
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERVARINGEN MET SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND 

GEDRAG BIJ LESBISCHE VROUWEN 

 
 

 

Aantal woorden: 18961 

 

 

 

 

 

 

 

Maaike Tassyns 
Studentennummer: 01202630 

 

Promotor: Prof. dr. Alexis Dewaele 
 

Masterproef II voorgelegd voor het behalen van de graad Master of Science in de Psychologie in de 

richting Klinische Psychologie 

 

Academiejaar: 2016 - 2017 



	  
	  
	  

I	  

Voorwoord	  

	  
Het	   afgelopen	   anderhalf	   jaar	   heb	   ik	   mij	   met	   deze	   masterscriptie	   kunnen	   verdiepen	   in	   een	  

uitermate	   interessant	   thema.	   Toen	   ik	   in	   de	   zomer	   van	   2014	   aanwezig	   was	   bij	   een	  

wetenschapscafé	  in	  Gent	  over	  seks	  en	  relaties,	  kwamen	  Prof.	  Dr.	  Ann	  Buysse	  en	  Prof.	  Dr.	  Alexis	  

Dewaele	   een	   korte	   uiteenzetting	   geven	   over	   het	   Sexpert	   onderzoek.	  Mijn	   interesse	  was	   die	  

avond	  al	   snel	  gewekt!	  Toen	   ik	  na	  afloop	  een	  vraag	   stelde	  over	   seksueel	  grensoverschrijdend	  

gedrag	  bij	  holebi’s,	  werd	  ik	  hiervoor	  doorverwezen	  naar	  Dr.	  Sabine	  Hellemans.	  Toen	  ik	  een	  jaar	  

later,	  in	  september	  2015,	  een	  onderwerp	  moest	  kiezen	  voor	  mijn	  masterscriptie,	  was	  de	  keuze	  

dan	  ook	  snel	  gemaakt	  en	  diende	  ik	  een	  voorstel	  voor	  een	  vrij	  onderwerp	  in.	  	  

	  

Eerst	  en	  vooral	  wil	  ik	  Dr.	  Sabine	  Hellemans	  hartelijk	  bedanken	  voor	  het	  op	  zich	  nemen	  van	  de	  

begeleiding	  van	  deze	  masterscriptie.	  Ik	  kon	  de	  afgelopen	  twee	  jaar	  steeds	  bij	  haar	  terecht	  met	  

al	  mijn	  vragen	  en	  mocht	  daarbij,	  zonder	  uitzondering,	  steeds	  rekenen	  op	  zeer	  uitgebreide	  en	  

constructieve	  feedback.	  Daarnaast	  wil	  ik	  ook	  mijn	  promotor	  Prof.	  Dr.	  Alexis	  Dewaele	  bedanken	  

voor	  het	  opnemen	  van	  het	  promotorschap	  van	  deze	  masterscriptie	  en	  alle	  onderzoekers	  die	  

met	  de	  Sexpert	  studie	  het	  ruimere	  kader	  van	  deze	  masterscriptie	  mogelijk	  gemaakt	  hebben.	  	  	  

	  

Ook	  wil	  ik	  mijn	  ouders	  en	  mijn	  peter	  heel	  erg	  bedanken	  voor	  hun	  steun	  en	  kritische	  blik	  tijdens	  

het	  nalezen	  van	  deze	  scriptie.	  Ze	  gaven	  elk	  vanuit	  hun	  eigen	  standpunt	  erg	  nuttige	  feedback	  en	  

haalden	  de	  foutjes	  uit	  deze	  tekst	  wanneer	  ik	  deze	  zelf	  niet	  meer	  zag.	  	  	  

	  

	  

	   	  



	  
	  
	  

II	  

Abstract	  

	  
Er	   zijn	   klinische	   aanwijzingen	   dat	   lesbische	   vrouwen	   een	   kwetsbare	   groep	   vormen	   om	   het	  

slachtoffer	   te	   worden	   van	   seksueel	   grensoverschrijdend	   gedrag	   (SGG).	   Tot	   op	   heden	   is	  

onderzoek	   hierover	   in	   Vlaanderen	   zeer	   beperkt.	   Aan	   de	   hand	   van	   een	   representatieve	  

bevolkingsstudie	  (N	  =	  854)	  wilden	  we	  een	  beter	  beeld	  verkrijgen	  van	  het	  voorkomen	  van	  SGG	  

bij	   lesbische	   vrouwen,	   zowel	   in	   de	   kindertijd	   als	   in	   de	   volwassenheid.	  Daarnaast	  wilden	  we,	  

aan	   de	   hand	   van	   een	   specifieke	   studie	   bij	   lesbische	   vrouwen	   (N	   =	   883),	   	   de	   gevolgen	   van	  

ervaringen	  met	  SGG	  nagaan	  op	  het	  mentale	  en	  seksuele	  welzijn.	  	  

	  

Het	  percentage	  lesbische	  vrouwen	  dat	  in	  aanraking	  komt	  met	  SGG	  ligt	  opvallend	  hoog,	  zowel	  

in	  de	  kindertijd,	  als	  op	  volwassen	  leeftijd.	  Ongeveer	  een	  derde	  van	  de	  lesbische	  vrouwen	  komt	  

in	  aanraking	  met	  SGG	  in	  de	  kindertijd	  (33.7%)	  en	  bijna	  een	  vierde	  komt	  in	  aanraking	  met	  SGG	  

op	  volwassen	  leeftijd	  (23.3%).	  Lesbische	  vrouwen	  worden	  ook	  opvallend	  vaker	  het	  slachtoffer	  

van	   SGG	   in	   de	   kindertijd	   dan	   heteroseksuele	   vrouwen,	   voornamelijk	   wanneer	   het	   gaat	   om	  

meerdere	   ervaringen/vormen	   van	   SGG	   voor	   de	   leeftijd	   van	   18	   jaar,	   zien	   we	   een	   duidelijk	  

verschil	  (respectievelijk	  25.6%	  tegenover	  10.2%).	  Daarnaast	  vinden	  we	  ook	  een	  verband	  tussen	  

ervaringen	   met	   SGG	   en	   een	   verminderd	   mentaal	   welzijn	   bij	   lesbische	   vrouwen.	   In	   dit	  

onderzoek	   vinden	   we	   geen	   link	   tussen	   ervaringen	   met	   SGG	   en	   een	   verminderd	   seksueel	  

welzijn	  bij	  lesbische	  vrouwen.	  Deze	  resultaten	  brengen	  niet	  enkel	  klinische	  implicaties	  met	  zich	  

mee,	   maar	   geven	   ook	   suggesties	   voor	   toekomstig	   onderzoek.	   Verder	   longitudinaal	   en	  

kwalitatief	   onderzoek	   is	   aangewezen	   om	   een	   beter	   zicht	   te	   krijgen	   op	   de	   achterliggende	  

verklaringsmechanismen.	  	  
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Situering onderzoek 

 
De laatste decennia is er een toegenomen tolerantie voor holebi’s, zowel op vlak van 

maatschappelijke aanvaarding als op vlak van juridische mogelijkheden. Toch blijft het een 

kwetsbare minderheidsgroep die zeer geregeld te maken krijgt met onbegrip en verschillende 

vormen van geweld (e.g., Balsam, Rothblum, & Beauchaine, 2005). Slachtoffer worden van 

seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) is iets dat iedereen kan 

overkomen, ongeacht zijn of haar seksuele oriëntatie, toch zijn er aanwijzingen dat holebi’s 

hier frequenter mee in aanraking komen dan hetero’s (Rothman, Exner, & Baughman, 2011).  

Er zijn de laatste decennia heel wat grootschalige studies opgezet naar het optreden 

van SGG. Opvallend is dat het merendeel van deze studies focust op SGG in heteroseksuele 

populaties. Daar er enige evidentie voorhanden is dat lesbische vrouwen een kwetsbare groep 

vormen om ervaring te hebben met SGG (e.g., Balsam, Lehavot, & Beadnell, 2011) willen wij in 

deze scriptie specifiek inzoomen op deze populatie. We starten de inleiding van deze scriptie 

met het definiëren van de belangrijkste concepten. Vervolgens bespreken we kort de 

prevalentie van SGG bij holebi’s. Nadien behandelen we enkele plausibele verklaringen voor 

het optreden van SGG bij lesbische vrouwen en tot slot bespreken we de mogelijke gevolgen 

van SGG op het mentale, fysieke en seksuele welzijn van slachtoffers.  

 

Definiëring begrippen 

 
Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. 

 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschrijft SGG als “alle situaties waarin een 

persoon gedwongen wordt om seksuele handelingen te stellen of te ondergaan tegen zijn/haar 

zin. Deze gedragingen of toenaderingen zijn al dan niet fysiek van aard. Dit kan gaan van 

ongewenste seksuele opmerkingen tot ernstig seksueel geweld” (Saltzman, Fanslow, 

McMahon, & Shelley, 2002).  

Uit bovenstaande definitie blijkt duidelijk dat SGG een verscheidenheid van 

gedragingen kan omvatten. Vanuit een psychologische invalshoek besteden we – naast de 

feitelijke handelingen – veel aandacht aan het belevingsaspect van het slachtoffer: Seksueel 

gedrag is grensoverschrijdend als het zo ervaren wordt (Laumann, Gagnon, Michael, & 

Michaels, 1994). Voor wederzijdse toestemming moet er sprake zijn van instemming met het 

volle bewustzijn. Dit betekent instemming zonder verwarring of misverstand en met besef van 
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de consequenties van het gedrag. Zoals de WHO SGG definieert, wordt het eveneens duidelijk 

dat deze gedragingen niet persé onder fysieke dwang voorvallen. Met andere woorden, onder 

dwang vallen ook seksuele situaties waaraan men zich niet kan onttrekken zoals wanneer er 

sprake is van emotionele druk (e.g., manipulatie, chantage, beloftes), relationeel overwicht of 

economische afhankelijkheid (De Haas, 2012).  

 
Seksuele oriëntatie. 
 

Wat bepaalt of iemand als hetero of holebi gedefinieerd wordt in onderzoek? 

Doorheen de holebi-literatuur zien we duidelijk dat seksuele oriëntatie op heel wat 

verschillende manieren wordt beschreven. Vaak gebeurt de conceptualisatie enkel op basis 

van zelfidentificatie (e.g., Balsam et al., 2005; Hequembourg, Parks, & Vetter, 2008; Hughes, 

McCabe, Wilsnack, West, & Boyd, 2010). Dit betekent dat de persoon in kwestie zichzelf als 

holebi benoemt. Daarnaast kunnen echter ook andere  dimensies mee opgenomen worden in 

het bepalen van iemands seksuele oriëntatie zoals bijvoorbeeld seksueel gedrag en seksuele 

fantasieën. Kinsey (1948; 1953) beschreef seksuele oriëntatie als een bipolair, unidimensionaal 

continuüm gaande van heteroseksueel tot homoseksueel, met biseksualiteit daar tussenin 

(Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy, Martin, & Gebhard, 1953). Men situeerde 

zich volgens hem ergens op dit continuüm op basis van zijn seksuele fantasieën. Storms (1980) 

gebruikte een tweedimensionale indeling op basis van zelfidentificatie en seksuele fantasieën, 

wat resulteert in vier categorieën van seksuele oriëntatie, namelijk (a) heteroseksualiteit, (b) 

homoseksualiteit, (c) biseksualiteit en (d) aseksualiteit.  

Seksuele oriëntatie kan ook breder geconceptualiseerd worden als een 

multidimensionaal construct bestaande uit drie dimensies: (a) zelfidentificatie, (b) seksueel 

verlangen en (c) seksueel gedrag (Laumann et al., 1994). Volgens deze conceptualisatie 

verwijst zelfidentificatie naar de cognitieve dimensie, het seksuele gedrag vormt de 

gedragsmatige dimensie en het seksuele verlangen verwijst naar de affectieve dimensie. 

Binnen deze dimensies worden de verschillende types van seksuele oriëntatie meestal 

gedefinieerd als (a) heteroseksueel, (b) homoseksueel en (c) biseksueel. In deze scriptie 

hanteren wij de definiëring van Laumann et al. (1994) die seksuele oriëntatie als een 

multidimensionaal construct bekijkt.  
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Prevalentie 

 
Holebi’s vormen over het algemeen een relatief onzichtbare groep in de samenleving 

(Baert & Cockx, 2002; Vincke & Stevens, 1999) waardoor het niet vanzelfsprekend is 

representatief cijfermateriaal te verzamelen over het voorkomen van SGG in deze populatie.  

Daarom is men meestal genoodzaakt gebruik te maken van kleine of niet-representatieve 

gelegenheidssteekproeven (e.g., Balsam et al., 2005). Studies focussen zich dan ook meestal 

op het voorkomen van SGG bij hetero’s. Naast deze methodologische problemen zijn er echter 

eveneens inhoudelijke redenen voor de focus op SGG bij heteropopulaties, zoals de focus op 

andere thema’s bij holebi-populaties (e.g., aids onderzoek bij homomannen). Nochtans blijkt 

uit voorgaand onderzoek dat holebi’s zowel in de kindertijd als op volwassen leeftijd vaker SGG 

rapporteren dan hetero’s (Rothman et al., 2011). Hier volgt een overzicht van enkele studies 

die het voorkomen van SGG bij holebi’s hebben bestudeerd (Tabel 1).  
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Tabel 1 

Prevalentie SGG bij lesbische vrouwen vs. heteroseksuele vrouwen 

Studie Steekproef SGG Prevalentie (%) 

Balsam, Rothblum, 

& Beauchaine 

(2005) 

 

HE, BI, LE vrouwen 

(V.S., N=802) 

 

SGG in de kindertijd: seksueel contact voor de leeftijd van 14 

met leeftijdsverschil van minstens 5 jaar, seksueel contact met 

familielid met leeftijdsverschil van minstens 5 jaar en elk 

seksueel contact met dwang ongeacht het leeftijdsverschil. 

SGG na 18 jaar: van gedwongen seksueel contact zonder 

geslachtsgemeenschap tot verkrachting. 

Voor 18 jaar: 

- HE: 30,4 

- BI: 47,6 

- LE: 43,6 

Na 18 jaar: 

Ongewenste contacten: 

- HE: 30,1 

- BI: 53,2 

- LE: 39,8 

Verkrachting: 

- HE: 7,5 

- BI: 16,9 

- LE: 15,5 

 

Balsam, Lehavot, 

& Beadnell (2011) 

HE, LE vrouwen 

(V.S., N=657) 

SGG in de kindertijd: seksueel contact voor de leeftijd van 14 

met leeftijdsverschil van minstens 5 jaar, seksueel contact met 

familielid met leeftijdsverschil van minstens 5 jaar en elk 

Voor 18 jaar: 

- HE: 30 

- LE: 44 
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seksueel contact met dwang ongeacht het leeftijdsverschil. 

SGG na 18 jaar: (poging tot) verkrachting. 

Na 18 jaar: 

- HE: 8 

- LE: 15 

Han et al. (2013) LE vrouwen  

(V.S., N=122) 

SGG in de kindertijd: seksuele ervaringen voor de leeftijd van 

18 met leeftijdsverschil van minstens 5 jaar of een 

leeftijdsverschil van minder dan 5 jaar waar er sprake is van 

bedreiging of dwang.  

SGG na 18 jaar: ongewenst oraal, genitaal of anaal contact.  

