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ABSTRACT  

 

Achtergrond: Seksueel geweld tegen mannen in Europa is een probleem dat slechts de laatste 

decennia een steeds toenemende academische en maatschappelijke aandacht krijgt. Er blijven 

echter hiaten in de kennis rond de prevalentie, determinanten en risicofactoren. Seksueel geweld 

is een belangrijk maatschappelijk- en volksgezondheidsprobleem dat een urgente aanpak 

vereist. Het kan destructief zijn voor het slachtoffer en zijn omgeving met ernstige korte en 

lange termijn gevolgen hebben op mentaal, psychiatrisch, lichamelijk, sociaal, seksueel en 

relationeel vlak.  

Methode: Er werd onderzoek gevoerd naar de verschillende aspecten van seksueel geweld tegen 

mannen in Europa door middel van een literatuurstudie op de databanken Pubmed, Web of 

Science en Google scholar. De resultaten hiervan werden gerapporteerd in de vorm van een 

systematic review.  

Doel: Het doel is een beeld proberen vormen van de prevalentie, determinanten, risicofactoren 

en types van seksueel geweld tegen mannen in Europa. We willen de focus specifiek leggen op 

mannelijke slachtoffers en het taboe hierrond helpen doorbreken.  

Resultaten: Het is onmogelijk om vanuit de literatuur een eenduidig cijfer te berekenen voor 

de prevalentie van seksueel geweld tegen mannen. De percentages variëren enorm door 

methodologische verschillen op vlak van definitie, setting, design, meetinstrumenten en 

bestudeerde populatie. Er is behoefte aan meer Europees onderzoek met een 

gestandaardiseerde, universele methodologie die het toelaat om verschillende studies met elkaar 

te vergelijken. De meeste studies schatten de algemene prevalentie onder en rond de 10%. Een 

significant verhoogde prevalentie werd waargenomen bij kinderen en een aantal subgroepen 

zoals gevangenen, gehandicapten, asielzoekers en homoseksuele mannen. Bij de determinanten 

onderscheiden we geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie, etniciteit, socio-economische status, 

slachtoffer-dader relatie, aantal daders, motivatie bij de dader, interne en externe 

belemmeringen, weerbaarheid van het slachtoffer en routine activiteiten. Bij de risicofactoren 

kunnen we een onderscheid maken tussen persoonlijke, familiale en omgevingsrisicofactoren. 

Specifieke risicogroepen werden aangetroffen zoals seksueel geweld bij homo-/biseksuele 

mannen, binnen een partnerrelatie, in instituties, in gevangenissen en bij asielzoekers. Men kan 

duidelijke aanwijzingen terugvinden voor de slachtoffer-dader en slachtoffer-slachtoffer cyclus 

en een significant effect op het gezin in de huidige literatuur. Het identificeren van de 
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risicofactoren, beschermende factoren en determinanten van de seksueel geweld cyclus is 

belangrijk om de cirkel te doorbreken. 

Conclusie: We kunnen hoofzakelijk concluderen dat er ondanks het groeiende onderzoek nog 

een lange weg te gaan is om het probleem volledig in kaart te brengen. Mythes en vooroordelen 

over mannelijke slachtoffers moet men blijven uitdagen en weerleggen in verdere studies zodat 

het taboe rond dit onderwerp kan terug gedrongen worden. Het onderzoek moet een 

uitgangspunt vormen voor educatie, bewustmaking, preventie- en interventieprogramma’s 

specifiek gericht op mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. 
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1. INLEIDING 

 

Voor deze masterproef werd een onderzoek verricht naar wat de literatuur ons kan vertellen 

over seksueel geweld tegen mannen in Europa. Hierin werd vooral de nadruk gelegd op de 

prevalentie, determinanten en risicofactoren. De masterproef werd tot stand gebracht binnen de 

masteropleiding geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent.  

Definitie seksueel geweld  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert seksueel geweld als: “Elke seksuele 

handeling, poging om een seksuele handeling te verkrijgen, ongewenste seksuele opmerkingen 

of toenaderingen, of daden om seksueel gedrag te verhandelen of andere daden tegen de 

seksualiteit van een persoon door middel van dwang; door elke persoon, ongeacht hun relatie 

tot het slachtoffer; in iedere setting, met inbegrip van maar niet beperkt tot huis en werk. Dwang 

kan duiden op verschillende mate van geweld, psychologische intimidatie, chantage, of 

bedreigingen met fysieke schade of niet verkrijgen van een baan / graad enz. Daarnaast kan 

seksueel geweld ook plaatsvinden wanneer iemand de toestemming niet kan geven, 

bijvoorbeeld omdat de persoon onder invloed is, gedrogeerd, slapend of wilsonbekwaam.” (1) 

Op juridisch vlak maakt het Belgisch strafwetboek onderscheid tussen ‘aanranding van de 

eerbaarheid’ en ‘verkrachting’. 

Artikel 373 van het Belgisch Strafwetboek: “De aanranding van de eerbaarheid, met geweld of 

bedreiging gepleegd op personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, wordt gestraft 

met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar. Wordt de aanranding gepleegd op de persoon 

van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft 

met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar). Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is 

de straf (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar.” 

Artikel 375 van het Belgisch Strafwetboek: “Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie 

van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in 

toestemt. Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van 

geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of 

een geestelijk gebrek van het slachtoffer.” Verkrachting wordt bestraft met opsluiting, de duur 

van de opsluiting is afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer.  
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Evolutie in literatuur over mannelijke slachtoffers  

Deze masterproef focust zich uitsluitend op mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. De 

slachtoffergroep werd onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën aangezien we hierin duidelijke 

verschillen merken op vlak van prevalentie, types, risicofactoren en determinanten. We 

onderscheidden kinderen, adolescenten en volwassen mannen.  

Seksueel geweld wordt meestal in verband gebracht met vrouwelijke slachtoffers, mede door 

de tweede feministische golf (1960-’80) (2, 3). Zowel in de grijze als academische literatuur 

lag de focus jarenlang uitsluitend op seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes door 

mannelijke daders (4-12). Ook vanuit culturele normen en het juridisch systeem werd uitgegaan 

van unilateraal seksueel geweld met de vrouw als slachtoffer en de man als dader. Het probleem 

van seksueel geweld tegen mannen werd hierdoor aan de kant geschoven. De laatste decennia 

zien we hierin grote veranderingen (11). Stijgende academische en media aandacht hebben het 

relatief prevalent seksueel geweld bij jongens en vervolgens ook bij volwassen mannen 

waargenomen en erkend (9). Huidig onderzoek en justitie richt zich nu ook naar mannelijke 

slachtoffers en vrouwelijke daders. Maar het aantal studies blijft onvolledig en ondergeschikt 

aan de studies over vrouwelijke slachtoffers. Onderzoek, hulp en ondersteuning van mannelijke 

slachtoffers loopt zo’n 20 jaar achter op vrouwelijke slachtoffers (5). Daarnaast valt het op dat 

er in de literatuur over mannen veel wordt terug gegrepen naar het uitgebreide onderzoek over 

seksueel geweld tegen vrouwen. Mythes en maatschappelijke overtuigingen over mannelijke 

slachtoffers blijven in mindere mate voort leven wat het voor sommige slachtoffers moeilijk 

maakt om hun seksueel geweld ervaring een plaats te geven of erover te praten (8).  

Gevolgen van seksueel geweld  

De huidige literatuur stelt dat seksueel geweld tegen mannen ernstige nadelige gevolgen kan 

hebben zowel op korte als lange termijn, ondanks het geloof bij sommigen in de samenleving 

dat mannen immuun zijn voor seksueel geweld (5, 7, 13). De meerderheid van de slachtoffers 

vertoont op een gegeven moment in hun leven matige tot ernstige symptomen (14). Het is van 

groot belang dat gezondheidswerkers en andere professionals die in aanraking komen met 

slachtoffers, bewust worden van het probleem en geconfronteerd worden met hun eigen geloof 

in mythes en vooroordelen over mannelijke slachtoffers (5, 15). Het vroeg identificeren en het 

correct opvangen en begeleiden van de slachtoffers heeft een positief effect op de lange termijn 

gevolgen (14, 16, 17). In dat opzicht is het belangrijk om onderzoek te doen naar de omvang 

van het probleem en de risicofactoren, types en determinanten. De gevolgen situeren zich op 

verschillende vlakken. We verdelen de korte en lange termijn effecten, die in de bestudeerde 
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literatuur beschreven en bewezen werden, onder in 5 domeinen: mentale, psychiatrische, 

lichamelijke, sociale, seksuele en relationele gevolgen (13, 18).  

