beïnvloeden.  

Ten eerste zijn kinderen soms nog heel jong wanneer ze misbruikt worden. Het besef dat de 

handelingen voorwerp van een misdrijf uitmaken, komt dan pas veel later. Vooral wanneer 

het misbruik wordt genormaliseerd in het gezin of de familie. Achteraf moet het kind dan 

trachten om de flarden van herinneringen tot een consistent en logisch samenhangend geheel 

op te bouwen.  

Ten tweede is het geheugen op verschillende manieren onderverdeeld. Eén van die manieren 

is het onderscheid tussen het episodische en semantische geheugen. Wanneer men een 

gebeurtenis meemaakt, wordt dat zorgvuldig bewaard in het episodische geheugen. Algemene 

kennis daarentegen wordt opgeslagen in het semantische geheugen. Het betreft hier vooral 

zaken die veel in het leven gebruikt worden zoals kleurenkennis, hoe men moet afwassen, 

gesprekken voeren, … Als een gebeurtenis dus veel wordt uitgevoerd, zoals het herhaald 

misbruiken van een kind, komt het niet meer terecht in het episodische geheugen, maar in het 

                                                
164 HIRSCHEL, D. en HUTCHISON, I.W., l.c., 313-336. 
165 DEVILLET, J., Ik was 14 en werd misbruikt door een priester, Gent, Sea-n, 2010, 160 p. 
166 MEUWESE, S., l.c., 68-77. 
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semantische geheugen. Het nadeel hiervan is dat belangrijke details verloren gaan. Men weet 

ook niet meer wanneer precies men voor het eerst afgewassen heeft, … Zo kan het ook 

vergaan met herinneringen over het misbruik. Men weet niet meer wanneer precies, hoeveel 

keer, … 

De laatste factor is verdringing. Indien een persoon, vooral kinderen, iets heel traumatisch 

ervaren, proberen ze daar niet meer aan te denken. Dit kan zo ver gaan dat ze zich de feiten 

echt niet meer kunnen herinneren. Al zal het lichaamsgeheugen de gebeurtenissen niet 

vergeten zijn en er waarschijnlijk wel een gevoel zal blijven hangen ‘er is iets gebeurd’. De 

herinneringen komen dan in combinaties van intense flashbacks of herbelevingen en een 

aanvankelijk onvermogen tot bewuste reproductie van de feiten. 

 

Er is dus geen reden om te veronderstellen dat kinderen niet waarheidsgetrouw kunnen 

getuigen, maar men moet rekening houden met voorgaande factoren die de getuigenis kunnen 

beïnvloeden.167 Indien men echter niet met deze factoren rekening houdt en men interne 

contradicties als een teken beschouwd dat het verhaal verzonnen is, ontstaan er grote 

problemen. Belangrijke getuigenissen voor schandalen worden dan terug in de doofpot 

gestopt, denk maar aan het lot dat Regina Louf (getuige X1) beschoren was.168 Daardoor en 

door het feit dat kinderen snel secundair gevictimiseerd worden, vereist het verhoren van 

kinderen speciale vaardigheden. Dit kan niet door eender welke rechercheur worden 

uitgevoerd. De politiefunctionarissen dienen een speciale opleiding te krijgen en moeten aan 

extra voorwaarden voldoen. De verhoren moeten tot een minimum beperkt worden aangezien 

bij ieder herverhoren een deel suggestiviteit van de ondervragers overgenomen wordt door het 

kind waardoor het verhaal enigszins vertekend kan worden.169 

De politieman die instaat voor de eerste opvang moet een gevoel van veiligheid en 

vertrouwen uitstralen. Het kind moet op zijn gemak gesteld zijn. De ondervrager dient op de 

hoogte te zijn van de cognitieve, emotionele, seksuele ontwikkeling van een kind, het systeem 

van gezinsdynamiek, … Het taalgebruik moet eveneens aangepast worden aan het niveau van 

het kind. 

                                                
167 RASSIN, E, ‘Bewijsproblematiek in misbruikzaken, Getuigenverklaringen van jeugdige slachtoffers’, 

Justitiële Verkenningen, 2000, 90-100. 
168 LOUF, R., Zwijgen is voor daders, de getuigenis van X1, Antwerpen/ Baarn, Houtekiet, 1998, 7-13. 
169 RASSIN, E, l.c., 90-100. 
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Enkel indien de vertrouwenspersoon aangifte doet, moet deze persoon onmiddellijk verhoord 

worden, anders komt het kind voor. Men moet bij de vertrouwenspersoon peilen naar de 

huidige situatie, de exacte woorden van het kind en of het kind eventueel in gevaar is. 

Het kind moet verhoord worden door middel van open vragen. De interviewer werkt een 

topiclijst af en slechts aan het einde mogen eventueel gesloten vragen gesteld worden die 

aansluiten bij de antwoorden van het kind. De vragen mogen niet suggestief zijn en de 

verhoorder mag alleen op een neutrale wijze het kind aansporen of complementeren om de 

voortgang van het gesprek te waarborgen. Selectieve bekrachtiging wordt hierbij uiteraard 

zoveel mogelijk vermeden. Het verhoor wordt audiovisueel opgenomen bij kinderen beneden 

14 jaar. Zo worden niet alleen de exacte bewoordingen vastgelegd, maar ook andere niet 

verbale uitdrukkingen zoals slikken, stiltes, trillen, … De tape dient ook om het aantal 

verhoren tot een minimum te beperken en te gebruiken bij een eventuele rechtszaak. Zo krijgt 

de rechter een beter, ongenuanceerd beeld van de feiten. Het kind kan steeds weigeren om het 

verhoor te laten opnemen. 

