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Voorwoord 

 

Van de Master Klinische- en Gezondheidspsychologie hadden wij beide bijna de praktijkstage 

afgerond toen wij begonnen aan dit onderzoek. Binnen de praktijkstages, in de verslavingszorg 

en de psychiatrie, waren wij in contact geweest met slachtoffers van seksueel geweld. Onze 

interesse werd zodoende gewekt om hier meer kennis over te verkrijgen middels het schrijven 

van een thesis over dit onderwerp.  

 

Echter is het onderwerp zeer breed en kregen wij de vrijheid om zelf te bepalen wat we precies 

wilde onderzoeken. Enerzijds hebben wij dit als positief ervaren. Na het lezen van een aantal 

artikelen over seksueel geweld en het maken van een review overzicht, viel ons op dat slechts 

een klein deel van de meisjes aangifte doet en/of een medisch onderzoek ondergaat. Toen we 

eenmaal het onderwerp hadden gekozen, was deze vrijheid anderzijds ook lastig. We hadden 

nog niet helder voor ogen hoe het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek in elkaar stak 

en daarbij hadden wij nog weinig kennis van juridische en medische hulpverlening na seksueel 

geweld.  

 

Door ons te verdiepen in voorgaande onderzoeken en zelf het veld in te gaan middels het 

interviewen van een kinderarts, een zedenrechercheur en een teamleidster van een SOA-poli 

van de GGD, kregen wij meer verduidelijking en groeide ons enthousiasme. Daarnaast heeft het 

vertrouwen van de begeleiders, Iva Bicanic en Rolf Kleber, ons gesteund om door te zetten. 

Ondanks de enigszins moeizame start kijken wij met tevredenheid terug op onze masterthesis 

en hebben wij meer uit zowel het onderzoek, als onszelf kunnen halen dan wij van te voren 

hadden verwacht. 

 

Onze dank gaat dan ook uit naar Iva Bicanic, wetenschappelijk onderzoeker en GZ-  

psycholoog van het Psychotraumacentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, voor haar 

enthousiasme, kritische blik en het delen van haar kennis over seksueel geweld. Eveneens gaat 

onze dank uit naar Rolf Kleber, hoogleraar aan de afdeling Klinische en 

Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht, voor zijn vertrouwen en goede adviezen 

over het schrijven van een wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast gaat onze dank uit naar 

Peter Lugtig, wetenschappelijk onderzoeker en statisticus van de Universiteit Utrecht, voor de 

vrijheid die we kregen voor het stellen van al onze vragen en zijn heldere uitleg. 

 

Anniek van Bebber en Tamara Verweij 
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Samenvatting 

 

Dit onderzoek richt zich op het detecteren van individuele en situationele verschillen ten tijde 

van een eenmalige verkrachting, en de mate waarin depressie- en posttraumatische 

stressklachten ervaren worden. Slachtoffers werden ingedeeld in vier groepen naar het wel of 

niet doen van aangifte en/of het wel of niet ondergaan van een medisch. Er werd zodoende 

getracht een duidelijker beeld te schetsen van de groep slachtoffers die wel formele hulp zoekt 

en de groep slachtoffers die deze hulp niet zoekt. De onderzoekspopulatie bestond uit 139 

adolescente meisjes die een eenmalige verkrachting hebben meegemaakt. Binnen dit 

retrospectieve semikwalitatieve onderzoek werden de gegevens betreffende de verschillende 

kenmerken en klachten verzameld middels een klinisch interview en de zelfrapportage 

vragenlijsten TSCC, CBCL-YSR en CBCL-PRF. Ter aanvulling zijn er een interviews afgenomen 

bij politie en arts. Significante verschillen tussen de vier groepen werden gevonden op de 

variabelen ‘bekendheid van de dader’, ‘relatie tussen dader en slachtoffer’, ‘de periode sinds 

seksueel geweld en de aanmelding van behandeling’ en ‘type penetratie’. Een opvallende 

bevinding was dat er geen verschillen werden gevonden op klachten. Geconcludeerd werd dat 

voornamelijk de ouders het initiatief nemen in het zoeken naar formele hulpbronnen, negatieve 

sociale reacties nog steeds ervaren worden met name wanneer situatie niet op een stereotype 

verkrachting lijkt, er na een orale verkrachting minder vaak een medisch onderzoek ondergaan 

wordt en meisjes die een intieme relatie met de dader hebben zowel juridische als medische 

hulp vermijden. Naar aanleiding van deze bevindingen zijn aanbevelingen gedaan voor zowel 

psychologische, juridische en medische hulpverlening. 
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Abstract 

 

This study explores whether individual and situational characteristics and severity of 

psychological depression- and posttraumatic stresscomplaints differentiated those victims who 

sought assistance by formal support given by police and physicians and those victims who did 

not sought formal assistance. 139 adolescent girls of a single rape case participated in this 

retrospective semi-qualitative study. Individual characteristics, situational characteristics and 

psychological symptoms were measured by clinical interviews and by the self-report 

questionnaires TSCC, CBCL-YSR and CBCL-PRF. Police and physicians have also been 

interviewed to gather information about the proceedings of reporting rape and receiving medical 

health service after rape. Significant differences were detected at the variables ‘known/unknown 

perpetrator’, ‘relationship between perpetrator and victim’, ‘period since sexual assault and 

registration of therapy’ and ‘type of penetration’. There were no significant differences detected 

at psychological symptoms. Present study concluded that parents play an important role in 

contacting formal support, negative social reactions were still experienced by the victims 

especially when the rape was unsimilar to a ‘stereotype rape’, victims of oral rape did not 

contact medical health services and victims who had an intimate relationship with the 

perpetrator avoid both juridical and medical support. Based on these findings, recommendations 

have been made for psychological, juridic and medical support services. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

Tegen de avond loopt Sanne (15) vanaf het centrum van Deventer naar het station. Opeens 

hoort ze iemand achter zich lopen en merkt dat deze persoon steeds dichter bij haar komt, wat 

haar bang maakt. Opeens wordt ze in haar nek gegrepen en in een steeg getrokken. Ze wil 

gillen, maar er komt geen enkel geluid uit haar mond. Terwijl één jongen er dreigend bij staat te 

kijken, wordt ze door een andere jongen tegen de grond gedrukt. Hij knijpt haar keel dicht 

waardoor ze nauwelijks lucht krijgt. Sanne worstelt en probeert alles om zijn hand weg te 

duwen, maar hij is te sterk. Ondertussen heeft de jongen haar broek losgemaakt…  

Na afloop van de gebeurtenis staat de jongen op en vertrekt. Het enige wat Sanne wil als 

ze thuis komt, is lang douchen om de verkrachting van haar af te spoelen. Die avond doet ze 

geen oog dicht en heeft last van nachtmerries, waarbij ze alles van begin tot eind opnieuw 

meemaakt. Na een half jaar weet niemand, afgezien van haar beste vriendin en 

vertrouwenspersoon op school, dat ze verkracht is. Sanne weet dat ze het beste aangifte kan 

doen zodat de daders gepakt kunnen worden. Hier is ze echter nog niet aan toe. Aangifte 

betekent namelijk ook dat ze het haar ouders moet vertellen en dat durft ze niet. Ook durft ze 

niet naar een arts te gaan. Omdat ze geen klachten heeft, denkt ze geen SOA te hebben 

opgelopen.  

 

Het is de afgelopen 25 jaar duidelijk geworden dat seksueel geweld vaak voorkomt en ernstige 

gevolgen kan hebben. Uit een recent onderzoeksrapport ‘Seksuele gezondheid in Nederland 

2009’ (Bakker et al., 2009), blijkt één op drie vrouwen en één op de twintig mannen, in de 

leeftijdscategorie van 15 tot 70 jaar, ooit seksueel geweld te hebben meegemaakt. Hiervan heeft 

één op de vijf vrouwen en één op de vijfentwintig mannen dit voor het zestiende levensjaar 

meegemaakt. In de meeste gevallen betreft het seksueel geweld een kwetsende manier van 

aangeraakt of vastgepakt worden of het, tegen de zin in, laten zien van borsten, billen of 

geslachtsdelen. Twaalf procent van de vrouwen en bijna drie procent van de mannen is ooit 

verkracht. 

 In vergelijking met andere leeftijdsgroepen, lopen adolescente meisjes en 

jongvolwassenen vrouwen vier keer meer risico op seksueel geweld (Rickert, Vaughan & 

Wiemann, 2002). Hierbij is de dader vaak een bekende van het slachtoffer of betreft het een 

eerste ontmoeting tussen beide, in de vorm van een romantische ‘date’. Het is niet opmerkelijk 

dat een romantische ‘date’ uitloopt op seksueel geweld omdat er in de periode van de 

adolescentie veel geëxperimenteerd wordt met de grenzen van intimiteit en seksualiteit. Uit een 

longitudinaal onderzoek van Smith, White en Holland (2003) onder studenten, blijkt dat fysiek en 

seksueel geweld aangedaan door een romantische partner in de adolescentie een veel  



‘Het doen van aangifte en ondergaan van een medisch onderzoek na eenmalig seksueel geweld’ 

Anniek van Bebber en Tamara Verweij. 

 6 

 

voorkomend verschijnsel is. Bij dit onderzoek rapporteerde 88% van de vrouwen tenminste één 

incident van fysiek en/of seksueel geweld. Daarbij werd fysiek en seksueel geweld echter breed 

gedefinieerd, wat de hoge prevalentie mogelijk verklaart.  

Waar de adolescentie in het bijzonder het risico op seksueel geweld verhoogt, verhoogt 

seksueel geweld in algemene zin het risico op psychiatrische problematiek in de vorm van onder 

andere een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) (American Psychiatric Association, 2006), 

een depressieve episode of middelenmisbruik. Tevens komt comorbide psychiatrische 

problematiek voor. PTSS gaat vaak gepaard met een depressieve episode of middelenmisbruik. 

Tevens kunnen ook een depressieve episode en middelenmisbruik vaak samen gaan (Kilpatrick 

et al., 2003). Daarnaast worden seksuele stoornissen, eetstoornissen, angststoornissen en 

delinquent gedrag frequent gemeld (Danielson & Holmes, 2004; Faravelli, Giugni, Salvatori & 

Ricca, 2004). Tenslotte blijken slachtoffers van seksueel geweld meer indirecte 

gezondheidsklachten te rapporteren  (Leserman, 2005; Stein et al., 2004).  

Het risico op psychische en fysieke problematiek kan verlaagd worden door sociale 

steun (Borja, Callahan, Long, 2006; Kimerling & Calhoun, 1994; Ullman & Siegel, 1995). Deze 

sociale steun kan enerzijds gezocht worden binnen informele hulpbronnen, waaronder familie 

en vrienden. Anderzijds kan steun worden gezocht binnen formele hulpbronnen, waaronder 

politie en arts. Voordat sociale steun verkregen kan worden, is onthulling van de gebeurtenis 

noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de slachtoffers van seksueel geweld deze 

traumatische ervaring onthult (Ullman, Filipas, Townsend, Starzynski, 2007). Slachtoffers 

vertellen in de meeste gevallen de gebeurtenis aan vrienden en zijn minder geneigd om sociale 

steun te zoeken bij formele hulpinstanties (Crisma, Bascelli, Paci & Romito, 2004; Golding, 

Siegel, Sorenson, Burman & Stein, 1989; Starzinsky, Ullman, Filipas & Townsend, 2005; 

Ullman, 1996b; Ullman & Filipas, 2001; Ullman et al., 2007). Uit een grootschalig onderzoek 

onder de Amerikaanse bevolking van Kilpatrick, Edmunds en Seymour (1992), bleek 

verkrachting de meest ondergerapporteerde geweldsmisdaad te zijn. Slechts 16% van alle 

verkrachtingen werd aan de politie gerapporteerd. In slechts 17% van alle verkrachtingen werd 

er een medisch onderzoek ondergaan. In Nederland doet het merendeel van de slachtoffers 

geen aangifte. Ongeveer één op de zes vrouwelijke en één op de zestien mannelijke 

slachtoffers doet aangifte (Bakker et al., 2009).  

De oorzaak van deze onderrapportage aan juridische en medische hulpbronnen ligt 

mogelijk in negatieve sociale reacties door formele hulpinstanties naar het slachtoffer, 

waaronder een beschuldigende en een twijfelende houding (Ullman & Filipas, 2001; Starzynski, 

et al., 2005). Uit onderzoek blijkt dat het ervaren van negatieve sociale reacties afhankelijk is 

van verschillende factoren. Onder andere leeftijd, het op de juiste wijze interpreteren van sociale 

reacties, de relatie met de dader, tijdstip van onthulling, fysiek geweld, gebruik of dreiging van  
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wapens en psychische klachten worden genoemd (Campbell, 1998; Ensink & van Berlo, 1999; 

Norris & Thompson, 1993; Ullman & Siegel, 1995; Ullman, 1999). Deze bevindingen zouden 

mogelijk een verklaring kunnen vormen voor de uiteenlopende ervaringen van slachtoffers met 

formele hulpinstanties. Negatieve sociale reacties lijken het gevolg te zijn van een slechte ‘fit’ 

tussen het slachtoffer en zijn of haar omgeving, waaronder formele hulpinstanties ook vallen 

(Campbell, 1998). Hierop aansluitend, worden positieve sociale reacties ervaren wanneer 

passende hulp geboden wordt en slachtoffers opgevangen worden op een empathische en 

ondersteunende manier (Estrich, 1987; Frazier & Haney, 1996; Fairstein, 1993; Golding et al., 

1989; Skogan, 1989; Wyatt, Notgrass & Newcomb, 1990).  

 Onderzoek naar medische en juridische hulpdiensten, waarbij gekeken wordt naar onder 

andere achtergrondkenmerken en situationele kenmerken, is daarom van groot belang. Daarbij 

zijn psychosociale factoren, waaronder negatieve sociale reacties op onthulling van de 

gebeurtenis, van invloed op PTS- en depressieklachten (Frazier & Haney, 1996; Ullman & 

Filipas, 2001; Ullman et al., 2006; 2007).  

 Dit onderzoek zal voortbouwen op bovenstaande bevindingen. De onderzoekspopulatie 

bestaat uit meisjes in de ‘risico’ leeftijdscategorie van 12 tot 22 jaar, welke slachtoffer zijn 

geworden van een verkrachting. Deze meisjes zijn in behandeling in het Landelijk 

Psychotraumacentrum (PTC) voor Kinderen en Jongeren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis 

(WKZ) te Utrecht of in het Psycho-traumacentrum GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd te 

Leiden.   

Het doel van dit onderzoek is het detecteren van individuele en situationele verschillen 

ten tijde van een eenmalige verkrachting, en de mate waarin depressie- en posttraumatische 

stressklachten ervaren worden. Meisjes worden ingedeeld in vier groepen naar het wel of niet 

zoeken van juridische en/of medische hulp. Er wordt getracht een duidelijker beeld te schetsen 

van de groep meisjes die wel formele hulp zoekt en de groep meisjes die deze hulp niet zoekt. 

Voornamelijk het bestuderen van deze laatst genoemde groep is van groot maatschappelijk 

belang omdat noodzakelijke steun niet geboden kan worden, wanneer formele hulpbronnen 

deze groep meisjes niet kunnen bereiken. Indien de resultaten van dit onderzoek meer 

informatie kunnen geven over individuele en situationele kenmerken ten tijde van de 

verkrachting, zouden hulpinstanties hier wellicht beter op kunnen inspelen. Bijvoorbeeld door 

het bieden van gespecialiseerde en passende hulp waarbij negatieve sociale reacties 

vermeden worden. Mogelijk zullen eerdere positieve ervaringen met deze hulpinstanties, het 

zoeken van sociale steun bij formele hupdiensten in de hand werken. 

 

 

 



‘Het doen van aangifte en ondergaan van een medisch onderzoek na eenmalig seksueel geweld’ 

Anniek van Bebber en Tamara Verweij. 

 8 

 

Hoofdstuk 2: Theoretische verantwoording  

 

Dit hoofdstuk biedt een theoretische uitdieping van de probleemstelling. Alvorens deze 

gepresenteerd wordt, zullen enkele kernbegrippen omtrent seksueel geweld en sociale reacties 

die slachtoffers ontvangen naar aanleiding van onthulling van deze gebeurtenis, nader worden 

toegelicht. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het doen van aangifte en het ondergaan van 

een medisch onderzoek na aangedaan seksueel geweld. Het hoofdstuk eindigt met een 

nauwkeurige beschrijving van de probleemstelling en de hypothesen van dit onderzoek.  

 

2.1. Seksueel geweld 

In de literatuur worden verschillende definities gebruikt voor seksueel geweld, waardoor 

prevalentiecijfers variëren. Het begrip ‘seksueel geweld’ wordt gebruikt als een verzamelnaam 

voor alle seksueel getinte, ongewenste handelingen. Hieronder vallen aanranding, verkrachting, 

incest, seksueel misbruik, seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie. Centraal staat dat 

iemand onder dwang seksuele handelingen ondergaat of uitvoert. Vanuit psychologisch oogpunt 

verstaat men onder de term ‘dwang’ dat het slachtoffer niet het gevoel heeft te kunnen weigeren 

of zich aan de situatie kan onttrekken (Bakker & Vanwesenbeeck, 2006). Binnen huidig 

onderzoek wordt seksueel geweld gedefinieerd als ‘een eenmalige situatie waarin iemand wordt 

gedwongen (onder emotionele druk, geweld, lichamelijk of rationeel overwicht) om seksuele 

handelingen te verrichten en/of te ondergaan, waarbij vaginale, anale en/of orale penetratie 

(door een object, vinger of penis) en/of het betasten van borsten en/of (andermans) genitaliën 

plaatsvindt’ (Bicanic & Kremers in: Braet & Bögels, 2008). 