1. Mentale gevolgen: zelfverwijt en schuldgevoel, laag zelfvertrouwen en zelfbeeld, 

vernedering en schaamte, kwaadheid, hopeloosheid, angst, problemen met mannelijke 

genderidentiteit, verminderd presteren op school of werk, prikkelbaarheid, verhoogde 

kwetsbaarheid, mentaal trauma (5, 11, 13, 16, 18-33). 
2. Psychiatrische gevolgen: depressie en dysthymie, PTSS, angststoornissen, alcohol- en 

drugsmisbruik, eetstoornissen, gedragsstoornissen (gewelddadig gedrag, delinquent 

gedrag, impulsief gedrag), zelfmoordneiging, zelfpijniging of zelfdestructief gedrag, 

dissociatieve stoornissen, somatoforme stoornissen (5, 9, 11, 13, 14, 16-27, 29, 31-38). 
3. Fysieke gevolgen: anogenitale letsels, rectale pijn of bloeding, traumatische proctitis, 

niet-perforerende mucosale letsels, laceraties van de anale sfincter, achtergebleven 

vreemde voorwerpen, transmurale perforatie van het rectosigmoïd colon, anale fissuren 

of schaafwonden, hematomen, Soa’s, chronische genitale en erectie pijn, chronische 

pelvische of abdominale pijn, lage urinaire tractus symptomen, gastro-intestinale 

problemen, urinaire incontinentie en dysurie. De afwezigheid van lichamelijke letsels 

sluit seksueel geweld niet uit (7, 13, 17, 36, 39, 40).  

4. Sociale gevolgen: negatieve effecten op het welzijn, verminderde participatie in de 

samenleving, gebrek aan vertrouwen, verminderde sociale vaardigheden, terugtrekking 

en emotionele afstandelijkheid (13, 16, 21, 23, 26, 31-33). 
5. Gevolgen op relationeel en seksueel vlak: geseksualiseerd gedrag bij kinderen, leeftijd 

ongepaste kennis op seksueel vlak, problemen met interpersoonlijke relaties, seksuele 

dysfunctie, problemen met het aangaan en onderhouden van relaties, meer scheidingen 

en huwelijksproblemen, hechtingsproblemen, onvermogen om bevredigende seksuele 

relaties op te bouwen, seksuele inactiviteit of net promiscuïteit, verwarring over 

seksuele oriëntatie (5, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 23-27, 29, 33, 34, 38). 

De uitgebreidheid van de gevolgen toont aan hoe destructief het seksueel geweld kan zijn voor 

de slachtoffers, maar ook voor de omgeving. De reactie op seksueel geweld is individueel 

verschillend en hangt af van de gebruikte coping strategieën, de veerkracht van het slachtoffer 

en de determinanten van het incident (14, 19, 41, 42). De nadelige gevolgen kunnen een manier 

zijn van negatieve coping met de traumatische gebeurtenis (41). De mentale 

gezondheidsproblemen zoals PTSS en depressie plaatsen slachtoffers in verhoogd risico op 
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dysfunctionele en seksueel gewelddadige relaties wat de kans verhoogt op later slachtoffer- en 

daderschap van seksueel geweld (14).  

De meerderheid van de studies focust zich op de korte en lange termijn gevolgen van seksueel 

geweld op kinderleeftijd. Het ervaren van seksueel geweld op jonge leeftijd creëert een situatie 

van machteloosheid en een gevoel van gebrek aan controle. Dit fungeert als stressor op de 

neurologische ontwikkeling (14, 33).  

De respons van mannen en vrouwen op seksueel geweld ervaringen is relatief gelijkaardig maar 

er blijven geslachtsverschillen in het omgaan met stressoren. Bij vrouwen wordt er meer 

internaliserend gedrag vastgesteld en mannen vertonen meer externaliserend gedrag als reactie 

op het trauma (9, 13, 14, 19, 25, 26, 33).  

Management van seksueel geweld  

Seksueel geweld is een volksgezondheidsprobleem dat een urgente aanpak vereist. De 

hierboven vermelde potentiële gevolgen kunnen verwoestend en invaliderend zijn voor het 

verdere leven van het slachtoffer (16, 34, 38, 43, 44). Het is van groot belang dat de slachtoffers 

zo goed mogelijk opgevangen, begeleid en opgevolgd worden door een multidisciplinair team 

(16, 18, 45-47). De aanpak moet zich concentreren op de therapeutische, forensische en 

psychologische noden van het slachtoffer (14, 39, 45).   

Om seksueel geweld tegen mannen terug te dringen is er nood aan primaire en secundaire 

preventieprogramma’s (14, 17, 34, 45, 48-50). In de literatuur worden er aanbevelingen 

opgesteld voor mogelijke strategieën maar het onderzoek naar preventie loopt achter op het 

onderzoek naar interventie en behandeling (34).  

Prevalentie  

Seksueel geweld tegen mannen is een alomtegenwoordig probleem in de wereld. In deze 

masterproef richten we ons specifiek op de prevalentie binnen Europa. We trachten een 

schatting te maken van het prevalentiecijfer door middel van verschillende prevalentiestudies 

met elkaar te vergelijken. Het prevalentiecijfer is een algemeen internationaal cijfer dat in staat 

moet zijn de omvang van het probleem in Europa te illustreren (51). Het incidentiecijfer (het 

aantal nieuwe gevallen per jaar) zou het huidig voorkomen van het probleem beter vastleggen 

maar het onderzoek richt zich gezien de beperkte methodologische mogelijkheden 

hoofdzakelijk op prevalentie- en zelden op incidentiegegevens (51).  
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Determinanten en risicofactoren 

Naast de prevalentie van seksueel geweld tegen mannen, willen we in deze literatuurstudie ook 

onderzoek doen naar de determinanten en risicofactoren en de daaruit voortvloeiende 

onderverdeling in verschillende types.  

Inzicht in de determinanten en risicofactoren is belangrijk om preventiestrategieën en 

screeningsprocessen op te starten. Men kan zo jongens of mannen identificeren die risico lopen 

op slachtoffer- en/of daderschap, maar ook risicovolle plaatsen en omstandigheden (17, 29, 34, 

46, 48, 52). Er wordt immers een betere outcome gezien bij vroege detectie, bescherming en 

behandeling van slachtoffers (16). 

De cyclus van seksueel geweld  

Tot slot bespreken we hoe we de determinanten en risicofactoren van seksueel geweld tegen 

mannen kunnen interpreteren door de life cycle approach. De term ‘cycle of sexual violence 

during life’ duidt op de evolutie van slachtoffer tot slachtoffer of dader, het effect op het gezin 

en de intergenerationele transmissie. In de literatuur wordt deze cyclus meer en meer bestudeerd 

maar er werd geen eenduidige definitie terug gevonden (22, 28, 42, 48, 52-57).  

Uit verschillende studies blijkt dat er binnen de dadergroep een verhoogd aantal slachtoffers 

van seksueel geweld schuilt in vergelijking met de algemene populatie. Verdere studies richten 

zich op de determinanten en risicofactoren van de slachtoffer-dader cyclus met als doel de cirkel 

te doorbreken door de risicofactoren te herkennen en aan te pakken (22, 28, 52-56, 58, 59).  

Uit onderzoek blijkt eveneens dat volwassen slachtoffers van seksueel geweld significant meer 

misbruik op kinderleeftijd doorgemaakt hebben dan niet-slachtoffers (11, 16, 26, 34, 48). 

