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Inleiding 

Verschillend onderzoek wijst uit dat jongeren veelvuldig te maken krijgen met 

seksueel geweld (Campbell et al., 2015). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 

2003; 2007) is seksueel geweld elke (poging tot een) seksuele handeling, seksuele opmerking 

of seksuele toenadering tegen iemands wil. Dit kan zowel online als offline gebeuren en er 

kan hierbij gebruik worden gemaakt van dwang, bedreiging of fysiek geweld. Op basis van 

deze brede definitie heeft 25% van de jongens en 67% van de meisjes tussen de 16 en 20 jaar 

in Nederland wel eens seksueel geweld meegemaakt (Marra et al., 2020).  

Seksueel geweld kan verschillende fysieke, psychologische en sociale gevolgen 

hebben, op zowel korte als lange termijn (WHO, 2007). Voorbeelden hiervan zijn 

ongewenste zwangerschap en een eventueel volgende abortus (WHO, 2003), seksueel 

overdraagbare aandoeningen (Hendriks et al., 2020; WHO, 2003), depressieve klachten 

(WHO, 2003), traumagerelateerde klachten of posttraumatische stressstoornis (Hendriks et 

al., 2020; WHO, 2003), sociale isolatie, angsten en suïcidaal gedrag (WHO, 2003). 

Gezien de ernstige gevolgen die het meemaken van seksueel geweld tot gevolg 

kunnen hebben, is het van belang voor slachtoffers om gepaste en gespecialiseerde hulp te 

krijgen. Het blijkt echter dat slechts een deel van de jongeren hulp zoekt en dit daadwerkelijk 

vindt (Versloot, 2020). In dit literatuuroverzicht wordt daarom de volgende hoofdvraag 

onderzocht: Welke factoren spelen een rol bij het zoeken van hulp na het meemaken van 

seksueel geweld bij jongeren tussen de 12-18 jaar? 

Om gestructureerd antwoord te geven op deze hoofdvraag, wordt er in dit 

literatuuronderzoek een overzicht gemaakt van verschillende factoren die meespelen omtrent 

het zoeken naar hulp na het meemaken van seksueel geweld. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van het ecologisch model van Bronfenbrenner (1992), wat stelt dat de ontwikkeling van 

individuen plaatsvindt in en beïnvloed wordt door ervaringen in vier verschillende systemen, 
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te weten het micro-, meso-, exo-, en macrosysteem. Dit model wordt geïllustreerd in Figuur 

1.  

Figuur 1 

Ecologisch model van Bronfenbrenner 

 

 
Met behulp van het ecologisch model kunnen de interacties en relaties rondom een 

individu zo volledig mogelijk worden onderzocht. Onder het microsysteem worden groepen 

geschaard die direct en dagelijks contact hebben met de jongere, zoals het gezin, vrienden en 

de school. Onder het mesosysteem vallen de relaties tussen de groepen uit het microsysteem, 

bijvoorbeeld de ouder-leerkracht relatie, waarbij zowel ouder als leerkracht door middel van 

deze relatie invloed kunnen uitoefenen op de jongere. Onder het exosysteem worden milieus 

geschaard waar de jongere niet direct bij betrokken is en daarom buiten diens ervaring staan, 

maar die de jongere desalniettemin beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de media, 

kennissen, verre familie en buurtleden. Zo kan de woonplaats van de jongere bijvoorbeeld 

van invloed zijn op welke hulpvoorzieningen omtrent seksueel geweld beschikbaar zijn. Het 
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macrosysteem bevat de culturele elementen in de samenleving die de jongere beïnvloeden, 

zoals culturele waarden, sociale normen, wetgeving of religie. Deze verschillende systemen 

worden behandeld in de volgende deelvragen: 

- Welke factoren spelen op microniveau een rol bij het zoeken naar hulp na het 

meemaken van seksueel geweld in jongeren tussen de 12-18 jaar? 

- Welke factoren spelen op mesoniveau een rol bij het zoeken naar hulp na het 

meemaken van seksueel geweld in jongeren tussen de 12-18 jaar? 

- Welke factoren spelen op exoniveau een rol bij het zoeken naar hulp na het 

meemaken van seksueel geweld in jongeren tussen de 12-18 jaar? 

- Welke factoren spelen op macroniveau een rol bij het zoeken naar hulp na het 

meemaken van seksueel geweld in jongeren tussen de 12-18 jaar? 

Microfactoren 

Allereerst is het van belang dat seksueel geweld als zodanig wordt erkend en herkend, 

voordat er hulp wordt gezocht (Liang et al., 2005). Vooral mannen lijken hun ervaring vaak 

niet als seksueel geweld te bestempelen door verwarring over de grenzen van seksueel 

geweld (Young et al., 2018). Door misstanden niet te erkennen, ontkennen zij hun 

slachtofferschap en behouden zij het gevoel van macht en controle. Tegelijkertijd worden 

daders hiermee verexcuseerd en wordt de schuld onbedoeld teruggeven aan de slachtoffers. 