 Hoewel men in bovenstaande definitie spreekt van ‘een eenmalige situatie’, wordt een 

onderscheid tussen eenmalig seksueel geweld en meervoudig seksueel geweld vaak buiten 

beschouwing gelaten. Uit onderzoek blijkt dat beide traumatypen sterk aan elkaar gerelateerd 

zijn (Coid, Petruckevitch, Feder, Chung, Richardson & Moorey, 2001). Wanneer seksueel 

geweld heeft plaatsgevonden in de jeugd, is er een groter risico op revictimisatie van seksueel 

geweld in de volwassenheid. Omdat wetenschappelijk onderzoek naar eenmalig seksueel 

geweld zeer beperkt is, zal de literatuur die dit onderzoek ondersteunt gebaseerd zijn op een 

ruimere definitie van seksueel geweld.  

 Binnen huidig onderzoek is ervoor gekozen om enkel slachtoffers van verkrachting te laten 

participeren. De situatie die de slachtoffers meegemaakt hebben, wordt op deze manier zo 

homogeen mogelijk gehouden. Hierdoor kan de onderzoekspopulatie nauwkeuriger onderzocht 

worden op velerlei factoren, welke van invloed zijn op de nasleep van het seksueel geweld op 

de slachtoffers.  
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Een verkrachting wordt gedefinieerd als ‘het door geweld of een andere feitelijkheid iemand 

dwingen tot het ondergaan van handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen 

van het lichaam’ (artikel 242 uit het Wetboek van Strafrecht).  

 

Risicofactoren en beschermende factoren 

Zoals beschreven in de ‘Inleiding’, hebben adolescenten een verhoogd risico op seksueel 

geweld (Rickert et al., 2002). Naast het behoren tot een bepaalde leeftijdscategorie, zijn er 

andere risicofactoren die de kans vergroten om slachtoffer te worden van seksueel geweld. 

Eerder seksueel geweld in de kinderjaren is de meest robuuste risicofactor (Rickert, Wiemann, 

Vaughan & White, 2004). Daarnaast hebben meisjes, vergeleken met jongens, een groter risico 

voor zowel eenmalig als meervoudig seksueel geweld. Andere risicofactoren zijn het hebben 

van weinig tot geen ervaring met romantische relaties, sensitiviteit voor afwijzing (Young & 

Furman, 2007) en het hebben van seksuele ervaring (Howard & Wang, 2005). Uit een 

onderzoek (Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005) naar seks bij jongeren onder het 

25ste levensjaar, worden naast risicofactoren ook beschermende factoren genoemd. Een hoge 

interactie-competentie, een goede sociale integratie tijdens schooltijd en een warm 

gezinsklimaat zijn gerelateerd aan een verkleind risico op seksueel geweld. 

 
 
2.2. Seksueel geweld en de omgeving van het slachtoffer 

 

‘Ik was heel bang om het te vertellen. Het was toch een beetje een vage verkrachting. Ik heb 

heel vaak gedacht ‘had ik niet moeten gillen of schreeuwen’. Het is echt zo’n beetje de domste 

manier om verkracht te worden. Ik was met hem meegegaan. Ik was bang dat mijn vrienden en 

ouders zouden denken dat het mijn eigen fout was’.  

 

Onthulling 

Slachtoffers van seksueel geweld praten niet gemakkelijk over de gebeurtenis met de 

omgeving. Ook de omgeving ervaart barrières om in gesprek te gaan met een slachtoffer 

(Bicanic & Kremers in: Braet & Bögels, 2008). Vanwege schaamtegevoelens kan het slachtoffer 

geneigd zijn herinneringen aan de gebeurtenis zoveel mogelijk te verbergen. Indien gevoelens 

niet worden getoond, wordt het voor de omgeving moeilijk om zich te kunnen inleven in het 

slachtoffer. Wederzijdse empathie en een gevoel van verbondenheid met anderen krijgen 

zodoende geen kans te ontstaan (Ensink & van Berlo, 1999).  

De geheimhouding van seksueel geweld ziet men terug in resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek naar onthulling. In een nationaal onderzoek onder vrouwen die 

verkracht waren voor het 18de levensjaar, werd aangetoond dat 28% van deze vrouwen dit nooit  
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aan iemand vertelde (Smith, Letourneau, Saunders, Kilpatrick, Resnick & Best, 2000). 47% had 

minstens een aantal jaren gewacht voordat zij dit geheim met iemand deelde. Vergelijkbare 

resultaten zijn gevonden in het onderzoek van Ullman et al. (2006). Hieruit bleek dat 80% van 

de slachtoffers een onthulling deed. Bij 33.1% vond de onthulling direct na de traumatische 

ervaring plaats. 29% wachtte een aantal dagen tot een aantal weken en 37.3% wachtte 

tenminste een jaar. Slachtoffers onthulden de gebeurtenis aan meerdere informele en/of formele 

hulpbronnen. Het merendeel onthulde de gebeurtenis aan een vriend (84.8%) of een 

romantische partner (65.1%). Ongeveer de helft onthulde aan familie (47.2%) en de geestelijke 

gezondheidszorg (46.6%) en 39,9% onthulde aan de ouders. 

Om een aantal redenen ervaart het slachtoffer moeilijkheden bij het doen van een 

onthulling. Een slachtoffer kan zich sterk schamen over wat er is gebeurd. Daarnaast kan een 

slachtoffer van wie het vertrouwen door een bekende dader is beschaamd, gaan twijfelen over 

haar beoordelingsvermogen van andere mensen (Ensink & van Berlo, 1999). Het zekere voor 

het onzekere wordt genomen en het wordt moeilijk om anderen nog te vertrouwen. De relatie 

tussen de dader en het slachtoffer blijkt, van alle factoren die van invloed zijn op de beslissing 

van het slachtoffer om te onthullen, de belangrijkste factor (Mahoney, 1999; Williams, 1984). 

Een vertraagde onthulling of geen onthulling kan ook veroorzaakt worden door posttraumatische 

stressklachten van het slachtoffer. Posttraumatische stress (PTS) kan leiden tot de hantering 

van inefficiënte copingstrategieën waardoor vermijdingsgedrag kan ontstaan. Dit belemmert 

slachtoffers in het zoeken naar hulp (Ullman & Filipas, 2001).  

Als men weinig mensen vertrouwt, belemmert dit mogelijk het verwerkingsproces. Ensink 

en van Berlo (1999) hebben prospectief onderzoek uitgevoerd bij 39 slachtoffers van seksueel 

geweld, welke binnen één of twee maanden na de verkrachting geïnterviewd zijn. De 

gemiddelde leeftijd van deze slachtoffers was 31.1 jaar met een standaarddeviatie van 12.2. 

Slachtoffers met een vertraagde onthulling bleken meer langdurige posttraumatische 

stressklachten, vooral intrusies, te ontwikkelen. Tevens kunnen foutieve ideeën en opvattingen 

van het slachtoffer, zolang deze niet gedeeld worden, ook niet bijgesteld  worden door anderen. 

Zodoende krijgt het slachtoffer geen informatie over het feit dat het heel normaal is om een tijd 

van slag te zijn (Foa & Riggs, 1993). Tevens zal een slachtoffer zich niet alleen isoleren van 

informele steun, hij of zij zal zichzelf ook belemmeren in het ontvangen van formele steun.  
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‘Nou van mijn moeder had ik wel iets meer verwacht, zij had zoiets als wat moet ik hier nu op 

zeggen. Het werd gewoon niet begrepen en op het laatst, dan praat je er niet meer over’. 

 

Sociale reacties 

Wanneer een slachtoffer zijn of haar ervaring aan anderen onthult, ontvangt diegene vaak 

gemengde reacties (Filipas & Ullman 2001; Starzinsky et al., 2005). Enerzijds worden positieve 

sociale reacties ontvangen, zoals emotionele steun, waarbij de omgeving begrip toont dat het 

slachtoffer door de gebeurtenis van slag is (Ensink & van Berlo, 1999). Anderzijds bestaat ook 

de kans dat het slachtoffer negatieve sociale reacties ontvangt. Voorbeelden hiervan zijn 

overbeschermend gedrag, een gebrek aan empathie, ontkennende reacties, het kinderlijk 

behandelen van het slachtoffer en het medeverantwoordelijk bevinden van het slachtoffer 

(Davis, Brickman & Baker, 1991; Ensink & van Berlo, 1999; Golding et al., 1989).  

Deze laatstgenoemde negatieve sociale reactie wordt het ‘blaming the victim’ fenomeen 

genoemd (Bicanic & Kremers in: Braet & Bögels, 2008). Bij dit fenomeen gaan buitenstaanders 

er vanuit dat de situatie voorkomen had kunnen worden. Slachtoffers worden schuldig bevonden 

vanwege de kleding die zij droegen ten tijde van het seksueel geweld, de locatie waar zij zich 

bevonden, het niet verweren tegen fysiek geweld en het niet zien aankomen dat de dader zou 

toeslaan (Ullman, 1999). Hoewel dit altijd mogelijk kan zijn, moet hier in de eerste instantie niet 

vanuit gegaan worden.  

Naast negatieve reacties die de intentie hebben negatief te zijn, zoals ‘blaming the 

victim’ reacties, krijgen slachtoffers ook te maken met goed bedoelde reacties die het slachtoffer 

als negatief interpreteert. Zo kan praktische hulp gezien worden als bemoeizuchtig gedrag of als 

daadwerkelijke hulp (Akkermans, 1996). De interpretatie van de sociale reacties wordt onder 

andere beïnvloed door schuld- en schaamtegevoelens. Wanneer een slachtoffer zichzelf 

schuldig acht, kan hij of zij geneigd zijn extra kritisch te staan tegenover de ontvangen reacties. 

Daarnaast is iemand die zich schaamt extra gevoelig voor het oordeel van anderen. (Ensink & 

van Berlo, 1999). Ook de identiteit van de instantie of persoon waarvan een slachtoffer steun 

ontvangt blijkt de interpretatie van de sociale reactie te beïnvloeden (Ahrens, Cabral & Abeling, 

2009).  

Naast situationele kenmerken ten tijde van het seksueel geweld en schuld- en 

schaamtegevoelens, zijn er meer factoren van invloed op (negatieve) sociale reacties. Onder 

andere sekse, leeftijd, etniciteit, opleiding, verwachtingspatronen, de manier waarop de 

onthulling gedaan wordt en gehanteerde copingstrategieën worden genoemd (Silver, Wortman, 

& Crofton, 1990; Ullman, 1999; Winkel & Koppelaar, 1991).  
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De gevolgen van negatieve sociale reacties worden binnen de literatuur aangeduid met 

de term ‘second rape’ of ‘secundaire victimisatie’ (Madigan & Gamble, 1991). Hiermee wordt 

bedoeld dat slachtoffers niet alleen ‘gevictimiseerd’ worden door de traumatische gebeurtenis 

zelf, maar dat de reacties op de gebeurtenis kunnen leiden tot een nieuwe traumatische 

ervaring (Montada, 1994). Negatieve sociale reacties houden een direct verband houden met 

psychische klachten, waaronder posttraumatische stress- en depressieklachten (Ahrens et al., 

2009; Davis et al., 1991; Campbell et al., 1999; Ullman & Filipas, 2001). Uit onderzoek blijkt dat 

slachtoffers voornamelijk een risico lopen op secundaire victimisatie bij formele hulpinstanties, 

zoals de politie en arts (Ahrens, Campbell, Sefl, Ternier-Thames & Wasco, 2007; Filipas & 

Ullman, 2001; Starzinsky et al., 2005). Alvorens dit nader toegelicht wordt in paragraaf 2.4., zal 

in paragraaf 2.3. een beschrijving gegeven worden van het doen van aangifte en het ondergaan 

van een medisch onderzoek, gericht op slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast worden 

factoren belicht die hierop van invloed zijn. 

  

2.3. De nasleep van seksueel geweld: het doen van aangifte en het ondergaan van een 

medisch onderzoek  

 

‘Wanneer de kans klein is dat een dader vervolgd kan worden, door bijvoorbeeld gebrek aan 

bewijs, zullen de nadelen van het doen van aangifte niet opwegen tegen de voordelen. Dit geldt 

eveneens voor het ondergaan van een forensisch onderzoek naar sporen. Wanneer dit binnen 

een kort tijdsbestek na de gebeurtenis plaatsvindt, levert dit waardevol materiaal op.’ 

 

Aangifte 

Tegenwoordig beschikken vrijwel alle politieregio’s van Nederland over rechercheurs die 

gespecialiseerd zijn op het gebied van zedenmisdrijven. In een eerste gesprek krijgt het 

slachtoffer de mogelijkheid zijn of haar verhaal te vertellen en verstrekt de politie informatie 

omtrent het doen van aangifte. Het slachtoffer wordt op de hoogte gesteld van bepaalde 

rechten, zoals het verzoek om een mannelijke of een vrouwelijke zedenrechercheur en het recht 

om te kunnen overzien wat een aangifte impliceert (Ensink & van Berlo, 1999). Na dit gesprek 

krijgt het slachtoffer een periode bedenktijd waarin de beslissing genomen kan worden tot het 

wel of niet doen van aangifte (http://www.seksueelmisdrijf.nl/joomla15/). Van seksueel geweld 

kan ook alleen een melding worden gemaakt. Het slachtoffer vertelt dan wat er gebeurd is, maar 

er wordt geen aangifte opgenomen en geen onderzoek ingesteld. Een melding kan van groot 

belang zijn wanneer andere aangiften of meldingen over dezelfde verdachte bij de politie 

binnenkomen en zodoende de kans wordt vergroot dat de dader vervolgd zal worden 

(http://www.infopolitie.nl/). 
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 Bij het doen van aangifte behoort de politiefunctionaris voldoende feitenmateriaal te 

verzamelen om een proces verbaal te kunnen opmaken. Hiervoor verwacht men van het 

slachtoffer een gedetailleerd verhaal, waarbij ook emotioneel moeilijk liggende feiten onder 

woorden gebracht moeten worden (Ensink & van Berlo, 1999). Bij een verkrachting zal de 

zedenrechercheur navragen of er sprake is van binnendringen, hoe dat gebeurde en waarmee.  

Slachtoffers zullen voorafgaand aan het gesprek op zulke ‘moeilijke’ vragen worden voorbereid. 

Naast het gesprek zal de politie een sporenonderzoek inzetten. Middels een opsporingsteam 

worden voornamelijk stoffelijke bewijsmaterialen verzameld. Bijvoorbeeld aan de hand van 

kledingstukken van het slachtoffer of materiaal wat op de plaats van het delict gevonden wordt 

(Ensink & van Berlo, 1999). Voor het sporenonderzoek is het van groot belang dat het 

slachtoffer zo snel mogelijk de politie benadert. De kans dat het onderzoek bewijsmateriaal 

oplevert, is namelijk het grootst wanneer het feit nog maar kort geleden gebeurd is. 

 

Factoren die het doen van aangifte beïnvloeden 

Een jongere leeftijd (Mcgregor, Du Mont & Myhr, 2002) en een hoge opleiding (Lizotte, 1985) 

zijn slachtoffer kenmerken die de kans op het doen van aangifte vergroten. Ook de persoon aan 

wie het slachtoffer de gebeurtenis heeft onthuld, oefent invloed uit op het wel of niet doen van 

aangifte. Onderzoek van Greenberg & Ruback (in: Wallace 1993) wijst uit dat de sociale 

omgeving een significante rol speelt in de beslissing om de gebeurtenis te rapporteren aan de 

politie. In zelfrapportage vragenlijsten werd frequent door slachtoffers aangegeven dat zij eerst 

overleg hadden gepleegd met vrienden of familie, voordat zij het delict aan de politie 

rapporteerden.  

Daarnaast wijst onderzoek uit dat een slachtoffer eerder aangifte doet wanneer de dader 

een onbekende is (Bachman, 1993, Clay-Warner & Burt, 2005; Frazier & Haney, 1996; 

McGregor, Du Mont & Myhr, 2002; Smith et al., 2000). Slachtoffers van een bekende dader 

beschouwen de gebeurtenis minder snel als een verkrachting waardoor de periode tot het 

zoeken van hulp langer duurt in vergelijking met slachtoffers van onbekende daders. Daarnaast 

kan een bekende dader, wanneer deze deel uitmaakt van een grotere vriendenkring of een ex-

partner is, dreigen met het beschadigen van haar reputatie (Ensink & van Berlo, 1999). Ook de 

leeftijdsdiscrepantie tussen de dader en het slachtoffer, de etniciteit van de dader en het aantal 

daders zijn van invloed op het wel of niet doen van aangifte (Clay-Warner & Burt, 2005; 

Greenberg & Ruback, 1992; McGregor, Du Mont & Myhr, 2002). 

Tenslotte spelen situationele kenmerken een rol. Een slachtoffer doet eerder aangifte bij 

de aanwezigheid van een wapen (Campbell, 1998; Clay-Warner & Burt, 2005), fysiek geweld 

(Bachman, 1993; Campbell, 1998; Smith et al., 2000), verwondingen (Clay-warner & Burt, 2005;  
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Frazier & Haney, 1996; Smith et al., 2000), penetratie (McGregor, Du Mont & Myhr, 2002) en 

wanneer de gebeurtenis buiten plaats vond (Clay-Warner & Burt, 2005).  