Het verhoor moet in een kindvriendelijke, maar neutrale en sobere ruimte worden afgenomen. 

De duur en hoeveelheid worden tot het minimum beperkt en er worden eventueel pauzes 

ingelast indien dit nodig zou zijn. De minderjarige wordt in eerste plaats alleen gehoord, doch 

er kan, op aanvraag van de minderjarige, een vertrouwenspersoon mee zetelen in de 

verhoorkamer. Deze vertrouwenspersonen mogen niet in het zicht van het kind zitten, maar 

wel in het bereik van de camera. Ze mogen op geen enkele wijze het gesprek interveniëren. Er 

moet opgepast worden voor vertrouwenspersonen zoals één van de ouders bij een 

echtscheiding, een behandelende arts of met een persoon die later nog verhoord dient te 

worden met betrekking tot dezelfde feiten.  

Als het kind moet verschijnen in de rechtszaal, kan een getuigenis via een videoconferentie 

worden georganiseerd of wordt het oogcontact tussen verdachte en slachtoffer tot een 

minimum beperkt.170 

 

Er worden helaas inderdaad soms valse aangiften gedaan. Dit, samen met de dadergerichte 

justitie in ons land waar het vermoeden van onschuld heerst, zorgt ervoor dat soms de dader 

meer wordt geloofd dan het kind. Dit kan ervoor zorgen dat mogelijke vals positieven 

inderdaad uit het systeem worden gelicht. Anderzijds zal dit er helaas voor zorgen dat vals 

negatieven ook uit het systeem worden gelicht en het slachtoffer dus in gevaar komt. Dit is 

                                                
170 STEGEN, K., ‘Dossier: verhoor van kinderen’, Politiejournaal, 2000, 10-12. 
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bijvoorbeeld het geval wanneer besloten wordt om het kind toch niet uit huis te plaatsen 

omdat men niet genoeg bewijzen heeft voor het misbruik en er toch misbruik plaatsvindt. Hier 

komt het kind ernstig in gevaar als de dader wraak wil nemen op de verklikking van het 

kind.171 Eigen vooroordelen van de politieagent moeten aan de kant geschoven worden en er 

moet een zo objectief mogelijke inschatting van het gevaar gemaakt worden. Dit wil echter 

niet zeggen dat er koel en afstandelijk met het slachtoffer mag omgegaan worden. Het 

slachtoffer moet zich erkend en gehoord voelen.172 

Bourguignont somt een aantal richtlijnen op voor politie omtrent partnergeweld. Sommige 

echter kunnen doorgetrokken worden naar kindermisbruik. Richtlijnen zoals geweld is 

onaanvaardbaar, in welke omstandigheden dan ook; de politieagent dient het vertrouwen van 

het slachtoffer te winnen om tot een aangifte te kunnen overgaan en dat de nodige tijd moet 

worden genomen om het slachtoffer te horen en de woorden trouw weer te geven zoals ze 

gezegd werden en in de juiste context.173 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de aangiftebereidheid door middel van volgende factoren 

bepaald wordt: de positie en de leeftijd van het slachtoffer, de formele klachtvereiste voor een 

aantal zedenmisdrijven, de rol van de hulpverleners, de deskundigheid bij de politiekorpsen 

en de sociale context of de samenleving.174 

Zoals we gezien hebben met de pedofilie-affaire van de katholieke kerk opent elke 

pedoseksuele zaak die in de media wordt uitgespit, nieuwe deuren voor de slachtoffers die 

nog verborgen blijven. Vaak is dat het extra duwtje die ze nog nodig hadden om ook naar 

buiten te treden en zo gaan hele schandalen aan het rollen. Iedere zaak die opgehelderd wordt, 

is een stap in de goede richting om het taboe op te heffen.175 Toch moeten we ons behoeden 

voor een massahysterie wanneer feiten uitgebreid door de media besproken worden. Het kan 

de indruk wekken dat iedereen een potentiële pedoseksueel is en dat niemand in onze 

samenleving te vertrouwen is. Hoewel we inderdaad op ons hoede moeten zijn indien we 

                                                
171 RASSIN, E, l.c., 90-100. 
172 GOVERS, D. en WILLEMS, I., ‘De mechanismen achter partnergeweld, Machtsverhouding tussen partners 

en de rol van de politie’, Het politiejournaal, 2008, 13-21. 
173 BOURGUIGNONT, A., Circulaire en matière de violence au sein du couple, Parket van de Procureur des 

Konings, Luik, augustus 2004. (omzendbrief). 
174 MEUWESE, S., l.c., 68-77. 
175 MEUWESE, S., l.c., 68-77. 
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signalen herkennen van seksueel misbruik, is vertrouwen in de medemens één van de 

fundamentele waarden van onze samenleving die behouden moeten blijven.176 

 

