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SEKSUEEL MISBRUIK

heel wat kinderen en jongeren maken seksueel misbruik mee door iemand in hun familiale 

omgeving. Deze situaties brengen veel verwarring met zich mee en zijn moeilijk bespreek-

baar. Want wat gebeurt er met jou of met je gezin als je dit aan iemand vertelt? En zullen de 

mensen je wel geloven?

Deze toolkit legt uit wat er door je heen kan gaan en toont je waar je terecht kan.
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WAAR OF NIET WAAR?

SEKSUEEL MISBRUIK IS EEN VORM VAN SEKSUEEL GEWELD.

Met seksueel misbruik bedoelen we seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen je gezin of familie. 

De pleger is dan een ouder, stiefouder, grootouder, oom of tante, neef of nicht, of (half-/stief-) broer 

of zus, of een erg goede vriend(in) van je gezin. Omdat het familie is en omdat je er van uitgaat dat zij 

het beste met je voor hebben, is het soms moeilijk te geloven dat net zij seksueel grensoverschrijdend 

gedrag stellen. En omdat je van hen houdt, of omdat je hen vaak ziet, is het zo moeilijk om er over te 

praten of klacht neer te leggen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de familiale context is 

dus ook een vorm van seksueel geweld.

SEKSUEEL MISBRUIK GAAT ALTIJD GEPAARD MET GEWELD. 

Seksueel misbruik kan gepaard gaan met geweld maar dat hoeft niet altijd. Er is altijd een machtsverschil:

de ander is ouder dan jij, sterker of mondiger of heeft gezag over jou. 

Vaak wordt seksueel misbruik stap voor stap opgebouwd, zodat je eigenlijk niet goed kan aangeven waar 

het nu écht is fout gelopen. Het begint met knuffelen en tonen van affectie en dit is nog OK. Maar dan gaat 

het stilaan verder. Het knuffelen wordt samen in bed liggen, tijdens jouw douche komen kijken, je op de 

mond kussen, je speels of ruw betasten… Soms krijg jij voorrechten die anderen niet krijgen, waardoor het 

moeilijker wordt om seksuele handelingen te weigeren. Dit is eigenlijk manipulatie of chantage. 

Dit zijn uitspraken die plegers vaak gebruiken:

- “jij bent zo bijzonder voor mij” 

- “ik hoop dat jij ook zo van mij houdt?”

- “het is normaal dat mensen dit doen als ze iemand leuk vinden”

- “als je dit niet doet, word ik verdrietig (of boos)”

- “…dan gooi ik je eruit en trek je verder maar je plan”

- “…word je uit de familie gezet”

Seksueel misbruik gaat dus niet altijd gepaard met fysiek geweld, maar vaak wel met vormen van psychisch 

geweld, zoals manipulatie, chantage of bedreiging.

WAAR

NIET WAAR

WAAR

NIET WAAR
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HET IS GEEN SEKSUEEL MISBRUIK WANNEER DE PLEGER ZEGT DAT HET UIT LIEFDE IS

Heel wat plegers verwarren liefde en seksueel gedrag. Net omdat het familie is, ga je er van uit dat je de 

ander kan vertrouwen en dat die ander goede bedoelingen met jou heeft. Voor jou zorgen, je knuffelen, je 

troosten, je helpen aankleden of douchen,… zijn allemaal zorgende en verzorgende handelingen. Seksueel 

getinte opmerkingen, zoals “ik zal je eens tonen hoe seks gaat”, of seksuele handelingen zijn dat niet!

HET IS ERG MOEILIJK OM NEEN TE ZEGGEN TEGEN IEMAND DIE VOOR JE ZORGT

Als kind of jongere ben je erg afhankelijk van je ouders, stiefouders of familie. Zij zorgen er immers voor dat 

je een woning hebt, eten krijgt, naar school of hobby’s kan gaan, zakgeld ontvangt. Vaak zijn jongeren 

bezorgd welk effect neen zeggen tegen de pleger zal hebben op het gezin en hun toekomst. Soms denken 

jongeren dat ze andere kinderen in het gezin beschermen tegen seksueel misbruik door zelf te zwijgen en 

het misbruik te ondergaan. Op deze manier kan het seksueel misbruik blijven duren en wordt vooral de 

pleger beschermd, niet jij of de anderen in het gezin.

DE MEESTE JONGEREN DIE SEKSUEEL MISBRUIK MEEMAKEN, PRATEN MAKKELIJK 

OVER WAT HEN OVERKOMT 

Als je slachtoffer bent van seksueel misbruik, ben je niet geneigd snel te vertellen wat er aan de hand is. 

Soms is dat omdat je je er niet van bewust bent dat dit eigenlijk seksueel geweld is. Soms manipuleren 

plegers je om te zwijgen met uitspraken als: 

- “niemand zal je ooit geloven”

- “je zal je mama veel verdriet doen en dat wil je toch niet?”