Slechts een beperkt aantal studies bespreekt het effect van seksueel slachtofferschap op het 

gezinsleven.  

 

Na de vraagstelling en methodologie, wordt in het hoofdstuk resultaten achtereenvolgens dieper 

ingegaan op de prevalentie, de determinanten en risicofactoren en de life cycle approach van 

seksueel geweld tegen mannen in Europa.  
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2. VRAAGSTELLING EN METHODOLOGIE 

 

2.1 VRAAGSTELLING 

2.1.1 Onderzoeksvraag 

Deze masterproef gaat uit van volgende onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de types, de prevalentie en 

determinanten van seksueel geweld tegen mannen in Europa?’.  

2.1.2 Subonderzoeksvragen 

 De onderzoeksvraag werd onderverdeeld in drie subonderzoeksvragen: 

1. Wat is de prevalentie van seksueel geweld tegen mannen in Europa? 

2. Wat zijn de determinanten van en risicofactoren voor seksueel geweld tegen mannen in 

Europa?  

3. Hoe kunnen we de determinanten en risicofactoren interpreteren door de life cycle 

approach?  

2.1.3 Situering  

De onderzoeksvraag situeert zich in de Europese Unie (EU) van de 21ste eeuw. Hieronder 

verstaan we alle landen die lid zijn van de huidige EU, namelijk België, Bulgarije, Cyprus, 

Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 

Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Aangezien 

Noorwegen en Zwitserland geografisch in Europa liggen en een gelijkaardige westerse 

maatschappij hebben, werden ook zij opgenomen in de selectie. We bekijken het probleem dus 

in de Europese, westerse maatschappij en laten hierbij seksueel geweld binnen conflictgebieden 

buiten beschouwing. Er werd ook beroep gedaan op het overgrote aanbod aan artikels uit de 

Verenigde Staten.  

De literatuurstudie beperkt zich tot artikels gepubliceerd vanaf 2000. We onderzoeken dus de 

aspecten van seksueel geweld tegen mannen in de huidige samenleving.  

Onder de term ‘seksueel geweld’ verstaan we in deze literatuurstudie alle seksuele handelingen 

die onder geweld, dwang of met misbruik van een machtspositie uitgevoerd worden tegen de 

wil van de betrokkene. Er bestaan verschillende definities van seksueel geweld naargelang de 
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invalshoek en de context. We onderscheiden de termen seksueel misbruik, seksueel geweld en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gebruik van deze termen kende een evolutie door de 

jaren heen. In de literatuur worden seksueel misbruik en seksueel geweld vaak door elkaar 

gebruikt. We bemerken dat seksueel geweld een meer recentere term is die vooral de nadruk 

legt op het gewelddadige aspect. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een paraplubegrip 

waaronder seksueel misbruik en geweld vallen.  

2.2 METHODOLOGIE 

2.2.1 Zoekstrategie 

Een eerste kennismaking met het onderwerp gebeurde aan de hand van grijze literatuur en 

websites rond slachtoffers en daders van seksueel geweld tegen mannen. Het doel was een beeld 

te krijgen op de minder wetenschappelijke literatuur en de maatschappelijke context van het 

probleem. De zoektocht werd gestart op google met de zoektermen ‘seksueel geweld’, ‘seksueel 

misbruik’ gecombineerd met ‘tegen mannen’ of ‘mannelijke slachtoffers’. Dit bracht meer dan 

100.000 resultaten op. De websites met de meeste hits werden bekeken. Deze handelden 

voornamelijk rond slachtofferhulp in België en sensibilisering van de maatschappij. De 

brochure ‘Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld’ 

van het Belgisch Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd besteld en gelezen.  

Vervolgens werd er een inleidend wetenschappelijk literatuuronderzoek verricht op de 

databanken PubMed, Google Scholar en Web of Science. Hierdoor werd een eerste visie op de 

academische literatuur bekomen. Daarna werd een overzicht gemaakt van relevante zoektermen 

zodat een gestructureerde literatuurstudie aangevat kon worden. Toepasselijke MeSH (Medical 

Subject Headings)-termen werden opgezocht in de MeSH-databank op PubMed.  

Aanvankelijk was het moeilijk om relevante en recente artikels te vinden tussen het overgrote 

aantal artikels over seksueel geweld. De meeste studies en reviews over seksueel geweld tegen 

mannen waren niet-Europees of verouderd. Er slopen ook veel artikels over vrouwelijke 

slachtoffers tussen de zoekresultaten. De zoekopdracht werd verfijnd door de zoekresultaten te 

sorteren volgens ‘relevantie’ in de databanken PubMed en Web of Science. Bij een meer 

gespecifieerd onderzoek in functie van de subonderzoeksvragen, konden meer relevante artikels 

gevonden worden.  

Een groot deel van de artikels werd gevonden aan de hand van de sneeuwbalmethode. In dit 

opzicht werden alle literatuurreferenties en citaties van interessante artikels gecontroleerd.  
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Een eerste selectie uit de gevonden artikels werd gemaakt door een filter toe te passen op taal 

en datum van publicatie. Enkel Engels- en Nederlandstalige artikels kwamen in aanmerking 

voor inclusie omwille van een beperking in taalkennis. Daarnaast werd de publicatiedatum 

begrensd vanaf het jaar 2000. Aangezien de onderzoeksvraag zich situeert in Europa, werd er 

ook een tweede selectie doorgevoerd op basis van het land of werelddeel. Een laatste selectie 

gebeurde na het lezen van het abstract, waarbij nagegaan werd of het artikel wel degelijk past 

in de gekozen vraagstelling. De meest relevante en recente artikels werden bijgevolg 

overgehouden. 

In bijlage 1 kan men een overzichtstabel en een flowchart vinden van de gebruikte databanken 

en zoektermen. Beiden werden opgesteld bij het beëindigen van de initiële literatuurstudie in 

juni 2014.  

2.2.2 Gebruikte databases 

De academische literatuurstudie werd uitgevoerd op de elektronische databanken PubMed, 

Google Scholar en Web of Science. PubMed is een zoekrobot voor biomedische literatuur die 

de MEDLINE-databank en de online boeken van NCBI doorzoekt. Google Scholar en Web of 

Science doorzoeken wetenschappelijke artikelen en boeken uit verschillende disciplines. 

PubMed werd vooral gebruikt voor het opzoeken van medische literatuur, Google Scholar en 

Web of Science eerder voor sociologische en juridische literatuur. Veel artikels kwamen terug 

op de verschillende databanken. Bij het opzoeken van de grijze literatuur werd gebruik gemaakt 

van de zoekmachine Google.  

2.2.3 Gebruikte zoektermen 

Volgende MeSH- en zoektermen werden voornamelijk gehanteerd in de academische 

literatuurstudie: ‘Sexual violence’, ‘Sexual abuse’, ‘Rape’, ‘Sex offenses’, ‘Sexual 

harassment’, ‘Sexual dysfunctions’, ‘ Child sexual abuse’, ‘Domestic violence’, ‘Male’, ‘Men’, 

‘Boy’, ‘Child’, ‘Adolescent’, ‘Adult’, ‘Homosexuality’, ‘Male victim’, ‘Male victimization’, 

‘Prevalence’, ‘Risk factor’, ‘Life cycle’, ‘Clinical signs’, ‘Clinical management’. 

Deze zoektermen werden gecombineerd met de booleaanse operatoren AND, OR en NOT. 

Sporadisch voegden we ook andere termen aan de zoekopdracht toe. Zo bijvoorbeeld werden 

artikels over de prevalentie opgezocht door middel van de zoekterm ‘Prevalence’ en 

zoektermen in verband met de drie leeftijdscategorieën. Voor de riscifactoren en determinanten 

werden verschillende combinaties van zoektermen aangewend en werden extra zoektermen 
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zoals ‘Church’, ‘Clerics’, ‘Prison’, ‘Domestic violence’, ‘Homosexuality’, ‘MSM’, ‘LGBT’, 

‘Paedophilia’, ‘Sexual dysfunctions’, ‘IPV’ en ‘Male sex work’ toegevoegd aan de 

zoekopdracht. Om publicaties over het klinische aspect op te zoeken, werd er gebruik gemaakt 

van de termen ‘Clinical signs’ en ‘Clinical management’. 