7.3 Gevolgen van het taboe 

Veel misbruikte meisjes en jongens komen vroeg of laat in de prostitutie terecht. Sommige 

blijven dit later ook als beroep uitoefenen, anderen kunnen zich met veel moeite losscheuren 

uit dit milieu. Andere gevolgen kunnen zijn dat het kind uit de familie gerukt wordt en 

geplaatst wordt. Zo komt het zelfs soms in een nog ergere situatie terecht. Het kind kan als 

jongere of als volwassene psychiatrische problemen krijgen waardoor het opgenomen wordt 

in een psychiatrische instelling. In de literatuur wordt ook veel melding gemaakt van 

slachtoffers die verslaafd geraken aan alcohol en drugs. Een slachtoffer kan eetstoornissen 

krijgen zoals boulemie en kan tot ver in de volwassenheid problemen ervaren tijdens het 

vrijen. Een slachtoffer van seksueel misbruik komt later vaak terecht in extremen, ofwel zijn 

en willen ze het ene volledige uiterste ofwel volledig het andere, de gulden middenweg wordt 

door velen vergeten.177 De gevolgen (supra) zijn nog veel erger indien er een groot taboe 

hangt rond de misdrijven. Naast de gewone gevolgen van seksueel misbruik heeft het taboe 

rond seksueel misbruik eigen gevolgen voor het slachtoffer. De belangrijkste zijn meervoudig 

slachtofferschap en secundaire victimisatie.  

 

7.3.1 Secundaire victimisatie 

Individuen worden op verschillende manieren tot slachtoffer gelabeld, wat positieve en 

negatieve consequenties heeft voor hen en hun omgeving. De gevolgen van een misdrijf zijn 

meestal veel groter dan eerst wordt gedacht. Het slachtoffer heeft vooral een geschokt 

vertrouwen in de omgeving en verliest zijn geloof in een rechtvaardige wereld. Daarom moet 

een strafrechtelijke procedure zo ingericht worden om dat vertrouwen zoveel mogelijk te 

herstellen. Door verkeerde handelingen van personen en instituties die het wel goed met het 

slachtoffer voor hebben, wordt een persoon voor de tweede keer tot slachtoffer gelabeld. De 

oorzaak hiervan ligt in een gebrek aan kennis omtrent slachtofferschap, maar ook een 

                                                
176 BOGAERTS, S. en VANHEULE, S., ‘Angst voor de grote boze wolf, Maatschappelijke reacties op seksueel 

misbruik’, Justitiële Verkenningen, 2005, 48-57. 
177 PUTTAERT, D., o.c., 29-31. 
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structurele oorzaak ligt hiervan aan de basis. Het slachtoffer krijgt verschillende rollen: 

aangever, getuige, beledigde partij, … Er zijn echter maar weinig voorzieningen die het 

slachtoffer echt erkenning geven. Dat is nu net hetgeen wat slachtoffers verlangen: erkenning. 

Daardoor voelen veel slachtoffers zich buitengesloten, wat negatieve gevolgen heeft.178 Dit 

alles stigmatiseert een persoon en zorgt ervoor dat het secundair gevictimiseerd wordt naar de 

buitenwereld toe.179 

 

Een mogelijke oplossing van secundaire victimisatie kan een restorative-justice zijn. Het is 

vooral de conventionele afhandeling die secundaire victimisatie op gang brengt. De 

herstelgerichte procedures kunnen hier een welgekomen antwoord op bieden. Indien een 

slachtoffer niet tevreden is met het verloop van een conventionele procedure, verergeren de 

angst- en woedegevoelens ten aanzien van de dader en het justitiële apparaat. Onderzoek 

toont aan dat die gevoelens vlugger wegebben bij herstelgerichte procedures. Men kan zich 

hierbij wel de vraag stellen of hier niet een soort zelfselectie speelt. Het zijn misschien de 

slachtoffers die sowieso al minder haatgevoelens koesteren en vergevingsgezinder zijn die 

meestappen in het restorative justice gedachte. Deelnemers kunnen immers nooit verplicht 

worden.180 

 

7.3.2 Meervoudig slachtofferschap 

Sommige slachtoffers worden voortdurend opnieuw slachtoffer, dit noemt men het 

meervoudig slachtofferschap. Hier gaat het niet enkel om seksueel misbruik, maar ook ander 

slachtofferschap zoals van diefstal of geweldsmisdrijven. Er worden meestal zes verklaringen 

gegeven aan dit fenomeen.181 

 

 Precipitatie: De persoon werkt het misbruik in de hand. Dit is niet hetzelfde als de 

oorzaak ervan zijn. Soms gedraagt een persoon zich echter zodanig risicovol dat hij 

                                                
178 VAN DIJK, J.J.M., GROENHUIJSEN, M.S. en WINKEL, F.W., ‘Victimologie, Voorgeschiedenis en stand 

van zaken’, Justitiële Verkenningen, 2007, 9-29. 
179 PAUWELS, L., Etiologie, 2007-2008, Universiteit Gent, Gent. (syllabus). 
180 VAN DIJK, J.J.M., GROENHUIJSEN, M.S. en WINKEL, F.W., l.c., 9-29. 
181 SPARKS, R.F., ‘Multiple Victimization: Evidence, Theory and Future Research’, The Journal of Criminal 

Law & Criminology, 1981, 762-778. 



Masterproef Smets Caroline 79

het delict opzoekt. Of het delict wordt aangemoedigd door de persoon en zijn 

gedragingen of woordenschat. 

 Facilitatie: Het slachtoffer vergemakkelijkt het misdrijf door zich op risicovolle 

plaatsen te begeven. 

 Kwetsbaarheid: Sommige mannen zijn kwetsbaarder dan anderen omwille van 

bepaalde eigenschappen, gedragingen of sociale positie. 