Voor 18 jaar: 22,1 

Na 18 jaar: 21,3 

Zowel voor als na 18 jaar: 13,9 

Hequembourg, 

Livingston, & 

Parks (2013) 

LE en BI vrouwen  

(V.S., N=205)  

Ongewenste seksuele ervaringen van aanrakingen tot 

penetratie 

Voor 14 jaar: 51,2 

Na 14 jaar: 71,2 

Hughes, McCabe, 

Wilsnack, West, & 

Boyd (2010) 

HE, LE, BI vrouwen 

(V.S., N=20 089) 

Aanranding, verkrachting en andere ongewenste seksuele 

ervaringen 

Voor 18 jaar: 

- HE: 10,3 

- LE: 34,7 

- BI: 38,8 

Na 18 jaar: 

- HE: 3,3 

- LE: 8,1 

- BI: 6,7 

 

Noot. HE=  heteroseksueel, BI = biseksueel, LE = lesbisch. 
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Rothman  en collega’s publiceerden in 2011 een grote review van 71 artikels over 75 

studies uitgevoerd in de V.S. tussen 1989 en 2009 over de prevalentie van SGG bij holebi’s. De 

grootte van de steekproeven liep van 29 tot 63028 respondenten met een gemiddelde van 499 

respondenten. In totaal beschikte men over een dataset van 139635 holebi’s. Van deze studies 

waren er 43 die de prevalentie van SGG bij lesbische vrouwen rapporteerden. De lifetime 

prevalentie van SGG bij lesbische vrouwen varieerde tussen de 15,6% en 85,0%, met een 

gemiddelde van 43%. SGG in de kindertijd bij lesbische vrouwen varieerde tussen de 14,9% en 

76,0%, met een gemiddelde van 34,5%. SGG in de volwassenheid bij lesbische vrouwen 

varieerde tussen de 11,3% en 53,2%, met een gemiddelde van 23,2%. Deze data suggereren 

dat lesbische vrouwen meer in aanraking komen met SGG dan heteroseksuele vrouwen. In de 

V.S. zouden gemiddeld 11% tot 17% van de heteroseksuele vrouwen te maken krijgen met 

SGG doorheen hun leven (Basile, Chen, Lynberg, & Saltzman, 2007; Tjaden & Thoennes, 2000).  

Prevalentiecijfers verschillen sterk over onderzoeken heen. Dit heeft met heel wat 

verschillende factoren te maken zoals de manier waarop seksuele oriëntatie 

geoperationaliseerd werd (i.e., aan de hand van zelfidentificatie, seksueel verlangen,...) en hoe 

SGG gemeten werd (i.e., welke gedragingen, tijdsperiode,…). Sommige studies rapporteren 

afzonderlijk de prevalenties van SGG in de kindertijd en/of op volwassen leeftijd, andere 

studies leggen de leeftijdgrens op een ander punt of rapporteren de life-timeprevalentie. Deze 

vaak inconsistente cijfers maken het moeilijk om de prevalentie van SGG bij lesbische vrouwen 

te vergelijken met de prevalentie van SGG bij heteroseksuele vrouwen (Stoddard, Dibble, & 

Fineman, 2009).  Zo suggereren sommige onderzoekers dat de prevalentiecijfers van SGG in de 

kindertijd bij lesbische vrouwen en heteroseksuele vrouwen equivalent zijn (e.g., Brannock & 

Chapman, 1990). Maar toch blijkt over de meeste andere studies heen wel relatief consistent 

dat lesbische vrouwen vaker in aanraking komen met SGG dan heteroseksuele vrouwen.  

Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat het merendeel van de beschikbare 

prevalentiegegevens afkomstig is uit Amerikaans onderzoek. In Europa en België zijn er 

voorlopig weinig tot geen representatieve cijfergegevens beschikbaar. Met dit onderzoek 

trachten we dan ook representatieve cijfers voor Vlaanderen te verzamelen om op die manier 

een vergelijking te maken tussen het voorkomen van SGG bij heteroseksuele vrouwen en 

lesbische vrouwen. Op basis van eerdere bevindingen verwachten we een hogere prevalentie 

van SGG terug te vinden bij lesbische vrouwen dan bij heteroseksuele vrouwen.  
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Verklaringen voor SGG bij lesbische vrouwen 

Er zijn al veel studies uitgevoerd naar de risicofactoren voor SGG bij heteroseksuele 

vrouwen terwijl de onderzoeken naar de risicofactoren voor SGG bij lesbische vrouwen tot nu 

toe beperkt bleven. Er is geen eenduidige verklaring waarom lesbische vrouwen vaker dan 

heteroseksuele vrouwen met SGG in aanraking komen, maar er bestaan reeds verschillende 

theorieën omtrent de link tussen seksuele oriëntatie bij vrouwen en SGG. Allereerst is SGG in 

de kindertijd, onafhankelijk van seksuele oriëntatie, een belangrijke voorspeller voor SGG op 

volwassen leeftijd (e.g., Balsam et al., 2011). Ook alcoholgebruik is een risicofactor voor het 

meemaken van SGG (e.g., Han et al., 2013). Daarnaast bestaan er theorieën die ervan uitgaan 

dat seksuele oriëntatie de kans verhoogt dat vrouwen slachtoffer worden van SGG. Zo kan 

gendernonconform gedrag ertoe leiden dat vrouwen sneller tot doelwit gekozen worden (e.g., 

D’haese, Dewaele, & Van Houtte, 2015). Eveneens de zoektocht naar hun seksuele identiteit 

en datinggedrag kan lesbische vrouwen in risicovolle situaties brengen, met een verhoogde 

kans op SGG tot gevolg (Holmes & Slap, 1998). Een andere mogelijke verklaring voor de hogere 

prevalentie van SGG bij lesbische vrouwen zou te wijten kunnen zijn aan rapportage-effecten, 

zoals het makkelijker uitkomen voor stigmatiserende ervaringen. Tot slot is er de lichtelijk 

controversiële theorie dat net het meemaken van SGG kan leiden tot het ontwikkelen van een 

niet-heteroseksuele oriëntatie (e.g., Cameron & Cameron, 1995). In wat volgt gaan we dieper 

in op elk van deze risicofactoren.  

 

SGG in de kindertijd als voorspeller voor SGG op volwassen leeftijd.  

 
Onderzoek heeft al veelvuldig aangetoond dat – los van seksuele oriëntatie – 

ervaringen  met SGG in de kindertijd een van de grootste risicofactoren is voor SGG in de 

volwassenheid (Filipas & Ullman, 2006; Messman-Moore & Long, 2000). De impact op korte en 

lange termijn van deze negatieve ervaring(en) wordt daarbij niet enkel bepaald door de 

gebeurtenis op zich, maar ook door hoe men met deze ervaringen omgaat, wie het gedrag 

gesteld heeft, de aanwezigheid van een steunend sociaal netwerk, etc. Vooral de emotionele 

en gedragsmatige gevolgen van SGG in de kindertijd maakt dat men nog kwetsbaarder wordt 

voor SGG op latere leeftijd (Arata, 2002; Ullman, Najdowski, & Filipas, 2009). Zo kan SGG in de 

kindertijd onder andere leiden tot middelenmisbruik, een posttraumatische stressstoornis 

(PTSS) en andere vormen van psychopathologie. Dit verhoogt langs verschillende wegen 

opnieuw de kwetsbaarheid voor het meemaken van SGG. Deze zaken reduceren immers de 
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verdedigingsmechanismen van slachtoffers en verhogen de kans dat ze opnieuw als doelwit 

worden uitgekozen (Marx, Heidt, & Gold, 2005; Risser, Hetzel-Riggin, Thomsen, & McCanne, 

2006). Longitudinaal onderzoek van Ullman en collega’s (2009) wees uit dat PTSS symptomen 

en alcoholgebruik het indirecte verband tussen SGG in de kindertijd en SGG op volwassen 

leeftijd bij heteroseksuele vrouwen mediëren. 

We veronderstellen dat er gelijkaardige verbanden zijn bij lesbische vrouwen, maar dit 

werd in slechts weinig studies reeds onderzocht. In een van de zeldzame onderzoeken 

hieromtrent vonden Balsam en collega’s (2011) inderdaad dat ook bij lesbische vrouwen SGG 

in de kindertijd de kans op SGG op volwassen leeftijd doet toenemen en dat beide 

geassocieerd kunnen worden met hogere niveaus van psychopathologie en alcoholgebruik. In 

de studie van Han et al. (2013) was SGG in de kindertijd echter verrassend genoeg geen 

significante voorspeller van SGG op volwassen leeftijd bij lesbische vrouwen. Vermoedelijk 

zorgt de seksuele oriëntatie van deze vrouwen als bijkomende dimensie voor een verhoogde 

complexiteit in de relatie tussen SGG in de kindertijd en SGG op volwassen leeftijd. Deze 

tegenstrijdige bevindingen duiden op het belang van verder onderzoek naar de link tussen SGG 

in de kindertijd en SGG op volwassen leeftijd bij lesbische vrouwen. 

 

Alcoholgebruik als risicofactor. 

 
Verschillende studies rapporteerden reeds associaties tussen alcoholmisbruik en SGG 

op volwassen leeftijd bij heteroseksuele vrouwen (e.g., Messman-Moore, Brown, & Koelsch, 

2005). Het gebeurt immers vaak dat vrouwen onder invloed zijn van alcohol op het moment 

dat ze slachtoffer worden van SGG (Mohler-Kuo, Dowdall, Koss, & Wechsler, 2004).  Volgens 

Han et al. (2013) is alcoholgebruik op zich de belangrijkste voorspeller voor het meemaken van 

SGG in de volwassenheid bij lesbische vrouwen. Alcoholgebruik kan het risico op SGG 

verhogen door (a) het verminderen van de cognitieve vermogens om risico’s waar te nemen, 

(b) het reduceren van de motorische weerstand en (c) blootstelling aan daders die alcohol 

gebruiken om hun doel makkelijker te bereiken (Abbey, Zawacki, Buck, Clinton, & McAuslan, 

2001). Daartegenover vonden Hughes, Johnson en Wilsnack (2001) dat de associatie tussen 

alcoholgebruik en SGG op volwassen leeftijd enkel opgaat bij heteroseksuele vrouwen. De 

resultaten uit verschillende studies zijn dus niet eenduidig. Toch is het goed om deze 

risicofactor mee in rekening te nemen, zeker sinds onderzoek uitwees dat de mate van 

alcoholgebruik bij lesbische vrouwen hoger ligt dan bij heteroseksuele vrouwen (Heffernan, 
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1998; Hequembourg, Parks, & Vetter, 2008; Hughes & Wilsnack, 1997). Niet zozeer de 

seksuele identiteit op zich maakt dat lesbische vrouwen een hoger risico lopen op 

alcoholmisbruik en drankgerelateerde problemen, wel het feit dat ze deel uitmaken van een 

soms gestigmatiseerde minderheidsgroep (Hughes et al., 2001). Maar er is nog verder 

onderzoek nodig naar de relatie tussen SGG en alcoholmisbruik bij lesbische vrouwen. 

 

Gendernonconformiteit. 

 

 Onderzoek van Roberts, Rosario, Corliss, Koenen en Austin (2012) stelt dat er een link 

is tussen de gendernonconformiteit die soms optreedt bij holebi’s en seksueel misbruik in de 

kindertijd, zowel bij mannen als bij vrouwen. Ook in Vlaanderen vond recent een studie plaats 

die deze associatie aantoonde (D’haese et al., 2015). Genderexpressie is de mate waarin men 

zich gedraagt naar de traditionele gendernormen. Lehavot, King en Simoni (2011) beschreven 

het als een complex construct dat bestaat uit verschillende componenten (i.e. uiterlijk, 

genderrol en emotionele expressie). Verschillende studies suggereren dat er een link is tussen 

een overwegend mannelijke genderrol bij vrouwen en verschillende vormen van misbruik in de 

kindertijd, waaronder fysiek, emotioneel en seksueel misbruik (Lehavot, Molina, & Simoni, 

2012). Maar aangezien het hierbij gaat om retrospectieve rapportage van de genderexpressie 

is er geen eenduidigheid over de richting van dit verband. Lehavot en collega’s (2012) geven 

aan dat het mogelijk is dat meisjes met een eerder mannelijke genderexpressie sneller doelwit 

worden van misbruik, maar anderzijds kan het ook dat net het misbruik leidt tot opnemen van 

een meer mannelijke genderrol (e.g., onafhankelijkheid en zelfredzaamheid). Alanko et al. 

(2011) veronderstellen een bidirectioneel verband tussen genderexpressie en SGG in de 

kindertijd. Gendernonconformiteit in de kindertijd kan het risico op misbruik verhogen, wat 

dan op zijn beurt weer de gendernonconformiteit beïnvloedt. Naar een verklaring voor het 

verhoogd risico op SGG bij gendernonconforme meisjes is nog verder onderzoek nodig. 

Wellicht worden kinderen die net iets ‘anders’ zijn makkelijker doelwit van misbruik, net als 

kinderen met een fysieke of cognitieve beperking (Putman, 2003). Misschien gaat het om 

machtsvertoon ten opzichte van een minderheidsgroep in een overheersend heteronormatief 

klimaat?  

 Bij volwassen vrouwen zou men net het tegenovergestelde terugvinden. De studie van 

Lehavot en collega’s (2012) vond dat lesbische vrouwen met een meer mannelijke 

genderexpressie of die zichzelf beschreven als eerder mannelijk of androgyn, vaker seksueel 
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misbruik in de kindertijd rapporteerden dan genderconforme lesbische vrouwen, maar niet 

zozeer in de volwassenheid. Uit een review van Adam-Curtis en Forbes (2004) bleek dat 

voornamelijk lesbische vrouwen met een typisch vrouwelijke genderexpressie – vooral uiterlijk 

bleek van belang – meer risico liepen tot het meemaken van SGG in de volwassenheid. De 

redenen hiervoor zijn nog niet geheel duidelijk, mogelijk speelt de verhoogde aandacht van 

mannen voor deze vrouwen in vergelijking met vrouwen met een eerder mannelijk uiterlijk 

een rol. Toch bleek uit de studie van Lehavot en collega’s (2012) dat ook lesbische vrouwen 

met een eerder mannelijke genderrol vaker SGG in de volwassenheid rapporteerden dan 

gemiddeld. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deze vrouwen door mannen als een 

bedreiging worden gezien en als het ware ‘gestraft’ worden voor hun non-conformiteit.  

 

Seksuele zoektocht en dating.  

 

Het is mogelijk dat de hogere cijfers ook samenhangen met de seksuele ontwikkeling 

en ontdekking bij lesbische vrouwen. Holmes en Slap (1998) suggereerden dat personen die 

hun seksuele identiteit nog volop aan het ontdekken zijn, vaker in situaties terecht komen 

waar ze een groter risico lopen in aanraking te komen met SGG. Holebi’s zetten immers hun 

eerste relationele en seksuele stappen niet steeds in een even veilige omgeving. Bij hetero’s 

gebeurt dit vaker op school, in verenigingen, etc. Dit zijn relatief veilige milieus met veel 

sociale controle. Holebi’s maken hiervoor echter vaker gebruik van virtuele kanalen en daten 

sneller en vroeger online (Garofalo, Herrick, Mustanski, & Donenberg, 2007). Het internet is 

immers een belangrijke bron voor hen om in contact te komen met andere holebi’s en 

mogelijke partners (Burke, 2000). De risico’s in deze omgeving zijn dan ook groter gezien de 

beperkte sociale controle. Een studie van Brand en Kidd (1986) gaf aan dat lesbische vrouwen 

in verhouding vaker in contact kwamen met SGG door mannelijke dates (16%) dan door 

vrouwelijke dates (5%). Jonge vrouwen die nog volop hun seksualiteit ontdekken, lopen 

bijgevolg mogelijk meer risico op ongewenste seksuele ervaringen. Het vroeg gewaarworden 

van de seksuele oriëntatie bij jonge vrouwen kan daarnaast ook leiden tot gedrag dat het risico 

op slachtoffer worden van SGG doet toenemen, zoals spijbelen of druggebruik (Balsam et al., 

2005). We vermoeden dat lesbische vrouwen in de zoektocht naar hun seksuele identiteit dan 

ook sneller in aanraking kunnen komen met ongewenste seksuele gedragingen.   
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Rapportage-effecten. 
 