Aanhalingstekens werden voornamelijk gebruikt op de databank Google Scholar.  

De resultaten van de zoekopdrachten werden vergeleken en geselecteerd aan de hand van de 

vooropgestelde inclusiecriteria. 

2.2.4 Extractie van informatie  

De behouden artikels na bovenstaande zoekstrategie werden volledig gelezen en de 

belangrijkste informatie werd samengevat in het Nederlands. De artikels werden per thema 

bekeken waarna de essentie uit de samengevatte artikels in een hoofdstuk van de resultaten 

werd gegoten. De bevindingen uit de studies werden uitvoerig vergeleken met elkaar naar 

gelijkenissen en verschillen. Er werd ook gelet op de gebruikte methodologie, inclusie- en 

exclusie criteria in de onderzoeken. Bij het opstellen van de resultaten werd een beter zicht 

verkregen op de literatuur wat leidde tot het weglaten van enkele artikels uit de initiële selectie 

en het toevoegen van extra artikels.  
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3. DOELSTELLING  

 

Het doel van deze masterproef is een beeld proberen vormen van de prevalentie, determinanten, 

risicofactoren en types van seksueel geweld tegen mannen in Europa. We willen 

onbevooroordeeld de focus leggen op mannelijke slachtoffers en het taboe hierrond helpen 

doorbreken.  

Met de eerste subonderzoeksvraag (“Wat is de prevalentie van seksueel geweld tegen mannen 

in Europa?”) trachten we de omvang van het probleem in de Europese maatschappij in te 

schatten. We bekijken de prevalentie zowel algemeen als per leeftijdscategorie.  

Met de tweede subonderzoeksvraag (“Wat zijn de determinanten van en risicofactoren voor 

seksueel geweld tegen mannen in Europa?”) willen we de risicofactoren en determinanten van 

het seksueel geweld tegen mannen onder de loep nemen. We vragen ons hierbij af in welke 

situaties, plaatsen en groepen het seksueel geweld meer voorkomt. Daarnaast exploreren we 

wie er meer risico loopt en waarom. De risicofactoren en determinanten zijn belangrijk om het 

probleem te situeren en om een gerichte aanpak uit te stippelen.  

In de derde subonderzoeksvraag (“Hoe kunnen we de determinanten en risicofactoren 

interpreteren door de life cycle approach?”) staat de life cycle approach voor de evolutie van 

slachtoffers naar slachtoffer of dader van seksueel geweld. We willen door deze lens naar 

seksueel geweld tegen mannen kijken. Daarnaast trachten we ook de invloed van het mannelijk 

slachtoffer op zijn gezin en zijn omgeving te onderzoeken.  

Er wordt een link gelegd naar de klinische tekens, klachten en psychologische gevolgen 

enerzijds en naar het management en de preventie van seksueel geweld anderzijds. We willen 

gezondheidswerkers en professionals bewust maken van de prevalentie, determinanten, 

risicofactoren en nadelige gevolgen van het probleem. Er dienen preventie- en 

interventiestrategieën opgesteld te worden die zich specifiek richten op mannelijke slachtoffers.  

Met deze masterproef willen we dus kort samengevat de sociologische, psychologische en 

medische aspecten van seksueel geweld tegen mannen in Europa onderzoeken door middel van 

een literatuurstudie en de resultaten hiervan rapporteren in de vorm van een systematic review.  
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4. RESULTATEN 

1. Wat is de prevalentie van seksueel geweld tegen mannen in Europa? 

1.1 De uitdagingen en beperkingen bij prevalentiestudies  

Het is onmogelijk om vanuit de literatuur een eenduidig cijfer te berekenen voor de prevalentie 

van seksueel geweld tegen mannen. De meeste studies geven tegenstrijdige resultaten die, 

omdat ze niet kunnen worden verenigd, het onmogelijk maken om duidelijke cijfers te 

verstrekken over de omvang van het probleem (51). Het is wel belangrijk om te stellen dat 

seksueel geweld tegen mannen in Europa relatief frequent voorkomt en maatschappelijk 

belangrijk is in elke leeftijdscategorie. Het ontbreken van concrete prevalentiegegevens en de 

moeilijkheden bij het vergelijken van de studies hebben verschillende oorzaken.  

1.1.1 Gebrek aan Europese prevalentiestudies 

Eerst en vooral werd er geen enkele recente (Engels- of Nederlandstalige) Europese 

prevalentiestudie gevonden. De studies worden voornamelijk uitgevoerd op lokaal of nationaal 

vlak en de meerderheid van de prevalentiestudies komt uit de Verenigde Staten (VS). Bijgevolg 

werden studies van verschillende Europese landen en de VS opgenomen in de literatuurstudie. 

We veronderstellen dat we het onderzoek uit Westerse landen kunnen doortrekken naar andere 

Westerse landen en dus ook Europa. Er werden immers gelijkaardige patronen gevonden in de 

geschatte prevalentie en determinanten van seksueel geweld tegen mannen en deze landen 

vertonen een gelijkaardige ontwikkelingsgraad, socio-economische status en culturele normen 

(40, 60).  

1.1.2 Gebrek aan methodologische eenvormigheid 

Er is een grote variatie in de prevalentiestudies en de geschatte prevalentiecijfers door een 

gebrek aan methodologische eenvormigheid. De methodologische verschillen uiten zich op vier 

vlakken, namelijk de gehanteerde definitie van seksueel geweld, de setting van de studie, het 

design en de meetinstrumenten en de onderzochte populatie. Hierdoor wordt het onmogelijk 

om studies met elkaar te vergelijken. Er is behoefte aan een universele methode voor onderzoek 

naar de prevalentie van seksueel geweld tegen mannen (9, 11-13, 17, 26, 28, 36, 40, 51, 60, 61). 
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Definitie 

De definitie van seksueel geweld tegen mannen en de criteria voor het indelen van slachtoffers 

variëren van studie tot studie (51). Het verschil ligt in wat gekwalificeerd wordt als seksueel 

geweld en welke seksuele handelingen, van niet-contactueel tot gewelddadige verkrachting, 

geïncludeerd worden (13, 34, 60). Hierdoor kunnen de definities uiteenlopen van een brede, 

soms vage omschrijving van ongewenste seksuele handelingen tot meer restrictieve 

omschrijvingen en juridische definities van verkrachting (13). Het gebruik van een brede, in 

tegenstelling tot beperkte, definitie geeft aanleiding tot een hoger prevalentiecijfer (13, 36, 60).  

Setting 

De setting van de studie kan effect hebben op de resultaten (13, 40). Er kan een verschil gezien 

worden naargelang de institutie die het onderzoek publiceert: medisch, juridisch of sociologisch 

(11, 40). Verder kunnen de resultaten beïnvloed worden door de plaats waar de studie wordt 

uitgevoerd of door een lokale versus nationale steekproef (51).  

Bij de juridische invalshoek wordt seksueel geweld gedefinieerd op basis van het stellen van 

strafbare feiten en dus op basis van criteria die losstaan van het slachtoffer (11). De juridische 

definitie verschilt meestal naargelang het land van de studie. Vroeger omvatten juridische 

definities van verkrachting vaak uitsluitend vaginale penetratie door een penis waardoor 

mannelijke slachtoffers en vrouwelijke daders automatisch uitgesloten werden. Door het 

groeiende bewustzijn in de voorbije decennia werden deze juridische definities aangepast en 

kunnen ook mannelijke slachtoffers zich wenden tot het juridisch systeem (7, 8, 11). 

Sociologische benaderingen gaan meer uit van een maatschappelijk perspectief (11). De 

medische en psychologische invalshoek in klinische studies hecht dan weer veel belang aan het 

belevingsaspect en de psychologische en somatische gevolgen (11).  