 Gelegenheid: Dit is de meest noodzakelijke voorwaarde om slachtoffer te worden. Er 

moet gelegenheid zijn tot een misdrijf. Indien de dader een autodiefstal wil plegen, 

maar het slachtoffer heeft geen auto, zal er dus geen gelegenheid zijn en de diefstal 

dus niet voltrokken worden. De aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde formele en 

informele controle zal de gelegenheid tot een misdrijf ook doen dalen of stijgen. 

Indien men een kind wil aanranden, maar er is voortdurend een persoon bij het kind, is 

er informele controle en zal de dader niet zo vlug toeslaan. 

 Aantrekkelijkheid: Sommige objecten zijn kostbaarder en dus aantrekkelijker dan 

andere. Deze kostbare objecten zullen dus eerder voorwerp van een misdrijf vormen. 

 Straffeloosheid: Sommige slachtoffers hebben maar een beperkte toegang tot de 

politie en justitie en zullen dus niet snel aangifte doen. 

 

Indien dit geweten is, is het belangrijk om slachtoffers na hun eerste slachtofferschap dus 

goed op te vangen en te begeleiden. Het risico op revictimisering is immers het grootst 

onmiddellijk na het eerste slachtofferschap. Er ligt hier ook een grote rol voor preventie 

weggelegd. Vooral voor de groepen die via de kenmerken al uiterst kwetsbaar voor de dag 

komen.182 

 

Zowel primaire als secundaire preventie is een nood in deze moeilijke problematiek, de 

preventie wordt best al vroeg in de kindertijd opgestart. AISPAS (Association 

Interprofessionelle Spécialisée Dans La Prevention Des Abus Sexuels) is één van de 

organisaties die zich bezighoudt met preventie van seksueel misbruik. Als primaire preventie 

wordt de kinderen kennis aangeleerd om zichzelf te beschermen tegen onbekenden die 

mogelijk slechte bedoelingen hebben. De secundaire preventie wil de kinderen overtuigen dat 

                                                
182 DAEMS, T., l.c., 249-265. 
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de feiten hun schuld niet zijn. Daarbij worden ze tevens ook aangespoord om iemand in 

vertrouwen te nemen.183 

 

7.4 Bevindingen uit het eigen onderzoek 

Om te weten hoe het taboe zich echt ontwikkelt onder mannelijke slachtoffers werden er een 

aantal vragen gesteld omtrent extra problemen en moeilijkheden als jongen. Er kwamen 

verrassende antwoorden naar boven. 

 

Allereerst deden slechts 3 slachtoffers uit de survey ook daadwerkelijk aangifte van het 

misbruik. Één respondent was dit wel van plan, maar was nog materiaal aan het verzamelen 

om sterk te staan tegenover de dader. De 13 andere respondenten hebben dus nooit aangifte 

gedaan en zijn dat ook niet van plan. De steekproef is normaal te klein om procentuele 

uitspraken te maken, maar hier is het toch handig om de grootte te zien: 76% doet geen 

aangifte. Hoewel dit op het eerste zicht gigantisch lijkt, komt dit toch ongeveer overeen met 

de literatuur, waar geschat wordt dat maar zo’n 3 tot 20% van alle zedenfeiten aangegeven 

wordt.184 

De redenen tot niet-aangifte waren ondermeer het gedrag van politiefunctionarissen, angst, 

ontbreken van moed, schaamte, de gedachte dat ze een kind of puber toch niet geloven, toen 

(op het moment van de feiten) zich niet bewust zijn van het bestaan van pedofilie, doordat de 

ouders van slachtoffer en dader vrienden waren, doordat de dader inmiddels overleden is, 

doordat men de dader eigenlijk wel graag ziet ondanks alles, schuldgevoelens en geen 

vertrouwen in het rechtssysteem. 

De redenen om wel tot aangifte over te gaan was voor een slachtoffer het gevoel daar moreel 

toe verplicht te zijn om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Bij een andere man kwam de 

aangifte doordat de politie het slachtoffer telefoneerde in een onderzoek rond pedofilie waar 

zijn naam gevallen was. Slechts 1 iemand gaf op dit gedaan te hebben voor zijn eigen 

verwerkingsproces te bespoedigen. 

Twee jongens gaven aan dat hun bereidheid tot aangifte anders zou zijn geweest indien ze een 

meisje waren. Eén van de jongens geeft als reden: “voor jongens is het een soort taboe. De 

                                                
183 VANWEDDINGEN, S. en DE PAUW, H., ‘Naar een integrale, interprofessionele aanpak, AISPAS zorgt 

voor de preventie van seksueel misbruik van kinderen’, Pretekst, 1997, 26-28. 
184 DAALDER, A. en ESSERS, A., l.c., 354-368. 
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schaamte is verschrikkelijk groot.” Dit waren jongens die geen aangifte deden, die nu dus wel 

aangifte zouden doen. Zeven respondenten zouden geen andere aangiftebereidheid tonen en 

acht respondenten weten het niet.  

Indien de dader een ander geslacht zou gehad hebben, zouden 3 slachtoffers hun 

aangiftebereidheid aangepast hebben. Eén van deze slachtoffers was een jongen die wel 

aangifte gedaan had, die nu dus geen aangifte zou doen indien de dader een ander geslacht ( in 

dit geval dan vrouwelijk) zou hebben. Deze man had dus meer schaamte om door een vrouw 

misbruikt te worden dan door een man. De andere twee personen zouden juist wel aangifte 

doen als de dader een vrouw zou zijn en vinden het schaamtegevoel dan blijkbaar iets minder. 