Dit gevoel van schaamte en zelfverwijt kan daarmee het zoeken naar hulp verhinderen 

(Young et al., 2018). De heersende overtuiging onder jongeren is bovendien dat het zoeken 

van hulp betekent dat iemand ernstige persoonlijke problemen heeft (Sabina & Ho, 2014). 

Jongeren vinden hun ervaring daarom vaak niet ernstig genoeg om het zoeken naar 

specialistische gezondheidszorg te rechtvaardigen (Fernet et al., 2019; Sabina & Ho, 2014). 

Daarnaast spelen emotionele barrières een grote rol bij het zoeken van hulp. Zowel schaamte 
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en verlegenheid (Bundock et al., 2020) als het zoeken van hulp bestempelen als ‘zwak’ 

zorgen ervoor dat er minder snel hulp wordt gezocht (Sabina & Ho, 2014). De jongeren die 

wél behoefte hebben aan hulp, blijken vaak een gebrek te hebben aan kennis omtrent de 

beschikbare hulpmiddelen en -organisaties (Fernet et al., 2019). 

Bovendien blijkt uit verschillend onderzoek dat jongeren in eerste instantie de 

problematiek ten gevolge van seksueel geweld zelf proberen op te lossen (e.g., Campbell et 

al., 2015; Fernet et al., 2019). Dit is niet verwonderlijk gezien de behoefte aan autonomie en 

onafhankelijkheid die zich ontwikkelt in de puberteit (Fernet et al., 2019). Als slachtoffers 

van seksueel geweld wel hulp zoeken is dit eerder bij iemand die dichtbij hen staat, zoals 

vrienden of ouders, dan bij gespecialiseerde organisaties. Dit komt mede doordat jongeren 

belang hechten aan de karaktereigenschappen van degene die hulp biedt. Zo hebben zij een 

voorkeur voor iemand met wie zij een betekenisvolle en gelijkwaardige relatie hebben, waar 

zij karaktereigenschappen mee delen en die een niet-oordelende houding heeft (Fernet et al., 

2019). Leeftijdsgenoten en het gezin kunnen vervolgens een gateway zijn naar het zoeken 

van formele hulp (Fehler-Cabral & Campbell, 2013). Volgens Lemaigre en collega’s (2017) 

is het daarom van belang om de omgeving te onderwijzen, zodat er een ondersteunende en 

behulpzame reactie volgt op de onthulling van seksueel geweld. Een behulpzame reactie 

bestaat volgens slachtoffers uit goed advies, een gelegenheid om gevoelens te uiten en 

emotionele steun (Sabina & Ho, 2014). 

Uit onderzoek van Sabina en Ho (2014) blijkt daarnaast dat er bij lichtere vormen van 

seksueel geweld, zoals bedreiging met seksueel geweld, minder vaak hulp wordt gezocht. 

Daarnaast lijkt alcohol- en drugsgebruik een rol te spelen in het zoeken naar hulp: als een 

slachtoffer tijdens het seksueel geweld zo onder invloed is van alcohol of drugs dat hij of zij 

diens gedrag niet meer onder controle heeft, wordt seksueel geweld minder vaak gemeld bij 

de politie (Sabina & Ho, 2014). Mogelijk heeft dit ook invloed op het zoeken van formele 
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hulp, aangezien dit kan meespelen bij het gevoel dat het slachtoffer zichzelf (deels) 

verantwoordelijk vindt (Lemaigre et al., 2017).  

Er lijkt bovendien een relatie te bestaan tussen de kwaliteit van communicatie over 

seksualiteit met ouders en de mate waarin meisjes seksueel geweld onthullen aan hun ouders 

(Smith & Cook, 2008). Als er sprake is van verbale en/of non-verbale communicatie die een 

gesprek over seksualiteit verhindert, zoals het uitstellen of negeren van het onderwerp, alleen 

informatie over de biologische werking van seks bespreken of praten over seks op een 

beperkte of veroordelende manier, kan dit leiden tot het minder snel onthullen van seksueel 

geweld van meisjes aan hun ouders. Het is hierbij mogelijk dat er een samenhang bestaat met 

religie, aangezien een religieuze overtuiging dat er gewacht moet worden met seks totdat je 

getrouwd bent dan vaker voorkomt (Smith & Cook, 2008). Dit zal nader belicht worden bij 

de macrofactoren.  