 

‘Kinderartsen worden er speciaal voor getraind om een medisch onderzoek zorgvuldig uit te 

voeren. Het geruststellen van deze meisjes behoort tot hun tweede aard’.  

 

Medisch onderzoek 

Medische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld is om een aantal redenen noodzakelijk. 

Middels een medisch onderzoek kan forensisch bewijsmateriaal worden verzameld dat DNA-

materiaal kan bevatten, zoals sperma, bloed, huidschilfers en haar van de dader. Deze vorm 

van medisch onderzoek wordt een forensisch medisch onderzoek genoemd en vindt plaats in 

het kader van een sporenonderzoek van de politie. Het verzamelen van bewijs moet snel 

gebeuren en is noodzakelijk voor een rechtelijke vervolging van daders. Zo kan speeksel 

sperma bevatten tot 31 uur na het seksuele geweld. DNA kan bij vrouwen na zeven dagen nog 

worden gevonden (Welch & Mason, 2007). 

Een andere reden voor een medisch onderzoek is het detecteren en behandelen van 

verwondingen die het slachtoffer heeft opgelopen ten tijde van het seksueel geweld. Daarnaast 

willen slachtoffers vaak informatie over eventuele Seksuele Overdraagbare Aandoeningen 

(SOA’s) die zij mogelijk opgelopen hebben. Middels een medisch onderzoek kunnen zij zich 

hierop laten testen. In een acute fase kan een preventieve dosis antibiotica worden 

voorgeschreven om SOA’s tegen te gaan. Tevens kunnen slachtoffers zich ongerust maken 

over een ongewenste zwangerschap. Aan de hand van een medisch onderzoek is er de 

mogelijkheid om anticonceptie te krijgen (Campbell, 1998).  

Bij een medisch onderzoek wordt aanbevolen om vooraf voldoende informatie te 

verstrekken over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Tijdens een forensisch onderzoek 

wordt geen aandacht besteed aan risico’s die het slachtoffer loopt op SOA’s en ongewenste 

zwangerschap. Dit is opvallend, aangezien onderzoeksresultaten uitwijzen dat angst voor SOA’s 

en ongewenste zwangerschap de twee voornaamste redenen zijn om medische hulp te zoeken 

(Cybulska, 2007). Hierdoor zal een groot gedeelte van de slachtoffers eerder contact zoeken 

met de GGD die deze hulp wel aanbiedt.  

 

Factoren die het ondergaan van medisch onderzoek beïnvloeden 

Uit onderzoek blijkt dat adolescenten trager zijn in het zoeken van medische hulp (Muram, 

Hostetler, Jones & Speck, 1995). Meisjes onder de vijftien jaar, vergeleken met volwassen 

vrouwen, wachten langer voordat zij een medisch onderzoek ondergaan (Widom, Czaja & 

Dutton, 2008). Slachtoffers ondergaan minder vaak een medisch onderzoek wanneer de dader  
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een bekende is, de dader weinig tot geen fysiek geweld heeft gebruikt, het slachtoffer weinig 

verwondingen heeft en er geen penetratie is geweest (Grossin et al., 2003; Riggs, Houry, Long, 

Markovchick & Feldhaus, 2000; Welch & Mason, 2007). Daarnaast is het doen van aangifte van 

invloed op het wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek (Smith et al., 2000). De politie 

volgt namelijk een protocol waarin staat vermeld dat zij slachtoffers van seksueel geweld 

verplicht moeten doorverwijzen naar medische hulp. Bovendien kunnen medische gegevens 

zeer kostbaar zijn voor het verzamelen van forensisch bewijs. 

 

2.4. Sociale reacties bij het doen van aangifte en het ondergaan van een medisch 

onderzoek  

 

‘Ik heb vreselijk lang lopen twijfelen, maar ze zeiden tegen me dat mijn zaak heel moeilijk zou 

worden omdat ik weinig of eigenlijk geen bewijsmateriaal en geen getuigen heb. Ik was ook 

bang voor mijn ex-vriendje want als het eenmaal een zaak zou worden, zou het bekend worden. 

En ik heb ook met een advocaat gepraat die zei dat het twee jaar zou kunnen duren voor het 

voorkwam en dat het dan nog maar de vraag was of ie schuldig wordt verklaard. Ik ga eerst aan 

mezelf werken, totdat ik misschien sterk genoeg ben om het wel aan te kunnen’. 

 

Door een aantal wetsherzieningen is er extra nadruk komen liggen op de zorg voor het 

slachtoffer. Tevens heeft een grootscheepse reorganisatie bij de politie eraan bijgedragen dat 

de kwaliteit van het functioneren van de zedenpolitie is verbeterd (van Gelder, Baijens, 

Kavelaars, van der Ziel & Kroon, 1998). Men zou kunnen verwachten dat door deze 

veranderingen slachtoffers meer positief staan tegenover professionele hulp. Uit recent 

onderzoek blijkt dan ook dat driekwart van de vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld 

tevreden is over het eerste contact met formele hulpinstanties (Bakker et al., 2009). Slachtoffers 

ervaren echter nog steeds negatieve sociale reacties, waardoor er een barrière ontstaat voor 

het zoeken van formele hulp (Campbell, Ahrens, Sefl, Wasco & Barnes, 2001; Starzynski et al., 

2005; Ullman & Filipas, 2001).  

 Zoals benoemd in paragraaf 2.2 onder ‘Sociale reacties’ zijn negatieve sociale reacties 

afhankelijk van een aantal factoren. In paragraaf 2.3. bleken een aantal van deze factoren mede 

van invloed te zijn op het wel of niet doen van aangifte en/of het wel of niet ondergaan van een 

medisch onderzoek. Het gegeven dat overeenkomstige factoren zowel negatieve sociale 

reacties als het zoeken van formele hulp beïnvloeden, maakt een verband tussen negatieve 

sociale reacties en het formele steuncircuit aannemelijk. In de literatuur is veel onderzoek 

verricht naar dit verband, waardoor mogelijke oorzaken van onderrapportage aan formele 

hulpbronnen zichtbaar worden. Zo is het ‘blaming the victim’ fenomeen eveneens  
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waarneembaar bij juridische hulp (Campbell, 1998; Edward & McLeod, 1999; Frazier & Haney, 

1996; Frohman, 1998; Golding Fryman, Marsil & Yozwiak, 2003). De houding en intelligentie 

van een slachtoffer, kan de geloofwaardigheid van het kind die getuigenis aflegt van het 

misbruik beïnvloeden. Golding et al. (2003) toonden aan dat een kind eerder 

medeverantwoordelijk bevonden werd, wanneer hij of zij te weinig of teveel emoties toonde. 

Deze beide houdingen voldeden namelijk niet aan de verwachtingen die juryleden hadden, over 

hoe een slachtoffer van seksueel geweld zich hoort op te stellen (Campbell, 1998).  

Naast individuele kenmerken, zijn situationele kenmerken van invloed op de manier 

waarop het slachtoffer door formele hulpinstanties ontvangen wordt (Koss, 2000; Ullman & 

Filipas, 2001). Slachtoffers, die een verkrachting door een onbekende dader hebben 

meegemaakt en/of ernstige verwondingen opgelopen hebben, ervaren minder negatieve sociale 

reacties (Ullman & Filipas, 2001). Wanneer een verkrachting voldoet aan deze, en andere, 

specifieke kenmerken, wordt dit in de literatuur aangeduid als een ‘stereotype verkrachting’. Het 

zoeken van formele hulp wordt dan meer legitiem bevonden. Deze bevindingen sluiten aan bij 

een theoretisch model, opgesteld door Greenberg en Ruback (in: Wallace, 1993). Zij stellen dat 

de beslissing van een slachtoffer, om stappen te ondernemen naar het formele steuncircuit, 

afhangt van keuzes die hij of zij neemt in drie opeenvolgende stadia. In het eerste stadium moet 

het gedrag van de dader als een misdaad bestempeld worden. In het tweede stadium bepaalt 

het slachtoffer de ernst van het gedrag. In het derde en laatste stadium wordt vervolgens de 

beslissing genomen tot het wel of niet zoeken van formele hulp. In elk stadium van dit model, 

nemen verwachtingen die omstanders hebben, een prominente rol in en beïnvloeden daarmee 

het besluitvormingsproces van het slachtoffer.  

 Niet alleen formele hulpinstanties hebben bepaalde verwachtingen over het gedrag van 

het slachtoffer en de situatie waarin het seksueel geweld zich voordeed. Andersom hebben 

slachtoffers ook bepaalde verwachtingen van de hulp die geboden wordt. Deze verwachtingen 

hangen af van het soort bron waarvan de hulp uitgaat (Dakof & Taylor, 1990; Ahrens, Cabral en 

Abeling, 2009). Waar emotionele ondersteuning het meest gezocht wordt bij vrienden en familie, 

wordt praktische hulp vaak gezocht binnen formele hulpbronnen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat 

praktische hulp het meest geboden wordt bij formele hulpinstanties, waaronder politie en arts 

(Ullman, 1996b; Herbert & Dunkel-Schetter, 1992; Ullman & Fillipas, 2001; Ahrens et al, 2009), 

wordt deze hulp niet altijd als helpend ervaren. In een zeer recent onderzoek van Ahrens et al. 

(2009), bleek de helft van de slachtoffers in gesprek met de politie schuldgevoelens te ervaren. 

Daarnaast werd tijdens de hulp geen aanvullende emotionele steun ontvangen. Dit verminderde 

vervolgens het positieve effect van de praktische hulp.  

 Concluderend lijken sociale reacties van formele hulpbronnen beïnvloed te worden door 

zowel verwachtingen van de formele hulpbronnen als verwachtingen van het slachtoffer.  
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Wanneer er niet aan deze beide verwachtingen voldaan wordt, wordt de kans dat het slachtoffer 

negatieve sociale reacties ervaart aanzienlijk vergroot. Dit verkleint de kans tot het zoeken van 

juridische of medische hulp. Verwachtingen die het slachtoffer heeft kunnen ook direct invloed 

hebben op het zoeken van formele hulp. Op grond van de literatuur hebben wij onderstaand 

schema ontworpen, waarin de onderlinge samenhang van de verschillende kenmerken, 

verwachtingen en sociale reacties wordt verduidelijkt. Opvallend is dat met name bij het doen 

van aangifte, deze verwachtingen aanwezig zijn (Campbell, 1998). Verkrachtingszaken die niet 

voldoen aan bepaalde stereotype kenmerken, lopen een verhoogde kans om niet te worden 

doorgezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Schematische weergave van de onderlinge verbanden tussen diverse factoren, verwachtingen, 

sociale reacties en het zoeken van juridische en/of medische hulp. 

  

2.5. Doelstellingen en hypothesen 

Uit de literatuur blijkt dat het zoeken van juridische en medische hulp, door slachtoffers van 

seksueel geweld, beïnvloed wordt door de ervaren negatieve sociale reacties. Deze negatieve 

sociale reacties worden beïnvloed door de verwachtingen van zowel het slachtoffer als de 

formele steuninstanties. Negatieve sociale reacties worden voornamelijk ervaren, wanneer een 

verkrachting niet als stereotype te betitelen is (Campbell, 1998; Ullman & Filipas, 2001). 

Individuele kenmerken en situationele kenmerken ten tijde van de verkrachting, bepalen hierbij 

de mate van stereotypering van deze gebeurtenis.  
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Dit onderzoek zal voortbouwen op eerdere bevindingen, waarbij het zich onderscheidt door het 

slechts laten participeren van meisjes in de ‘risico’ leeftijdscategorie van 12 tot 22 jaar, die een 

eenmalige verkrachting hebben meegemaakt. Dit heeft een grote maatschappelijke waarde, 

omdat deze onderzoekspopulatie een groot deel van de slachtoffers van eenmalig seksueel 

geweld vertegenwoordigt (Rickert et al., 2002), maar formele hulp door hen niet (direct) gezocht 

wordt (Bakker et al., 2009; Bicanic & Kremers in: Braet en Bögels, 2008).  

Bij deze selecte onderzoekspopulatie wordt getracht een antwoord te vinden op de 

volgende onderzoeksvraag: ‘Zijn er verschillen te detecteren bij slachtoffers van een eenmalige 

verkrachting, wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van aangifte en/of het wel 

of niet ondergaan van een medisch onderzoek?’. Verschillen worden onderzocht aan de hand 

van kenmerken, welke geselecteerd zijn op basis van relevante literatuur. Middels het indelen 

van deze kenmerken in drie categorieën, te weten slachtoffer kenmerken, dader kenmerken en 

situationele kenmerken, wordt hierin een duidelijke scheiding aangebracht. Tevens is besloten 

om ervaren depressie- en posttraumatische stressklachten mee te nemen. Dit naar aanleiding 

van het gevonden verband tussen sociale steun en psychische klachten (Borja, Callahan, Long, 

2006; Koss, 2002; Ullman et al., 2006; 2007). De volgende hypothesen worden hierbij 

verondersteld, waarbij elke hypothese is opgedeeld in meerdere subhypothesen1: 

1. Er zijn verschillen met betrekking tot slachtoffer kenmerken aanwezig bij groepen 

slachtoffers, wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van aangifte en/of het 

wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek. 

2. Er zijn verschillen met betrekking tot dader kenmerken aanwezig bij groepen slachtoffers, 

wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van aangifte en/of het wel of niet 

ondergaan van een medisch onderzoek. 

3. Er zijn verschillen met betrekking tot situationele kenmerken aanwezig bij groepen 

slachtoffers, wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van aangifte en/of het 

wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek. 

4. Er zijn verschillen met betrekking tot ervaren depressie en posttraumatische stressklachten 

aanwezig bij groepen slachtoffers, wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen 

van aangifte en/of het wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek. 

 

 

 

                                                 
1
 Voor een beschrijving van deze subhypothesen wordt verwezen naar bijlage 2. 
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Hoofdstuk 3: Methoden 

 

3.1. Procedure 

Het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren van het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis (WKZ) te Utrecht en het Psycho-Traumacentrum GGZ Rivierduinen Kinderen 

en Jeugd te Leiden behandelen adolescente meisjes die eenmalig seksueel geweld hebben 

meegemaakt. Deze meisjes melden zichzelf aan of worden aangemeld door ouders, huisarts, 

politie, docenten of jeugdhulpverlening. Na een telefonische screening wordt er binnen een 

multidisciplinair overleg bekeken of het zinvol is om het meisje en haar ouders uit te nodigen 

voor een intake. Indien dit het geval is, wordt er een eerste afspraak gemaakt voor het afnemen 

van diagnostiek. Deze diagnostiek afname duurt een dag en bestaat uit een intakegesprek, een 

klinisch interview (de ADIS-C) en een aantal zelfrapportage vragenlijsten. De ouders krijgen 

apart van hun dochter een intakegesprek en vullen eveneens een aantal vragenlijsten in. In het 

intakegesprek komt vooral aan bod wie het meisje is en wat ze heeft meegemaakt. 

Op grond van de resultaten uit de diagnostiek afname en in- en exclusiecriteria (bijlage 

1) wordt besloten of het meisje in aanmerking komt voor een cognitieve gedragstherapie. Indien 

aan de inclusiecriteria is voldaan, wordt een meisje met haar ouder(s) geïndiceerd voor de 

STEPS-groepstherapie2. Wanneer dit niet het geval is, wordt er individuele STEPS-therapie, 

Eye Movement Desensitisatie Reprocessing (EMDR), of andere hulp geboden.  

De ontwikkelaars van STEPS zijn Bicanic, Kremers, Groot, Strijker en Vos. Deze 

therapie is onder redactie van Bicanic en Kremers (2007a, b, c) uitgegeven. STEPS heeft als 

doel de PTSS, als gevolg van het eenmalig seksueel geweld, te verminderen. Dit wordt 

bewerkstelligd aan de hand van exposure aan de persoonlijke herinneringen van de slachtoffers 

over het seksueel geweld. Daarnaast worden tijdens de therapiesessies exposure in vivo, 

cognitieve herstructurering en psycho-educatie toegepast. In acht wekelijkse sessies van ieder 

twee uur, nemen vier meisjes aan de STEPS groepstherapie deel. Deze wordt geleid door een 

gz-psycholoog en een gedragstherapeutisch werker. Een pilotstudie wees uit dat cognitieve 

gedragstherapie na eenmalig seksueel geweld effectief bleek (Bicanic & de Roos, in 

voorbereiding). Er werd aangetoond dat, direct na de STEPS behandeling, traumagerelateerde 

problemen waaronder PTSS-, angst- en depressiesymptomen, statistisch en klinisch significant 

afnamen. Bij de zes-maanden follow-up zette deze positieve ontwikkeling zich in lichtere mate 

voort.  

 

                                                 
2
 De naam STEPS is een samenvoeging van de eerste letters van de belangrijkste elementen van de behandeling: 

Schrijven en spreken; Terugvalpreventie; Exposure in vivo en cognitieve herstructurering; Psycho-educatie en 

Seksueel geweld.         
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3.2. Opzet onderzoek  

Huidig onderzoek betreft een retrospectief semikwalitatief onderzoek. Er is voor een 

retrospectief onderzoek gekozen aangezien de onderzoekspopulatie alleen zichtbaar is in de 

hulpverlening. Dit maakt het onmogelijk om gegevens over individuele en situationele 

kenmerken van vóór het seksueel geweld te verzamelen.  