Eén van hen gaf aan dat hij zijn lichamelijke reactie dan beter zou kunnen plaatsen. Voor 10 

respondenten maakt het niet uit welk geslacht de dader heeft en 4 slachtoffers hadden er geen 

idee van hoe ze zouden reageren, maar denken wel dat ze zich nog meer zouden schamen 

omtrent de feiten. 

Acht respondenten antwoordden wel dat ze zich extra geremd voelden in hun al dan niet 

aangifte omdat ze een jongen/man zijn. Evenveel respondenten echter antwoordden geen 

extra geremdheid te voelen. Eén slachtoffer wist op deze vraag geen antwoord. De redenen tot 

extra geremdheid betroffen de verwachting van jongens en mannen om ‘dingen zelf aan te 

kunnen’ en zich te verweren en het groter gevoel van schaamte als jongen. De belangrijkste 

redenen tot geen extra geremdheid was dat de ernst van de feiten gelijk zijn voor jongens en 

meisjes. 

 

Slechts één slachtoffer heeft de feiten nooit aan iemand anders verteld. De 16 anderen 

vertelden het wel aan 1 of meerdere personen. Die personen waren vrienden, familie, partner, 

therapeuten en huisarts. Ze vertelden het omdat de personen erom vroegen naar aanleiding 

van de veroordeling van een dader, omdat ze in de knoop zaten met gevoelens, omdat ze de 

persoon volledig vertrouwden en zichzelf konden zijn, omdat ze het niet langer voor zichzelf 

konden houden en om uitleg te geven aan hun partner voor sommige problemen. 

 

Acht van de 17 respondenten vonden dat ze de gevolgen van het seksueel misbruik op de een 

of andere manier ernstiger ervaren hebben omdat ze een jongen waren. Dit toont nogmaals dat 

er nog een groot taboe rond heerst. De belangrijkste redenen waren dat het maatschappelijk 

niet wordt aanvaard dat een jongen slachtoffer is, dat een jongen geacht wordt weerbaarder te 

zijn en zich kunnen verdedigen in zo’n situaties, dat een mannelijk slachtoffer niet mag huilen 

en sterk moet blijven, dat er een groter schaamtegevoel heerst als man, dat het als jongen 



Masterproef Smets Caroline 82

moeilijker is om hulp te vragen/ te aanvaarden en dat een vrouw beter gewapend is om dingen 

te verwerken omdat ze meer communiceren en makkelijker hulp krijgen en aanvaarden. Eén 

slachtoffer antwoordde dat hij vindt dat alleen de seksuele gevolgen ernstiger worden ervaren 

omdat dit een grotere plaats inneemt in het leven van een man. Een ander slachtoffer zei dat 

een man heftiger reageert en daarom dus de gevolgen ernstiger neemt dan een vrouw. Vijf 

slachtoffers vonden de gevolgen voor mannen en vrouwen even erg en 4 respondenten weten 

het niet. 

 

Opnieuw hebben 8 van de 17 respondenten geantwoord dat ze ook extra moeilijkheden 

ervoeren tijdens het verwerkingsproces doordat ze een jongen/man zijn. Als redenen gaven ze 

op dat weinig therapeuten deze specifieke problematiek aankunnen en ze dus op niet veel 

plaatsen terecht kunnen, dat er weinig aandacht wordt geschonken aan mannelijke slachtoffers 

in de media, dat het groter schaamtegevoel blijft knagen, dat men telkens seksueel misbruik 

linkt aan meisjes en dat er een groter onzekerheidsgevoel is. Op deze vraag waren er 6 

slachtoffers die geen extra moeilijkheden ervaren hadden. De reden hiervoor was dat het 

verwerkingsproces op zich al moeilijk genoeg is, ongeacht of men nu man of vrouw is. Drie 

respondenten hadden er geen idee van. 

 

Slechts 4 personen zijn achteraf nog een buitengerechtelijke confrontatie aangegaan met hun 

dader. De reacties van de daders liepen uiteen van doen alsof de dader niet weet waar hij het 

over heeft, over erkennen wat er gebeurd is, maar de feiten bagatelliseren, tot beweren dat de 

feiten het slachtoffer zijn schuld is en hij de verkrachter is en niet omgekeerd.  

Nog een citaat om een reactie weer te geven: “Alsof niets hem kon deren of raken. Zo van 

“tja, het is nu gebeurt en wat dan nog …”” het zijn niet mijn zaken”” Twaalf respondenten 

gingen de confrontatie niet aan, voornamelijk uit angst. Eén onder hen kon dit niet vermits de 

dader ondertussen gestorven is. Nog een ander onder hen is de confrontatie met de vrouw van 

de dader wel aangegaan omdat deze vrouw zelf klachten had over het seksuele gedrag van 

haar man. Één respondent gaf geen antwoord. 

 

7.5 Conclusie 

Uit de vergelijking tussen de resultaten en de literatuurstudie kunnen verschillende conclusies 

getrokken worden. Conclusies die allemaal in dezelfde richting wijzen: het taboe bestaat en is 

gigantisch.  
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Allereerst werd de literatuur bevestigd in het groot dark number. Er werd gesteld dat slechts 3 

tot 20% van alle zedenfeiten ooit aangegeven wordt. In het onderzoek kwam een percentage 

van 76% niet-aangifte naar voor. Dit is dus plusminus een goed voorbeeld van het taboe. De 

redenen tot niet-aangifte liggen uiteen, toch komen telkens dezelfde structurele fouten van het 

rechtssysteem uit de literatuurstudie naar boven. Ook het gebrek aan kennis en het 

schaamtegevoel worden hierbij vermeld. Twee respondenten zouden wel aangifte gedaan 

hebben indien ze een meisje waren en vinden het dus moeilijker om als jongen naar de politie 

te stappen. Het taboe rond mannelijk slachtofferschap werd zelfs letterlijk aangehaald als 

reden. Acht respondenten weten niet wat ze zouden doen als meisje. Daarbij hebben tevens 8 

respondenten gesteld dat ze extra remmingen ervoeren bij het al dan niet aangeven omdat ze 

man zijn. 