Gegevens omtrent SGG bij holebi’s worden meestal verzameld aan de hand van zelf-

rapportage, dit kan leiden tot biases die inherent zijn aan elke zelf-rapportage meting (e.g., 

geheugenbias). Daarnaast is het ook mogelijk dat de seksuele oriëntatie de gevonden 

prevalentiecijfers beïnvloedt. Zo kunnen de hoge prevalentiecijfers partieel een reflectie zijn 

van de algemene steun en aanmoediging in lesbische en feministische gemeenschappen voor 

het bespreken van geweld van mannen tegen vrouwen (Balsam et al., 2005). Corliss, Cochran 

en Mays (2002) veronderstellen dat het uitkomen voor de eigen seksuele oriëntatie, wat nog 

geregeld gestigmatiseerd wordt, het makkelijker maakt om ook uit te komen voor andere 

stigmatiserende ervaringen zoals SGG. Lesbische vrouwen hebben vaak al een heel 

reflectieproces afgelegd omtrent hun identiteit en authenticiteit, dit zou kunnen bijdragen tot 

de bereidheid om ervaringen van SGG te erkennen (Wilsnack, Kristjanson, Hughes, & Benson 

2012). Volgens Hughes, Haas en Avery (1997) en Cochran, Sullivan en Mays (2003) gaat een 

groot deel van de lesbische vrouwen ooit in therapie omwille van stress omtrent hun seksuele 

oriëntatie en minderheidsstatus. Indien men ooit slachtoffer was van SGG, is de kans bijgevolg 

groot dat dit doorheen die therapie ter sprake komt. Het volgen van therapie kan eveneens 

bijdragen tot de bewustwording van het belang van onthullen van pijnlijke en stigmatiserende 

ervaringen, zoals SGG, en op die manier voor een grotere rapportering van dergelijke feiten 

zorgen (Hughes et al., 2001). Deze hypothese werd echter getest door Wilsnack en collega’s 

(2012), zij vonden enkel een link tussen therapietoegang en rapportering van SGG bij 

heteroseksuele vrouwen. 

Daartegenover nemen lesbische vrouwen misschien net minder snel de stap tot 

rapportage van SGG, omdat ze, net zoals personen uit andere minderheidsgroepen, niet slecht 

willen overkomen in de ogen van onderzoekers en hulpverleners of – breder gezien – de 

maatschappij (Balsam et al., 2005). Deze terughoudendheid kan versterkt worden door de 

soms heersende opvatting in de samenleving dat seksuele oriëntatie veroorzaakt kan worden 

door ervaringen van SGG.  

Daarnaast zijn de gegevens die verzameld zijn over lesbische vrouwen in deze studie 

mogelijk niet representatief voor alle lesbische vrouwen. De groep vrouwen die reageerde op 

de oproep is misschien meer ge-out en actiever binnen de holebi-gemeenschap dan lesbische 

vrouwen die niet wensten deel te nemen. Misschien zijn deze vrouwen meer bezig met hun 

seksualiteit of komen ze sneller uit voor stigmatiserende ervaringen. 
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Ontwikkelen van niet-heteroseksuele oriëntatie ten gevolge van SGG. 
 

Het is mogelijk dat vrouwen die in hun kindertijd slachtoffer werden van SGG, op 

volwassen leeftijd minder relaties met mannen hebben (Balsam et al., 2005). Het merendeel 

van de daders van SGG, zowel in de kindertijd als op volwassen leeftijd, zijn immers mannen 

(Morris & Balsam, 2003; Stoddard et al., 2009). Voorgaand onderzoek duidde er al op dat 

seksuele oriëntatie bij vrouwen meer aan verandering onderhevig is dan bij mannen (Kinnish, 

Strassberg, & Turner, 2005; Ott, Corliss, Wypij, Rosario, & Austin, 2011). Deze flexibiliteit 

impliceert dat seksuele oriëntatie bij vrouwen wellicht makkelijker beïnvloed wordt door 

omgevingsfactoren dan bij mannen (Roberts, Glymour en Koenen, 2013). Marvasti en Dripchak 

(2004) suggereren dat vrouwen die slachtoffer werden van SGG door een mannelijke dader, 

mogelijk een aversie ontwikkelen tegenover seks met mannen en zich comfortabeler voelen in 

een intieme relatie met vrouwen. Dat deze ervaringen bijdragen tot het ontwikkelen van een 

bepaalde seksuele oriëntatie lijkt een plausibele verklaring, maar roept ook vragen op gezien 

deze stelling lijkt aan te leunen bij het idee dat iedereen van nature een heteroseksuele 

oriëntatie heeft. Men moet hierbij dus goed opletten om niet te vervallen in een zwart-wit 

denken. Er is daarnaast onvoldoende duidelijkheid over de factoren die de relatie tussen SGG 

in de kindertijd en seksuele oriëntatie mediëren (Balsam et al., 2005). Men moet bijgevolg op 

zijn hoede zijn voor het voorbarig stellen van causale uitspraken. Dergelijke uitspraken werden 

echter in het verleden soms geponeerd in onderzoek (e.g., Simari & Baskin, 1982; Cameron & 

Cameron, 1995) en hebben de – nog vaak heersende – mythe dat SGG homoseksualiteit 

veroorzaakt aangewakkerd. Maar voor dit oorzakelijk verband is er onvoldoende evidentie, 

meestal werd in dergelijke studies immers gebruikgemaakt van een cross-sectioneel design. 

Iets recenter publiceerden Wilson en Widom (2010) een 30 jaar durende longitudinale 

prospectieve studie over het verband tussen seksueel misbruik in de kindertijd en seksueel 

gedrag op latere leeftijd. Zij rapporteerden enkel een significant verband bij mannen. Roberts 

et al. (2013) veronderstellen dan weer een bidirectioneel verband tussen SGG in de kindertijd 

en seksuele oriëntatie dat kan variëren naargelang het type van SGG.  

Het is inderdaad zo dat seksualiteit – breed gedefinieerd – een belangrijk domein is dat 

beïnvloed kan worden door seksueel misbruik in de kindertijd (Briere, 1992; Westerlund, 

1992). Dus is het plausibel aan te nemen dat vroege seksuele ervaringen, waaronder misbruik, 

een van de talloze factoren is die de seksuele identiteit, het seksuele gedrag en de seksuele 

aantrekking beïnvloeden (Balsam et al., 2005). Volgens Eskin, Kaynak-Demir en Demir (2005) is 

SGG echter enkel voorspellend voor het seksuele gedrag, maar niet voor seksuele aantrekking 
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of seksuele identiteit. De mogelijkheid dat het meemaken van SGG bij vrouwen kan bijdragen 

tot het ontwikkelen van een niet-heteroseksuele oriëntatie, is een zeer delicate en 

controversiële visie, maar mag niet volledig achterwege gelaten worden. Het is dan ook 

interessant om in ons onderzoek zowel een vergelijking te maken tussen lesbische vrouwen 

die te maken kregen met SGG en lesbische vrouwen zonder dergelijke ervaringen, als tussen 

lesbische vrouwen en heteroseksuele vrouwen die slachtoffer werden van SGG.  

 
Gevolgen van SGG op mentaal, fysiek en seksueel welzijn 
 

Dat er een associatie is tussen het ervaren van SGG en een verminderd psychisch, 

seksueel, fysiek en relationeel welzijn is al meermaals aangetoond binnen een heteroseksuele 

populatie (e.g., Campbell, Dworkin, & Cabral, 2009; Fergusson, McLeod, & Horwood, 2013; 

Tjaden & Thoennes, 2000). Er is echter minder onderzoek naar het verband tussen SGG en 

welzijn bij holebi’s. Verschillende studies wijzen nochtans op een gelijkaardig, zo niet nog 

groter verband tussen SGG en een verminderd welzijn bij lesbische vrouwen (Wilsnack et al, 

2012). Hughes en collega’s (2001) gaven reeds aan dat lesbische vrouwen meer verschillende 

types van SGG in de kindertijd rapporteerden in vergelijking met heteroseksuele vrouwen, wat 

een indicatie is voor de kwalitatieve verschillen tussen beide groepen. De psychologische 

stress neemt ook toe met het aantal types en ervaringen van SGG waarmee men in aanraking 

komt (Heidt, Marx, & Gold, 2005; Morris & Balsam, 2003). Het is daarnaast van belang om de 

ernst van de ervaringen mee in rekening te nemen wanneer we de gevolgen van SGG 

bespreken, aangezien er een sterke link is tussen de ernst van SGG en de impact op het welzijn 

van het slachtoffer (Zink, Klesges, Stevens, & Decker, 2009). Verschillende onderzoekers (e.g., 

Austin et al., 2008; Balsam et al., 2005) suggereren namelijk niet enkel dat lesbische vrouwen 

meer in aanraking komen met SGG in de kindertijd dan heteroseksuele vrouwen, maar ook dat 

ze meer ernstige vormen van SGG rapporteren (e.g., gedwongen seksuele activiteit tegenover 

seksuele opmerkingen) dan heteroseksuele vrouwen. Dit zou eveneens een verklaring kunnen 

bieden voor de hogere rapportage van SGG door lesbische vrouwen (Wilsnack et al., 2012). De 

impact van de negatieve consequenties stijgt met de ernst van het SGG (Fergusson et al., 

2013).  

Maar zoals Greenwald, Leitenberg, Cado en Tarran (1990) aanhalen is het probleem bij 

de meeste studies dat ze gebruikmaken van klinische steekproeven. Dit is echter slechts een 

kleine minderheid van de slachtoffers en dikwijls net diegenen die meer psychische problemen 

ervaren. Ook Peterson, Voller, Polusny en Murdoch (2011) bemerken dat de gevonden 
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verbanden mogelijkerwijs een overschatting met zich meebrengen – zowel binnen 

heteroseksuele als niet-heteroseksuele populaties – doordat de kans dat SGG wordt 

gerapporteerd sterk beïnvloed wordt door de negatieve gevolgen van deze gebeurtenis. 

Seksuele gezondheid impliceert de mogelijkheid tot het opbouwen van een seksuele 

relatie vrij van discriminatie, dwang en geweld (WHO, Department of reproductive health & 

research, 2006). Dit komt echter in het gedrang wanneer er sprake is van SGG. Op korte en op 

lange termijn heeft dit ernstige gevolgen voor zowel de fysieke, mentale als seksuele 

gezondheid (Coker, 2007). Onderzoek naar de impact van SGG op het leven van lesbische 

vrouwen is echter nog zeer beperkt. Met deze studie willen we een bijdrage leveren door 

verder te onderzoeken wat het verband is tussen het meemaken van SGG voor en na de 

leeftijd van 18 jaar en het mentaal en seksueel welzijn van lesbische vrouwen. 

 
Mentaal en fysiek welzijn. 
 

Het meemaken van SGG in de kindertijd of op volwassen leeftijd is een zeer 

ingrijpende gebeurtenis die vele negatieve gevolgen met zich kan meebrengen. Dergelijke 

ervaringen kunnen leiden tot een laag zelfbeeld en zelfbeschuldiging (Campbell et al., 2009; 

Finzi-Dottan & Karu, 2006), depressieve  en posttraumatische stresssymptomen (Campbell et 

al., 2009; Heidt et al., 2005; Widom, DuMont, & Czaja, 2007), middelenmisbruik (Simpson & 

Miller, 2002) en een verminderde algemene fysieke gezondheid (Irish, Kobayashi, & Delahanty, 

2010; Stein & Barrett-Connor, 2000). Ondanks dat onderzoek naar de gevolgen van SGG zich 

vooral richt op hetero’s, zijn er reeds verschillende studies die deze resultaten gerepliceerd 

hebben bij lesbische slachtoffers (e.g. Balsam et al., 2011; Descamps, Rothblum, Bradford, & 

Ryan, 2000; Logie, Alaggia, & Rwigema, 2014).  

Ontwikkelen van PTSS. Slachtoffer worden van een trauma leidt niet altijd tot de 

ontwikkeling van PTSS, maar relatief gezien leidt het slachtoffer worden van SGG vaker tot 

PTSS dan het meemaken van andere trauma’s (e.g., fysiek geweld, gewapende overval; 

Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, & Nelson, 1995; Norris, 1992). Bovendien ontwikkelen 

vrouwen – los van het type trauma – sneller PTSS dan mannen (Simmons & Granvold, 2005; 

Tolin & Foa, 2002). De hoge cijfers van SGG bij lesbische vrouwen en hun kwetsbaarheid – 

onder meer op basis van geslacht –  voor het ontwikkelen van PTSS, duiden nogmaals op het 

belang van onderzoek naar de gevolgen van deze gebeurtenissen.  

Geïnternaliseerde homofobie en minderheidsstress. Een socioculturele factor die de 

psychologische gevolgen van SGG bij lesbische vrouwen kan beïnvloeden is geïnternaliseerde 
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homofobie (Gold, Dickstein, Marx, & Lexington, 2009). Deze factor zou een mogelijke 

verklaring kunnen bieden voor de verschillen in impact van SGG tussen lesbische vrouwen en 

heteroseksuele vrouwen die niet kunnen verklaard worden door middel van andere 

psychologische factoren (Gonsiorek, 1982). Acceptatie van de heersende negatieve 

stereotypen en mythes in verband met homoseksualiteit in de hedendaagse cultuur kunnen 

geïnternaliseerde homofobie, gedefinieerd als “een set van negatieve attitudes en affecten 

over homoseksualiteit bij zichzelf en anderen”, met zich meebrengen (Shidlo, 1994, p. 178). 

Aangezien sommige van deze holebi-gerelateerde mythes betrekking hebben op SGG (e.g., de 

seksuele oriëntatie als symptoom volgend op SGG; Butke, 1995), en geïnternaliseerde 

homofobie gerelateerd is aan het geloven van deze mythes, kan het van belang zijn om hier 

rekening mee te houden bij onderzoek naar de psychologische gevolgen van SGG bij lesbische 

vrouwen. Zo kan de socioculturele opvatting dat SGG leidt tot een niet-heteroseksuele 

oriëntatie, zorgen voor nog meer stress en verwarring omtrent hun seksuele identiteit bij 

lesbische vrouwen die in het verleden misbruikt werden door mannen (Morris & Balsam, 

2003). Kantor (1998) wees er ook op dat geïnternaliseerde homofobie ertoe zou kunnen leiden 

dat lesbische vrouwen zichzelf zien als zwak, afwijkend en kwetsbaar voor SGG. 

Geïnternaliseerde homofobie kan de gevoelens van schaamte, hopeloosheid, zelfverwijt en 

schuld na het meemaken van SGG nog verder versterken en leiden tot vermijdingsgedrag 

(Gold et al., 2009). Herstel kan bemoeilijkt worden door de chronische stress die soms gepaard 

gaat met de minderheidsstatus van lesbische vrouwen (Hughes et al., 2001). Deze chronische 

stress wordt mede veroorzaakt door sociale factoren zoals vooroordelen, discriminatie, geweld 

en stigmatisering (Meyer, 2003). Logie et al. (2014) suggereerden dan ook dat SGG 

geassocieerd is met de ervaringen, percepties en verwachtingen van homofobie en 

discriminatie. Descamps en collega’s (2000) gaven daarnaast aan dat het voor vrouwen – los 

van seksuele oriëntatie – vaak moeilijk is om toegang te zoeken tot hulpverlening na het 

meemaken van SGG, onder andere omwille van angst voor beschuldiging (e.g., zelf uitgelokt). 