Ook maakt het voor het hulp zoeken uit wie het seksuele geweld heeft verricht. Bij 

slachtoffers van seksueel geweld in intieme tienerrelaties blijkt angst voor isolatie en angst 

voor woede en vergelding van de partner de kans op hulp zoeken te verminderen (Bundock et 

al., 2020). Een andere belemmering voor het zoeken van hulp bij deze slachtoffers is dat ze 

bang zijn dat de hulpverlener hen zou aanraden een einde te maken aan de relatie (Fernet et 

al., 2019). Daarnaast blijken deze slachtoffers minder vertrouwen te hebben in professionals, 

wat maakt dat slachtoffers binnen intieme tienerrelaties minder snel hulp zoeken (Bundock et 

al., 2020). 

Praktische implicaties 

 Er lijken verschillen factoren uit het microsysteem te zijn waar Qpido zich op kan 

richten. Zo is het voor Qpido belangrijk is om zowel zichtbaar als laagdrempelig te zijn. De 

zichtbaarheid kan vergroot worden door middel van promoties, reclame bijvoorbeeld via 

billboards en activiteit op sociale media. Dit zal ervoor zorgen dat jongeren meer kennis 



HET ZOEKEN VAN HULP NA SEKSUEEL GEWELD BIJ JONGEREN   8 

 
verkrijgen omtrent de beschikbare hulpmiddelen en -organisaties en dat slachtoffers van 

seksueel geweld en hun omgeving daadwerkelijk de weg weten te vinden naar 

gespecialiseerde hulporganisaties zoals Qpido. 

 De laagdrempeligheid is daarnaast van belang aangezien jongeren hun ervaring vaak 

niet ernstig genoeg vinden voor de specialistische gezondheidszorg (Fernet et al., 2019; 

Sabina & Ho, 2014). Het is mogelijk dat dit komt door verwarring over de precieze definitie 

en grenzen van seksueel geweld. Vandaar dat het belangrijk is om duidelijk en expliciet 

maken bij welke vragen en/of ervaringen Qpido kan helpen. Dit zou bijvoorbeeld gedaan 

kunnen worden door een poster “Op je kont geslagen? Chat (anoniem) met ons over jouw 

ervaring.” 

Mesofactoren 

De interactie tussen de leeftijdsgenoten en familie van het slachtoffer lijkt een 

belangrijke rol te spelen in het zoekproces naar gespecialiseerde hulp (Fehler-Cabral & 

Campbell, 2013). De leeftijdsgenoten helpen het slachtoffer bij het zoeken naar hulp van een 

volwassene, waarna er vaak formele hulp wordt gezocht.  

Daarnaast kan de interactie tussen school en familie van belang zijn bij het zoeken 

naar hulp (Fehler-Cabral & Campbell, 2013). Zo kan een leerkracht een rol spelen als 

tussenpersoon bij onthulling van het seksueel geweld aan de ouders, waarna het makkelijker 

kan zijn om formele hulp te zoeken. Het is echter van belang dat het slachtoffer toestemming 

geeft en/of op de hoogte is dat er onthulling plaatsvindt tussen microsystemen (Fehler-Cabral 

& Campbell, 2013). Hierdoor houdt het slachtoffer het gevoel controle te hebben over de 

onthulling. Indien dit niet het geval is, kan dit het zoeken naar formele hulp bemoeilijken, 

aangezien het slachtoffer het gevoel heeft geen keuze te hebben in het zoeken van formele 

hulp (Fehler-Cabral & Campbell, 2013).   
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Volgens Lemaigre en collega’s (2017) is het bovendien van belang dat er interactie 

plaatsvindt tussen hulporganisaties en scholen. Zo kan informatievoorziening omtrent 

seksueel geweld opgenomen worden in het schoolcurriculum, waarbij rekening wordt 

gehouden met de leeftijd. Deze interventies zouden zich moeten richten op de definitie en 

barrières van seksueel geweld. Daarnaast moet duidelijk worden gemaakt dat seksueel 

geweld verkeerd is en het slachtoffer niet verantwoordelijk of schuldig is. 

Uit onderzoek van Ekhlas (2020) blijkt bovendien dat er een samenwerking tussen 

hulpverleners en imams is ontstaan. Imams worden soms geraadpleegd voor 

opvoedingsadviezen en kunnen hierdoor gezinnen beter bereiken. Ouders met een 

Marokkaanse en Islamitische achtergrond zoeken vaak geen hulp bij gespecialiseerde 

hulpverleningsdiensten nadat hun kind seksueel geweld heeft meegemaakt, omdat ze bang 

zijn voor negatieve beeldvorming over hun etniciteit en/of religie. Aangezien ouders imams 

meer vertrouwen, wordt er soms wel hulp bij hen gezocht. Hierdoor is een samenwerking 

tussen hulpverleners en imams ontstaan, zodat imams gepaste hulp kunnen bieden.  