Opmerkelijk was dat één van de slachtoffers die aangifte gedaan had van het misbruik, dit niet 

zou gedaan hebben indien de dader een vrouw was. Voor deze persoon werd het taboe dus 

groter met een vrouw als dader. Twee anderen zouden daarentegen juist wel aangifte gedaan 

hebben indien de dader een vrouw was, voor deze twee werd het taboe dus juist kleiner met 

een vrouw als dader. Een uitspraak of het taboe nu groter of kleiner wordt met een man/vrouw 

als dader kan dus niet gemaakt worden. Tien respondenten echter reageerden dat het geslacht 

van de dader niet veel verschil met zich meebrengt. 

 

Blijkbaar is het dark number vooral groot naar de gerechtelijke instanties toe. Zestien van de 

zeventien respondenten vertelden de feiten immers wel aan familie, vrienden, … De feiten 

zijn dus wel op de een of andere manier bekend, maar geraken niet tot aan politie en justitie. 

Acht respondenten ervoeren de gevolgen ernstiger als man en opnieuw kwamen vooral 

structurele oorzaken en een gebrek aan kennis aan het licht als reden. Dit gold tevens ook 

voor de extra moeilijkheden bij het verwerkingsproces die door eveneens acht respondenten 

ervaren werden. 

De meeste slachtoffers gaan geen buitengerechtelijke confrontatie meer aan met hun dader, de 

belangrijkste reden hiervoor is angst. De 4 respondenten die de confrontatie wel aangingen 

kwamen van een kale reis terug thuis. De reacties van de daders waren waarschijnlijk 

allesbehalve wat het slachtoffer ervan gehoopt had. 

 

Het misbruik rond jongens is dus inderdaad nog een groot taboe en zowel uit de literatuur als 

in het onderzoek kwamen veel structurele fouten en tekortkomingen als reden hiervoor naar 
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buiten. Indien hieraan zou gewerkt worden, zou het taboe ongetwijfeld kleiner worden. Al 

moet er ook gewerkt worden aan het gebrek aan kennis en de maatschappelijke mentaliteit die 

daar mee samenhangt. Alleen zo kan men de secundaire victimisering, het meervoudig 

slachtofferschap en daarmee het taboe opheffen. 
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9. Eindconclusies 
De masterproef is opgezet om het antwoord te bieden op een aantal onderzoeksvragen. In 

deze eindconclusie worden de belangrijkste conclusies nog even op een rijtje gezet om 

zodoende nog beter tot dit doel te komen. 

 

Seksueel misbruik wordt omschreven als een onderdeel van verschillende facetten van 

kindermisbruik. De andere facetten zoals psychologisch, fysiek, verbaal en commercieel 

misbruik kunnen seksueel misbruik voorafgaan of begeleiden. Er kan een opdeling gemaakt 

worden in de verscheidene juridische definities die besproken werden en telkens gaat het om 

misbruik bij –16 jarigen. Het leeftijdsverschil tussen dader en slachtoffer bij pedoseksuele 

misdrijven bedraagt normaal minimum 5 jaar, maar dit werd hier niet gebruikt doordat ook 

daders als leeftijdsgenoten mee in het onderzoek opgenomen waren.  

Er kan ook een verschil gemaakt worden tussen hands-on en hands-off delicten, ook in het 

eigen onderzoek kwam dit terug. Iedere respondent heeft hands-on delicten meegemaakt. 

Deze delicten gingen echter meestal gepaard met hands-off delicten. De toestemming van het 

kind blijkt een cruciale factor te zijn in het al dan niet kunnen spreken over seksueel misbruik. 

Om over toestemming te spreken moet er een informed consent zijn. Uit het onderzoek blijkt 

dat minimum 1 van de voorwaarden hiervoor nooit voldaan was. Geen enkele jongen had 

namelijk een volledig en correct besef over wat er gebeurde. Dit besef is een voorwaarde die 

niet voldaan is, dus kan er geen sprake zijn van informed consent. Ook de andere 

voorwaarden blijken bij kinderen zelden tot nooit voldaan.  

 

Het grootste deel van de slachtoffers doet nooit aangifte van het misbruik. Uit de literatuur 

kwam naar voor dat 97 tot 80% nooit aangifte doet. Deze cijfers werden ongeveer terug 

gevonden in het eigen onderzoek (76%). Het dark number is bij deze feiten dus inderdaad 

gigantisch. De literatuur bericht tevens dat slechts 11% van de daders volledig onbekenden 

voor het slachtoffer zijn. In het eigen onderzoek kwamen nog meer verontrustende cijfers naar 

boven. Slechts 1 op 18 daders was een volslagen onbekende.  

Het aantal vrouwelijke slachtoffers (3 tot 5%) werd in het onderzoek ongeveer bekrachtigd. 