Voor lesbische vrouwen is hun seksuele oriëntatie soms nog een extra drempel om toegang te 

zoeken tot hulp (e.g., omwille van discriminatie). 

Effectievere coping en veerkracht. Daartegenover stellen enkele onderzoekers dat het 

eveneens mogelijk is dat sommige lesbische vrouwen net effectiever omgaan met dergelijke 

stressoren en daardoor minder negatieve mentale gevolgen van SGG ondervinden (e.g., 

Balsam, 2003; Descamps et al., 2000). Doordat lesbische vrouwen vaak al actief moeten 

omgaan met stressoren omtrent hun seksuele identiteit (e.g., coming out), zouden ze mogelijk 
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ook over betere veerkracht en copingstrategieën beschikken wanneer ze moeten omgaan met 

andere stressoren zoals het meemaken van SGG.  

Op basis van de bovenstaande bevindingen verwachten we in deze studie een 

negatieve associatie terug te vinden tussen SGG en mentaal welzijn bij lesbische vrouwen. 

 
Seksueel welzijn. 
 

Ervaringen met SGG in de kindertijd kunnen de normale seksualiteitsontwikkeling 

verstoren en leiden tot onaangepaste attitudes ten opzichte van seks (Mullen, Martin, 

Romans, & Anderson, 1994). Sommige slachtoffers proberen seksueel contact te vermijden 

terwijl andere slachtoffers net meer risicogedrag vertonen en een overmatig verlangen 

hebben naar seksueel contact (Browne & Finkelhor, 1986; Greenwald et al., 1990; Mullen et 

al., 1994). Morris en Balsam (2003) geven eveneens aan dat lesbische vrouwen die gedurende 

hun kindertijd in aanraking kwamen met SGG, zich sneller bewust werden van hun seksuele 

oriëntatie, zichzelf vroeger identificeerden als lesbisch en op jongere leeftijd hun eerste 

seksuele ervaring hadden met vrouwen dan lesbische vrouwen die nooit in aanraking kwamen 

met SGG. Ook ervaringen met SGG op volwassen leeftijd hebben invloed op het seksuele 

functioneren, hoewel onderzoek hieromtrent niet consistent is.  

Seksueel risicogedrag. Verschillende onderzoekers wezen reeds op de link tussen SGG 

en later seksueel risicogedrag (e.g., Fergusson et al., 2013; Lalor & McElvaney, 2010). Wilson 

en Widom (2008) halen aan dat kinderen die in aanraking komen met SGG, vaker seksueel 

actief zijn voor de leeftijd van 15 jaar en meer in de prostitutie terechtkomen. Ze hebben op 

latere leeftijd dikwijls meer sekspartners en lopen ook meer risico op het opnieuw meemaken 

van SGG (Lalor & McElvaney, 2010). Slachtoffers hebben bijgevolg meer kans om op latere 

leeftijd in aanraking te komen met HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen 

(Austin, Roberts, Corliss, & Molnar, 2008; Wilson & Widom, 2008). Aansluitend hierop vonden 

Logie et al. (2014) dat lesbische vrouwen die slachtoffer werden van SGG, ondanks de 

barrières om hulp te zoeken (e.g., stigma, angst voor discriminatie), frequenter een SOA-test 

lieten afnemen dan lesbische vrouwen die nooit in aanraking waren gekomen met SGG. 

Volgens Campbell, Ahrens en Sefl (2004) is het stellen van risicogedrag een manier van 

omgaan met gevoelens van stress en schuld. Anderzijds stellen ze dat er ook een groep 

slachtoffers is die net minder risicogedrag stelt. Een andere plausibele verklaring wordt 

gegeven door Finkelhor en Browne (1985), namelijk het ontwikkelen van maladaptieve 

seksuele scripts. Het is denkbaar dat volwassenen die slachtoffer werden van SGG, geloven dat 
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seks onmisbaar is voor het verkrijgen van affectie en liefde.  Lalor en McElvaney (2010) geven 

daarnaast aan dat de link tussen SGG in de kindertijd en het stellen van seksueel risicogedrag 

op latere leeftijd gemedieerd kan worden door een laag zelfbeeld, alcohol- en druggebruik, 

PTSS of een verstoorde seksuele ontwikkeling. 

Seksuele disfuncties en tevredenheid. Men kan verschillende indicatoren van seksuele 

disfuncties onderzoeken. Enerzijds spelen seksueel verlangen, plezier en tevredenheid een rol, 

anderzijds kan men seksuele problemen zoals pijn in bekken, pijn tijdens het vrijen of 

onregelmatigheden in de menstruatie in rekening nemen (Coker, 2007). De American 

Psychiatric Association (2000) deelt seksuele disfuncties bij vrouwen op in vier categorieën, 

namelijk problemen bij verlangen, opwinding, orgasme en pijnproblemen (e.g. vaginisme, 

dyspareunie). Dyspareunie (i.e., pijn tijdens het vrijen) of pijn tijdens de menstruatie kan 

veroorzaakt worden door angst, depressie, gebrek aan seksuele opwinding, psychologisch of 

fysiek trauma (Coker, 2007). Maar om echt van een seksuele disfunctie te spreken, is het niet 

voldoende om een seksuele verstoring te ervaren (Buysse et al., 2013). Daarnaast moet een 

persoon deze verstoring ook als lastig of problematisch ervaren. Verstoringen op seksueel vlak 

worden immers niet altijd als vervelend ervaren (Fugl-Meyer & Fugl-Meyer, 1999). Volgens 

sommigen zijn slachtoffers van SGG evenveel seksueel actief als niet-slachtoffers, maar zijn ze 

minder tevreden over hun seksleven en seksualiteit en ervaren ze meer seksuele problemen 

(Mullen et al., 1994). Andere onderzoekers vinden geen verschillen wat betreft seksuele 

problemen en seksuele tevredenheid (e.g., Greenwald et al., 1990).  

De impact van SGG op het seksuele welzijn bij lesbische vrouwen is echter nog 

onderbelicht in de onderzoeksliteratuur. Met dit onderzoek willen we hier graag verandering 

in brengen. Op basis van eerdere bevindingen, verwachten we dat SGG bij lesbische vrouwen 

gepaard gaat met een verminderde seksuele tevredenheid en meer seksuele disfuncties. 

 
  



 18 

Onderzoeksvragen en hypothesen 
 

Op basis van de verzamelde data van de Sexpert studie, een grootschalig bevolkingsonderzoek 

naar de seksuele gezondheid in Vlaanderen, willen we een antwoord formuleren op de 

volgende onderzoeksvragen (OV): 

 

OV1. Hoe vaak komt seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) voor bij heteroseksuele 

en lesbische vrouwen in Vlaanderen? 

 

OV2. Komt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker voor bij lesbische vrouwen dan 

bij heteroseksuele vrouwen? 

H2. We verwachten een hogere prevalentie van SGG terug te vinden bij lesbische 

vrouwen dan bij heteroseksuele vrouwen. 

 

OV3. Wat is het effect van ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de 

mentale en seksuele gezondheid van lesbische vrouwen? 

H3a. We verwachten dat SGG bij lesbische vrouwen gepaard zal gaan met een 

verminderd mentaal welzijn.  

H3b. We verwachten dat SGG bij lesbische vrouwen gepaard zal gaan met een 

verminderde seksuele tevredenheid en meer seksuele disfuncties. 

 

Onderzoek naar dit thema is nodig om op maat gemaakte professionele 

hulpverleningsprogramma’s voor slachtoffers uit te bouwen. Holebi’s zetten immers nog 

minder snel dan hetero’s de stap naar psychologische of juridische hulpverlening (Hellemans, 

Dewaele, Van Houtte, & Buysse, 2012) en vormen hierdoor een extra kwetsbare groep. Met 

deze studie willen we handvaten bieden voor het verder uitwerken van een beleid dat inzet op 

preventie en zorg.  
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Methode 

 
Deelnemers 
 

Om antwoorden te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werd gebruikgemaakt 

van data van twee steekproeven (dataset 1 en dataset 2). Beide maken deel uit van hetzelfde 

onderzoeksopzet. De data werden verzameld binnen de studie “Seksuele gezondheid in 

Vlaanderen” (Buysse et al., 2013), een grootschalig representatief onderzoek naar seksualiteit, 

seksuele gezondheid en relaties in Vlaanderen. Via deze studie beschikken we niet enkel over 

uitgebreide informatie in verband met seksuele gezondheidskarakteristieken, maar ook over 

informatie omtrent biomedische, psychologische, demografische en socioculturele 

kenmerken.  

 Dataset 1.  

 
De eerste dataset werd verzameld via vragenlijstonderzoek uitgevoerd tussen februari 

2011 en januari 2012. De dataverzameling gebeurde in het kader van een bevolkingsonderzoek 

naar de seksuele gezondheid in Vlaanderen. De onderzoekspopulatie bestaat uit personen 

woonachtig in het Vlaamse Gewest, met de Belgische nationaliteit en een leeftijd tussen de 14 

en 80 jaar. De uiteindelijke steekproef bestaat uit 1832 respondenten (response rate van 

40.0%) – zowel hetero’s als holebi’s – die ad random geselecteerd werden uit het Belgisch 

Nationaal register. De gemiddelde leeftijd van de heteroseksuele respondenten bedraagt 

46.15 jaar (SD = 16.70, Range = 18-80), de gemiddelde leeftijd van de niet-heteroseksuele 

respondenten bedraagt 44.34 jaar (SD = 17.32, Range = 18-80). In deze scriptie zullen we enkel 

rapporteren over de volwassen heteroseksuele en niet-heteroseksuele vrouwen (≥ 18 jaar, n = 

854). Het merendeel van de opgenomen vrouwelijke participanten (80.2%) had een 

romantische relatie op het moment van de dataverzameling. 

 

 Dataset 2.  

 
De tweede dataset werd verzameld via vragenlijstonderzoek uitgevoerd tussen 

september 2011 en maart 2012. De dataverzameling maakte deel uit van het grootschalige 

bevolkingsonderzoek naar de seksuele gezondheid in Vlaanderen bij een specifieke doelgroep, 

namelijk seksuele minderheidsgroepen in Vlaanderen. Bij dit specifieke onderzoek, getiteld 

‘Klik eens uit bed’, werden de seksualiteit, seksuele gezondheid en seksuele relaties bevraagd 
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bij de Vlaamse niet-heteroseksuele populatie. De enquête was zeer gelijkaardig aan deze 

gebruikt bij de eerste dataset, maar was significant korter om de drop-out minimaal te 

houden. De verzamelde steekproef bestaat uit 3702 individuen waarvan 66,9% als niet-

heteroseksueel werd geclassificeerd (lesbisch, homo of biseksueel). In deze scriptie 

rapporteren we enkel over de gegevens van de volwassen lesbische vrouwen (≥ 18 jaar, n = 

883). De gemiddelde leeftijd van de geselecteerde vrouwen bedraagt 30.53 jaar (SD = 11.5, 

Range = 18-86). Op het moment van de dataverzameling had 66% van de vrouwen een 

romantische relatie. 

 
Metingen 
 

Alle variabelen werden nagegaan aan de hand van vragenlijsten. In beide datasets werden 

dezelfde metingen gebruikt voor SGG, seksuele oriëntatie, mentaal en seksueel welzijn. 

 

 SGG.  

 

Ervaringen met SGG, zowel voor de leeftijd van 18 jaar als na de leeftijd van 18 jaar, 

werden nagegaan aan de hand van de volgende vragen: “Heeft iemand voor de leeftijd van 18 

jaar/Heeft iemand na de leeftijd van 18 jaar (1) Kwetsende seksuele opmerkingen gemaakt 

tegen jou?, (2) Je op een kwetsende manier seksueel aangeraakt of vastgepakt?, (3) Je 

gedwongen naakt te zijn terwijl je dat niet wou?, (4) Je gedwongen naar seksuele beelden te 

kijken terwijl je dat niet wou?, (5) Je gedwongen tot masturbatie terwijl je dat niet wou?, (6) Je 

gedwongen orale seks uit te voeren of toe te staan?, (7) Je proberen verkrachten (seksueel 

binnendringen via vagina of anus)?, (8) Je verkracht?, (9) Iets anders gedaan tegen je zin?”. 

Respondenten konden per item aangeven of ze dit wel (= 1) of niet (= 0) hadden meegemaakt. 

Naast de mogelijkheid tot het afzonderlijk bekijken van verschillende vormen van SGG, werd er 

ook een algemene maat voor SGG opgesteld conform aan het onderzoek naar seksuele 

gezondheid in Nederland (Bakker et al., 2009). Men wordt beschouwd als slachtoffer van SGG 

indien men op één van de bovenstaande items bevestigend antwoordt. Enkel het eerste item 

‘Kwetsende seksuele opmerkingen’ werd hierbij niet opgenomen om te vermijden dat 

respondenten die enkel dit item aanduidden, ook mee werden opgenomen in de 

prevalentiecijfers van SGG, wat tot een te ruime operationalisatie van SGG zou leiden.  
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 Seksuele oriëntatie.  

 

Een goede conceptualisatie van seksuele oriëntatie is cruciaal om een schatting te 

maken van het aantal holebi’s in de algemene populatie (Mercer et al., 2007; Kerker, 

Mostashari, & Thorpe, 2006; van Kesteren, Hospers, & Kok, 2007). Zoals eerder vermeld zijn er 

verschillende manieren om seksuele oriëntatie te definiëren. In dit onderzoek is er geopteerd 

voor een driedimensionaal construct bestaande uit een cognitief (zelfidentificatie), 

gedragsmatig (seksueel gedrag) en affectief (seksueel verlangen) aspect (Laumann et al., 

1994). Seksuele identiteit werd bevraagd aan de hand van de vraag “Hoe zou je jezelf 

identificeren?”. Respondenten konden antwoorden door middel van een 5-punt Likert schaal 

(i.e., heteroseksueel, meer heteroseksueel dan lesbisch, biseksueel, meer lesbisch dan 

heteroseksueel, lesbisch). Door middel van het toevoegen van een open categorie (“andere”) 

werd er ook een antwoordmogelijkheid gecreëerd voor respondenten die zich niet konden 

identificeren met deze labels. Seksueel gedrag werd gemeten in twee stappen. Respondenten 

werden eerst gevraagd “Met hoeveel personen heb je reeds seksueel contact gehad in jouw 

leven?” (open vraag) en indien van toepassing werd overgegaan naar de volgende vraag 

“Waren deze personen mannen, vrouwen of beiden?” (antwoorden gaande van 1 = uitsluitend 

vrouwen tot 5 = uitsluitend mannen). Seksueel verlangen werd ook bevraagd door middel van 

twee vragen: “Heb je seksuele fantasieën over mannen, vrouwen of beiden?” en “Voel je je 

seksueel aangetrokken tot mannen, vrouwen of beiden?”. Deze vragen konden beantwoord 

worden aan de hand van een 5-punt Likert schaal (van 1 = enkel over/tot vrouwen tot 5 = enkel 

over/tot mannen). Respondenten konden deze vragen ook beantwoorden met “over/tot geen 

van beiden”. De informatie van deze vier items werd gebruikt om een dichotome variabele te 

creëren. Deze categoriseert de respondenten als niet-heteroseksueel (= 0) indien men zichzelf 

identificeerde als lesbisch, biseksueel of meer lesbisch dan heteroseksueel, of indien men 

rapporteerde ten minste evenveel seksuele fantasieën te hebben over personen van hetzelfde 

geslacht als over personen van het andere geslacht, of indien men zich minstens even vaak 

aangetrokken voelde tot personen van hetzelfde geslacht als tot personen van het andere 

geslacht, of indien men rapporteerde minstens evenveel seksuele contacten gehad te hebben 

met personen van hetzelfde geslacht als met personen van het andere geslacht. Respondenten 

werden gecategoriseerd als heteroseksueel (= 1) indien men aan geen enkele van deze criteria 

voldeed.  
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 Mentaal welzijn.  