- “ik zeg gewoon dat je liegt”

- “je vond het zelf ook leuk, anders was je nooit bij mij komen zitten”

- “ik weet je wel te vinden hoor!”

Je kan ook veel schaamte voelen over wat gebeurde of denken dat het jouw schuld is. Heel wat slachtoffers 

wachten daarom tot ze volwassen zijn of niet meer thuis wonen alvorens aan iemand te vertellen wat er aan de 

hand is.

WAAR

NIET WAAR

WAAR

NIET WAAR

WAAR

NIET WAAR
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INFO-WEETJES

VEEL SLACHTOFFERS VOELEN ZICH SCHULDIG EN DENKEN DAT ZIJ HET SEKSUEEL 

MISBRUIK UITGELOKT HEBBEN

Slachtoffer stellen zich vaak de vraag of ze niet zelf iets deden waardoor ze seksueel misbruik meemaakten, 

zoals: “Mocht ik dan geen affectie tonen? Heb ik het uitgelokt? Misschien heb ik dit wel verdiend? Was ik niet 

duidelijk genoeg als ik neen zei? Had ik daar beter niet gelogeerd?”. Heel wat plegers gebruiken deze 

argumenten om de schuld bij jou te leggen, waardoor je meer aan jezelf gaat twijfelen dan aan wat verkeerd 

is in hun gedrag. Dit schuldgevoel is heel normaal maar eigenlijk volledig onterecht. Niet jij maar de pleger 

is verantwoordelijk voor wat gebeurde. Onthoud dat niet jij maar de pleger over de grens ging.

WAAR

NIET WAAR

Zowel jongens als meisjes kunnen slachtoffer worden 
van seksueel misbruik. In de thuissituatie maakt 8% 

van de meisjes en 6% van de jongens seksueel 
grensoverschrijdend gedrag mee.

1/3 van slachtoffers van seksueel geweld 
vertelt nooit wat hem of haar is overkomen. 

Plegers van seksueel misbruik zijn niet enkel mannen: ook 
vrouwen kunnen seksueel grensoverschrijdend gedrag 

stellen of iemand dwingen tot seksuele handelingen. 

Slechts 15% doet melding bij de politie. Bij seksueel 
misbruik binnen familiale kring liggen deze cijfers 

nog lager.
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VOLGENDE HANDELINGEN KUNNEN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND 

GEDRAG ZIJN:

 • kussen in de hals, op de mond, op het lichaam, op de geslachtsdelen

 • betasten boven of onder de kledij

 • je vragen om samen te douchen, naakt te slapen, je intiem te laten verzorgen

 • seksueel expliciete mails, berichten of opmerkingen

 • seksueel expliciete foto’s of geschenken

 • pornografisch materiaal tonen of bekijken

 • de ander die zich naakt aan jou toont of jou vraagt je naakt te tonen aan de ander

 • je verplichten om seksuele handelingen uit te voeren bij de ander, zoals orale seks

 • je verplichten om seksuele handelingen te ondergaan, zoals orale seks, vormen van 
  penetratie

 Van zodra iemand binnen je gezin of familie over je grens gaat met een seksuele opmerking 
 of handeling, is er sprake van seksueel misbruik.
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DIT IS WAT JE VOELT NA SEKSUEEL MISBRUIK:

 • Je hebt overdag last van onverwachtse herinneringen of van nachtmerries 

 • bepaalde geuren, geluiden of aanrakingen doen je ongewild denken aan wat je 
  meemaakte en roepen heel wat emoties op

 • Je zit op een emotionele rollercoaster: je voelt ongeloof, verdriet, boosheid, 
  teleurstelling, angst, bezorgdheid, schuldgevoel, eenzaamheid, schaamte, 
  wantrouwen… soms het ene na het andere, soms alles door elkaar

 • Of het lijkt net alsof je helemaal niets meer voelt en de dingen rond jou niet tot je 
  doordringen

 • Soms lijk je in twee werelden te leven: de wereld waar seksueel misbruik gebeurt, blijft
  gescheiden van de buitenwereld – op deze manier merkt de buitenwereld niet op dat 
  er seksueel misbruik plaats vindt

 • Je krijgt negatieve gedachten over jezelf of de wereld rondom je: “ik ben slecht”, 
  “niemand is te vertrouwen”, “de wereld is niet veilig”

 • Je vermijdt plaatsen, personen of gebeurtenissen die met het seksueel geweld te 
  maken hebben: je luistert niet naar het nieuws, gaat niet meer naar dat café, vermijdt 
  de straat waar je lastig gevallen werd, vindt seksueel getinte moppen niet meer grappig

 • Je hebt minder interesse in allerlei activiteiten die je anders wel leuk vindt en sluit je 
  een beetje op,

 • Je bent prikkelbaarder en kortaf tegen je omgeving, je hebt sneller ruzie met mensen   
  waarvan je houdt

 • Je hebt moeite om je te concentreren en slaapt minder goed in of door

 • Je schrikt sneller op en bent overdreven waakzaam

 • Je vindt je eigen lichaam plots niet meer mooi, je durft je niet meer sexy kleden of 
  gedragen

 • Of je gaat je net heel erg seksueel gedragen, neemt wat meer risico met alcohol, 
  drugs, sociale of seksuele contacten
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 WAT DOE JE ALS JE DIT ZELF 
 MEEMAAKT?