Design en meetinstrumenten 

Naast de definitie en setting, spelen ook het design en de soort meetinstrumenten een rol in de 

methodologie (11, 13, 51, 60). De meeste studies maken gebruik van een retrospectief 

studiedesign met zelf-rapportage vragenlijsten die face-to-face, telefonisch of elektronisch 

worden afgenomen (60). De soorten vragen en de manier waarop ze gesteld worden, kunnen 

een effect hebben op de antwoorden van de respondenten (9, 13, 28, 51, 60). De nadelen van 

deze retrospectieve studies zijn het tekort aan gegevens over de huidige incidentie, veel vals 

negatieven en een vertekende perceptie of re-interpretatie van het seksueel geweld door tijd, 

amnesie of dissociatie (51). Er is bovendien een gebrek aan gestandaardiseerde en geslacht 

specifieke meetinstrumenten voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Vaak worden 
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dezelfde vragenlijsten, die specifiek opgesteld werden voor vrouwelijke slachtoffers, gebruikt 

voor mannen (13, 51).  

Naast retrospectieve vragenlijsten, zijn er ook studies die gebruik maken van medische of 

criminologische dossiers voor hun onderzoek (12, 24, 40). De meerderheid van de mannelijke 

slachtoffers meldt echter het seksueel geweld niet aan politie of gezondheidsmedewerkers (5, 

7, 12, 13, 26, 35, 40). Bijgevolg kunnen medische en criminologische data een lager geschatte 

prevalentie suggereren in vergelijking met epidemiologisch onderzoek door middel van zelf-

rapportage enquêtes. Ze kunnen wel een goede aanvulling zijn voor prevalentiegegevens en ze 

zijn geschikt voor onderzoek naar de determinanten en gevolgen van seksueel geweld (12).  

Studiepopulatie en steekproef 

De vierde methodologische factor die effect kan hebben op de berekende prevalentiegegevens 

is de onderzochte populatie (11-13, 51, 60, 61). Enerzijds richten sommige studies zich 

specifiek op een subgroep zoals bijvoorbeeld gevangenen, psychiatrische patiënten, 

gehandicapten, asielzoekers of homoseksuelen (13, 62). Anderzijds zijn er studies die een 

steekproef kiezen representatief voor de algemene populatie. Bij subgroepen met een gekend 

verhoogd risico op seksueel geweld liggen de prevalentiecijfers hoger (13, 61).  

1.1.3 Onderrapportage door mannelijke slachtoffers  

De laatste en waarschijnlijk belangrijkste beïnvloedende factor op de prevalentiegegevens, is 

de onderrapportage van seksueel geweld incidenten door mannelijke slachtoffers. Uit studies 

blijkt dat de meerderheid van de mannelijke slachtoffers nooit of niet direct met hun verhaal 

naar buiten komt (5, 7, 9, 12, 13, 34, 36, 40, 51, 60). Men spreekt over “dark figure” of het 

percentage incidenten dat niet wordt aangegeven (40). Er zijn verschillende, individueel 

afhankelijke redenen mogelijk voor het verzwijgen van seksueel geweld. Angst voor negatieve 

reacties houdt veel slachtoffers tegen om naar voor te komen met hun verhaal (5, 61). Sommige 

slachtoffers hebben schrik van de dader of van de potentiële gevolgen voor de dader na het 

rapporteren van het seksueel geweld (51). De meerderheid van de slachtoffers kent de dader, 

meer nog de slachtoffers kunnen een afhankelijke relatie hebben met de dader zoals bij seksueel 

geweld door een partner of kindermisbruik door een verzorgend figuur (5, 8, 10, 11, 21, 24, 35, 

40, 46, 51). Een andere mogelijke reden voor het geheimhouden van seksueel geweld is 

schaamte. Mannelijke slachtoffers kunnen zich schamen of schrik hebben om bestempeld te 

worden als homoseksueel of zwak (11, 51). Er is soms sprake van twijfels over hun 

genderidentiteit en/of seksuele oriëntatie en genderrolverwarring. (5, 7, 9, 13, 21, 23). Dit in 
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combinatie met het feit dat mannelijke slachtoffers vaker beschuldigd worden van het zelf 

uitlokken van het seksueel geweld (5, 7, 8, 51). Een laatste mogelijke verklaring die in enkele 

studies naar voor gebracht werd, is ontkenning. Sommige slachtoffers zien niet in dat hun 

seksuele ervaring een vorm van seksueel geweld is (5, 7, 13, 21, 34, 51). Dit kan een gevolg 

zijn van de sociale houding en stereotypes over de genderrol van mannen in de Westerse 

maatschappij (8, 12, 13, 51). Anderzijds kan het slachtoffer mogelijks niet in staat zijn om te 

beseffen wat hem overkomen is. In de literatuur spreekt men over een “compliant” slachtoffer. 

Deze slachtoffers beschouwen de ervaring als vrijwillig en zien zichzelf niet als slachtoffer 

(34).  

De angst, schaamte en ontkenning kunnen een reactie zijn op mythes rond seksueel geweld 

tegen mannen die leven in de Westerse maatschappij. Deze mythes stammen uit de traditionele 

kijk op mannelijkheid waarin de man gezien wordt als sterk, assertief, seksueel dominant en 

heteroseksueel (5). Hieruit volgt onwetendheid en ongeloof omtrent mannelijke slachtoffers 

van seksueel geweld. Zo ontstaan ongegronde overtuigingen dat mannen geen slachtoffer 

kunnen worden en geen fysieke of emotionele schade kunnen ervaren. Deze mythes zorgen 

ervoor dat het probleem en de impact worden geminimaliseerd. Daarbij krijgen of geven 

slachtoffers zichzelf de schuld (4, 5, 7, 8, 13, 51, 60). 

1.1.4 Stellingen rond de prevalentie van seksueel geweld tegen mannen 

De meerderheid van de studies geeft aan dat de prevalentie van seksueel geweld tegen vrouwen 

significant hoger is dan tegen mannen (6, 8-11, 24, 26, 34, 51, 60). Het prevalentieverschil uit 

zich nog meer bij volwassen slachtoffers dan bij slachtoffers op kinderleeftijd (9, 36). Men stelt 

dat vrouwen uit elke leeftijdscategorie gemiddeld gezien 1,5 tot 5,5 keer meer kans hebben om 

slachtoffer te worden dan mannen (8, 24, 60). Gezien de verschillende perspectieven, 

methodologische tekortkomingen en discrepanties in studies kunnen we dit niet met zekerheid 

besluiten. Deze bedenking werd ook gemaakt door Straus M. binnen het gebied van intiem 

partnergeweld. Straus M. et al ontwierpen in 1996 de Conflict Tactics Scales of CTS2, een 

frequent gebruikt maar ook bekritiseerd meetinstrument voor intiem partnergeweld. In meer 

dan 200 studies die de CTS2 toepasten voor hun onderzoek werd gender symmetrie gevonden 

voor daderschap van partnergeweld. Ook de prevalentiegegevens over mannelijke slachtoffers 

lijken parallel aan deze over vrouwelijke slachtoffers, voornamelijk bij minder ernstig geweld. 

Dit draagt bij tot de discussie dat het gebruik van verschillende schalen aanleiding geeft tot 

verschillende conclusies in de studies. Onderzoekers met uiteenlopende perspectieven over 

mannelijke dominantie in seksueel geweld gebruiken meestal andere samples en 
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meetinstrumenten waardoor men tot verschillende conclusies en bevindingen komt op vlak van 

gender symmetrie of asymmetrie (63-66). 

Een tweede bemerking is dat de prevalentie het hoogst wordt geschat bij kinderen (9, 11, 12, 

35, 36, 40, 51). Ook bij volwassen seksueel geweld lijken vooral de jongere leeftijdsgroepen 

het meest getroffen (7, 8, 11, 12, 21, 26).  