Praktische implicaties 

 Voor Qpido is het van belang om te realiseren dat volwassenen (zoals ouders, 

leerkrachten en imams) voor de slachtoffers een gateway zijn naar hulpverlening. Dit komt 

overeen met de praktische implicatie bij microfactoren dat Qpido zich niet alleen op 

slachtoffers moeten richten, maar ook op volwassenen bij wie slachtoffers onthullen, zodat zij 

Qpido makkelijk kunnen vinden. 

Daarnaast is het van belang om nauw samen te werken met scholen, wat Qpido al 

uitvoert door middel van voorlichtingen en consults op school. Dit zou uitgebreid kunnen 

worden door bij toekomstige en beginnende hulpverleners bewustwording te creëren omtrent 

hulpverleningsorganisaties zoals Qpido. Dit zou aan bod kunnen komen bij praktische vakken 

rondom sociale hulpverlening bij mbo-, hbo- of wo-opleidingen. Mochten academische 
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instellingen hier weinig gebruik van maken, zou het van belang zijn om hen te informeren 

over de meerwaarde van een samenwerking met hulporganisaties omtrent seksualiteit en 

seksueel gedrag. 

Exofactoren 

Uit onderzoek van Young en collega’s (2018) blijkt dat mannen ervaren dat 

hulpdiensten voornamelijk zijn gericht op de behoeftes van vrouwen. Hierdoor vertrouwen zij 

er minder op dat de hulporganisaties hen hulp kunnen bieden. Bovendien is het volgens 

mannen mogelijk dat hulpverleners een bias of te weinig expertise hebben omtrent 

hulpverlening van mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast hebben mannen 

minder vertrouwen in hulporganisaties door eerdere negatieve ervaringen (Young et al., 

2018).  

Praktische implicaties 

 De belangrijkste factor uit het exosysteem waar Qpido zich op kan richten lijkt de 

invulling van de hulpverleningsprogramma’s. Mannen blijken te ervaren dat hulpdiensten 

alleen op de behoeftes van vrouwen zijn gericht, maar wat precies de hulpbehoeftes van 

mannen zijn na het meemaken van seksueel geweld, is nog onduidelijk (Young et al., 2018). 

Voor Qpido kan het hierdoor nuttig zijn om in kaart te brengen wat mannen aangeven nodig 

te hebben na het meemaken van seksueel geweld. 

Macrofactoren 

Het denkbeeld dat heteroseksualiteit de standaard is van de gehele samenleving (i.e., 

heteronormativiteit) zorgt voor extra barrières omtrent het zoeken van hulp bij LHBTIQ+ 

jongeren (Donovan & Barnes, 2020). Zo maken zij zich zorgen of met name formele 

hulporganisaties hun identiteit en relaties zouden begrijpen (Donovan & Barnes, 2020), de 

relatie zouden geloven en/of het seksueel geweld zouden geloven (Calton et al., 2016). Juist 

deze groep behoeft hulp omdat genderongelijkheid, stereotypering, uitsluiting en 
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stigmatisering van de LHBTIQ+ gemeenschap zorgen voor een slechtere seksuele 

gezondheid onder LHBTIQ+ jongeren (Schalet et al., 2014). Volgens Calton en collega’s 

(2016) zorgt het stigma over LHBTIQ+ er bovendien voor dat er minder snel hulp wordt 

gezocht door de overtuiging van deze jongeren dat zij bij het zoeken van hulp discriminatie 

zullen ervaren en zij bang zijn dat hun seksuele voorkeur en/of identiteit bekend wordt 

gemaakt zonder hun toestemming (i.e., ge-out worden). 

De heteronormativiteit van de samenleving speelt ook een rol als heteroseksuele 

mannen seksueel geweld ervaren waarbij een man de dader is. Zij zoeken minder snel hulp 

door homofobie en het stigma omtrent homoseksualiteit (Young et al., 2018). Zij zijn 

namelijk bang dat hun slachtofferschap als man niet overeenkomt met de maatschappelijke 

definitie van mannelijkheid, zoals het controleren van de eigen emoties en zelfredzaam zijn 

(Young et al., 2018). Dit zorgt ervoor dat mannen minder snel hulp zoeken aangezien zij 

bang zijn als slachtoffer of homoseksueel gezien te worden (Young et al., 2018) en graag 

willen voldoen aan de heersende sociale normen (Fernet et al., 2019). Zo is er een hogere 

kans dat mannen die openlijk homoseksueel of biseksueel zijn, hulp zoeken bij hulpdiensten 

en rapporteren bij de politie (Young et al., 2018). 

Ook religie en cultuur spelen een rol bij het zoeken van hulp na het meemaken van 

seksueel geweld (e.g., Ekhlas, 2020; Smith & Cook, 2008). Zo is het bespreken van 

seksualiteit in religieuze milieus vaak nog een taboe (Smith & Cook, 2008; van Zenderen et 

al., 2015). Hierdoor wordt in religieuze milieus een schaamtecultuur gecreëerd omtrent het 

praten over seksualiteit en seksueel gedrag (Ekhlas, 2020). Jongeren uit deze groepen zijn 

hierdoor vaak onvoldoende voorbereid op seksuele activiteit, wat een negatieve invloed kan 

hebben op hun seksuele weerbaarheid (Maris et al., 2020).  