Kwantitatieve gegevens zijn verzameld aan de hand van een klinisch interview in de 

diagnostiekfase door het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren te Utrecht 

en het Psycho-traumacentrum GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd te Leiden. Deze gegevens 

betreffen informatie over slachtoffer kenmerken, dader kenmerken en situationele kenmerken, 

alsook informatie over het doen van aangifte en het ondergaan van een medisch onderzoek. 

Aan de hand van twee vragenlijsten zijn depressie- en posttraumatische stressklachten 

gemeten.  

Naast kwantitatieve gegevens, zijn er ter aanvulling ook kwalitatieve gegevens 

verzameld. Meer uitgebreide informatie, aangaande het doen van aangifte en het ondergaan 

van een medisch onderzoek bij slachtoffers van (eenmalig) seksueel geweld, is verkregen aan 

de hand van een kleinschalig dossieronderzoek. Gevonden informatie bleek echter gering en 

zeer uiteenlopend, waardoor er besloten is tot het afnemen van een aantal interviews bij formele 

hulpinstanties (zie bijlage 3). Deze interviews zijn afgenomen bij een zedenrechercheur van de 

politie in Utrecht, een kinderarts van het WKZ en één van de teamleiders van de SOA-Poli in 

Amsterdam.    

   

3.3. Respondenten 

Algemeen beschrijvende gegevens 

In de drie jaar dat STEPS wordt aangeboden, hebben zich in totaal 158 meisjes aangemeld bij 

het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren te Utrecht en 20 meisjes bij 

Psycho-traumacentrum GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd te Leiden. 19.1% van deze 

meisjes had een eenmalige aanranding meegemaakt en 80.9% een eenmalige verkrachting. 

Doordat huidig onderzoek zich alleen richt op deze laatstgenoemde categorie, zijn meisjes die 

een eenmalige aanranding meegemaakt hebben buiten het onderzoek gelaten. Hiervoor is 

gekozen omdat de gebeurtenis op deze manier zo homogeen mogelijk gehouden wordt en de 

onderzoekspopulatie nauwkeuriger onderzocht kan worden. Daarnaast zijn meisjes weggelaten 

waarvan geen informatie beschikbaar was over het doen van aangifte en/of het ondergaan van 

medisch onderzoek; gegevens die juist van belang zijn voor dit onderzoek. Omdat bij een meisje 

de leeftijd zeer afwijkend was van de leeftijd van andere meisjes, is zij ook verwijderd. Deze 

uitbijter zou namelijk de gemiddelde score te sterk beïnvloeden.   
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 Om de hypothesen te kunnen beantwoorden met betrekking tot depressie- en 

posttraumatische stressklachten, zijn meisjes verwijderd waarbij waarden misten op de 

onderzoeksinstrumenten die deze klachten meten, te weten de Trauma Symptoom Controle 

Lijst Kinderen (TSCC) (Briere, 1996; Nederlandse vertaling van Sarah Bal, 1998, niet 

gepubliceerd), de Child Behaviour Checklist-Youth Self Report (CBCL-YSR, Achenbach & 

Edelbrock, 1991; Nederlandse vertaling van Verhulst, van der Ende & Koot, 1997) en de Child 

Behaviour Checklist-Parent Report Form (CBCL-PRF) (Achenbach, 1991; Nederlandse vertaling 

van Verhulst, Van der Ende & Koot, 1996). 20.6% van de meisjes had de TSCC niet ingevuld. 

22% van de meisjes had de CBCL-YSR niet ingevuld en 27% van de ouders had de CBCL-PRF 

niet ingevuld. Er is voor gekozen om deze respondenten wel in de gehele steekproef te laten 

participeren, omdat missende waarden op de TSCC en de CBCL-YSR geen problemen 

opleverden voor de andere, te beantwoorden, hypothesen. Ook kon de onderzoekspopulatie op 

deze manier zo groot mogelijk gehouden worden. Uiteindelijk bleken 139 meisjes geschikt voor 

deelname aan dit onderzoek. Dit is 78.7% van het totale aantal aangemelde meisjes. De 

gemiddelde leeftijd van deze meisjes was 16.0 jaar (SD=1.8) waarbij het jongste meisje 12 jaar 

was en het oudste meisje 22.8 jaar.  

 Het opleidingsniveau van de meisjes is weergegeven in figuur 2. Het merendeel, namelijk 

58.6%, volgde een VMBO opleiding. Daarna volgde de HAVO (22.9) en het VWO (14.3%). 

87.9% van de meisjes was van Nederlandse afkomst. De overige meisjes waren van, onder 

andere, Surinaamse, (half) Marokkaanse, (half) Turkse en Macedonische afkomst. Elke etniciteit 

anders dan ‘Nederlands’, kwam hierbij maar één tot vier keer voor in de onderzoeksgroep. 

  Van de meisjes die in dit in dit onderzoek participeerden, werd 35% door de politie 

doorverwezen voor behandeling (figuur 3). 28.6% werd doorverwezen door andere 

hulpverleners, 15.7% werd doorverwezen door (huis)arts of verpleegkundige en 11.4% werd 

doorverwezen door ouders en familie.  
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Figuur 2. Opleidingsniveau van de respondenten.       Figuur 3. Verwijzers van de respondenten.  

  

Kenmerken van het seksuele geweld 

Van de meisjes in huidig onderzoek werd 66.4% door een bekende dader en 31.% door een 

onbekende dader verkracht. 2.1% werd zowel door een onbekende als een bekende dader 

verkracht. De relatie tussen het meisje en de dader is weergegeven in figuur 3. In de meeste 

gevallen was de dader een onbekende. Daarnaast was de dader ook vaak een kennis, een (ex-) 

vriendje, een gewone vriend of het meisje had de dader leren kennen tijdens het uitgaan of 

ontmoet via anderen. Respondenten werden het vaakst verkracht door één dader, namelijk in 

85.7% van de gevallen.  

 Bij 68.6% van de verkrachtingen was er sprake van vaginale penetratie, een combinatie 

van orale en vaginale penetratie kwam voor in 16.4% van de verkrachtingen. Bij 55.7% van de 

respondenten werd er door de dader naast seksueel geweld ook fysiek geweld gebruikt. 

Daarnaast werd er in 11.4% van de verkrachtingen gedreigd met een wapen en was er in 52.1% 

sprake van een verbale dreiging. De verkrachting vond met name buitenshuis plaats (33.6%) of 

in het huis/op het terrein van de dader (36.4%). In het merendeel van de verkrachtingen waren 

er geen getuigen aanwezig (84.3%). In 8.6% van de verkrachtingen keken andere jongens of 

mannen toe en in 5.7% was er sprake van een groepsverkrachting.  

 Het duurde gemiddeld 26.5 weken (SD=53.5) voordat het meisje de verkrachting onthulde. 

Hierbij werd de onthulling in de meeste gevallen aan een vriend of vriendin gedaan, namelijk in 

43.2% van de gevallen. Daarop volgde ouders (16.5%), een vriendje (10.8%) of iemand uit de 

categorie ‘anders’ (14.4%), waaronder bijvoorbeeld formele hulpinstanties vallen. 46.4% van de 

respondenten deed aangifte bij de politie en 48.6% van de respondenten onderging een 

medisch onderzoek.  
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Opvallend is de grote spreiding van de periode tussen het seksueel geweld en het moment 

waarop het meisje de gebeurtenis aan iemand durfde te vertellen. Dit varieerde van één week 

tot 300 weken, omgerekend bijna zes jaar. Deze spreiding was tevens aanwezig  voor de 

periode tussen het seksueel moment en de aanmelding voor behandeling. Deze periode nam 

gemiddeld 55.50 weken (SD=78.2) in beslag, waarbij er een spreiding was variërend van één tot 

572 weken, omgerekend elf jaar.  

   

Figuur 3. Relatie van de respondenten met de dader.   

 
3.4. Meetinstrumenten 

Om depressie- en posttraumatische stressklachten in kaart te brengen, is in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van drie vragenlijsten, te weten de Trauma Symptoom Controle Lijst Kinderen 

(TSCC; Briere, 1996; Nederlandse vertaling van Sarah Bal, 1998, niet gepubliceerd), de Child 

Behaviour Checklist-Youth Self Report (CBCL-YSR; Achenbach 1991; Nederlandse vertaling 

van Verhulst, van der Ende & Koot, 1997) en de Child Behaviour Checklist-Parent Report Form 

(CBCL-PRF; Achenbach, 1991; Nederlandse vertaling van Verhulst, van der Ende & Koot, 

1996).  

 

TSCC 

Depressie- en postraumatische stressklachten zijn gemeten aan de hand van de subschalen 

Depressie en Posttraumatische Stress van de Trauma Symptoom Controle Lijst Kinderen 

(TSCC) (Briere, 1996). De oorspronkelijke vragenlijst is in 1996 ontwikkeld door Briere en vanuit 

het Engels vertaald in het Nederlands-Vlaams door Bal (1998). De TSCC is een zelfrapportage 

vragenlijst die de mate van posttraumatische stress en gerelateerde psychische 

symptomatologie als gevolg van een trauma meet. De vragenlijst bestaat uit 54 items die op  
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een vierpuntsschaal gescoord worden. De items vormen twee validiteitschalen, namelijk een 

Onderrapportageschaal en een Overrapportageschaal, en zes klinische schalen, namelijk 

Angst, Depressie, Boosheid, Posttraumatische Stress, Dissociatie (bestaande uit twee 

subschalen) en Seksuele Zorgen.  

 Om de ruwe scores te kunnen interpreteren zijn deze omgezet naar T-scores. Een T-score 

van 65 wordt beschouwd als klinisch significant, een T-score tussen de 60 en 65 wordt 

beschouwd als mogelijke subklinische symptomatologie en een T-score van 60 of lager wordt 

beschouwd als normaal in vergelijking met de gezonde normgroep. Deze normgroep bestaat uit 

3008 jongeren (zowel jongens als meisjes) uit de Verenigde Staten, met een leeftijd tussen de 

acht en zestien jaar.  

 Zowel de Depressie als de Posttraumatische stress subschaal hebben een hoge interne 

consistentie, respectievelijk 0.86 en 0.87 (Briere, 1996). De TSCC hing tevens positief samen 

met andere psychologische testen, te weten de Childrens Depression Inventory (CDI) en de 

(Child Behaviour Checklist (CBCL). Dit duidt op een goede convergerende en discriminerende 

validiteit. Een voldoende tot hoge construct validiteit bleek uit het feit dat kinderen die een 

stressvolle of traumatiserende gebeurtenis meegemaakt hadden, een hogere score behaalden 

dan kinderen die hier niet aan blootgesteld waren. Tevens waren scores hoger wanneer 

kinderen een meer ernstige gebeurtenis hadden meegemaakt en verlaagden de scores zich 

wanneer zij hiervoor een passende behandeling ontvingen.  

 De subschaal Depressie bestaat uit negen items waarin gevraagd wordt naar gevoelens 

van somberheid, ongeluk en eenzaamheid, periodes van overmatig huilen en depressieve 

cognities, waaronder schuld en het zichzelf naar beneden halen. Deze schaal bevat tevens twee 

kritische items die de thema’s zelfbeschadigend gedrag en suïcide gedachten uitvragen. De 

subschaal Posttraumatische Stress bestaat uit tien items waarin gevraagd wordt naar 

indringende gedachten, sensaties en herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen, nachtmerries, 

angst voor mannen of vrouwen en cognitieve vermijding van negatieve 

gedachten/herinneringen.  

 

CBCL-YSR en de CBCL-PRF 

Depressieklachten zijn tevens gemeten aan de hand van de subschalen Angstig/Depressief, 

Teruggetrokken/Depressief en Internaliserende problematiek van de Child Behaviour Checklist-

Youth Self Report (CBCL-YSR) en de Child Behaviour Checklist-Parent Report Form (CBCL-

PRF). Deze beide vragenlijsten zijn in 1991 ontwikkeld door Achenbach en in 1996/1997 

vertaald door Verhulst, van der Ende & Koot.  

 De CBCL-YSR is een vragenlijst voor jongeren in de leeftijdscategorie van elf tot achttien 

jaar, welke vaardigheden en probleemgedrag meet. De vragenlijst bestaat uit twee delen.  
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Het vaardigheidsdeel betreft 17 items over sport, hobby’s en school, die op een twee- tot 

vierpuntsschaal gescoord worden. Het gedragsprobleemdeel betreft 112 items over huidige, of 

van de laatste zes maanden, emotionele en gedragsproblemen, die op een driepuntsschaal 

gescoord worden. Items in dit deel worden onderverdeeld in de subschalen Angstig/Depressief, 

Teruggetrokken/Depressief, Lichamelijke problemen, Sociale problemen, Gedachteproblemen, 

Aandachtsproblemen, Delinquent gedrag en Agressief gedrag. Tenslotte zijn de schalen 

Internaliserende problematiek en Externaliserende problematiek van deze subschalen afgeleidt, 

wat een totale probleemscore oplevert.  

 De subschaal Angstig/Depressief bestaat uit 13 items, waarin onder andere gevraagd 

wordt naar huilen, gevoelens van angst, perfectionisme, waardeloosheid, schuld, zorgen en 

suïcidegedachten. De subschaal Teruggetrokken/Depressief bestaat uit 8 items, waarin onder 

andere gevraagd wordt naar schaamtegevoelens, energieniveau en teruggetrokken gedrag. De 

schaal Internaliserende problematiek bestaat uit 31 items. Binnen deze schaal vallen de 

eerdergenoemde subschalen plus de subschaal Somatische Klachten. 

 Ook voor de CBCL-YSR geldt dat ruwe scores naar T-scores omgezet zijn. T>70 wordt 

beschouwd als klinisch significant, 65≤T≤70 wordt beschouwd als een klinisch grensgeval 

(scores die naar aanzienlijke problemen verwijzen, maar die net niet in het klinisch gebied 

vallen) en T<65 wordt beschouwd als niet afwijkend van de gezonde normgroep. Voor de 

Internaliserende, Externaliserende en Totale problematiek geldt er een andere indeling. T>63 

wordt beschouwd als klinisch significant, 60≤T≤63 wordt beschouwd als een klinisch grensgeval 

en T<60 wordt beschouwd als niet afwijkend van de gezonde normgroep. De COTAN (Evers, 

van Vliet-Mulder & de Groot, 2000) beoordeelt de normen en de betrouwbaarheid van de CBCL-

YSR als goed en de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit als voldoende.  

 De CBCL-PRF bestaat eveneens uit een vaardigheidsdeel en een gedragsprobleemdeel, 

welke worden onderverdeeld in dezelfde subschalen als de CBCL-YSR. Deze vragenlijst is 

echter geschikt voor jongeren in de leeftijdscategorie van zes tot achttien jaar, en werd door de 

ouders van de respondenten ingevuld. Het vaardigheidsdeel bestaat uit 20 vragen en het 

gedragsprobleemdeel bestaat uit 120 vragen. De subschaal Angstig/Depressief bestaat uit 13 

items, waarin onder andere gevraagd wordt naar huilen, gevoelens van angst, perfectionisme, 

waardeloosheid, schuld, zorgen en suïcidegedachten. De subschaal Teruggetrokken/Depressief 

bestaat uit 8 items, waarin onder andere gevraagd wordt naar schaamtegevoelens, 

energieniveau en teruggetrokken gedrag. De schaal Internaliserende problematiek bestaat uit 

32 items. Binnen deze schaal vallen de eerdergenoemde subschalen plus de subschaal 

Somatische Klachten. De COTAN (Evers et al., 2000) beoordeelt de normen en de 

begripsvaliditeit als goed en de betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit als voldoende.  
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3.5. Analyse 

De doelstelling van huidig onderzoek was het detecteren van individuele en situationele 

verschillen ten tijde van een eenmalige verkrachting, en de mate waarin deze meisjes 

depressie- en posttraumatische stressklachten ervaren. Middels een retrospectief 

semikwalitatief onderzoek met een between-groups design, zijn de vier onafhankelijke groepen 

vergeleken op zowel continue als categorische afhankelijke variabelen. De continue afhankelijke 

variabelen waren ‘Leeftijd’, ‘Tijd in weken tussen seksueel geweld en eerste onthulling’, ‘Periode 

in weken verstreken sinds seksueel geweld’ en alle afhankelijke variabelen waarbij een T-score 

op een klachtenvragenlijst werd gemeten. Categorische afhankelijke variabelen waren 

‘Opleidingsniveau’, ‘Persoon aan wie de eerste onthulling werd gedaan’, ‘Leeftijd dader’, 

‘Dader’, ‘Relatie tussen slachtoffer en dader’, ‘Etniciteit dader’, ‘Type penetratie’, ‘Aantal daders’, 

‘Aantal getuigen’, ‘Gebruik/dreiging wapen’, ‘Fysiek geweld’, ‘Verbaal geweld’ en ‘Locatie'.  De 

onafhankelijke variabelen waren aangifte en medisch onderzoek. Gegevens werden significant 

bevonden wanneer p≤0.05.  