Een Spaanse meta-analyse (Pereda N., Guilera G., Forns M. et al; 2009) kwam tot de conclusie 

dat seksueel geweld tegen mannen minder voorkomt in Europa dan in andere werelddelen, dit 

werd niet besproken in andere artikels. In dezelfde meta-analyse werd eveneens een hogere 

prevalentie in socio-economische achtergestelde landen vastgesteld (51, 60). 

Uit de vergelijking van de verschillende prevalentiegegevens, bemerken we tot slot dat de 

meeste studies de algemene prevalentie onder de 10% schatten (7, 36, 51, 60).  

Voor de verdere bespreking van de prevalentie, maken we een onderscheid in de drie 

leeftijdscategorieën (kinderen, adolescenten en volwassenen). De meeste studies spitsen zich 

toe op één leeftijdsgroep, gewoonlijk seksueel geweld bij kinderen (child sexual abuse - CSA) 

of seksueel geweld bij volwassenen (adult sexual abuse - ASA). Een kleine minderheid richt 

zich specifiek op adolescente populaties.  

Een overzichtstabel van de geschatte prevalentiecijfers per leeftijdscategorie en per artikel is 

opgenomen in bijlage 2.  

1.2 Prevalentie bij kinderen 

Seksueel geweld bij kinderen is een niet te onderschatten, internationaal probleem voor de 

maatschappij, de volksgezondheid en de kinderen zelf (51). Onder de mannelijke slachtoffers 

kent deze leeftijdsgroep de hoogste prevalentie (9, 11, 12, 35, 36, 40, 51). Het meeste 

kindermisbruik heeft plaats tijdens de pre-puberale jaren, voornamelijk tussen 8 en 12 jaar (12, 

24, 51).  

Er is geen consensus rond de bovengrens van deze leeftijdscategorie wat het vergelijken van 

prevalentiegegevens verhindert. De ene studie stelt de grens gelijk aan de overgang van de 

kindertijd naar de puberteit, dus rond 12 tot 14 jaar. Anderen leggen de grens hoger en eerder 

gelijk aan de overgang naar de jongvolwassenheid, dus rond 16 tot 18 jaar. Deze laatste 

leeftijdsgrens overlapt met de categorie van adolescente jongens. Er is een duidelijk verschil 

tussen pre-puberaal seksueel geweld enerzijds en puberaal en adolescent seksueel geweld 

anderzijds op vlak van prevalentie en determinanten van het incident, het slachtoffer en de dader 
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(12). Het is echter moeilijk om hier een vaste leeftijd op te plakken aangezien het meer om een 

geleidelijke, individuele overgang van ontwikkelingsfases gaat.  

Bij studies met een juridische invalshoek wordt de leeftijdsgrens gelegd op de juridische grens 

tussen seksuele minder- en meerderjarigheid (8, 11, 13). Deze juridische grenzen verschillen 

van land tot land. In België spreekt het Strafwetboek over aanranding van de eerbaarheid bij 

elke seksuele handeling onder de 16 jaar. Geslachtsgemeenschap met penetratie bij min-14-

jarigen wordt door de wet gelijk gesteld aan verkrachting, zelfs wanneer de jongere ermee 

instemt.  

Kinderen verschillen van oudere slachtoffers door hun afhankelijke status en het onvermogen 

om in te stemmen of nee te zeggen. Dit maakt seksuele handelingen bij kinderen altijd zowel 

strafrechtelijk als maatschappelijk verkeerd, zelfs als het kind niet fysiek of emotioneel 

beschadigd lijkt te zijn door het misbruik (34, 51). 

Europa en wereldwijd 

In een review van Johnson CF uit 2004 werd de algemene prevalentie van seksueel geweld bij 

jongens geschat tussen 3 en 16%. Meer specifiek werden prevalentiegegevens uit andere studies 

vermeld, waaronder een Europees prevalentiecijfer van seksueel geweld bij jongens onder de 

16 jaar tussen 1 en 15% en onder de 18 jaar tussen 3 en 10% (17). In een artikel van Pereda N., 

Guilera G., Forns M. et al (2009) werd een vergelijking gemaakt tussen prevalentiegegevens 

van seksueel geweld tegen kinderen uit een review van Finkelhor (1994) en deze uit meer 

recente publicaties. Finkelhor vond een range van 3 tot 29% wereldwijd, hij suggereert dat het 

vastleggen van de prevalentie van seksueel geweld tussen de 5 en 10% een redelijk statistisch 

gemiddelde is. De recentere 38 publicaties verspreid over 21 verschillende landen vertoonden 

een range aan prevalentiegegevens van 0 tot 60% bij mannen. De meerderheid van de studies 

schat de prevalentie van seksueel misbruik van jongens onder de 10%. De auteurs bemerkten 

ook dat de prevalentie sinds 1994 vrij gelijkaardig is gebleven wat wijst op een algemeen 

patroon dat constant blijft over de jaren (60). Dezelfde Spaanse auteurs publiceerden nog een 

tweede review in 2009 over seksueel geweld voor de leeftijd van 18 jaar. Er werden 65 artikels 

uit 22 landen opgenomen in deze review. Het berekende gemiddelde voor de prevalentie van 

seksueel geweld tegen jongens jonger dan 18 jaar was 7,9% (51). 

Verenigde staten van Amerika  

De Amerikaanse auteur Porche D. stelt in zijn artikel (2005) dat één op de zes jongens seksueel 

misbruikt wordt voor de leeftijd van 16 jaar (21). Een Amerikaanse review (Olafson E., 2011) 

schat het percentage van seksueel geweld tegen jongens op 7,6%. De range van 
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prevalentiecijfers gemeten door de retrospectieve studies die opgenomen werden in de review, 

ligt tussen 2 en 29% (34). Nog een andere Amerikaanse review (Valente S.,2005) situeert dan 

weer de prevalentierange van seksueel geweld tegen jongens tussen 4 en 16% (61).  

België  

Er werden twee Belgische studies in de literatuurstudie opgenomen. De eerste studie van het 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2010 stelde vast dat 3,2% van de mannen 

ooit slachtoffer is geweest van ongewenste seksuele aanrakingen of betrekkingen voor de 

leeftijd van 18 jaar (35). In de Belgische studie Sexpert werd ook een hoofdstuk gewijd aan 

seksueel grensoverschrijdend gedrag (Hellemans S., Buysse A.; 2013). Hierin constateerde men 

dat 10,7% slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de leeftijd van 

18 jaar, waarvan 6,3% van de eenmalig en 4,4% meermaals (11).  

1.3 Prevalentie bij adolescenten en jongvolwassenen  

In enkele studies bespreekt men specifiek seksueel geweld bij mannelijke adolescenten en 

jongvolwassenen (6, 9, 10, 13, 24, 34, 36). Ook hier is er onenigheid over de leeftijdsgrenzen 

en kan er geen eenduidig prevalentiecijfer voor seksueel geweld weergegeven worden. Binnen 

deze leeftijdscategorie wordt er vooral onderzoek gedaan in de studentenpopulatie. Deze 

populatie blijkt een verhoogd risico te hebben voor seksueel geweld (6, 10, 26). In de 

adolescente en jongvolwassen groep speelt intoxicatie een grote rol. Vaak zijn slachtoffer en/of 

dader onder de invloed van alcohol of drugs (10, 12, 13). In vergelijking met kinderen treedt 

het seksueel geweld vooral op in de vorm van datinggeweld of tijdens en na feestjes (10).  

Europa  

Een Duitse studie (Krahé B., Berger A.; 2013) bij eerste jaar universiteitsstudenten met een 

gemiddelde leeftijd van 21,79 jaar leidde uit hun vragenlijsten een prevalentie van 19,4% af. 

Slachtofferschap van seksueel geweld was significant hoger bij mannen die zowel seksueel 

contact hadden met mannen als met vrouwen (6). In de studie van Sundaram V., Laursen B. en 

Helweg-Larsen K. uit Denemarken (2008) rapporteerde 1% van de jongens tussen 14 en 16 jaar 

minstens 1 incident van gedwongen seksuele activiteit. Het lage percentage in deze studie kan 

verklaard worden door het gebruik van een strikte definitie en een kleine leeftijdsgroep (9). 