Uit het onderzoek van Ekhlas (2020) naar seksuele intimidatie en seksueel geweld bij 

meisjes met een Marokkaanse en Islamitische achtergrond in Amsterdam-West blijkt dat zij 
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en hun ouders minder vaak hulp zoeken na seksueel geweld. Allereerst heeft het invloed dat 

deze meisjes gedeeltelijk buitenshuis ontwikkelen in een andere cultuur, waardoor de normen 

vanuit huis verschillen met de normen van leeftijdsgenoten zonder een migratieachtergrond. 

Hierdoor staan deze meisjes veelal voor dilemma’s waarin er gekozen moet worden welke 

normen en waarden zij al of niet willen naleven. Doordat deze meisjes hun ontwikkeling 

buitenshuis niet kunnen delen met ouders, kunnen ouders zorgwekkende signalen niet 

vroegtijdig herkennen en niet op tijd ingrijpen om preventieve hulp in te schakelen. Verder 

zullen gezinnen minder snel hulp zoeken omdat ze wantrouwen hebben in 

hulpverleningsorganisaties omdat zij een negatieve beeldvorming ervaren over hun etniciteit 

en/of religie. Daarnaast ervaren ouders de stap naar de politie als te groot bij misbruik van 

hun dochter, heeft de schaamtecultuur mogelijk invloed op de geringe meldingsbereidheid en 

wordt betrokkenheid van buitenaf als inbreuk op het privé leven ervaren (Ekhlas, 2020). 

Praktische implicaties 

Om zowel groepen met een andere seksualiteit als groepen met een andere cultuur te 

bereiken, is het van belang dat hulpverlening voldoende bij de belevingswereld en/of 

culturele achtergrond van deze groepen aansluit (Erkhan, 2020). Medewerkers moeten 

daarom voldoende competenties beschikken omtrent culturele en heteronormatieve 

sensitiviteit en interculturele communicatieve vaardigheden. Daarnaast zal diversiteit in het 

personeel en een samenwerking met ervaringsdeskundigen de kloof met deze groepen 

verkleinen (Erkhan, 2020). 

Conclusie 

In het huidige literatuuronderzoek werd onderzocht welke factoren een rol spelen bij 

het zoeken van hulp na het meemaken van seksueel geweld bij jongeren tussen de 12-18 jaar 

aan de hand van het ecologisch model van Bronfenbrenner (1992). Dit model stelt dat de 

ontwikkeling van individuen plaatsvindt in en beïnvloed wordt door ervaringen in vier 
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verschillende systemen, namelijk het micro-, meso-, exo-, en macrosysteem. In Figuur 1 zijn 

diverse voorbeelden van de verschillende systemen te zien.  

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er verschillende factoren meespelen op zowel 

micro-, meso-, exo- als macroniveau. Met name micro- en macrofactoren spelen een grote rol 

bij het zoeken van hulp. Bij het microsysteem spelen naast emotionele barrières zoals 

schaamte en verlegenheid, ook de overtuiging dat het zoeken van hulp betekent dat iemand 

ernstige persoonlijke problemen heeft een grote rol. Daarnaast is er vaak nog een gebrek aan 

kennis omtrent de beschikbare hulpmiddelen en -organisaties en proberen jongeren de 

problematiek ten gevolge van seksueel geweld in eerste instantie zelf op te lossen. Dit komt 

mede doordat jongeren graag een hulpverlener hebben met wie zij een betekenisvolle en 

gelijkwaardige relatie hebben, waar zij karaktereigenschappen mee delen en die een niet-

oordelende houding heeft. Bij het macrosysteem spelen voornamelijk factoren die betrekking 

hebben op sociale normen een rol bij het zoeken naar hulp na het meemaken van seksueel 

geweld. Zowel de heteronormativiteit van de samenleving als religie en cultuur kunnen een 

grote barrière zijn voor het zoeken van hulp na het meemaken van seksueel geweld.  

Aangezien het voor Qpido vooral van belang is inzicht te krijgen in dynamische en 

dus veranderlijke factoren, is in Bijlage A een overzicht opgenomen van de statische en 

dynamische factoren op micro-, meso-, exo- en macroniveau. Op de statische factoren heeft 

Qpido minder invloed, maar deze kunnen toch informerend zijn voor hulpverleners. 