 

Het mentale welzijn van de respondenten werd nagegaan aan de hand van een 

verkorte versie van de Mental Health Inventory (MHI; Veit & Ware, 1983). Deze korte versie 

bestaat uit vijf items die de huidige mentale gezondheidsstatus nagaan (e.g., “In de afgelopen 

vier weken, hoe vaak voelde je je een gelukkig persoon?”). Alle items werden gescoord op een 

6-punt Likert schaal (van 0 = nooit tot 5 = altijd). De totale score wordt gevormd door de som 

van de itemscores. De MHI-5 heeft een minimumscore van 0 en een maximumscore van 25. 

Hogere scores duiden op een groter psychologisch welbevinden en afwezigheid van 

psychologische stress in de afgelopen vier weken. De psychometrische eigenschappen van de 

MHI-5 worden ondersteund (Marques, Pais-Ribeiro, & Lopez, 2011), net als de 

betrouwbaarheid en de validiteit (Strand, Dalgard, Tambs, & Rognerud, 2003). De interne 

consistentie van de MHI-5 in deze studie was ook voldoende hoog (cronbach’s alpha = .87). 

  
Seksueel welzijn.  

 

Seksuele gezondheid omvat de mogelijkheid tot het opbouwen van een seksuele 

relatie vrij van dwang, discriminatie en geweld (WHO, Department of reproductive health & 

Research, 2006). Het seksuele welzijn werd in deze studies nagegaan aan de hand van seksuele 

tevredenheid en seksuele disfuncties. 

 Seksuele tevredenheid. De seksuele tevredenheid in de afgelopen zes maanden werd 

bevraagd door middel van twee items: “Over het algemeen, hoe tevreden ben je met jouw 

seksleven?” en “Hoe tevreden ben je met de frequentie waarin je seks had de afgelopen zes 

maanden?”. Deze twee items werden gescoord aan de hand van een 5-punt Likert schaal 

(gaande van 1 = heel ontevreden tot 5 = heel tevreden). 

 Seksuele disfuncties. Om zicht te krijgen op de seksuele disfuncties en seksuele 

problemen geassocieerd met seksuele disfuncties werd de Sexual Functioning Scale (SFS; 

Enzlin et al., 2012) afgenomen bij seksueel actieve respondenten. Respondenten werden 

gevraagd aan te geven in welke mate ze seksuele problemen hadden ervaren in de afgelopen 

zes maanden (e.g., toegenomen/afgenomen spontaan of responsief seksueel verlangen, 

orgasmedisfunctie, dyspareunie, vaginisme, etc.). Ieder item van seksuele disfunctie (e.g., “In 

de afgelopen zes maanden, had je het gevoel dat je minder interesse had in seks en seksuele 

activiteit of minder seksuele fantasieën of erotische gedachten?”) werd gescoord aan de hand 

van een vierpuntenschaal (van 1 = neen tot 4 = ernstig of extreem). Daarnaast werden de 
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respondenten ook gevraagd aan te geven in welke mate deze disfuncties een bron van stress 

vormden voor zichzelf en indien van toepassing voor hun partner en relatie. Elk type van stress 

werd gescoord op een driepuntenschaal (gaande van 1 = geen of milde stress tot 3 = ernstige 

of extreme stress). Er was sprake van aanwezigheid van stress als de respondent een totale 

somscore had hoger dan 2 indien niet in een relatie of hoger dan 5 indien men wel een 

partnerrelatie had (moderate levels van stress op ten minste twee van de drie domeinen). Op 

basis van bovenstaande vragen werd voor deze studie een schaal met drie niveaus voor 

seksuele disfunctie ontwikkeld (0 = geen disfuncties, 1 = één of meer seksuele disfuncties 

zonder stress, 2 = één of meer seksuele disfuncties met aanwezigheid van stress).  

 
Procedure 
 

 Dataset 1.  
 

De steekproef werd via een tweetrapssteekproefdesign getrokken. In een eerste fase 

werden geografische eenheden geselecteerd, geoperationaliseerd aan de hand van postcodes. 

In een tweede fase werd een naar de leeftijdsgroep gestratificeerde toevalssteekproef 

getrokken, binnen elk van de geselecteerde steekproefclusters. Door de data te stratificeren 

naar leeftijd kon de seksuele gezondheid binnen specifieke doelgroepen belicht worden. De 

steekproef bestond uit (a) jonge respondenten tussen 14-25 jaar, (b) respondenten tussen 25 

en 49 jaar en (c) oudere respondenten tussen 50 en 80 jaar. Na de dataverzameling werden de 

data gewogen voor gender, leeftijd en opleidingsniveau. Voor de benadering van de 

respondenten werd er gebruikgemaakt van de Total Design Method (Dillman, 1978; Dillman, 

2000), een internationaal veelvuldig getoetste methode voor het benaderen van respondenten 

binnen een grootschalig surveyonderzoek, die erop gericht is de respons, medewerking en 

kwaliteit van de verkregen antwoorden te maximaliseren. Geselecteerde personen uit de 

steekproef uit het Rijksregister kregen een introductiebrief en informatiefolder één tot twee 

weken op voorhand die hen op de hoogte bracht van de doelstellingen en het nut van de 

studie naar seksuele gezondheid. Een interviewer trachtte tot driemaal toe persoonlijk aan 

huis contact te leggen met de respondent (eventueel na een telefonische afspraak), waarvan 

minstens één contactpoging gebeurde na 18u en minstens één contactpoging tijdens het 

weekend. Na drie onsuccesvolle contactpogingen werd een contactkaart achtergelaten met 

vermelding van de naam en het telefoonnummer van de interviewer. Indien daarop ook geen 

reactie kwam, ging de interviewer nog minstens éénmaal persoonlijk langs en legde indien 
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mogelijk ook telefonisch contact. Alle interviewers hadden eerst een grondige en intensieve 

training gevolgd. Voor de dataverzameling hebben alle respondenten een informed consent 

ondertekend. De data werden verzameld aan de hand van (a) face-to-face interviews in 

combinatie met (b) Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) voor alle minder gevoelige 

vragen en (c) Computer-Assisted Self-Interviewing (CASI) voor de meer gevoelige vragen 

omtrent seksuele gezondheid. Op deze manier konden respondenten gevoelige vragen 

beantwoorden zonder hun antwoorden rechtstreeks te delen met de interviewer. 

  
Dataset 2.  

 

Voor het bekomen van een zo heterogeen mogelijke steekproef, werd er 

gebruikgemaakt van verschillende kanalen en methodes van rekrutering (o.a. holebi feestjes, 

flyers, facebook, advertenties, e-mails, etc.). De focus lag op holebi’s, maar ook hetero’s 

kregen de mogelijkheid om de vragenlijsten in te vullen. De deelnemers konden, na het online 

invullen van een informed consent, elektronisch een korte vragenlijst beantwoorden. Door 

gebruik te maken van een online vragenlijst was er de mogelijkheid een grote groep holebi’s te 

bereiken en delicate kwesties anoniem te behandelen.   
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Resultaten 

 
Beschrijvende analyse 
 

Om onze drie onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden maken we, zoals eerder 

beschreven, gebruik van data van twee steekproeven (dataset 1 en dataset 2). Beide 

steekproeven werden verzameld in het kader van een grootschalig representatief onderzoek 

naar seksualiteit, seksuele gezondheid en relaties in Vlaanderen. Dataset 1 betreft een 

representatieve steekproef van de Vlaamse bevolking, dataset 2 een gelegenheidssteekproef 

met voornamelijk niet-heteroseksuele respondenten. Om een antwoord te formuleren op 

onze onderzoeksvragen maken we enkel gebruik van de data van de volwassen heteroseksuele 

en lesbische vrouwen. Tabel 2 geeft ons een overzicht van de beschrijvende analyse van beide 

steekproeven. 
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Tabel 2 

Beschrijvende analyse dataset 1 en dataset 2 

Variabele Dataset 1 

(n = 854) 

Dataset 2 

(n = 883) 

 M SD M  SD 

Leeftijd 46.3 17.0 30.53  11.5 

 N % N % 

Seksuele voorkeur 

   Heteroseksueel 

   Lesbisch 

 

768  

86 

 

90.0% 

10.0% 

 

- 

883 

 

- 

100.0% 

Partner 

   Ja 

   Nee 

    

638 80.2% 590 66.8% 

216 19.8% 293 33.2% 

Opleidingsniveau 

   Schoolgaand 

   Geen diploma/lager onderwijs/lager  

   secundair onderwijs 

   Hoger secundair onderwijs 

   Hogeschool 

   Universitair onderwijs 

    

46 5.5% 311 35.3% 

254 29.8% 36 4.1% 

292 34.2% 134 15.2% 

193 22.6% 233 26.5% 

67 7.9% 166 18.9% 

Noot. De steekproefgrootte vertoont verschillen door ontbrekende data.  

 

OV1: Hoe vaak komt seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) voor bij 

heteroseksuele en lesbische vrouwen in Vlaanderen? 

 
Om een antwoord te kunnen formuleren op onze eerste onderzoeksvraag, maken we 

gebruik van de eerste dataset. We vinden in Tabellen 3 en 4 een overzicht van ervaringen die 

heteroseksuele en lesbische vrouwen hebben met SGG voor de leeftijd van 18 jaar en na de 

leeftijd van 18 jaar. Omwille van een te kleine steekproef lesbische vrouwen in deze dataset 

kunnen we geen significante verschillen toetsen tussen beide groepen. Deze onderzoeksvraag 

is met andere woorden louter descriptief.  

We zien in Tabel 3 dat voor de leeftijd van 18 jaar een vierde (25.6%) van de lesbische 

vrouwen te maken kreeg met kwetsende seksuele opmerkingen en 30.2% in contact kwam 
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met kwetsende seksuele aanrakingen of vastgepakt werd. Veertien procent werd gedwongen 

om naakt te zijn, 2.3% gedwongen om naar seksuele beelden te kijken en 5.8% gedwongen tot 

masturbatie. Ongeveer een op tien van de lesbische vrouwen (9.3%) werd gedwongen orale 

seks uit te voeren of toe te staan en 19.8% geeft aan voor de leeftijd van 18 jaar slachtoffer 

geweest te zijn van een poging tot verkrachting. Veertien procent van de lesbische vrouwen 

werd voor de leeftijd van 18 jaar het slachtoffer van een verkrachting. Ten slotte gaf 14.0% aan 

dat ze met iets anders seksueel tegen hun zin in aanraking gekomen waren. Bij de 

heteroseksuele vrouwen kwam 16.4% in aanraking met kwetsende seksuele opmerkingen voor 

de leeftijd van 18 jaar. Achttien procent kwam in aanraking met kwetsende seksuele 

aanrakingen of werd vastgepakt, zes procent werd gedwongen om naakt te zijn en 2.7% werd 

gedwongen om naar seksuele beelden te kijken. Ongeveer drie procent (2.7%) van de 

heteroseksuele vrouwen werd voor de leeftijd van 18 jaar gedwongen tot masturbatie en een 

kleine vijf procent (4.8%) werd gedwongen om orale seks uit te voeren of toe te staan. Een 

kleine vijf procent (5.1%) geeft aan slachtoffer geweest te zijn van een poging tot verkrachting 

en ongeveer drie procent (2.7%) werd voor de leeftijd van 18 jaar slachtoffer van een 

verkrachting. Tot slot gaf 5.2% aan dat ze met iets anders seksueel tegen hun zin in aanraking 

gekomen waren. 

 

Tabel 3 

Ervaringen van heteroseksuele en lesbische vrouwen met vormen van SGG voor de leeftijd van 

18 jaar. 

SGG Heteroseksueel Lesbisch 

 N % N % 

1. Kwetsende seksuele opmerkingen 

2. Kwetsende seksuele aanraking of vastpakken 

3. Gedwongen om naakt te zijn 

4. Gedwongen om naar seksuele beelden te kijken 

5. Gedwongen tot masturbatie 

6. Gedwongen orale seks uit te voeren of toe te staan 

7. Poging tot verkrachting 

8. Verkrachting  

9. Iets anders seksueel tegen je zin 

126 16.4 22 25.6 

138 18.0 26 30.2 

46 6.0 12 14.0 

21 2.7 2 2.3 

21 2.7 5 5.8 

37 4.8 8 9.3 

39 5.1 17 19.8 

21 2.7 12 14.0 

40 5.2 12 14.0 

Noot. SGG = grensoverschrijdend gedrag 
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We zien in Tabel 4 dat na de leeftijd van 18 jaar 18.6% van de lesbische vrouwen te 

maken kreeg met kwetsende seksuele opmerkingen en 11.6% in aanraking kwam met 

kwetsende seksuele aanrakingen of vastgepakt werd. Een kleine vijf procent (4.7%) werd 

gedwongen om naakt te zijn, 2.3% werd gedwongen om naar seksuele beelden te kijken en 

1.2% werd gedwongen tot masturbatie. Zeven procent werd gedwongen orale seks uit te 

voeren of toe te staan en 8.1% geeft aan na de leeftijd van 18 jaar slachtoffer geweest te zijn 

van een poging tot verkrachting. Twee procent (2.3%) geeft aan verkracht te zijn. Ten slotte 

gaf 2.3% aan dat ze met nog iets anders seksueel tegen hun zin in aanraking gekomen waren. 

Bij de heteroseksuele vrouwen kreeg 13.4% te maken met kwetsende seksuele opmerkingen 

na de leeftijd van 18 jaar en 12.4% kwam in aanraking met kwetsende seksuele aanrakingen of 

werd vastgepakt. Drie procent (3.4%) werd gedwongen om naakt te zijn, 2.1% werd 

gedwongen om naar seksuele beelden te kijken en 1.4% werd gedwongen tot masturbatie. Een 

kleine vijf procent (4.6%) werd gedwongen om orale seks uit te voeren of toe te staan en 4.3% 

geeft aan slachtoffer geweest te zijn van een poging tot verkrachting. Vier procent (3.9%) van 

de heteroseksuele vrouwen geeft aan verkracht te zijn na de leeftijd van 18 jaar. Ten slotte gaf 

2.5% aan dat ze met nog iets anders seksueel tegen hun zin in aanraking gekomen waren. 

 

Tabel 4 

Ervaringen van heteroseksuele en lesbische vrouwen met vormen van SGG na de leeftijd van 18 

jaar. 

SGG Heteroseksueel Lesbisch 

 N % N % 

1. Kwetsende seksuele opmerkingen 

2. Kwetsende seksuele aanraking of vastpakken 

3. Gedwongen om naakt te zijn 

4. Gedwongen om naar seksuele beelden te kijken 

5. Gedwongen tot masturbatie 

6. Gedwongen orale seks uit te voeren of toe te staan 

7. Poging tot verkrachting 

8. Verkrachting  

9. Iets anders seksueel tegen je zin 

103 13.4 16 18.6 

95 12.4 10 11.6 

26 3.4 4 4.7 

16 2.1 2 2.3 

11 1.4 1 1.2 

35 4.6 6 7.0 

33 4.3 7 8.1 

30 3.9 2 2.3 

19 2.5 2 2.3 

Noot. SGG = seksueel grensoverschrijdend gedrag 
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Naast de afzonderlijke vormen van SGG werd er op basis van item twee tot en met 

acht ook een algemene maat voor SGG opgesteld om de prevalentie van SGG in de kindertijd 

en op volwassen leeftijd samen te vatten. Hierbij wordt men als slachtoffer van SGG 

beschouwd indien men op één van de items bevestigend antwoordt. Bij deze overkoepelende 

variabele werd het eerste item ‘kwetsende seksuele opmerkingen’ echter niet mee opgenomen 

in de prevalentiecijfers van SGG omdat dit tot een te ruime operationalisatie van SGG zou 

leiden. Tabellen 5 en 6 geven ons een overzicht van de gerapporteerde ervaringen met SGG 

voor en na de leeftijd van 18 jaar bij lesbische vrouwen (Tabel 5) en bij heteroseksuele 

vrouwen (Tabel 6).  