 Ter beantwoording van de vier hypothesen en bijbehorende subhypothesen, zijn er 

afzonderlijke frequentietabellen opgesteld voor de categorieën slachtoffer kenmerken, dader 

kenmerken, situationele kenmerken en depressie en posttraumatische stressklachten. In elke 

frequentietabel zijn respondenten opgesplitst naar de onafhankelijke variabelen het wel of niet 

doen van aangifte en/of het wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek. Verschillen 

tussen deze groepen zijn getoetst aan de hand van een Twee-Weg MANOVA of een Chi-

kwadraat toets. Een Twee-Weg MANOVA werd uitgevoerd wanneer de afhankelijke variabele 

op continue niveau gemeten werd. Een Chi-kwadraat toets werd uitgevoerd wanneer de 

afhankelijke variabele op categoriaal niveau gemeten werd. Assumpties waaraan bij deze toets 

voldaan moest worden zijn de aanwezigheid van 50 of meer totaalfrequenties en het gelijk of 

hoger zijn dan 5 van testcel frequenties in 80% van de cellen (Field, 2005). Bij een aantal 

afhankelijke variabelen werd hier niet aan voldaan, waardoor categorieën samengevoegd of 

verwijderd zijn. Indien er een significant verband gedetecteerd werd, werden er om duidelijkheid 

te verkrijgen over de richting van een verband tussen twee groepen, middels een 2x2 factorieel 

design, opnieuw Chi-kwadraat toetsen uitgevoerd voor elk verband apart. Hierdoor werd elke 

mogelijke samenhang, tussen de vier groepen op een significante afhankelijke variabele, 

getoetst.   
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 Hoofdstuk 4: Resultaten 

 

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten ter toetsing van de eerder geformuleerde hypothesen en 

subhypothesen. Voorafgaand aan de analyses zijn de slachtoffers ingedeeld in vier groepen. 

Respectievelijk een groep die zowel aangifte als medisch onderzoek heeft gedaan (groep 1), 

een groep die wel aangifte heeft gedaan maar geen medisch onderzoek heeft ondergaan (groep 

2), een groep die geen aangifte heeft gedaan maar wel een medisch onderzoek heeft 

ondergaan (groep 3) en een groep die beide niet heeft gedaan (groep 4). Binnen dit hoofdstuk 

zullen bovenstaande groepen gedefinieerd worden als groep 1, groep 2, groep 3 en groep 4. 

Groepen zijn vergeleken op diverse variabelen, ingedeeld naar slachtoffer, dader, situationele 

kenmerken en klachten.   

 

4.1. Slachtoffer kenmerken 

Uit de analyses is gebleken dat de hypothese, die stelt dat er verschillen aanwezig zijn bij 

slachtoffer kenmerken tussen de vier groepen, verworpen kan worden. Significante verschillen 

werden niet gevonden. De bijbehorende subhypothesen (bijlage 2) worden eveneens 

verworpen. In de onderstaande frequentietabellen 1 en 2 staan per afhankelijke variabele de 

gemiddelden vermeld. 

 

Tabel 1: Overzicht van gemiddelden van de continue afhankelijke variabelen vallend in de categorie 

slachtoffer kenmerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabelen  Groep 1 
(N=42) 

Groep 2 
(N=23) 

Groep 3 
(N=26) 

Groep 4 
(N=49) 

Gemiddelde leeftijd in 
maanden 

M 
SD 
Missing 
 

195.4  
 26.8 

0.0 

193.1 
 17.6 

0.0 

189.5  
21.9 
0.0 

191.1  
17.1 
0.0 

Gem. tijd in weken 
tussen seksueel 
geweld en eerste 
onthulling 

M 
SD 
Missing 

22.2  
37.5 
2.4 

26.4  
 32.5 

 8.7 

17.0  
20.0 
 4.0 

40.8  
85.6 
 2.0 
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Tabel 2: Overzicht van percentages van de categorische afhankelijke variabelen vallend in de categorie 

slachtoffer kenmerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deze categorie is in de statistische analyse niet meegenomen.  

 

4.2. Dader kenmerken 

De resultaten hebben uitgewezen dat er significante verschillen, met betrekking tot dader 

kenmerken, aanwezig waren bij de vier groepen slachtoffers. Twee van de vier subhypothesen 

worden bevestigd. De subhypothese die stelt dat de dader vaker bekend is bij de groepen die 

geen medisch onderzoek hebben ondergaan, kan aangenomen worden wanneer groep 2 wordt 

vergeleken met groep 1 (Chi2(1)=6.71, p=.008).  

De subhypothese die stelt dat er vaker een intieme relatie aanwezig is tussen dader en 

slachtoffer, bij de groepen die geen aangifte hebben gedaan en/of geen medisch onderzoek 

hebben ondergaan, kan aangenomen worden. Wanneer geen aangifte werd gedaan, was er 

vaker een intieme relatie aanwezig tussen dader en slachtoffer in groep 4 vergeleken met groep 

2 (Chi2(2)=10.39, p=.006). Voor de groepen die geen medisch onderzoek hebben ondergaan, 

gold dat er in groep 2 vergeleken met groep 1 vaker een intieme relatie tussen dader en 

slachtoffer aanwezig was (Chi2(2)=6.78, p=.034).  

Naast bovenstaande resultaten, werd bij de variabele ‘Dader bekend/onbekend’ een 

verschil gedetecteerd, dat niet overeenkwam met de opgestelde subhypothese. Bij groep 4 

kwam er vaker een onbekende dader voor vergeleken met groep 2 (Chi2(1)=7.90, p=.004). In de 

onderstaande frequentietabel 3 staan per afhankelijke variabele de percentages vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

Variabelen Categorieën Groep 1 
(N=42) 

Groep 2 
(N=23) 

Groep 3 
(N=26) 

Groep 4 
(N=49) 

Opleidings-
niveau 
 

VMBO 
HAVO 
VWO 
Overig* 
Missing 
 

47.6 
31.0 
19.0 
2.4 
0.0 

60.9 
13.0 
8.7 
8.7 
8.7 

65.4 
15.4 
15.4 
3.8 
0.0 

63.3 
24.5 
12.2 
0.0 
0.0 

Persoon aan 
wie de eerste 
onthulling 
werd gedaan 
 

Ouder(s) 
Vriend(in) 
Vriendje intiem 
Familie 
Overig 
Missing 

19.0 
31.0 
7.1 
7.1 

33.3 
2.4 

17.4 
39.1 
13.0 
8.7 

17.4 
4.3 

15.4 
61.5 
3.8 
7.7 
7.7 
3.8 

14.3 
44.9 
16.3 
6.1 

18.4 
0.0 
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Tabel 3: Overzicht van percentages van de categorische afhankelijke variabelen vallend in de categorie 

dader kenmerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deze categorie is in de statistische analyse niet meegenomen.  

*** Significant bij p<.05. 

 

4.3. Situationele kenmerken 

De hypothese die stelt dat er verschillen bij de vier groepen aanwezig zijn, met betrekking tot 

situationele kenmerken, wordt door de resultaten bevestigd. De bijbehorende subhypothese die 

stelt dat de periode, verstreken tussen het seksueel geweld en aanmelding voor behandeling, 

korter is bij de groepen die aangifte hebben gedaan en/of een medisch onderzoek hebben 

ondergaan, kan worden aangenomen. Uit de analyses bleek dat de periode korter was in groep 

3 vergeleken met groep 4 (F(3,136)=4.496, p=.026). Tevens bleek dat de periode korter was bij 

groep 1 vergeleken met groep 4 (F(3,136)=4.496, p=.025). Met betrekking tot het ondergaan 

van een medisch onderzoek, werd gevonden dat vaginale penetratie vaker voorkwam bij groep 

3 vergeleken met groep 2 (Chi2(2)=8.09, p=.017). De bijbehorende subhypothese wordt met dit 

resultaat bevestigd. De overige subhypothesen werden verworpen. 

Naast bovenstaande resultaten, zijn er verschillen bij de variabele ‘Type penetratie’ 

gevonden, die niet overeenkwamen met de opgestelde subhypothese. Vaginale penetratie 

kwam vaker voor bij groep 4 vergeleken met groep 2 (Chi2(2)=8.33, p=.016). Met betrekking tot 

het ondergaan van een medisch onderzoek, toonde de resultaten aan dat vaginale penetratie 

vaker voorkwam in groep 2 vergeleken met groep 1 (Chi2(2)=11.06, p=.004). 

Tevens werden verschillen tussen de vier groepen gevonden, waarvoor geen 

subhypothesen waren opgesteld. Orale penetratie bleek vaker in groep 2 voor te komen 

vergeleken met de groepen 1, 3 en 4 (Chi2(2)=11.06, p=.004; Chi2(2)=8.09, p=.017; 

Chi2(2)=8.33, p=.016). In de onderstaande frequentietabellen 4 en 5 staan per afhankelijke 

variabele de percentages en gemiddelden vermeld. 

Variabelen Categorieën Groep 1 
(N=42) 

Groep 2 
(N=23) 

Groep 3 
(N=26) 

Groep 4 
(N=49) 

Leeftijd dader 
 

18 jaar of jonger  
Ouder dan 18 jaar  
Missing  
 

42.9 
54.8 
2.4 

43.5 
56.5 
0.0 

50.0 
46.2 
3.8 

42.9 
53.1 
4.1 

Dader*** 
 
 

Bekend  
Onbekend  
Bekend en onbekend* 
  

 59.5 
 38.1 
 2.4 

91.3 
8.7 
0.0 

73.1 
23.1 
3.8 

57.1 
40.8 
2.0 

Relatie tussen 
dader en 
slachtoffer*** 

Intieme relatie  
Niet-intieme relatie  
Geen relatie 
Missing 
 

7.1 
52.4 
38.1 
2.4 

8.7 
82.6 
8.7 
0.0 

7.7 
69.2 
23.1 
0.0 

16.3 
42.9 
40.8 
0.0 
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Tabel 4: Overzicht van gemiddelden van continue variabelen vallend in de categorie situationele 

kenmerken. 

Variabelen  Groep 1 
(N=42) 

Groep 2 
(N=23) 

Groep 3 
(N=26) 

Groep 4 
(N=49) 

Periode in weken 
verstreken sinds 
seksueel 
geweld*** 

M 
SD 
 
 

31.7  
45.0  

44.5  
49.2  

22.3  
22.5  

97.4  
107.2  

*** Significant bij p<.05 

 

Tabel 5: Overzicht van percentages van categorische variabelen vallend in de categorie situationele 

kenmerken. 

Variabelen Categorieën Groep 1 
(N=42) 

Groep 2 
(N=23) 

Groep 3 
(N=26) 

Groep 4 
(N=49) 

Type 
penetratie*** 
 
 

Oraal  
Vaginaal  
Anaal* 
Meerdere typen penetratie  
Missing  
 

2.4 
61.9 

2.4 
31.0 

2.4 

 21.7 
 65.2 

 0.0 
 4.3 
 8.7 

 0.0 
 76.9 

0.0 
 19.2 

 3.8 

 4.1 
 71.4 

 0.0 
 22.4 

 2.0 

Aantal daders 
 
 

1  
2  
3 >  
 

81.0 
9.5 
9.5 

 100.0 
0.0 

 0.0 

 88.5 
 3.8 
 7.7 

 81.6 
 12.2 

 6.1 

Aantal getuigen 
 

Ander(en) ke(e)k(en) toe  
Groepsverkrachting  
Geen getuigen  

7.1 
9.5 

83.3 

13.0 
0.0 

87.0 

 11.5 
7.7 

 80.8 

 10.2 
4.1 

 85.7 
Gebruik/ 
dreiging wapen 

Ja  
Nee  
Missing  
 

16.7 
 76.2 

 7.1 

 0.0 
87.0 
13.0 

 7.7 
84.6 

7.7 

 14,3 
83.7 

2.0 

Fysiek geweld 
 
 

Ja  
Nee  
Missing  
 

33.3 
59.5 

7.1 

 26.1 
 60.9 
 13.0 

 42.3 
50.0 
 7.7 

46.9 
 53.1 

 0.0 

Verbaal geweld 
 

Ja  
Nee  
Missing  

42.9 
 50.0 

7.1 

 43.5 
 43.5 
 13.0 

 65.4 
26.9 

7.7 

57.0 
 40.8 

2.0 
 

Locatie 
 
 

Buiten 
Huis/terrein van slachtoffer**  
Huis/terrein van dader  
Huis/terrein bekende**  
School/werk/publieke plaats  
Missing 

33.3 
2.4 

31.0 
2.4 

23.8 
7.1 

21.7 
 0.0 

 30.4 
 17.4 
21.7 

8.7 

 38.5 
 3.8 

 30.8 
 7.7 

 15.4 
 3.8 

 36.7 
 0.0 

 46.9 
 0.0 

 16.3 
 0.0 

* Deze categorie is in de statistische analyse niet meegenomen. 

** Deze categorieën zijn in de statistische analyse samengevoegd. 

*** Significant bij p<..05. 

 

4.4. Klachten 

Er zijn geen significante verschillen tussen de groepen gevonden met betrekking tot ervaren 

depressie en posttraumatische stressklachten. De bijbehorende subhypothesen worden 

verworpen. In de onderstaande frequentietabellen 6 en 7 staan per afhankelijke variabele de 

gemiddelden vermeld. 
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Tabel 6: Overzicht van gemiddelde T-scores op de depressie-subschalen van de 

onderzoeksinstrumenten TSCC en CBCL-YSR en CBCL-PRF. 

Variabelen  Groep 1 
(N=28) 

Groep 2 
(N=18) 

Groep 3 
(N=21) 

Groep 4 
(N=45) 

Vragenlijsten Kind 

Depressie-schaal* M 
SD 

54.6 
11.0 

55.1 
10.4 

58.5 
9.2 

56.9 
10.1 

Angstig/ 
Depressief** 

M 
SD 

63.6 
9.0 

64.8 
10.6 

68.0 
12.0 

66.6 
10.2 

 
Teruggetrokken/ 
Depressief** 

M 
SD 

64.8 
10.0 

60.8 
10.0 

62.8 
8.6 

64.6 
10.5 

 
Internal. 
Problematiek** 

M 
SD 

65.1 
10.0 

64.5 
8.3 

67.6 
11.3 

66.7 
10.3 

 
Vragenlijsten Ouder(s) 

Angstig/Depressief* M 
SD 

66.2 
11.4 

65.4 
9.8 

66.2 
9.9 

65.4 
13.1 

 
Teruggetrokken/ 
Depressief** 

M 
SD 

65.8 
8.8 

63.9 
12.0 

61.8 
7.2 

65.7 
9.2 

 

Internal. 
Problematiek** 

M 
SD 

67.7 
9.1 

65.1 
9.9 

66.4 
9.5 

66.8 
9.8 

 

* Gemeten op de vragenlijst TSCC. 

** Gemeten op de vragenlijst CBCL. 

 

Tabel 7: Overzicht van gemiddelde T-scores op de posttraumatische stress-subschaal van het 

onderzoeksinstrument TSCC. 

Variabelen  Groep 1 
(N=28) 

Groep 2 
(N=18) 

Groep 3 
(N=21) 

Groep 4 
(N=45) 

PTS-schaal M 
SD 

57.2 
9.4 

61.1 
7.7 

61.9 
7.8 

59.9 
8.5 
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Hoofdstuk 5: Discussie 

 

In huidig onderzoek is onderzocht of er verschillen te detecteren zijn bij slachtoffers van een 

eenmalige verkrachting, wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van aangifte 

en/of het wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek3. Hierbij is een onderscheid 

gemaakt in slachtoffer kenmerken, dader kenmerken, situationele kenmerken en klachten. In dit 

hoofdstuk zullen de resultaten worden besproken en zal er aandacht worden besteed aan de 

beperkingen van dit onderzoek. Tevens zullen er suggesties voor vervolgonderzoek gedaan 

worden en wordt er aandacht besteed aan aanbevelingen voor psychologische, juridische en 

medische hulpverlening.   

 

5.1. Bespreking van hypothesen 

Slachtoffer kenmerken 

Er zijn geen verschillen gevonden in slachtoffer kenmerken, wanneer gekeken werd naar 

leeftijd, opleidingsniveau, de periode tussen het seksueel geweld en de eerste onthulling en de 

persoon aan wie de eerste onthulling werd gedaan. Hypothese 1 en bijbehorende 

subhypothesen worden hierdoor verworpen.  

Dat er tussen de vier groepen geen verschillen zijn gedetecteerd betreffende slachtoffer 

kenmerken, ligt mogelijk aan de betrokkenheid van de ouders. In het Psychotraumacentrum 

nemen zowel het meisje zelf, als de ouders, deel aan de STEPS behandeling (Bicanic & Kremer 

in: Braet & Bögels, 2008). Ouders kunnen daarbij de initiatiefnemers geweest zijn voor het 

aanmelden van hun dochter voor behandeling.  Moeders voelen zich vaak verantwoordelijk voor 

wat hun dochter is overkomen. Hierdoor kunnen zij zichzelf verwijten gaan maken over de 

verkrachting (Ensink & van Berlo, 1999). Het initiatief voor het doen van aangifte of het 

ondergaan van een medisch onderzoek kan hierdoor ook afkomstig zijn van de ouders, 

waardoor slachtoffer kenmerken geen rol spelen. 

Echter hoeft deze betrokkenheid van ouders niet te resulteren in het doen van aangifte of 

het ondergaan van een medisch onderzoek. Ouders zijn wellicht bezorgd maar kunnen impliciet 

eigen verwijten overbrengen op hun dochter, waardoor het meisje de reactie van haar ouders 

als negatief zal interpreteren. Doordat het meisje de reactie van de ouders als een negatieve 

sociale reactie beschouwd, wordt de kans dat zij aangifte zal doen verkleind.  