Praktische implicaties 

Voor Qpido is het aangaande microfactoren voornamelijk van belang zich te richten 

op de zichtbaarheid en laagdrempeligheid van Qpido. De vergrote zichtbaarheid dient het 

doel dat er meer kennis omtrent de beschikbare hulpmiddelen en -organisaties wordt 

verkregen en kan bereikt worden door campagnes, zoals de overheidscampagne ‘Wat kan mij 
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helpen’. Daarnaast zal de laagdrempeligheid ervoor zorgen dat het duidelijk en expliciet is bij 

welke vragen en/of ervaringen Qpido kan helpen.  

Omtrent mesofactoren is het voor Qpido belangrijk dat zij zich niet alleen op 

slachtoffers van seksueel geweld richten, maar ook op hun omgeving. Leeftijdsgenoten en 

volwassenen (zoals ouders, leerkrachten en imams) kunnen een gateway zijn naar 

hulpverleningsdiensten zoals Qpido. Daarnaast is het van belang de samenwerking met 

scholen voort te zetten en eventueel uit te breiden.  

Voor Qpido is het wat betreft exofactoren vooral nuttig om in kaart te brengen wat 

mannen nodig hebben na het meemaken van seksueel geweld. Zij geven aan dat de 

hulpdiensten nog te vaak zijn ingericht op de hulpbehoeften van vrouwen, maar het is nog 

onduidelijk waar mannen specifiek behoefte aan hebben na het meemaken van seksueel 

geweld.  

 Tot slot is het omtrent macrofactoren voor Qpido van belang om voldoende aan te 

sluiten bij de belevingswereld van de LHBTIQ+ gemeenschap en/of culturele achtergrond 

van Marokkaanse en Islamitische culturen. Daarnaast zal diversiteit in het personeel en een 

samenwerking met ervaringsdeskundigen de kloof met deze groepen verkleinen. 
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Bijlage A 

Overzicht van factoren 

 In deze bijlage staan de factoren die in het onderzoek zijn beschreven in een 

puntsgewijs overzicht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische 

factoren. Dit wil echter niet zeggen dat statische factoren niet een praktische implicatie 

hebben voor Qpido of dat dynamische factoren gegarandeerd voor Qpido van belang zijn in 

de praktijk. Deze onderverdeling geeft simpelweg aan wat de aard van de factoren zijn. 

 
Microfactoren 

Statisch 

- Als jongeren in moeilijkheden verkeren ten gevolge van seksueel geweld, proberen ze 

eerst hun problemen zelf op te lossen (Fernet et al., 2019). Vervolgens onthullen 

slachtoffers eerst aan vriend of vriendin, vervolgens aan ouders, en dan aan 

hulporganisaties (Campbell et al., 2015). 

- vrouwen zijn open over hun gedachten en gevoelens terwijl ze regelmatig hun 

bezorgdheid uiten over het feit dat ze gedrogeerd zijn tijdens het seksuele geweld of 

gedachten hebben over zelfbeschadiging. Mannen hebben daarentegen moeite hun 

gedachten en gevoelens te uiten, maar tonen een wantrouwen jegens vrienden, 

familieleden en professionals  (Young et al., 2018). Dit weinige vertrouwen is dan 

vaak gebaseerd op eerdere ervaringen met onthulling bij hulpdiensten (Young et al., 

2018). 

Dynamisch 

- bij seksueel geweld in intieme tienerrelaties: gebrek aan vertrouwen in professionals 

en angst voor isolatie en vergelding van hun partner (Bundock et. al, 2020). 



HET ZOEKEN VAN HULP NA SEKSUEEL GEWELD BIJ JONGEREN   19 

 
- Emotionele barrières voor het zoeken van hulp: verlegenheid en schaamte bij het 

zoeken van hulp en het zien van het zoeken van hulp als zwakte (Bundock et al., 

2020). 

- Mannen bestempelen het vaak niet als seksueel geweld. Mogelijk door te weinig 

kennis van juridische definities or minimalisatie van de gebeurtenis (Young et al., 

2018). 

> Verdere uitleg van dit mechanisme: Als slachtoffers seksueel geweld bestempelen 

als onopzettelijk of niet zo slecht, creëren ze niet-misdaadverhalen waarvoor geen 

formele actie vereist is (zoals rapporteren bij de politie). Door misstanden niet te 

erkennen, zijn mannelijke slachtoffers in staat hun slachtofferschap te ontkennen en 

hun gevoel van macht en controle te behouden. Door zulke verhalen te bedenken, 

kunnen mannen een gevoel van controle krijgen door de onmiddellijke emotionele 

nasleep van een trauma. Echter, de lange termijn effecten van deze verhalen zijn 

mogelijk niet gunstig, aangezien deze verhalen tegelijkertijd daders verexcuseren en 

onbedoeld de schuld teruggeven aan de slachtoffers. Als mannelijke slachtoffers het 

bestaan van een misdrijf ontkennen of de verantwoordelijkheid voor het misdrijf op 

zich nemen, kan hun gevoel van schaamte en zelfverwijt het zoeken naar hulp voor 

hun medische en emotionele behoeften verhinderen (Young et al., 2018). 