 

Op basis van deze data kunnen we in Tabel 5 zien dat één op drie van de lesbische 

vrouwen (33.7%) voor de leeftijd van 18 jaar geconfronteerd werd met minstens één vorm van 

SGG en na de leeftijd van 18 jaar 15.1% minstens één vorm van SGG heeft meegemaakt. 

Maken we het onderscheid tussen ervaringen met één vorm of meerdere vormen van SGG dan 

kunnen we afleiden dat 8.1% van de lesbische vrouwen met één handeling van SGG in 

aanraking is gekomen voor de leeftijd van 18 jaar. Vijfentwintig procent (25.6%) van de 

lesbische vrouwen gaf aan met meerdere vormen van SGG in aanraking gekomen te zijn voor 

de leeftijd van 18 jaar. Na de leeftijd van 18 jaar zien we dat 10.5% van de lesbische vrouwen 

één vorm van SGG heeft meegemaakt en 12.8% van de lesbische vrouwen rapporteerde 

slachtoffer geweest te zijn van meerdere vormen van SGG na de leeftijd van 18 jaar.  

 

Tabel 5 

Ervaringen van lesbische vrouwen met SGG voor en na de leeftijd van 18 jaar. 

SGG Lesbische vrouwen 

 Voor 18 jaar Na 18 jaar 

 N % N % 

Eén vorm van SGG 7 8.1 9 10.5 

Meerdere vormen van SGG 22 25.6 11 12.8 

Geen ervaringen met SGG 57 66.3 66 76.7 

Noot. SGG = seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

We zien in Tabel 6 dat voor de heteroseksuele vrouwen geldt dat één op vijf van de 

vrouwen (20.4%) voor de leeftijd van 18 jaar en 14.3% na de leeftijd van 18 jaar minstens één 
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ervaring met SGG rapporteert. Maken we het onderscheid tussen ervaringen met één vorm of 

meerdere vormen van SGG dan kunnen we afleiden dat 10.8% van de heteroseksuele vrouwen 

met één handeling van SGG in aanraking is gekomen voor de leeftijd van 18 jaar. Tien procent 

(10.2%) van de heteroseksuele vrouwen gaf aan met meerdere vormen van SGG in aanraking 

te gekomen te zijn voor de leeftijd van 18 jaar. Na de leeftijd van 18 jaar zien we dat 11.6% van 

de heteroseksuele vrouwen één vorm van SGG heeft meegemaakt en 8.6% van de 

heteroseksuele vrouwen rapporteerde slachtoffer geweest te zijn van meerdere vormen van 

SGG na de leeftijd van 18 jaar.  

 
Tabel 6 

Ervaringen van heteroseksuele vrouwen met SGG voor en na de leeftijd van 18 jaar. 

SGG Heteroseksuele vrouwen 

 Voor 18 jaar Na 18 jaar 

 N %    N % 

Eén vorm van SGG 83 10.8 89 11.6 

Meerdere vormen van SGG 78 10.2 66 8.6 

Geen ervaringen met SGG 607 79.0 613 79.8 

Noot. SGG = seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

Verklarende analyse 

OV2: Komt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker voor bij lesbische vrouwen 
dan bij heteroseksuele vrouwen? 

 

Komen lesbische vrouwen vaker in aanraking met SGG? Om een antwoord te 

formuleren op onze eerste onderzoeksvraag, maakten we gebruik van de eerste dataset en 

werden twee binaire logistische regressies uitgevoerd, controlerend voor de variabelen zoals 

leeftijd, opleidingsniveau en het al dan niet hebben van een partner (overzicht Tabel 7 voor 18 

jaar en Tabel 8 na 18 jaar).  

 

We zien in Tabel 7 dat, voor de leeftijd van 18 jaar, de seksuele oriëntatie bij vrouwen 

significant gerelateerd is aan de rapporteringen van het ervaren van SGG, b = - .709,  

Wald χ2 (1) = 7.949, p = .005. De resultaten suggereren dus dat lesbische vrouwen significant 

meer ervaringen met SGG voor de leeftijd van 18 jaar rapporteren dan heteroseksuele 
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vrouwen. Dit ligt dan ook in lijn met onze vooropgestelde hypothese een hogere prevalentie 

van SGG terug te vinden bij lesbische vrouwen dan bij heteroseksuele vrouwen. 

 

Tabel 7 

Associatie tussen Seksuele oriëntatie en SGG voor de leeftijd van 18 jaar 

Variabele  

B SE Sig. Exp(B) 

95% CI EXP (B) 

Ondergrens Bovengrens 

Seksuele oriëntatie (hetero) - .709 .251 .005** .492 .301 .806 

Leeftijd - .007  .006 .204 .993 .981 1.004 

Schoolgaanda .639 .537 .234 1.895 .662 5.430 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

.399 .430 .353 1.491 .642 3.463 

Hoger secundair onderwijsa .920 .404 .023* 2.508 1.137 5.532 

Hogeschoola 1.153 .412 .005** 3.167 1.412 7.106 

Partner (neen) .000 .222 .999 1.000 .648 1.544 

Noot. R2= .032 (Cox & Snell) .050 (Nagelkerke). χ2 (7) = 27.867, p < .001. SGG = Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag 

aReferentiegroep = universitair onderwijs. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

In Tabel 8 zien we, na de leeftijd van 18 jaar, geen significant verband tussen seksuele 

oriëntatie en het al dan niet rapporteren van SGG, b = - .065, Wald χ2 (1) = .041, p = .840. In 

tegenstelling tot onze vooropgestelde hypothese vinden we geen evidentie voor de hypothese 

dat lesbische vrouwen vaker dan heteroseksuele vrouwen het slachtoffer worden van SGG op 

volwassen leeftijd.  
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Tabel 8 

Associatie tussen Seksuele oriëntatie en SGG na de leeftijd van 18 jaar 

Variabele  

B SE Sig. Exp(B) 

95% CI EXP(B) 

Ondergrens Bovengrens 

Seksuele oriëntatie (hetero) - .065 .323 .840 .937 .497 1.764 

Leeftijd - .004 .007 .535 .996 .983 1.009 

Schoolgaanda - .439 .605 .469 .645 .197 2.113 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

.316 .418 .449 1.372 .605 3.110 

Hoger secundair onderwijsa .002 .402 .996 1.002 .456 2.201 

Hogeschoola - .034 .422 .935 .966 .422 2.211 

Partner (neen) - .637 .228 .005** .529 .339 .827 

Noot. R2= .012 (Cox & Snell) .022 (Nagelkerke). χ2 (7) = 10.271, p = .174. SGG = Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag 

aReferentiegroep = universitair onderwijs. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Komen lesbische vrouwen vaker in aanraking met meerdere ervaringen/vormen van 

SGG. Om na te gaan of lesbische vrouwen vaker dan heteroseksuele vrouwen in aanraking 

komen met meerdere ervaringen/vormen van SGG, werden twee multinomiale logistische 

regressies uitgevoerd, controlerend voor de variabelen zoals leeftijd, opleidingsniveau en het 

al dan niet hebben van een partner (overzicht Tabel 9 voor 18 jaar en Tabel 10 na 18 jaar).  

 

We zien in Tabel 9 dat er, voor de leeftijd van 18 jaar, geen significant verband bestaat 

tussen het rapporteren van één vorm van SGG en seksuele oriëntatie, b = - .140, Wald χ2 (1) = 

.154, p = .694. We vinden echter wel een significant verband tussen seksuele oriëntatie en de 

rapportage van meerdere vormen/ervaringen van SGG, b = - 1.309, Wald χ2 (1) = 27.393, p = 

.000. Dit betekent dat lesbische vrouwen significant vaker meerdere vormen/ervaringen van 

SGG rapporteren onder de 18 jaar dan heteroseksuele vrouwen. Deze bevindingen liggen 

gedeeltelijk in lijn met onze vooropgestelde hypothesen.  
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Tabel 9 

Associatie tussen Seksuele oriëntatie en SGG voor de leeftijd van 18 jaar 

Variabele 

B SE Sig. Exp(B) 

95% CI EXP(B) 

Ondergrens Bovengrens 

Eén vorm SGG voor 18 jaar   

Seksuele oriëntatie (hetero) - .140 .357 .694 .869 .431 1.750 

Leeftijd  .007 .006 .265 1.007 .995 1.019 

Schoolgaanda - .616 .565 .275 .540 .179 1.634 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

- .683 .336 .042* .505 .261 .976 

Hoger secundair onderwijsa - .155 .301 .607 .856 .475 1.545 

Hogeschoola .103 .320 .749 1.108 .591 2.076 

Partner (neen) .397 .215 .065 1.487 .976 2.266 

Meerdere vormen SGG voor 18 jaar   

Seksuele oriëntatie (hetero) - 1.309 .250 .000*** .270 .166 .441 

Leeftijd - .015 .006 .019* .985 .973 .998 

Schoolgaanda - .433 .541 .424 .649 .225 1.873 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

- .057 .353 .872 .945 .473 1.887 

Hoger secundair onderwijsa - .078 .333 .815 .925 .481 1.778 

Hogeschoola .286 .348 .411 1.330 .673 2.630 

Partner (neen) - .336 .261 .197 .714 .429 1.191 

Noot. pseudo R2= .028 (Cox & Snell) .041 (Nagelkerke). χ2  (14) = 47.175, p < .001. SGG = 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

aReferentiegroep = universitair onderwijs. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

In Tabel 10 zien we, boven de leeftijd van 18 jaar, geen significant verband tussen 

rapportage van één vorm van SGG en seksuele oriëntatie, b = - .049, Wald χ2 (1) = .011,  

p = .917. We zien echter wel een significant verband tussen de rapportage van meerdere 

vormen/ervaringen van SGG en seksuele oriëntatie, b = - .740, Wald χ2 (1) = 4.386, p = .036. 
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Deze resultaten liggen dus gedeeltelijk in lijn met onze vooropgestelde hypothese een hogere 

prevalentie van SGG terug te vinden bij lesbische vrouwen dan bij heteroseksuele vrouwen. 

 

Tabel 10 

Associatie tussen Seksuele oriëntatie en SGG na de leeftijd van 18 jaar 

Variabele 

B SE Sig. Exp(B) 

95% CI EXP(B) 

Ondergrens Bovengrens 

Eén vorm SGG na 18 jaar   

Seksuele oriëntatie (hetero) - .049 .470 .917 .952 .379 2.394 

Leeftijd  .007 .008 .395 1.007 .991 1.023 

Schoolgaanda - .448 .671 .504 .639 .172 2.379 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

- .562 .431 .192 .570 .245 1.327 

Hoger secundair onderwijsa - .455 .402 .257 .634 .289 1.394 

Hogeschoola - .128 .427 .764 .879 .381 2.031 

Partner (neen) .854 .269 .001** 2.349 1.387 3.978 

Meerdere vormen SGG na 18 jaar   

Seksuele oriëntatie (hetero) - .740 .353 .036* .477 .239 .954 

Leeftijd .005 .008 .537 1.005 .990 1.020 

Schoolgaanda .131 .778 .866 1.140 .248 5.233 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

.609 .517 .238 1.839 .668 5.233 

Hoger secundair onderwijsa .150 .518 .773 1.162 .421 3.206 

Hogeschoola .537 .533 .314 1.711 .602 4.864 

Partner (neen) .405 .282 .152 1.499 .862 2.606 

Noot. pseudo R2= .013 (Cox & Snell) .026 (Nagelkerke). χ2  (14) = 22.226, p = .074. SGG = 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

aReferentiegroep = universitair onderwijs. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001  
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OV3: Wat is het effect van ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag op 
de mentale en seksuele gezondheid van lesbische vrouwen? 

 

Voor onze laatste onderzoeksvraag gaan we het effect na van SGG op de mentale en 

seksuele gezondheid van lesbische vrouwen. Hiervoor maken we gebruik van de tweede 

dataset en bekijken we zowel a) de associatie tussen ervaringen van SGG en het mentale 

welzijn, als b) de associatie tussen ervaringen met SGG en de seksuele tevredenheid en c) de 

associatie tussen ervaringen met SGG en seksuele disfuncties, controlerend voor de variabelen 

zoals leeftijd, opleidingsniveau en het al dan niet hebben van een partner. Om de eerste twee 

associaties na te gaan, werd gebruikgemaakt van verschillende multiple lineaire regressies, om 

het verband tussen ervaringen met SGG en seksuele disfuncties na te gaan, werd 

gebruikgemaakt van multinomiale logistische regressies. 

 

Mentaal welzijn. We zien in Tabel 11 een significant verband tussen ervaringen met 

SGG voor de leeftijd van 18 jaar en het mentaal welzijn bij lesbische vrouwen, F(4,863) = 

24.483, p < .001. Dit betekent dat lesbische vrouwen die slachtoffer werden van SGG voor de 

leeftijd van 18 jaar, een verminderd mentaal welzijn hebben ten opzichte van lesbische 

vrouwen die geen ervaringen met SGG hebben. De score op het mentale welzijn ligt bij 

lesbische vrouwen die slachtoffer werden van SGG voor de leeftijd van 18 jaar gemiddeld 

gezien 1.125 eenheden lager. 
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Tabel 11 

Effect van SGG voor de leeftijd van 18 jaar op Mentaal Welzijn 

Variabele  Mentaal welzijn 

      95% CI (B) 

 B SE(B) β  t Sig. Ondergrens Bovengrens 

Ervaring(en) met SGG  

voor 18 jaar (ja) 
- 1.125 .291 -.127 - 3.861 .000*** - 1.697 - .553 

Leeftijd .033 .014 .087 2.321 .021* .005 .061 

Opleidingsniveau .424 .103 .155 4.127 .000*** .222 .626 

Partner (neen) 1.525 .299 .167 5.093 .000*** .937 2.113 

Noot. R2 = .102 ; ΔR2 = .098. SGG = Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

In Tabel 12 zien we eveneens een significant verband tussen ervaringen met SGG na de 

leeftijd van 18 jaar en het mentaal welzijn, F(4,863) = 23.077, p < .001. Ook hier hebben 

lesbische vrouwen die slachtoffer werden van SGG na de leeftijd van 18 jaar, een verminderd 

mentaal welzijn ten opzichte van lesbische vrouwen die geen slachtoffer werden van SGG. De 

score op het mentale welzijn ligt bij lesbische vrouwen die slachtoffer werden van SGG na de 

leeftijd van 18 jaar gemiddeld gezien 1.158 eenheden lager. 

 

Tabel 12 

Effect van SGG na de leeftijd van 18 jaar op Mentaal Welzijn 

Variabele  Mentaal welzijn 

      95% CI (B) 

 B SE(B) β  t Sig. Ondergrens Bovengrens 

Ervaring(en) met SGG  

na 18 jaar (ja) 
- 1.158 .371 - .103 - 3.126 .002** - 1.886 - .431 

Leeftijd .031 .014 .082 2.184 .029* .003 .059 

Opleidingsniveau .450 .103 .164 4.380 .000*** .248 .651 

Partner (neen) 1.589 .299 .174 5.306 .000*** 1.001 2.177 

Noot. R2 = .097 ; ΔR2 = .092. SGG = Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Seksuele tevredenheid. We zien in Tabellen 13 en 14 dat er geen significant verband is  

tussen ervaringen met SGG en seksuele tevredenheid bij lesbische vrouwen, noch bij 

ervaringen met SGG voor de leeftijd van 18 jaar, F(4,826) = 31.163, p < .001, noch bij 

ervaringen met SGG na de leeftijd van 18 jaar, F(4,826) = 31.232, p < .001. 