 TERWIJL JE HET MEEMAAKT: 
  • Zorg dat je veilig bent: ga naar een plaats of bij mensen waar je je op je gemak voelt. Zij kunnen  
   je helpen het misbruik te stoppen.

  • Vertel het aan je ouders, je leraar of iemand van de leerlingenbegeleiding, of iemand die je 
   vertrouwt en je kan verder helpen.

  • Bel anoniem of chat via allerlei hulplijnen

  • Ga naar de (huis)arts of het ZSG om eventuele fysieke letsels, SOA of ongewenste 
   zwangerschap te onderzoeken

 NADIEN:
  • Zorg goed voor jezelf: eet en drink voldoende, hou een normaal dag- en nachtritme aan, rust   
            goed uit, wees even voorzichtig met alcohol en medicatie zodat je lichaam voldoende kan 
   herstellen
 

  • Zoek steun bij familie, vrienden of bij een therapeut
  

  • Zorg voor voldoende afleiding, vooral op moeilijke momenten – huisdieren, sport, hobby’s, 
   series kijken, gaming,… kunnen prima helpen

  • Praat of schrijf over wat er gebeurde met mensen die je kan vertrouwen

  • Maak toekomstplannen: zowel op hele korte termijn als op langere termijn: iets hebben om naar  
   uit te kijken helpt je moeilijke gebeurtenissen te verwerken

 DIT DOE JE BETER NIET:
  • Er mee blijven zitten: het is normaal dat je je angstig, verward, beschaamd of schuldig voelt of  
   dat je de ervaring niet zo makkelijk vergeet. Praat er over met iemand die je begrijpt en kan 
   helpen. Door te zwijgen bescherm je bovendien vooral de pleger en niet jezelf.
 

  • Reageer moeilijke emoties niet af door jezelf pijn te doen door bv. te snijden – probeer 
   (anoniem) te praten met mensen die je kunnen helpen met deze gevoelens
  

  • Alcohol, drugs, zelfmedicatie: deze verdoven tijdelijk moeilijke gevoelens maar helpen niet bij  
   een goede verwerking van wat je overkomen is
 

  • Agressief uitdagend gedrag of seksueel risicogedrag: dit kan tijdelijk helpen om moeilijke 
   gevoelens af te reageren, maar je krijgt nadien vaak meer brokken en problemen dan je 
   eigenlijk wilde.
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WAAR KAN JE TERECHT?
•  In het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het UZ Gent – bel 09/332.80.80

 Is het seksueel geweld minder dan 72u geleden?

  •  Bel en kom zo snel mogelijk

  •  Was je niet

  •  Drink en eet niets

  • Hou dezelfde kleren aan of breng ze mee in een papieren zak 

     (ook maandverband, WC-papier, lakens…)
  
 
 Is het seksueel geweld langer dan 72u maar minder dan 1 week 
 geleden?

 •  Bel en kom zo snel mogelijk

 •  Breng de kledij mee in een papieren zak (ook maandverband, WC-papier, lakens…)

 Is het seksueel geweld langer dan 72u maar minder dan 1 week 
 geleden?

 •  Bel voor een afspraak bij de psycholoog

 •  Bel voor een afspraak met de zedenpolitie indien je klacht wil neerleggen

 Is het seksueel geweld langer dan 72u maar minder dan 1 week 
 geleden?

 •  Je kan bellen voor een eenmalige afspraak bij de psycholoog, die samen met jou verder zoekt 

     naar voor jou geschikte hulpverlening

 •  Bel voor een afspraak met de zedenpolitie indien je klacht wil neerleggen
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•  In het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het UZ Gent – bel 09/332.80.80

• Het CLB op school en CLB Ch@t

• Awel: bel 102, e-mail, chat en forum – dit kan anoniem

• www.nupraatikerover.be van Vertrouwenscentra Kindermishandeling – ook chatfunctie 
– of bel 116 – dit kan anoniem

• JAC: www.jac.be: bel, mail, chat of ga langs – dit kan anoniem

• Bel 1712 of ga naar www.1712.be (Meldpunt voor Geweld) – dit kan anoniem

• www.seksueelgeweld.be voor meer informatie en chatlijn – dit kan anoniem

• Politie: je kan klacht indienen bij de politie, die de procureur zal inlichten – de procureur kan aan 
de (jeugd)rechter vragen om maatregelen te treffen die je beschermen tegen misbruik en zal een 
onderzoek starten naar bewijsmateriaal.



Meer toolkits te vinden op: 
overkop.be