                                                 
3
 Groep 1 heeft aangifte gedaan en een medisch onderzoek ondergaan; Groep 2 heeft wel aangifte 

gedaan maar geen medisch onderzoek ondergaan; Groep 3 heeft geen aangifte gedaan maar wel een 
medisch onderzoek ondergaan; Groep 4 heeft geen aangifte gedaan en geen medisch onderzoek 
ondergaan. 
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Tevens kunnen meisjes bang zijn voor de agressie van hun vader als de identiteit van de 

dader onthuld wordt. Zij zullen niet vertellen wie de dader is, waardoor er ook geen aangifte 

wordt gedaan. Daarbij weten ouders vaak niet wat er precies is gebeurd. Meisjes schamen zich 

voor wat hun overkomen is waardoor details achterwege gelaten worden. In plaats van een 

verkrachting spreken zij vaak over een aanranding. Voor de ouders is het daardoor lastiger om 

zich in te leven in hun dochter en wordt er minder snel aangedrongen op het doen van aangifte 

of het ondergaan van een medisch onderzoek.           

Naast bovenstaande verklaringen, lijkt het effect van slachtoffer kenmerken op 

rapportage aan politie en arts per studie te variëren. Waar een aantal onderzoeken wel effecten 

vinden (Clay-Warner & Burt, 2005; Lizotte, 1985), zijn er anderen die deze effecten niet vinden 

(Rickert, Wiemann & Vaughan, 2005; Starzynski, Ullman, Townsend Long & Long, Norris & 

Thompson, 1993). Het vinden van verschillen lijkt hierdoor afhankelijk te zijn van meerdere 

factoren. 

 

Dader kenmerken 

Tussen de vier groepen slachtoffers zijn verschillen gevonden met betrekking tot dader 

kenmerken. Hypothese 2 wordt hierdoor bevestigd. Een opvallend resultaat was dat het 

gevonden verschil op ‘Dader bekend/onbekend’ tegenstrijdig is met de hierover opgestelde 

subhypothese over aangifte. De dader bleek vaker een bekende te zijn in de groep meisjes die 

wel aangifte heeft gedaan maar geen medisch onderzoek heeft ondergaan vergeleken met 

groep meisjes die beide niet gedaan heeft. Dit komt niet overeen met de literatuur die stelt dat er 

eerder aangifte gedaan wordt als de dader een onbekende van het slachtoffer is (Clay-Warner & 

Burt, 2005; Frazier & Haney, 1996, McGregor, Du Mont & Myhr, 2002; Smith et al., 2000). De 

subhypothese over het verband tussen de bekendheid van de dader en medisch onderzoek 

werd wel positief bevestigd.  

 Een verklaring voor de bevinding dat er vaker een bekende dader was in de groep 

meisjes die wel aangifte had gedaan maar geen medisch onderzoek had ondergaan, kan 

gezocht worden in de afwezigheid van vooroordelen bij het informele steunnetwerk. 

Vooroordelen blijken voornamelijk een rol te spelen bij mensen met wie geen wederzijdse 

verbondenheid bestaat, zoals formele hulpinstanties (Ensink & van Berlo, 1999). Tussen ouder 

en kind, waarbij wederzijdse verbondenheid normaliter aanwezig is, zullen vooroordelen in 

mindere mate een rol spelen. Omdat vooroordelen het slachtoffer niet weerhouden, zal het 

initiatief tot het doen van aangifte sneller genomen worden. Pas wanneer er contact is geweest 

met de politie, kan het meisje zich ervan bewust worden dat er vraagtekens gezet worden bij de 

verkrachting die zij meldt. Dit zal haar kunnen tegenhouden in het zoeken van andere formele 

(medische) hulp.  
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Daarnaast was er vaker een intieme relatie tussen dader en slachtoffer in groep 4 

vergeleken met groep 2 en in groep 2 vergeleken met groep 14. Waar een bekende dader niet 

hoeft te betekenen dat een meisje formele hulp mijdt, lijkt dit wel het geval te zijn voor het 

hebben van een intieme relatie met de dader. Dit komt overeen met de literatuur die stelt dat 

vrouwen het minst geneigd zijn om een verkrachting te onthullen wanneer ze door een persoon 

verkracht zijn, waarmee een intieme relatie bestaat (Kaukinen, 2002; Ullman & Siegel, 1993).  

 Het maken van een duidelijk onderscheid tussen een bekende dader en een dader 

waarmee een intieme relatie bestaat is belangrijk. Onder de categorie ‘bekende dader’ vallen 

namelijk onder andere een vriend, een familielid, een collega, een kennis of een sportleraar. De 

relatie die een slachtoffer met een bekende dader heeft, is daardoor heel anders dan het 

hebben van een intieme relatie. Er zijn geen verschillen gevonden op het dader kenmerk 

‘Leeftijd dader’. 

   

Situationele kenmerken 

Hypothese 3 kan bevestigd worden. Met betrekking tot situationele kenmerken zijn er tussen de 

vier groepen een aantal significante verschillen gevonden. De periode, verstreken tussen het 

seksueel geweld en aanmelding voor behandeling, was korter bij groep 1 en 3 vergeleken met 

groep 4. Dit betekent dat meisjes die (zowel aangifte hebben gedaan als) een medisch 

onderzoek hebben ondergaan, actief hulp zoeken op juridisch, medisch en psychologisch vlak. 

Vermoedelijk als gevolg van een meer actieve copingstijl. Voor de meisjes die geen aangifte 

hebben gedaan en/of een medisch onderzoek hebben ondergaan, geldt het tegenovergestelde. 

Daardoor is het juist voor deze laatste groep meisjes van belang dat zij van buitenaf 

aangespoord worden in het zoeken van formele hulp. Zij missen zelf de daadkracht om deze 

hulp te zoeken. 

 Vaginale penetratie kwam vaker voor in de groep 3 en 4 vergeleken met groep 2. Het 

meegemaakt hebben van een vaginale penetratie is wel van invloed op het zoeken van 

medische hulp, maar niet op het zoeken van juridische hulp. Medische hulp heeft voor deze 

meisjes een hogere prioriteit omdat zij, door vaginale penetratie, een verhoogd risico lopen op 

SOA’s of een ongewenste zwangerschap. Tevens zijn zij vaak niet eerder seksueel actief 

geweest waardoor de kans op genitale verwondingen groot is (Grossin et al., 2003; Muram et 

al., 1995). Nadat meisjes een medisch onderzoek ondergaan hebben, wordt mogelijk de  

                                                 
4 Groep 1 heeft aangifte gedaan en een medisch onderzoek ondergaan; Groep 2 heeft wel aangifte 
gedaan maar geen medisch onderzoek ondergaan; Groep 3 heeft geen aangifte gedaan maar wel een 
medisch onderzoek ondergaan; Groep 4 heeft geen aangifte gedaan en geen medisch onderzoek 
ondergaan. 
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drempel voor het doen van aangifte verhoogd. Een medisch onderzoek wordt soms beschreven 

als ‘heel naar’, ‘kort en zakelijk’ en ‘een herhaling van wat ik had meegemaakt’. Daarnaast 

verwacht ook de politie een zeer gedetailleerd verhaal van de kant van het slachtoffer. Dit kan 

moeilijk zijn voor een meisje die een vaginale penetratie heeft meegemaakt. 

 Orale penetratie kwam juist vaker voor in groep 2 vergeleken met groep 1, 3 en 4. 

Ondanks het feit dat er wel een kans bestaat op SOA’s, weten de meeste meisjes dit niet. Zij 

zien daardoor geen aanleiding voor het ondergaan van een medisch onderzoek. Aangifte wordt 

wel eerder gedaan. Meisjes definiëren een orale verkrachting als een aanranding en daardoor 

‘voelt’ dit minder erg waardoor het iets gemakkelijker is om erover te praten.  

In tegenstelling met de literatuur zijn er in dit onderzoek geen verschillen gevonden op 

de overige situationele kenmerken, te weten ‘Aantal daders’, ‘Aantal getuigen’, ‘Gebruik of 

dreiging van een wapen’, ‘Fysiek geweld’, ‘Verbaal geweld’ en ‘Locatie seksueel geweld’.  

 

Klachten 

Hypothese 4 wordt verworpen. Er zijn tussen de vier groepen geen verschillen gevonden met 

betrekking tot ervaren depressie en PTS-klachten. Dit komt niet overeen met een aantal 

onderzoeken die wel een verband vinden tussen (formele) sociale steun en psychische klachten 

(Ensink & van Berlo, 1999; Kimerling & Calhoun, 1994; Ullman & Siegel, 1995). Deze 

onderzoeken zijn echter niet recent. Een aantal jaren geleden werden slachtoffers nog vaak 

geconfronteerd met negatieve sociale reacties bij formele hulpinstanties. Onderzoek richtte zich 

daardoor met name op het verband tussen negatieve sociale reacties en klachten en vond vaak 

een verband tussen beide (Davis et al., 1991; Campbell et al., 1999; Ullman, 1996a; Ullman & 

Filipas, 2001). De negatieve sociale reacties nemen de laatste jaren af. Tegenwoordig wordt het 

eerste contact met de politie in veel gevallen als prettig ervaren. 

 Ten slotte onderscheidt de huidige onderzoekspopulatie zich van meisjes die seksueel 

geweld hebben meegemaakt maar geen psychische hulp zoeken. Meisjes de zich aangemeld 

hebben voor behandeling in het Psychotraumacentrum ervaren een gevoel van controle op hun 

herstelproces. Zij hebben zelf de keuze gemaakt om het seksueel geweld actief te verwerken. 

Een gevoel van controle over het herstelproces is gerelateerd aan minder ernstige PTS-klachten 

(Ullman et al., 2007). Mogelijk heeft een gevoel van controle een grotere invloed op de ernst van 

de klachten dan het doen van aangifte of het ondergaan van een medisch onderzoek. Daarbij 

blijken slachtoffers van seksueel geweld die (psychische) hulp zoeken, vooraf al meer klachten 

te ervaren dan slachtoffers die deze hulp niet zoeken. Omdat de gehele groep hierin mogelijk op 

elkaar lijkt, worden verschillen tussen de vier groepen niet gevonden.  
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5.2. Sterke kanten en beperkingen 

Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat verschillen tracht te vinden tussen groepen 

adolescente meisjes die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt, wanneer zij ingedeeld 

worden in het wel of niet doen van aangifte en het wel of niet ondergaan van een medisch 

onderzoek. Het aantal onderzoeken naar (adolescente) slachtoffers van eenmalig seksueel 

geweld is tot nu toe beperkt gebleven, ondanks dat dit de leeftijdsgroep is die het meest risico 

loopt op seksueel geweld (Rickert et al., 2002). Het is belangrijk dat kenmerken van deze groep 

helder in kaart worden gebracht, gezien de kans op revicitimisatie op latere leeftijd groot is 

wanneer seksueel geweld zich heeft voorgedaan in de kindertijd (Rickert, Wiemann, Vaughan & 

White, 2004).  

 Een andere sterke kant van dit onderzoek is het onderscheid dat werd gemaakt in de 

verschillende combinaties van het wel of niet doen van aangifte en/of het wel of niet ondergaan 

van een medisch onderzoek. Bij het opstellen van de (sub)hypothesen werd rekening gehouden 

met verschillende motivaties voor het doen van aangifte en het ondergaan van een medisch 

onderzoek. Daar de groepen afzonderlijk met elkaar zijn vergeleken, dient men echter bij de 

interpretatie van de resultaten rekening te houden met het gegeven dat een bevinding enkel 

geldig is voor de desbetreffende combinatie van de twee groepen.  

Daarnaast kent dit onderzoek ook beperkingen omdat een aantal gegevens ontbreken. 

Bij de analyses van de klachten zijn kleinere groepen gebruikt wegens het ontbreken van 

ingevulde vragenlijsten. Indien de groepen groter zouden zijn geweest, waren er wellicht meer 

significante verschillen gevonden. Bij de analyse van de afhankelijke variabele 

‘Leeftijdsdiscrepantie tussen dader en slachtoffer’, ontbrak de exacte leeftijd van de dader. De 

metingen van de variabele ‘Leeftijd dader’ geven alleen een verschil in leeftijd aan bij de grens 

van achttien jaar. Tevens ontbraken gegevens over de tevredenheid van de meisjes over het 

proces van het doen van aangifte en het ondergaan van een medisch onderzoek. Deze 

tevredenheid blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor de ontwikkeling van psychologische 

klachten (Ensink & van Berlo, 1999). Middels een dossieronderzoek is getracht deze gegevens 

te achterhalen. Echter bleken gegevens zeer beperkt en uiteenlopend. Voor vervolgonderzoek 

is het belangrijk dat ook de tevredenheid wordt gemeten.   

Voor de meting van de PTS-klachten, is de PTS-schaal van de vragenlijst TSCC 

gebruikt. De PTS-schaal van deze vragenlijst lijkt echter geen volledige dekking te geven van de 

PTS-symptomen zoals geformuleerd in DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2006). 

De focus van de gebruikte schaal ligt op de symptomen van herbeleving, daarbij worden 

symptomen van vermijding minder nauwkeurig uitgevraagd. (Lanktree et al., 2008). Tevens zijn 

er enkel normgroepen uit de Verenigde Staten beschikbaar. Daar de Schokverwerkingslijst voor 

Kinderen (SVLK; Alisic, Eland & Kleber, 2006) over Nederlandse normgroepen beschikt en alle  
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PTS-symptomen volgens de DSM-IV-TR uitvraagt, wordt aangeraden om bij vervolg onderzoek 

van deze vragenlijst gebruik te maken. Binnen huidig onderzoek waren er onvoldoende 

ingevulde SVLK-vragenlijsten beschikbaar. 

Verder is er in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen acute en langdurige 

klachten. Negatieve reacties blijken wel een tijdelijk, maar geen blijvend effect te hebben op de 

mate waarin men last heeft van PTS en/of depressieve klachten (Ensink & van Berlo, 1999; 

Dahl, 1993). Wanneer dit onderscheid wel wordt gemaakt, worden er mogelijk wel verschillen 

gevonden. Daarom wordt aangeraden onderzoek te doen waarbij zowel op korte als lange 

termijn metingen worden gedaan. 

Ten slotte ontbrak er een variabele betreffende het drugs- en alcoholgebruik. Dit is een 

belangrijke variabele gezien alcoholgebruik bij zowel slachtoffer als dader het risico op seksueel 

geweld verhoogt (Abbey, Buck, McAuslan, & Zawacki, 2001; Danielson & Holmes, 2004). Uit 

een onderzoek in opdracht van het Trimbos Instituut, blijkt dat meisjes die regelmatig uitgaan en 

veel ongewenste seksuele ervaringen in het uitgaanscircuit hebben, beduidend meer alcohol 

drinken dan meisjes die vaak uitgaan en weinig of geen ervaring hebben met ongewenste seks 

(http://www.trimbos.nl). Daarnaast blijken juridische en psychologische hulpverlening impliciete 

regels te hanteren waardoor slachtoffers, die tijdens het seksueel geweld onder invloed van 

alcohol waren, anders behandeld worden dan slachtoffers die niet onder invloed waren van 

alcohol (Campbell, 1998). Aangeraden wordt om in vervolgonderzoek alcohol- en drugsgebruik 

mee te nemen.  

 

5.3. Suggesties voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek zijn een aantal variabelen niet meegenomen, die wel belangrijk zijn voor 

vervolgonderzoek. Dit zijn de tevredenheid van de slachtoffers over het proces van het doen 

van aangifte en het ondergaan van medisch onderzoek en het drugs- en alcoholgebruik. 

Daarnaast wordt aangeraden om in het vervolg gebruik te maken van de vragenlijst SVLK om 

PTS-klachten te meten. Ook zou men in vervolgonderzoek kunnen onderzoeken op welke 

manier meisjes de gebeurtenis onthullen aan zowel informele als formele hulpbronnen. Uit 

onderzoek blijkt dat de manier waarop de onthulling gedaan wordt van invloed is op negatieve 

sociale reacties (Madigan & Gamble, 1991; Winkel & Koppelaar, 2001).  

Ten slotte is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de verwachtingen die 

zowel de slachtoffers als (formele) hulpbronnen hebben over het proces van het doen van 

aangifte en/of het ondergaan van medisch onderzoek. Indien deze geëxpliciteerd worden, 

kunnen beide partijen deze aan elkaar kenbaar maken. Vervolgens is het belangrijk dat de 

verwachtingen beter op elkaar afgestemd worden om negatieve consequenties te 

minimaliseren. 
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5.4. Aanbevelingen 

5.4.1. Aanbevelingen voor algemeen beleid 

Binnen huidig onderzoek heeft, ondanks dat politie en medici belangrijke doorverwijzers zijn,   

35 % van de participanten geen aangifte gedaan en geen medisch onderzoek ondergaan. Dit 

betekent dat een groot deel van de meisjes nog steeds een barrière ervaart om formele steun te 

zoeken. Aangeraden wordt om meer voorlichting te geven aan zowel ouders,  (adolescente) 

meisjes en psychologische, juridische en medische hulpverlening. Middels deze voorlichting 

dienen vooroordelen te worden ontkracht en kunnen de verwachtingen van slachtoffers en 

hulpverleners beter op elkaar worden afgestemd. Dit zou de barrières die slachtoffers ervaren 

voor het zoeken van formele hulp kunnen verkleinen. Op grond van de bevindingen van huidig 

onderzoek zal aan de volgende onderwerpen extra aandacht besteed moeten worden: invloed 

van ouders, verkrachting binnen een intieme relatie, vooroordelen en negatieve sociale reacties, 

de risico’s op SOA’s bij orale, anale en vaginale penetratie, herkenning van het onderscheid 

tussen een aanranding en een verkrachting en ten slotte copingstrategieën.   