 

Tabel 13 

Effect van SGG voor de leeftijd van 18 jaar op Seksuele tevredenheid 

Variabele  Seksuele tevredenheid 

      95% CI (B) 

 B SE(B) β  t Sig. Ondergrens Bovengrens 

Ervaring(en) met SGG  

voor 18 jaar (ja) 
.027 .073 .012 .366 .715 - .116 .169 

Leeftijd - .008 .003 - .084 - 2.258 .024* - .015 - .001 

Opleidingsniveau - .001 .026 - .001 - .037 .971 - .051 - .049 

Partner (neen) .822 .076 .355 10.795 .000*** .672 .971 

Noot. R2 = .131 ; ΔR2 = .127. SGG = Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Tabel 14 

Effect van SGG na de leeftijd van 18 jaar op Seksuele tevredenheid 

Variabele  Seksuele tevredenheid 

      95% CI (B) 

 B SE(B) β  t Sig. Ondergrens Bovengrens 

Ervaring(en) met SGG  

na 18 jaar (ja) 
- .056 .091 - .020 - .611 .541 - .235 .123 

Leeftijd - .007 .003 - .077 - 2.080 .038* - .014 .000 

Opleidingsniveau - .003 .025 - .004 - .115 .909 - .053 .047 

Partner (neen) .817 .076 .353 10.764 .000*** .668 .966 

Noot. R2 = .131 ; ΔR2 = .127. SGG = Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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 Seksuele disfuncties. We zien in Tabel 15 dat er, voor de leeftijd van 18 jaar, geen 

significant verband is tussen de rapportage van één vorm/ervaring van SGG en seksuele 

disfuncties bij lesbische vrouwen, b = .109, Wald χ2 (1) = 1.115, p = .703, noch een significant 

verband met de rapportage van meerdere vormen/ervaringen van SGG, b = .424, Wald χ2 (1) = 

1.527, p = .078. Eveneens zien we in Tabel 16 na de leeftijd van 18 jaar geen significante 

verbanden tussen seksuele disfuncties en de rapportage van SGG, noch met één 

vorm/ervaring van SGG, b = .281, Wald χ2 (1) = 1.324, p = .376, noch met meerdere 

vormen/ervaringen van SGG, b = .638, Wald χ2 (1) = 1.893, p = .061. Dit betekent dat we, in dit 

onderzoek, geen verband vinden tussen het slachtoffer worden van SGG en mogelijke seksuele 

disfuncties bij lesbische vrouwen. Dit ligt niet in lijn met onze vooropgestelde hypothese dat 

lesbische vrouwen die in aanraking kwamen met SGG, meer seksuele disfuncties rapporteren. 
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Tabel 15 

Effect van SGG voor de leeftijd van 18 jaar op Seksuele disfuncties 

Variabele  

B SE Sig.   Exp(B) 

95% CI EXP(B) 

Ondergrens Bovengrens 

Minstens één seksuele disfunctie zonder distress, geen seksuele disfunctie wel distress 

Leeftijd .025  .009 .007** 1.025 1.007 1.044 

Schoolgaanda .898  .280 .001** 2.454 1.417 4.250 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

.057 .480 .906 1.059 .413 2.714 

Hoger secundair onderwijsa .030 .309 .922 1.031 .562 1.889 

Hogeschoola .426 .265 .108 1.531 .910 2.576 

Partner (neen) 1.869 .180 .000*** 6.483 4.559 9.218 

Eén vorm/ervaring SGGb .174 .234 .458 1.190 .752 1.883 

Meerdere vormen/ 

ervaringen SGGb 
.195 .218 .370 1.216 .794 1.862 

Minstens één seksuele disfunctie met distress 

Leeftijd - .003 .012 .821 .997 .975 1.020 

Schoolgaanda .774 .321 .016* 2.168 1.156 4.063 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

.479 .530 .366 1.615 .571 4.566 

Hoger secundair onderwijsa .262 .354 .459 1.300 .649 2.602 

Hogeschoola .097 .324 .765 1.102 .584 2.078 

Partner (neen) .704 .219 .001** 2.022 1.316 3.107 

Eén vorm/ervaring SGGb .109 .286 .703 1.115 .637 1..951 

Meerdere vormen/ 

ervaringen SGGb 
.424 .241 .078 1.527 .953 2.448 

Noot. pseudo R2= .165 (Cox & Snell) .192 (Nagelkerke). χ2  (16) = 156.667, p < .001.  

SGG = Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

aReferentiegroep = universitair onderwijs 

bReferentiegroep = geen ervaring met SGG 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Tabel 16 

Effect van SGG na de leeftijd van 18 jaar op Seksuele disfuncties 

Variabele  

   B SE Sig.    Exp(B) 

95% CI EXP(B) 

Ondergrens Bovengrens 

Minstens één seksuele disfunctie zonder distress, geen seksuele disfunctie wel distress 

Leeftijd .026  .009 .004** 1.027 1.008 1.045 

Schoolgaanda .920  .280 .001** 2.509 1.449 4.344 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

.133 .476 .780 1.142 .449 2.905 

Hoger secundair onderwijsa .076 .308 .805 1.079 .590 1.971 

Hogeschoola .434 .266 .103 1.543 .917 2.596 

Partner (neen) 1.884 .179 .000*** 6.578 4.628 9.352 

Eén vorm/ervaring SGGb .252 .270 .350 1.286 .758 2.182 

Meerdere vormen/ 

ervaringen SGGb 
-.313 .356 .379 .731 .364 1.468 

Minstens één seksuele disfunctie met distress 

Leeftijd - .006 .012 .629 .994 .971 1.018 

Schoolgaanda .773 .321 .016* 2.166 1.155 4.062 

Geen diploma/lager 

onderwijs/lager secundair 

onderwijsa 

.589 .523 .260 1.802 .646 5.025 

Hoger secundair onderwijsa .283 .353 .424 1.327 .664 2.652 

Hogeschoola .108 .325 .739 1.114 .590 2.106 

Partner (neen) .707 .218 .001** 2.029 1.322 3.112 

Eén vorm/ervaring SGGb .281 .317 .376 1.324 .711 2.646 

Meerdere vormen/ 

ervaringen SGGb 
.638 .340 .061 1.893 .972 3.687 

Noot. pseudo R2= .168 (Cox & Snell) .196 (Nagelkerke). χ2  (16) = 160.070, p < .001.  

SGG = Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

aReferentiegroep = universitair onderwijs 

bReferentiegroep = geen ervaring met SGG 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Discussie 

 
Deze masterscriptie had als opzet een bijdrage te leveren aan het onderzoek omtrent 

de prevalentie van SGG bij lesbische vrouwen en de invloed van deze ervaringen op het 

mentaal en seksueel welzijn. Hierbij trachtten we te komen tot a) een schatting van de 

prevalentie van het meemaken van SGG in de kindertijd en op volwassen leeftijd bij lesbische 

vrouwen, waarbij we deze prevalentie eveneens vergeleken met dergelijke ervaringen bij 

heteroseksuele vrouwen, b) een schatting van de invloed van SGG in de kindertijd en in de 

volwassenheid bij lesbische vrouwen op het mentale welzijn, c) een schatting van de invloed 

van SGG in de kindertijd en in de volwassenheid bij lesbische vrouwen op het seksuele welzijn. 

Dit werd gedaan aan de hand van vragenlijsten, afgenomen bij twee steekproeven die beide 

deel uitmaakten van de studie “Seksuele gezondheid in Vlaanderen” (Buysse et al., 2013), een 

grootschalig representatief onderzoek naar seksuele gezondheid en relaties in Vlaanderen. 

Met deze studie hopen we representatieve cijfers van ervaringen met SGG bij lesbische 

vrouwen in Vlaanderen te verzamelen en handvaten te kunnen bieden voor het verder 

uitwerken van preventieprogramma’s en op maat gemaakte professionele hulp voor lesbische 

vrouwen die slachtoffer werden van SGG.  

 

Van de 86 lesbische vrouwen uit onze representatieve bevolkingssteekproef 

rapporteerde 33.7% minstens één ervaring met SGG in de kindertijd, 15.1% van de lesbische 

vrouwen rapporteerde minstens één ervaring met SGG in de volwassenheid. Hierbij 

rapporteerde 8.1% van de lesbische vrouwen in aanraking gekomen te zijn met één vorm van 

SGG voor de leeftijd van 18 jaar en 25.6% rapporteerde in aanraking gekomen te zijn met 

meerdere vormen van SGG voor de leeftijd van 18 jaar. Opvallend hierbij is dat een vierde 

(25.6%) van de lesbische vrouwen te maken kreeg met kwetsende seksuele opmerkingen, 

bijna een derde (30.2%) ongewenst seksueel werd aangeraakt of vastgepakt en 14% het 

slachtoffer werd van verkrachting.  Na de leeftijd van 18 jaar rapporteerde 10.5% van de 

lesbische vrouwen één vorm van SGG meegemaakt te hebben, 12.8% rapporteerde met 

meerdere vormen van SGG in aanraking gekomen te zijn. Deze opvallend hoge 

prevalentiecijfers bevestigen de klinische aanwijzingen dat lesbische vrouwen een kwetsbare 

groep vormen om het slachtoffer te worden van SGG. Deze prevalentiecijfers voor lesbische 

vrouwen passen eveneens binnen de intervallen die Rothman en collega’s in 2011 

publiceerden (14.9%-76% in de kindertijd en 11.3%-53.2% in de volwassenheid). We moeten 
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hierbij echter wel opmerken dat een exacte vergelijking tussen onze resultaten en de 

bevindingen uit voorgaand onderzoek niet mogelijk is. Prevalentiecijfers verschillen immers 

sterk over onderzoeken heen door verschillende factoren zoals de gekozen leeftijdsgrens, de 

manier waarop SGG gemeten wordt of de operationalisatie van seksuele oriëntatie. De meeste 

onderzoeken conceptualiseren seksuele oriëntatie immers enkel op basis van zelfidentificatie 

(e.g., Balsam et al., 2005; Rothman et al., 2011). In dit onderzoek werd seksuele oriëntatie 

echter geconceptualiseerd als een multidimensionaal construct bestaande uit drie dimensies: 

(a) cognitief, (b) gedragsmatig en (c) affectief (Laumann et al., 1994).  

 

Met dit onderzoek hebben we vervolgens getracht een vergelijking te maken tussen de 

prevalentie van het meemaken van SGG bij lesbische vrouwen en heteroseksuele vrouwen. 

Het merendeel van de reeds beschikbare prevalentiecijfers is immers afkomstig uit Amerikaans 

onderzoek, in Europa en België waren er tot op heden weinig tot geen representatieve cijfers 

beschikbaar. Wanneer we ons baseren op eerdere literatuur, verwachtten we in dit onderzoek 

een hogere prevalentie van SGG terug te vinden bij lesbische vrouwen dan bij heteroseksuele 

vrouwen (e.g., Rothman et al., 2011). Sommige onderzoekers (e.g., Brannock, Dibble, & 

Fineman, 2009) suggereren dat er geen verschil zou zijn in prevalentiecijfers van SGG in de 

kindertijd tussen lesbische vrouwen en heteroseksuele vrouwen, maar uit de meeste studies 

blijkt relatief consistent dat lesbische vrouwen wel vaker in aanraking komen met SGG dan 

heteroseksuele vrouwen. Uit ons onderzoek bleek inderdaad dat lesbische vrouwen significant 

vaker dan heteroseksuele vrouwen meerdere vormen van SGG of ervaringen met SGG in de 

kindertijd rapporteerden, respectievelijk 25.6% tegenover 10.2%. Dit komt overeen met 

onderzoek van Hughes en collega’s (2001), waar ze stellen dat lesbische vrouwen meer 

verschillende types van SGG in de kindertijd rapporteren in vergelijking met heteroseksuele 

vrouwen. Bij de rapportage van één vorm van SGG in de kindertijd vonden we echter geen 

significant verschil terug tussen lesbische vrouwen en heteroseksuele vrouwen. Eveneens bij 

de rapportage van SGG in de volwassenheid vonden we geen significant verschil terug, noch bij 

rapportage van één vorm van SGG, noch bij rapportage van meerdere vormen van SGG of 

ervaringen hiermee. Deze resultaten lagen dan ook niet volledig in lijn met de verwachte 

onderzoeksresultaten. Mogelijk spelen hier methodologische kwesties of rapportage-effecten 

een rol. Balsam en collega’s (2005) stellen immers dat lesbische vrouwen mogelijk minder snel 

ervaringen van SGG rapporteren omdat ze niet slecht willen overkomen in de ogen van de 

onderzoekers, hulpverleners of de maatschappij. De nog vaak heersende opvatting in onze 
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samenleving dat seksuele oriëntatie veroorzaakt kan worden door ervaringen van SGG – 

gezien het merendeel van de daders van SGG mannen zijn (Morris & Balsam, 2003) – kan deze 

terughoudendheid nog verder versterken.  

 

Daarnaast stelden reeds veel onderzoekers verschillende hypothesen voorop om het 

verhoogd voorkomen van SGG bij lesbische vrouwen te verklaren. De meeste verklaringen 

stellen dat seksuele voorkeur een kwetsbaarheidsfactor voor SGG kan vormen. Zo is een 

plausibele verklaring voor het verhoogd voorkomen van SGG in de kindertijd bij lesbische 

vrouwen, de hypothese rond de seksuele zoektocht en dating. Onder meer Holmes en Slap 

(1998) stellen dat personen die hun seksuele identiteit nog volop aan het ontdekken zijn, vaker 

in situaties terechtkomen waar ze een groter risico lopen in aanraking te komen met SGG. 

Holebi’s zetten hun eerste seksuele en relationele stappen niet steeds in een even veilige 

omgeving, gebruiken vaker virtuele kanalen en daten sneller en vroeger online (Garofalo, 

Herrick, Mustanski, & Donenberg, 2007). Jonge lesbische vrouwen, die nog volop hun 

seksualiteit ontdekken, zouden op deze manier dan ook meer risico kunnen lopen op 

ongewenste seksuele ervaringen voor de leeftijd van 18 jaar. Naar toekomstig onderzoek toe 

zou het zinvol zijn om de specifieke leeftijdsfase van het SGG na te gaan, vinden deze 

ervaringen voornamelijk plaats in de kindertijd of gedurende de adolescentie? Om in te zetten 

op een goede preventie is er nood aan meer informatie over de specifieke context en de 

mogelijke link tussen de seksuele start van jonge lesbische vrouwen en ervaringen met SGG. 

Een andere mogelijke verklaring voor het verband tussen seksuele oriëntatie en de verhoogde 

prevalentie van SGG in de kindertijd is de gendernonconformiteit die soms optreedt bij 

holebi’s (e.g., Roberts, Rosario, Corliss, Koenen, & Austin, 2012), hoewel de richting van dit 

verband niet geheel duidelijk is. Gezien onze gegevens verzameld zijn aan de hand van zelf-

rapportagevragenlijsten, kunnen ook rapportage-effecten hierbij een rol spelen. Lesbische 

vrouwen hebben immers vaak al een heel reflectieproces afgelegd omtrent hun identiteit, wat 

zou kunnen bijdragen tot de bereidheid om vroegere ervaringen van SGG te erkennen 

(Wilsnack, Kristjanson, Hughes, & Benson 2012).  