De vrouwelijke daders beginnen ook vroeger met het misbruik en het misbruik duurde langer 

(zelfs 26 jaar bij een respondent). Het aantal minderjarige daders van seksuele misdrijven 

bleek ook gelijk te zijn (ongeveer een 30%) in literatuur en eigen onderzoek. Het misbruik 
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van minderjarige daders duurt langer op ernstige graad zoals penetratie. De oudere daders in 

het onderzoek maakten wel de jongste slachtoffers al was het leeftijdsverschil klein. 

Drie tot negen procent van alle jongens zou ooit misbruikervaringen meegemaakt hebben. 

Indien er medeslachtoffers gemaakt werden, waren dit vooral jongens. De pleegplaatsen van 

de feiten waren op de eerste plaats bij de dader thuis, maar ook bij het slachtoffer thuis, op 

(semi-) publieke plaatsen en op vakantie werden veel genoemd. 

 

Er moeten voor seksueel misbruik 4 condities voldaan zijn. De weerstand van het kind 

doorbreken is de laatste hiervan. Dit is het groomingsproces. Het bestaat uit verschillende 

stadia die de dader doorloopt om een band met het slachtoffer op te bouwen. Één van de 

stadia is ondermeer ook het vertrouwen van de ouders van het kind winnen. Het 

groomingsproces wordt inderdaad regelmatig gebruikt door pedoseksuelen, al kan dit niet 

altijd gezegd worden. Het proces duurt ook niet altijd even lang en is soms zelfs maar heel 

kort. 

 

Omtrent de daders kunnen verschillende indelingen of tegenstellingen gemaakt worden. Zo 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen intrafamiliale of extrafamiliale misbruikers. 

Onder extrafamiliale misbruikers wordt dan nog eens een onderscheid gemaakt tussen 

pedofielen en psychopaten. Men kan ook een onderscheid maken tussen meerderjarige en 

minderjarige daders. Veel meerderjarige daders beginnen namelijk al in de adolescentie met 

het misbruik en maken doorgaans ook veel slachtoffers. Zoals gezegd, kwam dit ook naar 

voor in het eigen onderzoek. Het misbruik door minderjarigen duurde langer op een ernstiger 

niveau zoals penetratie. Men kon verschillende soorten minderjarige plegers onderscheiden. 

Uiteindelijk kon men ze terugleiden tot kindmisbruikers of jongeren die jongere kinderen 

misbruiken en jongeren die leeftijdsgenoten of mensen die ouder zijn misbruiken. Van deze 

laatste categorie werd tot grote verbazing ook een voorbeeld teruggevonden in de survey. 

Een volgende indeling die gemaakt werd, was het onderscheid tussen mannelijke of 

vrouwelijke daders. Ook bij de vrouwen kon er nog een verdere opdeling plaatsvinden die 

uiteindelijk uitmondde in 4 categorieën namelijk de jonge aanranders, de verkrachters, de 

psychisch belaste medeplegers en de passieve moeders. 

Als laatste werd de tegenstelling tussen pedofiel en pedoseksueel besproken. Een pedofiel is 

iemand die zich op alle gebieden aangetrokken voelt tot kinderen. Een pedoseksueel 

daarentegen is iemand die seksuele handelingen stelt met kinderen. Het één sluit het andere 

niet uit, maar is geen noodzakelijke voorwaarde. De belangrijkste classificatie van 
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pedoseksuelen is echter het verschil tussen de preferentiële of gefixeerde pedoseksuelen en de 

situationele of geregresseerde pedoseksuelen. 

 

Het slachtofferprofiel toont dat slachtoffers, in tegenstelling tot wat veel gedacht wordt, uit 

normale twee-oudergezinnen komen. Ook in het eigen onderzoek waren de slachtoffers van 

alle standen en klassen. Al zijn het doorgaans normale gezinnen, toch zijn er meestal 

relationele en emotief- affectieve tekorten in het gezin. In de literatuur wordt vaak gezegd dat 

jongens pas op een oudere leeftijd slachtoffer worden van seksueel misbruik, een piek wordt 

gemeten tijdens de puberjaren. In het eigen onderzoek kwam echter een leeftijd van 6 jaar 

naar voor, veel vroeger dan de puberteit dus. Verder onderzoek is aangewezen om te kijken of 

dit een toevalligheid of een trend is. 

Kinderen zenden altijd signalen uit, bewust of onbewust. Het is echter aan de volwassenen in 

de omgeving van het kind om de signalen op een correcte manier te interpreteren en er iets 

mee te doen. De signalen kunnen in vier groepen worden ingedeeld: de lichamelijke signalen, 

de psychosomatische signalen, de psychosociale signalen en de psychische signalen. Het ene 

signaal is duidelijker dan het andere, maar zelfs de kleinste gedragsverandering zonder 

aanwijsbare oorzaak kan bij een kind een teken zijn dat er iets niet klopt. 

De zwaarte van de gevolgen van seksueel misbruik hangt af van de leeftijd van het 

slachtoffer, de duur en de frequentie van het misbruik, het soort seksuele handelingen, het al 

dan niet gebruik van geweld, de relatie tussen de dader en het slachtoffer, de leeftijd en het 

geslacht van de dader en het effect dat het kind teweeg brengt als hij zijn verhaal vertelt. 

Meestal wordt verondersteld dat de gevolgen zwaarder zijn naarmate de dader een meer 

bekende is van het slachtoffer. In het eigen onderzoek bleek er maar 1 onbekende dader te zijn 

en de gevolgen waren meestal aanzienlijk. 