Verenigde Staten van Amerika  

In het literatuuronderzoek van een Amerikaanse studie over seksueel geweld bij volwassen 

mannen (Elliot D., Mok D., Briere, J.; 2004) vond men een iets hogere prevalentie, namelijk 
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8,3%, bij de studentenpopulatie in vergelijking met de algemene volwassen populatie (26). Een 

andere Amerikaanse studie (Hines D., Armstrong J., Palm Reed K. et al; 2012) stelde vast dat 

3,2% van de mannelijke studenten slachtoffer is geweest van seksueel geweld (10).  

1.4 Prevalentie bij volwassenen 

De minst prevalente leeftijdscategorie is de volwassen slachtoffergroep. Binnen deze 

leeftijdsgroep worden de jongste volwassenen het meest getroffen. De gemiddelde leeftijd van 

deze slachtoffers ligt bijgevolg tussen de 20 en 30 jaar (7, 8, 11, 12, 21, 26). De jongste 

leeftijdsgroep overlapt met de adolescenten en jongvolwassen populatie. Het verschil in 

gespecifieerde leeftijd van meerderjarigheid maakt het moeilijk om de prevalentiegegevens te 

vergelijken. Hoe lager de ondergrens, hoe hoger de geschatte prevalentie (13). Het seksueel 

geweld bij volwassen slachtoffers lijkt sterk geconcentreerd bij selecte groepen. Zo zien we een 

significant hogere prevalentie bij homo- en biseksuelen, gevangenen, veteranen, asielzoekers 

en mannen die fysische of psychologische gezondheidszorg opzoeken (13, 61, 62). 

Europa  

Een review uit het Verenigd Koninkrijk (Davies M., 2002) vermeldt prevalentiegegevens tussen 

de 7,2% tot 16%. Hogere prevalentiecijfers, tussen 12% en 27,6%, werden gevonden voor 

homoseksuele mannen (5). Een recenter review uit het Verenigd Koninkrijk (McLean I., 2012) 

onderzocht man-op-man verkrachting. Hierin werd de prevalentie in Westerse landen geschat 

op 5-10% (7). De studie van Sundaram V., Laursen B. en Helweg-Larsen K. uit Denemarken 

(2008) vond dat 2% van de volwassen mannen minstens 1 ervaring van gedwongen seksuele 

activiteit had doorgemaakt (9).  

Verenigde Staten van Amerika  

Een Amerikaanse review (Porche D.,2005) rapporteerde dat uit nationale enquêtes bleek dat 

12% van de mannen een vorm van ongewenste seksuele handeling had ervaren (21). Een tweede 

Amerikaanse review van Peterson, Z., Voller E., Polusny M. et al (2011) benadrukte vooral de 

brede variatie in prevalentiegegevens naargelang de methode en onderzochte populatie. Er werd 

een range gevonden van 0,2 tot 30% voor volwassen seksueel geweld (13). Een derde review 

(Bullock C., Beckson M.; 2011) van retrospectieve studies toonde aan dat 3 tot 7% van de 

mannen een geschiedenis van seksueel geweld tijdens de volwassenheid rapporteerde (8). In 

het literatuuronderzoek van een Amerikaanse studie over seksueel geweld bij volwassen 

mannen (Elliot D., Mok D., Briere, J.; 2004) vond men een prevalentierange tussen 0,6 en 7,2%. 
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In de studie zelf werd berekend dat 3,8% van de mannen uit de steekproef sinds hun 18 jaar 

slachtoffer waren geworden van seksueel contact door bedreiging of fysieke dwang (26). 

België  

In de twee Belgische studies werd eveneens onderzoek gedaan naar de prevalentie van seksueel 

geweld tegen mannen na de leeftijd van 18 jaar. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 

en mannen stelde in 2010 vast dat 0,8% van de mannen tussen 18 en 75 jaar slachtoffer is 

geweest van ongewenste seksuele aanrakingen of betrekkingen (35). In Sexpert rapporteerde 

men dat 2,4% slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag na de leeftijd van 

18 jaar, waarvan 1,7% van de mannen eenmalig en 0,7% meermaals (11).  

Lifetime prevalentie  

Enkele studies spreken uitsluitend over de lifetime prevalentie van seksueel geweld. Bij dit 

soort prevalentiegegevens situeert de meerderheid van de incidenten zich voor de leeftijd van 

18 jaar. In het literatuuronderzoek van een Amerikaanse, criminologische studie (Choudhary 

E., Gunzler D., Tu XM et al; 2012) werd een lifetime prevalentierange tussen 0,6 en 22,2% 

aangegeven (12). Een Nederlands studie (Beck J., Bekker M., van Driel M. et al; 2011) bij 

patiënten in een urologische polikliniek vond een voorgeschiedenis van seksueel geweld bij 

2,1% van de mannelijke patiënten. In het literatuuronderzoek van deze studie schatte men de 

prevalentie in de Westerse samenleving tussen 8 en 10% in de algemene populatie (36).  

2. Wat zijn de determinanten en risicofactoren voor seksueel 

geweld tegen mannen in Europa?  

2.1 Determinanten  

Determinanten zijn factoren die bepalend zijn voor of invloed hebben op seksueel geweld tegen 

mannen. We delen de determinanten onder in drie groepen: determinanten van het slachtoffer, 

de dader en het incident.  

2.1.1 Determinanten van het slachtoffer  

De determinanten van het slachtoffer bepalen het risico en de weerbaarheid van het slachtoffer 

en hebben ook invloed op de aard van het seksueel geweld.  
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Geslacht  

Bij seksueel geweld wordt er steevast een onderscheid gemaakt tussen mannelijke en 

vrouwelijke slachtoffers. Ondanks enkele gelijkenissen op vlak van risicofactoren en gevolgen, 

zijn er ook grote verschillen tussen de beide geslachten gelinkt aan de fundamentele 

lichamelijke en mentale verschillen tussen mannen en vrouwen.  

Daarnaast zijn ook genderrollen van belang bij seksueel geweld. De traditionele sociale visie 

op mannen als het sterke, assertieve en dominante geslacht zorgt ervoor dat het probleem en de 

impact van seksueel geweld tegen mannen geminimaliseerd of ontkend wordt. Als gevolg van 

het bagatelliseren van mannelijke slachtoffers kunnen ze zich minder vrij voelen om te praten 

over hun seksueel geweld ervaring of steun te zoeken (4-7, 9, 13, 19, 26, 27).  

Leeftijd 

Bij slachtoffers op kinderleeftijd wordt er meer intra-familiaal seksueel geweld en misbruik in 

instellingen vastgesteld (46, 61, 67). Pedoseksualiteit komt voor in de dadergroep van kinderen 

(28, 46, 53, 57). Sommige studies bemerkten dat de daders vaak jonger zijn en zelf een 

voorgeschiedenis van seksueel geweld hebben in vergelijking met de daders van seksueel 

geweld tegen volwassen mannen (28, 53, 54, 68).  

De slachtoffers op volwassen leeftijd rapporteren dan weer meer geweld door vreemden (5, 8). 

We krijgen te maken met seksueel geweld in gevangenissen, binnen een partnerrelatie en op de 

werkvloer.  

Seksuele oriëntatie van het slachtoffer 

Bij de adolescente en volwassen slachtoffers kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 

homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele slachtoffers. Enkele studies focussen zich 

specifiek op de homoseksuele slachtoffergroep (2, 4, 6, 69, 70). Homoseksuele mannen worden 

kwetsbaarder geacht voor seksueel geweld, aangezien mannen frequent dader zijn en homo’s 

zich richten op mannen voor seksueel contact (4, 69, 70). Dit is vergelijkbaar met de 

kwetsbaarheid van heteroseksuele vrouwen. Binnen de homoseksuele slachtofferpopulatie zien 

we meer seksueel geweld in dating situaties en door vreemden (5). Er moet ook rekening 

gehouden worden met homohaat en homofobe misdaden (2, 5, 70).  