- Het gebrek aan kennis van de beschikbare middelen kan een grote belemmering 

vormen voor het zoeken naar hulp bij jongeren en opkomende volwassenen (Fernet et 

al., 2019). 

- De opvatting van jongeren dat hun problemen niet ernstig genoeg zijn om het 

raadplegen van een gezondheidsdeskundige te rechtvaardigen en de overtuiging dat 

raadplegen betekent dat ze aanzienlijke persoonlijke problemen hebben, zijn factoren 

die het zoeken van hulp verhinderen (Fernet et al., 2019).  
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- Jongeren die nog in een gewelddadige relatie met de dader betrokken zijn, hebben 

grote moeite incidenten als seksueel geweld te benoemen. Opkomende volwassenen 

zijn meer geneigd dan jongeren om definitief te stellen dat de seksuele dwang 

verkeerd was, maar zelfs zij tonen een zekere mate van onzekerheid (Fernet et al., 

2019). Het is daarom van belang dat slachtoffers zich ervan bewust worden dat ze 

geweld binnen de relatie ondervinden om een proces van hulp zoeken te kunnen 

beginnen en hun capaciteiten te mobiliseren om een echte verandering teweeg te 

brengen. Dit ondersteunt het belang van voorlichting aan jongeren over de 

verschillende vormen van seksueel geweld in tienerrelaties, variërend van druk, 

chantage en seksueel misbruik. 

- Jongeren hechten belang aan de kenmerken van de persoon die mogelijk de hulp 

verleent, zoals hun vermogen om hulp te bieden, hun geloofwaardigheid en of ze bij 

de jongere bekend zijn. Jongeren in deze studie hadden ook de neiging om liever met 

een hulpbiedende te praten met een niet-oordelende houding (Fernet et al., 2019). 

- Het besef van negatieve reacties en emoties van vrienden zijn barrières die kunnen 

verklaren dat meisjes die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in een intieme 

tienerrelatie, minder geneigd zijn om hun vrienden te vertellen in vergelijking met 

meisjes die seksueel geweld in een intieme tienerrelatie niet hebben meegemaakt 

(Fernet et al., 2019). 

- het idee om een einde te moeten maken aan de intieme tienerrelatie, kan een 

belemmering vormen voor het zoeken naar hulp voor het ondervonden seksuele 

geweld in de relatie (Fernet et al., 2019). 

- wel hulp zoeken: jongeren melden dat ze het nuttig zouden vinden als de diensten 

vertrouwelijk waren, het personeel empathisch en begripvol was en er peer-referral is 

(Bundock et al., 2020). 
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- Gebruik van internet wordt zowel als positief als negatief beschouwd voor het zoeken 

naar hulp (Bundock et al., 2020). Het internet kan openbaarmaking aanmoedigen 

omdat een forum anonimiteit biedt en jongeren zich minder snel beoordeeld zullen 

voelen door anderen. Op herstel gerichte inhoud is echter schaars en reacties op 

berichten kunnen vijandig zijn of helpen om negatieve gedachtepatronen in stand te 

houden (Bundock et al., 2020). 

Mesofactoren 
Statisch 

- De leeftijdsgenoten helpen het slachtoffer bij het zoeken naar hulp van een 

volwassene, waarna er vaak formele hulp wordt gezocht (Fehler-Cabral & Campbell, 

2013). 

- Leerkracht onthult aan ouder (Fehler-Cabral & Campbell, 2013). 

- Samenwerking tussen imams en hulpverleningsdiensten. Ouders met een 

Marokkaanse en Islamitische achtergrond onthullen aan een imam die vervolgens een 

hulpverleningsdienst inschakelt (Ekhlas, 2020). 

Exofactoren 

Statisch 

- Mannen die strafrechtelijke of civiele maatregelen zoeken, hebben vaak slechtere 

juridische resultaten dan hun vrouwelijke tegenhangers (Young et al., 2018). 

Dynamisch 

- Volgens mannen geldt: hulpdiensten zijn voornamelijk gericht op de behoeftes van 

vrouwen (Young et al., 2018). 
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- Bij mannen geldt: mogelijk hebben hulpverleners bias of te weinig expertise op 

hulpverlening bieden aan mannelijke slachtoffers van seksueel geweld (Young et al., 

2018). 

Macrofactoren 
Statisch 

- Terwijl vrouwen specifieke angsten uiten over 'geloofd worden', is dit juist niet een 

afweging voor mannelijke bellers. In plaats daarvan zijn er tekenen van angst om 

“beoordeeld te worden” vanwege hun slachtofferschap (op basis van gedocumenteerd 

gedrag van mannelijke bellers naar een seksueel geweld hotline) (Young et al., 2018). 