De gevolgen kan men overigens indelen in verschillende categorieën: de gevolgen voor de 

seksualiteit, de gevolgen voor het lichaam, de gevolgen voor het sociaal functioneren en de 

gevolgen voor de psyche. Deze laatste categorie werd door de respondenten het zwaarst 

ervaren. De lichamelijke gevolgen waren na al die jaren afgezwakt of genezen, toch berichtten 

nog enkelen over bijvoorbeeld een blijvende gevoelige anus. 

Het verwerkingsproces verloopt doorgaans in zeven verschillende fases, elke fase heeft zijn 

eigen problemen en tegenstellingen die overwonnen moeten worden. Het proces is moeilijk en 

lang, dat getuigen ook de respondenten uit het eigen onderzoek. Maar liefst 8 respondenten 

zijn na al die jaren nog steeds niet aan het einde van hun verwerkingsproces. 
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Omtrent de seksuele geaardheid ontstaat er inderdaad verwarring door het misbruik, maar na 

verloop van tijd lijkt die verwarring op te klaren. Slechts drie respondenten menen dat hun 

seksuele geaardheid uiteindelijk een gevolg is van de feiten die ze meegemaakt hebben. Vier 

respondenten waren er nog steeds niet uit of dit al dan niet een gevolg is. Tijdens het misbruik 

voelen veel jongens heel verwarrende gevoelens, zoals ook in de literatuur aangehaald werd. 

Vooral het feit dat de meesten een erectie kregen terwijl ze het eigenlijk niet wilden, doet hen 

twijfelen over het al dan niet gewilde aspect van de feiten. De meesten werden op de één of 

andere manier gevraagd de feiten als een geheim te bewaren, meestal werd dit afgedwongen, 

soms zelfs met regelrechte doodsbedreigingen.  

 

De omvang van het taboe zal nooit echt bekend zijn, net zoals bij veel soorten delicten zal ook 

hier altijd een dark number zijn. Er wordt geschat dat 80 tot 97% van de feiten nooit aan het 

licht komen, dit cijfer komt ook naar voor in het onderzoek. Toch blijkt dit dark number 

vooral bij politiële en justitiële instanties te bestaan. Slechts 1 respondent had namelijk nog 

nooit iets gezegd over het seksueel misbruik. De omgeving van de slachtoffers worden dus 

meestal op de hoogte gebracht, maar de feiten geraken niet tot aan de gerechtelijke instanties. 

Er bleken vooral twee grote oorzaken voor dit taboe te bestaan. De structurele tekortkomingen 

waardoor een slachtoffer niet de erkenning krijgt die het nodig heeft en waardoor België nog 

steeds een dadergerichte justitie heeft. De tweede grote oorzaak was het gebrek aan kennis bij 

de maatschappij en de behandelende personen. Deze personen moeten een betere opleiding 

krijgen die gericht is op de behandeling en kennis van kinderen als slachtoffer. Als dit zou 

gebeuren, kan er een maatschappelijke verandering teweeg gebracht worden in de mentaliteit 

die rond mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik heerst. Dit is dan ook een aanbeveling 

naar de toekomst toe. 

 

De gevolgen van het taboe worden voornamelijk onderverdeeld in de secundaire victimisatie 

en het meervoudig slachtofferschap. Een oplossing voor secundaire victimisatie kan gezocht 

worden in de restorative justice, dat tot nu toe zijn vruchten afwerpt. Al kan men de vraag 

stellen of hier geen bias optreedt doordat het waarschijnlijk diegenen zijn die het minste 

wraakgevoelens koesteren die ingaan op een restorative voorstel. Deze personen zullen dan 

ook waarschijnlijk eerder tevreden zijn met het resultaat. Het meervoudig slachtofferschap 

kent 6 verklaringen (precipitatie, facilitatie, kwetsbaarheid, gelegenheid, aantrekkelijkheid en 

straffeloosheid). Het slachtoffer lijkt delicten dus te impliceren, maar is niet de oorzaak 

hiervan. Het meervoudig slachtofferschap slaat trouwens niet alleen op seksuele delicten, 
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maar op alle soorten delicten. Onmiddellijk na het eerste slachtofferschap is de kans het 

grootst om opnieuw getroffen te worden. Preventie is hier dan ook een noodzaak om dit te 

voorkomen. 

Om te tonen hoe groot het taboe effectief is, werd dit ook bevraagd in de survey. Acht 

personen ervoeren extra remmingen in hun aangifte omdat ze man zijn, twee respondenten 

vonden het ook echt moeilijker om effectief aangifte te doen. Of het taboe groter of kleiner 

wordt als de dader een vrouw is, kan niet besloten worden. Eén respondent zei dat het taboe 

groter werd, twee antwoordden dat het juist kleiner werd. Tien respondenten antwoordden dat 

het geslacht van de dader er niet toe doet. 

 

De literatuur werd vooral bekrachtigd door het eigen onderzoek. Het dark number is en blijft 

voorlopig nog erg groot. Toch kan er iets aan gedaan worden. Het slachtoffer moet meer 

erkenning krijgen. Alleen dan zal het taboe beetje bij beetje opgeheven worden. Dit kan alleen 

maar door de structurele problemen en het gebrek aan kennis op te lossen. Dit is een enorme 

uitdaging, maar niet onmogelijk. Meer onderzoek is echter nodig om concrete plannen uit te 

werken. De masterproef heeft enkel een klein tipje van de sluier opgelicht. Hopelijk krijgen 

mannelijke slachtoffers ooit de aandacht die ze verdienen. 
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