Nederland zou een voorbeeld kunnen nemen aan andere landen die verder zijn 

ontwikkeld op het gebied van samenwerking met formele hulpbronnen en het geven van 

voorlichting. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland kent men Rape Crisis 

Centra. In deze centra wordt samengewerkt in multidisciplinaire teams die zowel directe hulp als 

indirecte hulp bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. De geboden directe hulp richt zich 

op drie gebieden: 24-uur hulplijnen, individuele en groepstherapie en legale en medische steun 

(Campbell & Martin, 2001). De indirecte hulp richt zich op het geven van voorlichting aan de 

maatschappij. Deze laatste vorm van hulp blijkt zelfs een grotere invloed uit te oefenen dan de 

directe hulp die geboden wordt (O’sullivan & Carlton, 2001).  

Deze centra geven voorlichting op scholen en in jeugdclubs, waarbij zij de service die zij 

geven kenbaar maken aan het publiek. Deze voorlichting wordt gegeven aan de hand van 

presentaties waarin een brede definitie van seksueel geweld wordt gehanteerd (Donat & 

D’Emilio, 1992). Hierdoor zou ruimte gecreëerd kunnen worden om extra aandacht te besteden 

aan seksueel geweld binnen intieme relaties. Centra stellen bij deze presentaties de volgende 

doelen: het bereiken van slachtoffers van seksueel geweld, het beïnvloeden van attitudes van 

mensen wier leven beïnvloed wordt door seksueel geweld, de erkenning van seksueel geweld 

als een maatschappelijk probleem en het geven van uitleg aan burgers over hoe politie, medici 

en juristen handelen in gevallen van seksueel geweld (O’Sullivan & Carlton, 2001).  

Een voordeel van de centralisatie van juridische en medische hulp binnen één centrum, 

is dat de toegankelijkheid tot formele hulp voor slachtoffers van seksueel geweld vergroot wordt. 

Voor slachtoffers is het duidelijker waar zij terecht kunnen voor zowel emotionele, fysieke als 

medische en juridische steun. Op dit moment wordt een medisch onderzoek door artsen in het  
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ziekenhuis verricht in het kader van een forensisch sporenonderzoek. Echter kunnen 

slachtoffers enkel bij een GGD terecht voor een SOA-onderzoek. Een ander voordeel is dat 

slachtoffers niet steeds bij verschillende hulpbronnen opnieuw hoeven te vertellen wat er 

precies is gebeurd. Een nadeel van centralisatie van hulpverlening bij seksueel geweld is 

onduidelijkheid waar slachtoffers met comorbide problematiek een meest passende behandeling 

kunnen krijgen. 

 

5.4.2. Belemmeringen voor slachtoffers en aanbevelingen voor psychologische, juridische en 

medisch hulpverlening. 

 

Belemmeringen die slachtoffers van seksueel geweld ervaren: 

- De gebeurtenis wordt voor zichzelf gehouden wegens schuld- en schaamtegevoelens en 

angst voor de reactie van hun ouders. 

- Voor meisjes is het onduidelijk wanneer een gebeurtenis een verkrachting of een 

aanranding wordt genoemd. Dit speelt met name een rol bij een orale verkrachting.  

- Binnen contact met formele hulpbronnen ontstaan eerder twijfels over de 

geloofwaardigheid van het meisje, indien het seksueel geweld geen stereotype 

verkrachting betreft. 

- Voornamelijk voor meisjes die een intieme relatie hebben met de dader is de barrière om 

hulp te zoeken extra groot. 

- Meisjes zien er tegen op om de gebeurtenis gedetailleerd te beschrijven. 

- In de periode vlak na het seksueel geweld wordt in eerste instantie niet aan formele hulp 

gedacht. Slachtoffers zijn zich er niet van bewust dat juist wanneer deze hulp acuut 

geboden wordt, deze zeer waardevol is.  

- Het is onduidelijk waar welke hulp wordt geboden. 

- Bij meisjes bestaat vaak onvoldoende kennis over de risico’s voor het oplopen van 

SOA’s, met name bij orale penetratie. 

 

Aanbevelingen voor psychologische, juridische en medische hulpverlening: 

- Probeer zoveel mogelijk meisjes te bereiken via voorlichting op scholen, jeugdclubs, 

televisieprogramma’s en internetsites.  

- Geef niet enkel voorlichting aan meisjes zelf maar benader ook ouders. 

- Benadruk dat ook ongewenste seksuele handelingen binnen een intieme relatie tot 

seksueel geweld worden gerekend. 

- Geef psycho-educatie over de risico’s op SOA’s; benadruk dat ook bij orale verkrachting 

de kans op SOA’s bestaat. 
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- Wees alert op meisjes (en ouders) die niet actief naar hulp zoeken en een passieve 

copingstijl hanteren. 

- Houd er rekening mee dat de gebeurtenis vaak, uit schaamtegevoelens, globaal verteld 

wordt. 

- Laat het meisje de gebeurtenis zo gedetailleerd mogelijk beschrijven. 

- Wees er van bewust dat vooroordelen over een stereotype verkrachting nog steeds 

bestaan. 
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Bijlage 1. Inclusie- en exclusiecriteria voor STEPS 

 
 

 

De volgende inclusiecriteria worden gehanteerd: 

  

- Een leeftijd van dertien tot en met achttien jaar  

- Sekse: meisje  

- Er is sprake van een eenmalige aanranding of verkrachting  

- De hoofddiagnose is PTSS als gevolg van eenmalig seksueel geweld  

- Er is sprake van een stabiele leefsituatie, wat betekent dat het meisje een vaste 

 woonplek en een vaste dagbesteding heeft 

- Het vermogen te spreken over het trauma  

- Participatie ouders in een parallelle oudergroep  

- In staat om afspraken te maken over eventueel suïcidegedrag, automutilatie,  

 prostitutie, promiscue gedrag of aanwezigheid in de groep.   

   

De volgende exclusiecriteria worden gehanteerd:  

 

- Eerder chronisch (seksueel) misbruik  

- Het seksueel geweld vond minder dan één maand geleden plaats 

- Het IQ bedraagt een lagere score dan 85 ( IQ wordt ingeschat op basis van het 

 opleidingsniveau) 

- Aanwezigheid van acute psychosen en/of schizofrenie  

- Aanwezigheid van alcohol- of drugsverslaving  

- Afwezigheid van een interne motivatie voor deelname  

- Er zijn ernstige problemen met agressie tegenover anderen  

- Er is sprake van reële acute dreiging  

- Belemmerende gezondheidssituatie  

- De dader is een gezinslid  

- Aanwezigheid van ernstige systeemproblematiek  
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Bijlage 2. Hypothesen en subhypothesen 

 
 
Hypothese 1 

Er zijn verschillen met betrekking tot slachtoffer kenmerken aanwezig bij groepen slachtoffers, 

wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van aangifte en/of het wel of niet 

ondergaan van een medisch onderzoek. 

 

Subhypothesen:  

Met betrekking tot slachtoffer kenmerken worden de volgende verschillen tussen de vier 

groepen verwacht: 

 De gemiddelde leeftijd ligt lager in de groepen die aangifte hebben gedaan. 

 De gemiddelde leeftijd ligt lager in de groepen die geen medisch onderzoek hebben 

ondergaan. 

 Het opleidingsniveau ligt hoger in de groepen die aangifte hebben gedaan. 

 De periode tussen het seksueel geweld en de eerste onthulling is korter bij de groepen 

die aangifte hebben gedaan en/of een medisch onderzoek hebben ondergaan. 

 De eerste onthulling wordt het vaakst gedaan aan een vriend of een familielid bij de 

groepen die aangifte hebben gedaan en/of een medisch onderzoek hebben ondergaan. 

 

Hypothese 2 

Er zijn verschillen met betrekking tot dader kenmerken aanwezig bij groepen slachtoffers, 

wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van aangifte en/of het wel of niet 

ondergaan van een medisch onderzoek. 

 

Subhypothesen:  

Met betrekking tot dader kenmerken worden de volgende verschillen tussen de vier groepen 

verwacht: 

 De dader is vaker ouder dan achttien jaar bij de groepen die aangifte hebben gedaan. 

 De dader is vaker onbekend bij de groepen die aangifte hebben gedaan. 

 De dader is vaker bekend bij de groepen die geen medisch onderzoek hebben 

ondergaan. 

 Er is vaker een intieme relatie tussen dader en slachtoffer in de groepen die geen 

aangifte hebben gedaan en/of geen medisch onderzoek hebben ondergaan. 
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Hypothese 3 

Er zijn verschillen met betrekking tot situationele kenmerken aanwezig bij groepen slachtoffers, 

wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van aangifte en/of het wel of niet 

ondergaan van een medisch onderzoek. 

 

Subhypothesen:  

Met betrekking tot situationele kenmerken worden de volgende verschillen tussen de vier 

groepen verwacht: 

 De periode, verstreken tussen het seksueel geweld en aanmelding voor behandeling, is 

korter bij de groepen die aangifte hebben gedaan en/of een medisch onderzoek hebben 

ondergaan. 

 Vaginale penetratie komt vaker voor bij de groepen die aangifte hebben gedaan en/of 

een medisch onderzoek hebben ondergaan. 

 Er is vaker meer dan één dader aanwezig bij de groepen die aangifte hebben  

gedaan. 

 Er is (zijn) vaker één (of meerdere) getuige(n) aanwezig bij de groepen die aangifte 

hebben gedaan. 

 Er is vaker gebruik of dreiging van een wapen door de dader bij de groepen die aangifte 

hebben gedaan en/of een medisch onderzoek hebben ondergaan. 

 Er is vaker sprake van fysiek geweld bij de groepen die aangifte hebben gedaan en/of 

een medisch onderzoek hebben ondergaan. 

 Er is vaker sprake van verbaal geweld bij de groepen die aangifte hebben gedaan. 

 Het seksueel geweld vindt vaker plaats binnen het huis/terrein van het slachtoffer            

bij de groepen die geen aangifte hebben gedaan. 

 Het seksueel geweld vindt vaker buiten plaats bij de groepen die aangifte hebben 

gedaan. 

 

Hypothese 4 

Er zijn verschillen met betrekking tot ervaren depressie en posttraumatische stressklachten 

aanwezig bij groepen slachtoffers, wanneer deze ingedeeld worden in het wel of niet doen van 

aangifte en/of het wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek. 
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Subhypothesen:  

Met betrekking tot, ervaren depressie en posttraumatische stressklachten, worden de volgende 

verschillen tussen de vier groepen verwacht: 

 Depressieklachten zijn minder ernstig in de groepen die aangifte hebben gedaan      

en/of een medisch onderzoek hebben ondergaan. 

 Posttraumatische stressklachten zijn minder ernstig in de groepen die aangifte 

      hebben gedaan en/of een medisch onderzoek hebben ondergaan. 
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Bijlage 3. Interviews formele hulpinstanties 

 
 
 
Interview met zedenrechercheur Carolien Bouwman van de Utrechtse politie – Het doen 

van aangifte na seksueel geweld 

 

29 -04-2009, Utrecht 

 

Wanneer een dader van seksueel geweld door de politie op heterdaad betrapt wordt, zal er zo 

snel mogelijk bewijsmateriaal worden verzameld en veiliggesteld. Tevens wordt er aan de hand 

van een intakegesprek tussen een zedenrechercheur en het slachtoffer informatie verzameld 

over de gebeurtenis. In dit gesprek wordt gedetailleerd uitgevraagd wat er precies gebeurd is en 

wordt er nagegaan of er sprake is van een strafbaar feit. Ook worden de mogelijkheden, voor 

eventuele stappen die het slachtoffer kan ondernemen, besproken.  

Indien er een kans bestaat op het vinden van sporen van de dader op het lichaam van 

het slachtoffer, wordt zo spoedig mogelijk een forensisch onderzoek uitgevoerd. Binnen drie 

dagen na het seksueel geweld is het nog zinvol om een forensisch onderzoek uit te voeren. Na 

deze periode is de kans zeer klein dat er nog sporen gevonden worden. Nadelen van het 

onderzoek zullen niet meer opwegen tegen de voordelen hiervan. De deelname aan het 

medisch onderzoek is vrijwillig.  

Tegen onze verwachting in, vertelt Carolien Bouwman uit eigen ervaring dat meisjes 

vaak bereid zijn om mee te werken. We vragen aan haar of het slachtoffer ook een voorkeur kan 

geven voor de sekse van degene die haar zal begeleiden tijdens het medisch onderzoek. In de 

praktijk blijkt dat het niet altijd mogelijk is om als slachtoffer te kunnen kiezen uit een mannelijke 

of vrouwelijke begeleidster. Volgens Carolien Bouwman wordt dit echter niet vaak als een 

probleem ervaren. Verder kan een medisch onderzoek ook ingezet worden zonder dat een 

slachtoffer aangifte doet. Tijdens het zedenonderzoek wordt niet gecontroleerd voor SOA’s of 

zwangerschap. Vroeger werd dit wel in een omvattend onderzoek gedaan door een 

gynaecoloog. Dit gebeurt niet meer omdat het ziekenhuis tegenwoordig bezwaar maakt tegen 

een forensisch onderzoek.  

Wanneer een forensisch onderzoek uitgevoerd wordt, is het belangrijk dat het slachtoffer 

gedetailleerd vertelt wat er gebeurd is. Op basis van dit verhaal wordt ook besloten waar precies 

op het lichaam naar sporen gezocht moet worden. Tevens wordt er voorafgaand aan het 

onderzoek een uitgebreide uitleg gegeven over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Een 

slachtoffer weet dan goed wat hij of zij kan verwachten. Er bestaat een protocol voor een 

forensisch onderzoek, al hanteert men landelijk zeer verschillende protocollen en staat er vaak 

niet meer in dan nodig is. Carolien Bouwman vertelt dat het helaas niet mogelijk is om er achter  
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te komen of een meisje gedwongen is tot seksuele handelingen. Daardoor is het verhaal van het 

slachtoffer zeer belangrijk. Wanneer er sprake is van ernstig letsel zal er alsnog een 

gynaecoloog worden ingeschakeld. Als het slachtoffer minderjarig is, zal een ouder 

toestemming moeten geven voor het onderzoek.  

Indien er geen mogelijkheid is voor een sporenonderzoek, bijvoorbeeld wanneer er enige 

weken of zelfs jaren verstreken zijn voordat een slachtoffer een onthulling doet, wordt alsnog 

een intake afgenomen. Voor dit intakegesprek bestaat een landelijk protocol. In dit gesprek 

wordt voornamelijk bekeken of sprake is geweest van een strafbaar feit. Daarnaast worden de 

opties besproken, kan er een melding gedaan worden of kan er aangifte gedaan worden. 

Ondanks het feit dat er bij een melding geen verder onderzoek zal worden uitgevoerd en de 

dader niet vervolgd word, kan de melding wel gebruikt worden bij een andere aangifte. Dit zijn 

echter vaak uitzonderlijke gevallen.  

Wanneer het slachtoffer besluit een aangifte te doen, moet het slachtoffer de gebeurtenis 

zeer gedetailleerd vertellen. Voornamelijk de rode lijn in het verhaal van het slachtoffer is 

belangrijk. De chronologie van de gebeurtenissen wordt vaak vergeten. Een slachtoffer moet 

wel aangeven wanneer hij of zij iets niet meer weet. Een slachtoffer mag gaten in zijn of haar 

verhaal niet zelf opvullen of informatie verzinnen. Dit is, net als het doen van een valse aangifte, 

strafbaar. Door de politie wordt een slachtoffer hiervoor ook  gewaarschuwd. Tevens wordt 

tijdens het intakegesprek gekeken of het slachtoffer doorverwezen moet worden naar andere 

hulpverlening. Dit zal onder andere afhangen van het sociale netwerk van het slachtoffer. Een 

onnodige doorverwijzing zal waarschijnlijk voor zowel het slachtoffer als de politie overwegend 

nadelig zijn. Voor het slachtoffer zal een ‘natuurlijk’ verwerkingsproces worden onderbroken en 

voor de politie is het belangrijk dat het verhaal niet vervormd wordt. Dit gebeurt volgens Carolien 

Bouwman vaak, met name wanneer een slachtoffer met zijn of haar verhaal naar andere 

hulpverlening stapt. Het verhaal zal nadien waarschijnlijk minder objectief zijn dan wanneer men 

gelijk aangifte doet bij de politie. Volgens Carolien Bouwman is de politie de enige die de diepte 

in gaat met een slachtoffer. Zij vragen namelijk alles tot in de details uit. Daarnaast is het bij de 

politie een vereiste dat er alleen open vragen worden gesteld en dat zij zeer objectief hierin zijn. 

Advocaten kunnen zelfs de meest subtiele vormen van subjectiviteit tegen de politie en het 

slachtoffer gebruiken en hiermee twijfel zaaien met betrekking tot de geloofwaardigheid van het 

verhaal van het slachtoffer.  

Na het intakegesprek krijgt het slachtoffer één tot twee weken bedenktijd. Hierin kan 

overdacht worden of hij of zij wel of geen aangifte wil doen. In uitzonderlijke gevallen wordt 

zelfs, wanneer het slachtoffer heeft besloten geen aangifte te doen, alsnog een forensisch 

onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt alleen bij de gevallen wanneer een zaak te ernstig is om niet 

te onderzoeken. 