Daarnaast zijn er ook andere verklaringen die de omgekeerde denkpiste hanteren, dat 

vrouwen die in hun kindertijd slachtoffer werden van SGG, op volwassen leeftijd minder 

relaties met mannen hebben (Balsam et al., 2005). Het is dan ook opvallend dat we geen 

significant verband vonden tussen seksuele oriëntatie en de rapportage van één vorm/ervaring 

van SGG, maar wel een significant verband vonden tussen seksuele oriëntatie en de 



 44 

rapportage van meerdere vormen/ervaringen van SGG bij vrouwen. Het is een eerder 

controversiële verklaring, maar aangezien voorgaand onderzoek reeds uitwees dat seksuele 

oriëntatie bij vrouwen meer onderhevig is aan verandering dan bij mannen (Kinnish, 

Strassberg, & Turner, 2005; Ott, Corliss, Wypij, Rosario, & Austin, 2011), is het mogelijk dat 

omgevingsfactoren – zoals ervaringen met SGG – een invloed hebben op de seksuele 

oriëntatie bij vrouwen (Roberts, Glymour en Koenen, 2013). Maar er is tot op heden 

onvoldoende duidelijkheid over de factoren die de relatie tussen SGG in de kindertijd en 

seksuele oriëntatie mogelijk mediëren (Balsam et al., 2005). Omwille van het cross-sectionele 

opzet van het onderzoek kunnen wij ons enkel uitspreken over correlaties en kunnen we geen 

uitspraken doen over eventuele causale verbanden, hiervoor is verder longitudinaal onderzoek 

vereist.  

 

Naast  het nagaan van de prevalentiecijfers van het voorkomen van SGG bij lesbische 

vrouwen, wilden we ook de invloed van ervaringen met SGG op het mentale en seksuele 

welzijn nader bekijken. De associatie tussen ervaringen van SGG en een verminderd psychisch 

en seksueel welzijn was al meermaals aangetoond binnen een heteroseksuele populatie (e.g., 

Campbell, Dworkin, & Cabral, 2009; Fergusson, McLeod, & Horwood, 2013; Tjaden & 

Thoennes, 2000), maar onderzoek naar het verband tussen SGG en welzijn bij lesbische 

vrouwen is eerder beperkt. Met dit onderzoek willen we dan ook een bijdrage leveren door 

verder te onderzoeken wat het verband is tussen ervaringen met SGG, zowel in de kindertijd 

als in de volwassenheid, en het mentaal en seksueel welzijn van lesbische vrouwen. Om dit na 

te gaan werd gebruikgemaakt van de tweede dataset die zich specifiek richtte op holebi’s, 

waardoor we beschikten over een steekproef van 883 lesbische vrouwen. 

We vinden, zoals verwacht, een significante link tussen ervaringen met SGG en een 

verlaagd mentaal welzijn bij lesbische vrouwen, zowel bij ervaringen met SGG voor de leeftijd 

van 18 jaar, als na de leeftijd van 18 jaar. Dit is eveneens in lijn met bevindingen uit eerder 

onderzoek (e.g., Wilsnack et al, 2012). Hierbij moeten we er wel rekening mee houden dat de 

gevonden verbanden mogelijk een overschatting met zich meebrengen, aangezien de kans dat 

men ervaringen met SGG rapporteert mee wordt beïnvloed door de negatieve gevolgen van 

deze gebeurtenis (Peterson, Voller, Polusny, & Murdoch, 2011). Een beperking van deze studie 

is daarnaast dat de ernst van de ervaringen met SGG niet mee is opgenomen – seksuele 

opmerkingen werden niet opgenomen, maar we maakten geen onderscheid tussen de andere 

vormen van SGG zoals seksuele aanrakingen, masturbatie of verkrachting – maar voorgaand 
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onderzoek wees wel uit dat er een sterke link is tussen de ernst van SGG en de impact op het 

welzijn van het slachtoffer (Zink, Klesges, Stevens, & Decker, 2009). Hieromtrent is dan ook 

verder onderzoek aangewezen.  

Wat betreft seksuele tevredenheid, vonden we geen significant verband met 

ervaringen met SGG, noch bij lesbische vrouwen die slachtoffer werden van SGG voor de 

leeftijd van 18 jaar, noch bij lesbische vrouwen die slachtoffer werden van SGG na de leeftijd 

van 18 jaar. Dit lag niet volledig in lijn met onze vooropgestelde hypothese, maar ook de 

literatuur biedt geen sluitend antwoord op deze onderzoeksvraag, Mullen en collega’s (1994) 

stellen dat slachtoffers van SGG minder tevreden zijn over hun seksleven en seksualiteit, 

terwijl anderen geen verband vinden tussen SGG en seksuele tevredenheid (e.g., Greenwald et 

al., 1990). Voorgaande onderzoeken richtten zich echter voornamelijk op heteroseksuele 

slachtoffers, tot op heden was er weinig onderzoek naar de impact van SGG op het seksuele 

welzijn bij lesbische vrouwen. Het zou goed nieuws zijn dat ervaringen met SGG in de 

kindertijd of in de volwassenheid niet noodzakelijk een negatieve invloed hebben op de latere 

seksuele tevredenheid bij lesbische vrouwen. Een mogelijk verklaring voor het ontbreken van 

dit verband is dat de ernst van ervaringen met SGG niet mee is opgenomen in dit onderzoek. 

Het is hierbij plausibel dat het meemaken van ongewenste aanrakingen een andere invloed 

heeft op de seksuele tevredenheid dan het slachtoffer worden van een verkrachting. Een 

andere mogelijke verklaring voor het ontbreken van een verband zijn de misvattingen over 

seksuele normen en standaarden die soms optreden bij personen die slachtoffer worden van 

SGG voor de leeftijd van 18 jaar, wanneer seksuele scripts nog volop in ontwikkeling zijn 

(Finkelhor & Browne, 1985). 

Met dit onderzoek vonden we eveneens geen significant verband tussen ervaringen 

met SGG in de kindertijd of volwassenheid en seksuele disfuncties bij lesbische vrouwen. Over 

het verband tussen SGG en seksuele disfuncties is er in de literatuur geen eensgezindheid, 

sommige onderzoekers stellen dat vrouwen die slachtoffer werden van SGG meer seksuele 

disfuncties ervaren (e.g., Mullen et al., 1994), terwijl anderen onderzoekers geen verband 

vinden tussen ervaringen met SGG en seksuele disfuncties (e.g., Greenwald et al., 1990). Een 

mogelijke verklaring voor dit verschil in onderzoeksresultaten is de conceptualisering van 

seksuele disfuncties. Om van een seksuele disfunctie te spreken, is het niet voldoende om een 

seksuele storing te ervaren, men moet deze verstoring ook als problematisch of lastig ervaren 

(Buysse et al., 2013). Dit is niet steeds het geval wanneer er sprake is van verstoringen op 
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seksueel vlak (Fugl-Meyer & Fugl-Meyer, 1999). Ook hier zou het positief zijn dat ervaringen 

met SGG niet noodzakelijk een verminderd seksueel functioneren met zich meebrengen. 

Deze bevindingen bevestigen het reeds bestaande vermoeden van de omvang van 

ervaringen met SGG bij lesbische vrouwen, met de bijhorende negatieve gevolgen op het 

mentale welzijn. Dit geeft zowel implicaties voor de nulde lijn -, de eerste lijn -, als de 

tweedelijnsgezondheidszorg. Deze studie geeft onder meer de noodzaak aan van het oprichten 

van preventiecampagnes (0de lijn), die zich bijvoorbeeld zouden kunnen richten op de seksuele 

start en datinggedrag bij jonge holebi’s. Het is eveneens nodig het thema meer bespreekbaar 

te maken, om zo de toegang tot het zoeken van hulp te faciliteren. We zien immers dat er bij 

lesbische vrouwen opvallend vaak sprake is van meerdere ervaringen met SGG, het kan 

daarom van belang zijn dat er al snel, na de eerste ervaring met SGG, hulp wordt gezocht. Het 

is dan ook belangrijk om lesbische vrouwen die slachtoffer werden van SGG meer weerbaar te 

maken, in de hoop de negatieve impact op het mentaal welzijn te beperken. Daarom zijn er 

concrete handvaten nodig voor de uitwerking van hulpverleningsprogramma’s voor lesbische 

slachtoffers van SGG, zowel voor de laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke 

eerstelijnshulpverlening (zoals de huisarts, CLB, CAW), als voor de tweedelijnshulpverlening 

(zoals CGG, psychologen, algemene ziekenhuizen). Er is hieromtrent tot op heden echter 

onvoldoende kennis, verder kwalitatief onderzoek is dan ook aangewezen.  

 

Dit onderzoek kende echter ook enkele beperkingen. Bij onze vergelijking van de 

prevalentie van SGG tussen heteroseksuele en lesbische vrouwen, hebben we dit gedaan op 

basis van dataset 1, waardoor we beschikten over een representatieve steekproef op basis van 

het Rijksregister. Aangezien er echter geen cijfers wat betreft seksuele oriëntatie opgenomen 

zijn in het Rijksregister, bracht dit ook met zich mee dat we ons moesten baseren op een 

relatief laag aantal lesbische vrouwen (N = 86) ten opzichte van het aantal heteroseksuele 

vrouwen (N = 768). Hoewel we gelijkaardige bevindingen kregen wanneer we, ter controle, 

gebruikmaakten van de tweede dataset – die zich specifiek richtte op holebi’s –, bracht dit 

mogelijk toch enige vertekening met zich mee. Om de gevolgen van SGG bij lesbische vrouwen 

na te gaan, is er in deze studie uitgebreid aandacht besteed aan het bekomen van een zo 

representatief mogelijke dataset van lesbische vrouwen (dataset 2). We moeten hierbij wel 

opmerken dat holebi’s over het algemeen een relatief onzichtbare groep in de samenleving 

vormen (e.g., Baert & Cockx, 2002), waardoor het samenstellen van een volledig 

representatieve steekproef van lesbische vrouwen, bemoeilijkt wordt. Daarom is men bij 
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holebi’s meestal genoodzaakt om gebruik te maken van kleine of niet-representatieve 

gelegenheidssteekproeven (e.g., Balsam et al., 2005). Om een zo heterogeen mogelijke 

steekproef van lesbische vrouwen te bekomen, werd in dit onderzoek gebruikgemaakt van 

verschillende methodes van rekrutering (o.a. holebi-feestjes, flyers, facebook, advertenties, 

etc.), toch is het niet ondenkbaar dat voornamelijk de vrouwen die sterk uitkomen voor hun 

seksuele oriëntatie, zijn ingegaan op deze oproep. Dit zou een vertekend beeld met zich 

kunnen meebrengen waardoor de verzamelde gegevens uit de tweede dataset mogelijk niet 

representatief zijn voor alle lesbische vrouwen.  

Een beperking die hierbij aansluit zijn de eventuele rapportage-effecten die kunnen 

meespelen. Mogelijk zijn de lesbische vrouwen die reageerden meer ge-out en actiever binnen 

de holebi-gemeenschap, zijn ze meer bezig met hun seksualiteit of komen ze sneller uit voor 

stigmatiserende ervaringen (e.g., Corliss, Cochran, & Mays, 2002; Wilsnack, Kristjanson, 

Hughes, & Benson 2012). Anderzijds komen lesbische vrouwen misschien net minder snel uit 

voor dergelijke ervaringen door het stigma dat nog steeds heerst omtrent SGG (Balsam et al., 

2005).  

In deze studie hebben we ons louter gebaseerd op lesbische vrouwen, biseksuele 

vrouwen zijn niet mee opgenomen in dit onderzoek. Nochtans wijst voorgaand onderzoek 

erop dat biseksuele vrouwen niet enkel meer dan lesbische vrouwen in aanraking komen met 

SGG, voornamelijk na de leeftijd van 18 jaar, maar ook vaker slachtoffer worden van zware 

vormen van SGG zoals verkrachting (e.g., Hequembourg, Livingston, & Parks, 2013). Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat biseksuele vrouwen vaker relaties met mannen hebben. 

Naast het feit dat daders van SGG op vrouwen meestal mannen zijn, zijn dit vaak ook 

bekenden voor het slachtoffer, zoals familieleden of mannen met wie ze een romantische 

relatie hadden (e.g., Balsam et al., 2005; Morris & Balsam, 2003). Daarnaast beweren 

verschillende onderzoekers dat biseksuele vrouwen een groter risico lopen op negatieve 

gevolgen van SGG op het welzijn (e.g., Balsam et al., 2005; Hughes, McCabe, Wilsnack, West, & 

Boyd, 2010). Daar tegenover staat dat het over het algemeen niet simpel is om dit na te gaan, 

wanneer is iemand immers biseksueel, waar leg je precies de grens? Verder onderzoek naar de 

prevalentie en de gevolgen van SGG bij biseksuele vrouwen is dan ook aan te raden.  

Ten slotte kunnen we, gezien het cross-sectionele opzet van de studie, geen causale 

uitspraken doen waardoor we onze hypothesen omtrent de mogelijke verklaringen voor het 

voorkomen van SGG en de invloed hiervan noch kunnen bevestigen, noch kunnen 
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ontkrachten. Verder longitudinaal en eventueel kwalitatief onderzoek hieromtrent is 

aangewezen. 

 

Daarnaast kende deze studie, in vergelijking met voorgaande studies, echter ook 

enkele opvallende sterktes. Het betreft een grootschalig representatief bevolkingsonderzoek 

rond de seksuele gezondheid in Vlaanderen met grondige aandacht voor een zorgvuldige 

rekrutering van participanten waardoor we beschikken over een representatieve steekproef 

van lesbische vrouwen (dataset 1). De meeste voorgaande studies omtrent het voorkomen van 

SGG bij holebi’s maakten immers gebruik van niet-representatieve gelegenheidssteekproeven 

(e.g., Balsam et al., 2005). 

Bovendien maakten we gebruik van een driedimensionele opdeling van seksuele 

oriëntatie met een cognitieve, een gedragsmatige en een affectieve dimensie (Laumann et al., 

1994). Het merendeel van de voorgaande studies baseert zich bij de operationalisatie van 

seksuele oriëntatie enkel op de cognitieve dimensie, de zelfidentificatie (e.g., Rothman et al., 

2011). Het hiernaast opnemen van de gedragsmatige en affectieve component zorgt dan ook 

voor een meerwaarde gezien op deze manier niet enkel vrouwen die zichzelf als lesbisch 

identificeren worden opgenomen in de studie, maar ook de vrouwen die zich niet noodzakelijk 

zo identificeren, maar wel seksueel contact hebben met iemand van hetzelfde geslacht.  

Ten slotte onderzochten we in deze studie zowel ervaringen van (lesbische) vrouwen 

met SGG in de kindertijd, als ervaringen met SGG in de volwassenheid. Veel voorgaand 

onderzoek rapporteert immers afzonderlijk de prevalentie van SGG in de kindertijd of de 

volwassenheid.  

 

Deze studie geeft ons een beter beeld van de prevalentie en de gevolgen van SGG bij 

lesbische vrouwen op het mentale welzijn. De cijfers die we terugvonden, wijzen erop dat het 

gaat om een probleem met een niet te onderschatten omvang, dat in verband kan gebracht 

worden met een verminderd mentaal welzijn. Tot op heden is er echter onvoldoende geweten 

over de verklaringsmechanismen, de mogelijke risico- en beschermingsfactoren. Voor de 

uitwerking van op maat gemaakte preventiecampagnes en hulpverlening is er dan ook nog 

verder longitudinaal en kwalitatief onderzoek naar het voorkomen en de gevolgen van SGG bij 

lesbische vrouwen vereist. 
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