- Meisjes hebben eerder de kans hulp te zoeken dan meisjes in het algemeen en als het 

seksuele geweld in een intieme relatie is voorgekomen (Bundock et al., 2020). 

- Bij mannen: er wordt getheoretiseerd dat het slachtofferschap van mannen zou komen 

overeen met de normen over mannelijkheid, waardoor mannen minder snel hulp 

zoeken. Hierbij is er sprake van een sterke identificatie met mannelijke normen, zoals 

emotionele controle en zelfredzaamheid (Young et al., 2018) 

- Bij mannen: gevoel van schaamte en stigma door homofobie omdat mannen vaak 

slachtoffer vallen van andere mannen. Ze zijn bang gezien te worden als slachtoffer of 

als homoseksueel (Young et al., 2018). Zo is er een hogere kans dat mannen die 

openlijk homoseksueel of biseksueel zijn, rapporteren bij de politie en hulp zoeken bij 

hulpdiensten (Young et al., 2018). 

- Bij mannen: penetratie had tijdens het seksuele geweld kleinere kans op het zoeken 

van hulp dan andere soorten sexueel geweld (Young et al., 2018). 
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Bijlage B 

Schematisch model van factoren 

 In het onderstaande schema staan de meest prominente factoren aangegeven in een overzichtelijk schema. 
 
 Geslacht Geaardheid Type seksueel geweld Relatie tot dader Onthulling Onthullingspersoon 

Micro Mannen hebben 

moeite hun 

gedachten en 

gevoelens te uiten 

(in tegenstelling tot 

vrouwen), maar 

tonen  

 wantrouwen jegens 

vrienden, 

familieleden en 

professionals. 

 

 Bij mannen had 

penetratie kleinere 

kans op het zoeken 

van hulp dan andere 

soorten sexueel 

geweld. 

Intieme relatie: 

gebrek aan 

vertrouwen in 

professionals en 

angst voor 

vergelding van de 

partner en verder 

geweld. daarnaast 

ook bang een einde 

te moeten maken aan 

de relatie bij het 

zoeken van hulp. 

- schaamte bij het hulp 

zoeken en het zien van 

hulp zoeken als 

zwakte. 

- kwaliteit van 

communicatie over 

seksualiteit met ouders 

heeft negatieve invloed 

op onthullen. 

- onthullen eerst aan 

vriend of vriendin, 

dan ouders, dan 

hulporganisaties 

- onthullen liever aan 

een persoon die 

vermogen heeft om 

hulp te bieden, een 

niet-oordelende 

houding heeft, hen 

gelooft, en bij hen 

bekend is. 
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- prettig als 

hulpverleningsdienste

n: vertrouwelijk 

waren, het personeel 

empathisch en 

begripvol is en er 

peer-referral is (ofwel 

recensies, ofwel 

aanbevelingen van 

vrienden). 

 

Meso     - leeftijdsgenoten 

helpen het slachtoffer 

bij het zoeken naar 

hulp van een 

- leerkracht van 

slachtoffer onthult 

aan ouder, zodat het 
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volwassene, waarna er 

vaak formele hulp 

werd gezocht. 

slachtoffer het niet 

zelf hoeft te vertellen. 

- imam zoekt hulp bij 

hulpverleningsdienste

n nadat ouders 

onthullen aan de 

imam. 

Exo - hulpdiensten 

volgens mannen 

voornamelijk 

gericht op de 

behoeftes van 

vrouwen 

- volgens mannen 

mogelijk dat 
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hulpverleners een 

bias of te weinig 

expertise hebben 

omtrent 

hulpverlening van 

mannelijke 

slachtoffers van 

seksueel geweld 

Macr

o 

Mannen bang 

gezien te worden als 

slachtoffer of als 

homoseksueel 

omdat het 

meemaken van 

seksueel geweld niet 

LHBTIQ+ 

jongeren maken 

zich zorgen dat 

met name formele 

hulporganisaties 

hun identiteit en 

relaties en het 

 Meisjes nemen de rol 

van de dader over en 

kunnen hierdoor zelf 

ook terechtstelling 

ondervinden. 

- Ouders van het 

slachtoffer met een 

Marokkaanse en 

Islamitische 

achtergrond willen niet 

onthullen aan 

hulpverleningsdiensten 

- door cultuur die 

wordt beïnvloed door 

religie zullen meisjes 

minder snel aan hun 

ouders onthullen 

vanwege taboe op 

communicatie over 
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past bij de 

maatschappelijke 

definitie van 

mannelijkheid. 

seksuele geweld 

niet zouden 

begrijpen. 

wegens wantrouwen 

richting 

hulpverleningsdiensten

. 

seksualiteit en 

seksueel gedrag. 

 