‘Het doen van aangifte en ondergaan van een medisch onderzoek na eenmalig seksueel geweld’ 

Anniek van Bebber en Tamara Verweij. 

 57 

 

Als een slachtoffer eenmaal aangifte heeft gedaan, mag deze niet meer worden 

ingetrokken. De politie gaat dan op zoek naar zoveel mogelijk informatie over het misdrijf. Zo 

worden verschillende getuigen opgeroepen om verhoord te worden. Ook legt de politie 

verschillende contacten met belangrijke personen uit de omgeving van het slachtoffer. Bij de 

huisarts worden gegevens opgevraagd, over bijvoorbeeld infecties die het slachtoffer heeft 

gemeld in de periode vlak na de gebeurtenis. De politie kan ook gesprekken aangaan met 

docenten van de school. Misschien bestaat er een kans dat zij iets hebben gesignaleerd met 

betrekking tot seksistische spelletjes of woorden van het slachtoffer. Tevens wil de politie de 

computer, de telefoon en/of het dagboek van het slachtoffer onderzoeken. Wanneer jonge 

slachtoffers in de leeftijdscategorie van vier tot twaalf jaar worden verhoord, zal dit gesprek 

plaats vinden in een speciale verhoorstudio. Hier werken mensen die speciaal getraind zijn in 

het verhoren van kinderen.  

Slachtoffers van seksueel geweld die aangifte doen, moeten er rekening mee houden 

dat er de mogelijkheid bestaat om opgeroepen te worden voor een zitting. Slachtoffers kunnen 

gebruik maken van een advocaat via Juridische Opvang voor Slachtoffers van seksueel geweld 

(JOS). Dit kan alleen in Alkmaar, Utrecht en Rotterdam. Hier zijn verder geen kosten aan 

verbonden. Ook zullen advocaten van de verdachte aanwezig zijn tijdens de zitting. Zij kunnen 

erg vervelende vragen stellen om twijfel te zaaien met betrekking tot de geloofwaardigheid van 

het slachtoffer. Het verhoor wordt door de politie opgenomen en dit moet soms letterlijk worden 

uitgewerkt. 

Wanneer alcohol en/of drugs zijn gebruikt tijdens het delict, brengt dit vaak zeer 

complexe implicaties voor het onderzoek met zich mee. Indien er sprake is van GHB moet er 

binnen 24 uur bloed, urine en haren worden onderzocht. Al blijft het altijd een zwart gat en kan 

de politie weinig met zulke situaties. De politie moet namelijk weten wat er is gebeurd. Ook een 

delirium is zeer complex. Carolien Bouwman vertelt dat het voor de politie erg moeilijk is om te 

bepalen waar de grens ligt van de eigen verantwoordelijkheid die het slachtoffer gehad heeft.  

Voor een slachtoffer is het dus zeer belangrijk dat hij of zij van te voren wordt ingelicht en 

goed nadenkt of hij of zij aangifte wil doen. Wanneer de kans klein is dat een dader vervolgd 

kan worden, door bijvoorbeeld gebrek aan bewijs, zullen wellicht de nadelen van het doen van 

aangifte niet opwegen tegen de voordelen. Dit geldt eveneens voor het ondergaan van een 

forensisch onderzoek naar sporen. Wanneer dit niet binnen een kort tijdsbestek na de 

gebeurtenis plaatsvindt, levert dit weinig waardevol materiaal op. Daarnaast moet een 

slachtoffer goed beseffen dat een aangifte niet meer ingetrokken kan worden en zij altijd de 

waarheid zal moeten spreken, ondanks het feit dat sommige informatie moeilijk herinnerd kan 

worden. 
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Interview met kinderarts Elise van de Putte van het Wilhelmina Kinderziekenhuis – 

Medisch onderzoek na seksueel geweld 

 

13-05-2009, Utrecht 

 

Slachtoffers van seksueel geweld melden zich bijna nooit binnen 48 uur aan. Wanneer deze 

meisjes zich aanmelden wordt middels een risicoprofiel van de dader, waarbij er gericht wordt 

naar de mate van promiscue gedrag, een inschatting gemaakt van het risico op SOA’s. Ook 

wordt er gekeken naar toegebrachte lichamelijke schade aan het kind en haar of zijn klachten. 

Lichamelijke afwijkingen zijn, wanneer de aanmelding niet acuut is, echter vaak niet te vinden. 

Wanneer de aanmelding plaatsvindt direct na het seksuele geweld, zijn er vaak wél 

lichamelijke afwijkingen te vinden. Wanneer er in dit geval aangifte is gedaan (waardoor 

bewijsmateriaal nodig is), krijgt het kind het advies om zich niet te wassen en geen schone 

kleding aan te doen. Het ziekenhuis beschikt vaak over enige schone kleding wanneer het 

slachtoffer deze niet bij zich heeft. Slachtoffers worden vervolgens voorbereid op een 

(forensisch) medisch onderzoek door een kinderarts, forensisch arts en technische recherche. 

Dit forensisch onderzoek is heel uitgebreid maar wordt bij kinderen als slachtoffer van seksueel 

geweld zelden uitgevoerd. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is dit soort onderzoek 

zelfs nog nooit uitgevoerd.  

Bij meisjes in behandeling bij STEPS, wordt er weinig medisch onderzoek uitgevoerd in 

het WKZ. Wanneer onderzoek bij deze meisjes plaatsvindt, richt dit zich op mogelijk opgelopen 

infectieziekten (HIV), urineonderzoek en bloedonderzoek. Er wordt gekeken naar eventuele 

genitale verwondingen en het verhaal van het meisje wordt uitgehoord. Vaak hebben meisjes 

weinig problemen met het ondergaan van een medisch onderzoek. Dit gebeurt zelden onder 

narcose, maar is in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk. Elise vertelt dat kinderartsen er speciaal 

op getraind worden om dit goed te doen en het erg zorgvuldig gebeurt. Zij geeft aan dat het 

geruststellen van kinderen voor deze mensen hun tweede aard is.  

Medisch onderzoek bij jonge slachtoffers van seksueel geweld wordt meestal uitgevoerd 

bij de huisarts en de GGD. De huisarts voert een inspectie uit naar genitaal letsel. Bij de GGD 

melden de meisjes zich voornamelijk voor een SOA test. Volgens Elise zijn ook de ervaringen 

bij de GGD over het algemeen positief. In elke groep meisjes die de STEPS behandeling volgt, 

zit gemiddeld slechts één meisje dat geen medisch onderzoek heeft laten doen.  
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Verslag telefoongesprek met Jos Heijnen, SOA-verpleegkundige van de GGD Utrecht 

 

27-05-2009, Utrecht 

 

Wanneer een meisje slachtoffer is geworden van seksueel geweld, kan zij verschillende stappen 

ondernemen: geen stappen ondernemen, aangifte doen bij de zedenpolitie en/of het ondergaan 

van een algemeen SOA onderzoek. Direct na de traumatische gebeurtenis kan er enkel een 0-

meting worden afgenomen omdat SOA’s zich pas na twee tot drie weken manifesteren. Bij deze 

0-meting wordt er bloed afgenomen. Wanneer het slachtoffer als gevolg van deze 0-meting HIV-

negatief blijkt te zijn, zal dit als referentie moment worden beschouwd en deze vergeleken 

worden met metingen die later plaatsvinden. Tevens kan het slachtoffer zich pas na drie weken 

op bacteriële infecties laten testen. Met zwangerschapspreventie als gevolg van het seksuele 

geweld heeft Jos Heijnen weinig ervaring. Daarnaast vertelt hij dat het aantal meisjes dat zich bij 

GGD-Utrecht meldt gering is,  dit zijn er ongeveer 20 per jaar. Dit is de reden dat hij ons 

doorverwijst naar de SOA-poli van de GGD van Amsterdam. Op deze locatie melden zich 

wekelijks meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.  

 

 

Interview met Teamleidster Anne-Wiek Ferweda van de SOA-poli GGD Amsterdam – 

Medisch onderzoek na seksueel geweld 

 

17-06-2009, Utrecht 

 

Bij de GGD van Amsterdam vallen zedendelicten binnen een eigen specialisatiegebied. Per 

specialisatiegebied worden klinische lessen georganiseerd en externe experts uitgenodigd om, 

per specialisatie, de deskundigheid te bevorderen. Tevens tracht de GGD goed op de hoogte te 

zijn van de laatste ontwikkelingen binnen elk gebied. Zo is er de mogelijkheid tot het bieden van 

gepaste steun aan cliënten.  

 Aan Anne-Wiek Ferweda vragen wij hoe de gang van zaken bij een medisch onderzoek 

op de SOA-poli verloopt, toegespitst op slachtoffers van seksueel geweld. Het antwoord is als 

volgt. Tijdens een afspraak voor een algemeen SOA-onderzoek zal een verpleegkundige een 

algemene anamnese en een seksuele anamnese afnemen. Binnen diezelfde afspraak vindt een 

SOA-onderzoek plaats. Echter, wanneer er geen risico’s zijn en de cliënt geen klachten ervaart, 

betreft het vaak een zekerheidscontrole. Er zal dan geen uitgebreid lichamelijk onderzoek 

plaatsvinden. De cliënt ondergaat een verkorte procedure waarbij enkel een kweekje gemaakt 

wordt aan de hand van een wattenstaafje. Een eerste uitslag van het onderzoek wordt binnen  
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dezelfde afspraak gegeven. Na een week wordt een cliënt op de hoogte gesteld van de 

definitieve uitslag. 

Meisjes die zich aanmelden ten gevolge van seksueel geweld, volgen een andere 

procedure dan een algemeen SOA-onderzoek. Zij krijgen altijd voorrang en hoeven niet te 

wachten in de wachtkamer. Deze meisjes worden tevens gekoppeld aan een ‘eigen’ 

verpleegkundige. Zij kunnen hierbij vragen om een vrouwelijke verpleegkundige. De SOA-poli 

besteedt veel aandacht aan een zo prettig mogelijk verloop van het medisch onderzoek bij deze 

meisjes. Tijdens een eerste gesprek krijgt het meisje de ruimte om haar verhaal te vertellen en 

kunnen emoties geuit worden. De verpleegkundige zal uitvragen wat er precies gebeurd is, 

middels een algemene anamnese, een seksuele anamnese en een zedenanamnese. Bij de 

zedenanamnese komen diverse vragen aanbod. Een aantal vragen zijn: heeft het meisje al 

aangifte gedaan? Waren er meerdere daders? Welke seksuele technieken zijn toegepast? Werd 

er wel of niet een condoom gebruikt? Heeft het meisje eerdere vaccinaties gehad? Is er een 

kans op een HIV besmetting? Is er een kans op zwangerschap? Als dit laatste het geval is zal 

het meisje doorverwezen worden naar het algemene seksuele gezondheidscentrum van 

Amsterdam.  

Een ander belangrijk onderdeel bij het eerste gesprek, vormt de psychosociale 

ondersteuning die de GGD het meisje kan bieden. Psychische hulp wordt echter niet bij de 

SOA-poli geboden. Wel wordt het sociale netwerk van het meisje in kaart gebracht waardoor 

informele hulpbronnen zichtbaar worden. Tevens wordt het meisje op de hoogte gesteld van 

mogelijke formele psychische ondersteuning en kan er een advies gegeven worden voor een 

passende instelling die inspeelt op de wensen van het meisje. De verpleegkundige zal hierbij 

psychosociale uitleg en voorlichting geven. Uit eigen ervaring vertelt Anne-Wiek Ferweda dat 

meisjes altijd open staan voor adviezen, ondanks het feit dat ze vaak al met iemand gesproken 

hebben. De meeste meisjes zoeken verdere steun op het moment dat zij hier klaar voor zijn. 

Na een eerste gesprek, wordt er bloed afgenomen. Dit bloed wordt getest op de 

zogenaamde ‘Big 5’. Hiermee worden HIV, hepatitis B, Gonorroe, Chlamydia en Syfilis bedoeld. 

Daarnaast wordt het bloed onderzocht op infecties als Trichomonos, Candida en Bacteriële 

Vaginose. Er wordt getracht dit onderzoek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Alhoewel 

er gebruik gemaakt kan worden van een speculum (in de volksmond een eendenbek genoemd), 

beslist het meisje of zij dit wil. Wanneer hier geen vrije keuze voor zou zijn, zou dit kunnen 

leiden tot een versterking van het trauma en fysieke pijnklachten. Het gebruik van een speculum 

is niet noodzakelijk. Het is ook mogelijk om middels een wattenstaafje een kweekje te maken. 

De eerste uitslag wordt binnen dezelfde afspraak teruggekoppeld. Er wordt dan informatie 

gegeven betreffende HIV, schimmelinfecties, Bacteriële Vaginose, Trichomonos en Gonorroe. 

De definitieve uitslag volgt na één week. Deze uitslag wordt gegeven aan de hand van een  
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tweede afspraak op de SOA-poli. Bij zedendelicten worden meisjes altijd uitgenodigd door de 

verpleegkundige waaraan zij gekoppeld zijn. In deze tweede afspraak zal de verpleegkundige, 

naast het bespreken van de definitieve testuitslagen, diverse vragen stellen. Onder andere hoe 

het met het meisje na de eerste afspraak gegaan is en of zij nog lichamelijke of psychische 

klachten gehad heeft. Na drie maanden volgt een vervolg afspraak. Hierbij wordt het bloed 

gecontroleerd. SOA’s, waaronder Syfilis, hepatitis B en HIV hebben namelijk een incubatietijd 

van drie maanden. Enkel bij een risicogroep zal na zes maanden nog een bloedcontrole worden 

uitgevoerd. 

Slachtoffers van seksueel geweld bereiken de SOA-poli via verschillende kanalen. Een 

belangrijk kanaal is de politie. De GGD van Amsterdam heeft dan ook een nauw 

samenwerkingsverband met de politie van Amsterdam. Wanneer een meisje vlak na het delict 

aangifte doet, zal een sporenonderzoek worden ingezet en kan zonodig een PEP behandeling 

(HIV remmende medicatie) worden gestart. Het meisje zal doorwezen worden naar de huisarts 

of de GGD. Ook wanneer een meisje enkel een melding maakt bij de politie, geeft de politie het 

advies om een SOA onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek kan pas na tien dagen, tenzij 

klachten reeds aanwezig zijn. Het komt ook voor, dat meisjes op eigen initiatief naar de GGD 

komen voor een SOA onderzoek. Bijvoorbeeld wanneer zij dat advies gekregen hebben van 

vrienden of vriendinnen. In uitzonderlijke gevallen, blijkt pas in de anamnese dat er sprake is 

van een zedendelict. Aan de hand van gestelde vragen door de verpleegkundige komt deze 

informatie dan naar boven. In deze gevallen, hebben meisjes het seksueel geweld nog niet 

eerder onthuld. Anne-Wiek vertelt dat de leeftijdgrens voor een SOA-onderzoek op zestien jaar 

ligt, er wordt dan alleen een HIV-test uitgevoerd. De reden hiervoor is dat meisjes in de meeste 

gevallen boven de zestien jaar zijn. Verpleegkundigen zijn er dan ook niet op getraind om deze 

meisjes te behandelen. Wanneer een meisje jonger is dan zestien jaar, wordt zij doorverwezen 

naar een kinderarts in het AMC. Daar bestaat wel een beleid voor deze jonge meisjes.  De 

SOA-poli van Amsterdam tracht de doelgroep te bereiken, door het sturen van algemene 

brieven naar huisartsen. Hierdoor kunnen huisartsen deze meisjes doorverwijzen en op de 

hoogte stellen van de mogelijkheid tot een SOA onderzoek bij de GGD. Daarnaast heeft de 

GGD een voorlichtingstak. Deze organiseert voorlichtingen op ROC’s en lezingen bij 

opleidingen voor verpleegkundigen. Echter is deze voorlichting erg algemeen en wordt er geen 

specifieke aandacht besteed aan seksueel geweld. 

Aan het eind van het interview laat Anne-Wiek een korte presentatie zien. Hierin staan 

cijfers vermeld over het aantal cliënten van de SOA-poli in Amsterdam. In 2007 waren dit 71 

cliënten, waarvan 63 vrouwen en 8 mannen. Een opvallend onderzoeksresultaat hierbij was, dat 

bij vrouwen waarbij een zedendelict gepleegd was, er significant vaker een SOA gevonden 

werd. Naar aanleiding van deze presentatie zijn er afspraken gemaakt over doorverwijzing  
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tussen politie en GGD. Wanneer uit de anamnese blijkt dat een cliënt nog geen aangifte heeft 

gedaan, zal deze doorverwezen worden naar de politie.  

Concluderend is het dus zeer belangrijk dat meisjes zich na seksueel geweld laten 

testen op SOA’s. Wanneer deze uitslag positief is, kunnen zij zich hiervoor zo snel mogelijk 

laten behandelen. Ook wanneer er niets gevonden wordt is het ondergaan van een onderzoek 

van belang. Middels een onderzoek kan een SOA uitgesloten worden, waardoor de angst 

hiervoor zal verminderen. Zedendelicten hebben binnen de SOA-poli van Amsterdam een eigen 

specialisatiegebied. Er wordt veel aandacht besteed aan de omgang en opvang van deze 

meisjes, waardoor een SOA-onderzoek zo prettig mogelijk gehouden wordt. Tevens wordt er 

bewust aandacht besteed aan het bieden van psychosociale steun en advies gegeven over een 

eventuele doorverwijzing.  

 

 

 

 