Transgenders, waaronder transvestieten, man-naar-vrouw en vrouw-naar-man transseksuelen, 

vormen een kleine subgroep binnen de homoseksuele slachtofferpopulatie. Er is zeer weinig 

literatuur over seksueel geweld tegen transgenders. In de review van Davies M. uit 2002 worden 

transgender slachtoffers kort besproken. Ze hebben een hoog risico op seksueel 

slachtofferschap, intimidatie en discriminatie. In het bijzonder wordt er een verhoogd risico 
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waargenomen in gevangenissen waar transgenders opgesloten zitten naargelang hun wettelijk 

geslacht. Daarnaast is deze groep ook kwetsbaar voor anti-transgender misdrijven waaronder 

verkrachting (5).  

De mythes rond seksueel geweld tegen mannen die leven in de Europese samenleving stellen 

dat alle mannelijke slachtoffers van seksueel geweld door mannelijke daders homoseksueel zijn 

(5, 7, 8). Dit is zeker niet het geval maar draagt wel bij tot twijfels bij de slachtoffers over hun 

geaardheid. Slachtoffers kunnen bijgevolg hun ervaringen verzwijgen uit schrik om als 

homoseksueel bestempeld te worden (2, 5, 7, 8, 19, 51, 52, 61).  

Etniciteit 

Er is onenigheid in de literatuur op vlak van de prevalentie van seksueel geweld bij 

verschillende etniciteiten. Sommige studies schatten de algemene prevalentie hoger bij blanke 

jongens en mannen (46, 49, 71). Andere studies vermoeden dan weer meer seksueel geweld bij 

zwarte of latino mannen (10, 68, 71). Een mogelijke verklaring is dat de meerderheid van de 

slachtoffers blank is maar de proportionele prevalentiecijfers per etniciteit hoger liggen bij 

etnische minderheden zoals mannen van Afrikaanse origine (71). Daarnaast moet ook rekening 

gehouden worden met de mogelijkheid dat er meer onderrapportage is bij etnische minderheden 

(46). Een Amerikaanse studie van Sinanan A. uit 2011 rapporteerde dat de kans op melding van 

seksueel kindermisbruik 1,3 keer hoger is bij blanke kinderen dan bij Afro-Amerikaanse of 

Latino kinderen (49). De meeste studies waarbij de origine van slachtoffers werd opgenomen 

in het onderzoek, werden uitgevoerd in de Verenigde Staten. De resultaten kunnen bijgevolg 

niet veralgemeend worden naar Europa gezien de verschillen in etnische samenstelling en het 

omgaan met etnische diversiteit. 

Bij seksueel geweld in de gevangenis zien we dat verschillen in etniciteit een dominante rol 

kunnen spelen. Amerikaanse studies die onderzoek doen binnen de gevangenismuren 

rapporteren meer Afro-Amerikaanse daders en blanke slachtoffers (30, 43, 44, 72). 

Keygnaert I. et al voerden onderzoek uit naar seksueel geweld bij vluchtelingen en asielzoekers 

in Europa. Daaruit bleek dat een onzeker legaal statuut ook een sterke determinant is voor 

seksueel geweld tegen mannen. De gerapporteerde incidenten bestonden uit verkrachting, 

groepsverkrachting, seksuele intimidatie (geen fysiek contact), seksueel misbruik (lichamelijk 

contact zonder penetratie) en seksuele uitbuiting (62). 

Socio-economische status  

Evenals de determinant etniciteit, is er onenigheid in de literatuur rond de correlatie tussen 

socio-economische status en seksueel slachtofferschap. Sommige studies rapporteren een hoger 
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percentage aan seksueel geweld bij mannen die behoren tot een lagere socio-economische 

klasse, vooral bij families met seksueel kindermisbruik wordt deze vaststelling gemaakt (20, 

24, 26, 29, 49, 56, 61, 68). Andere studies beweren dat seksueel geweld voorkomt in alle socio-

economische lagen maar dat er meer onderrapportage is bij de hogere sociale klassen (16, 34, 

68, 73). In een Amerikaanse artikel uit 2013 ijveren de auteurs, Ybarra M. en Mitchell K., dat 

de veronderstelling dat seksueel geweld meer voorkomt bij de kansarme populatie moet 

doorbroken worden (73). 

Bij de determinant ‘socio-economische status’ moeten we vooral rekening houden met de 

factoren die gepaard gaan met een hogere of lagere socio-economische status. Mannen uit een 

lagere socio-economische klasse kunnen frequenter alcohol- of druggebruik vertonen, zich 

vaker in onveilige buurten bevinden en beperkte onderwijs- of werkkansen krijgen. Deze 

factoren hebben mogelijks een verhoogd risico op seksueel geweld tot gevolg (10, 27, 40, 71). 

Ook kinderen uit armere gezinnen kunnen een verhoogd risico hebben door minder toezicht, 

onveiligere omgeving, beperkte onderwijskansen, problematische opvoeding en gescheiden 

ouders (16, 24, 29, 56). Anderzijds hebben families uit een hogere socio-economische klasse 

meer middelen om seksueel geweld effectiever te verbergen waardoor er meer onderrapportage 

is. Ze vormen een moeilijkere doelgroep voor preventie, identificatie en strafvervolging (16, 

34). Naast de discussie rond de prevalentie, kan de socio-economische status ook weerslag 

hebben op de aard en gevolgen van het seksueel geweld. Slachtoffers uit een lagere socio-

economische klassen vinden soms moeilijker toegang tot de juiste ondersteunende organisaties.  

Theorie van de weerstand van het slachtoffer 

Het vierfactorenmodel van Finkelhor, dat verder besproken wordt bij de determinanten van de 

dader, omvat ook de weerbaarheid van het slachtoffer (28, 74). Om over te gaan tot seksueel 

geweld moet de weerstand van het slachtoffer overwonnen worden door de dader. Dit kan 

vergemakkelijkt worden bij verzwakte of afwezige weerstand. Een hele reeks factoren kunnen 

invloed hebben op de weerstand van het slachtoffer (28, 56, 69).  

Eerst en vooral kan het normaal fysiek en intellectueel functioneren een belangrijke determinant 

zijn in de respons van het slachtoffer op seksueel geweld (13, 42). Mannen met een lichamelijke 

en/of mentale handicap of een psychiatrische aandoening hebben een verhoogd risico op 

seksueel slachtofferschap (7, 13, 27, 34, 46, 49, 56, 75).  

Verder is er een sterk verband tussen alcohol, middelenmisbruik en slachtofferschap. 

Intoxicatie tast evenzeer het normaal fysiek en mentaal functioneren aan en vermindert 



 
25 

bijgevolg de weerstand van het slachtoffer. Seksueel geweld onder invloed komt voornamelijk 

voor bij de adolescenten en studenten populatie (4, 6, 10, 27, 40, 46, 68, 69, 71, 73). 

Kinderen of volwassen mannen die afhankelijk zijn van of ondergeschikt zijn aan een potentiële 

dader, lopen gevaar op herhaald seksueel geweld. Dit zien we voornamelijk bij seksueel geweld 

door een ouder, verzorger of in instellingen (18, 34, 37, 51). 

Een positief zelfbeeld, goede sociale vaardigheden, autonomie en intelligentie zijn 

beschermende factoren die de weerstand van het slachtoffer bevorderen. Bij de familiale en 

omgevingskarakteristieken zijn consistente steun, controle, veilige omgeving, goede relatie met 

vrienden en familie beschermend voor jongens of mannen. Deze factoren verbeteren ook de 

outcome voor het slachtoffer als seksueel geweld zich toch heeft voorgedaan (34, 54, 58, 59). 

 

Routine activiteit theorie  

De routine activiteit theorie die geanalyseerd wordt in de studie van Tewksbury R. en Mustaine 

E. in 2001, stelt dat seksueel slachtofferschap gerelateerd is aan routine activiteiten die 

producten en gevolgen zijn van levensstijlen. Deze routines en levensstijlen zijn vaak gelinkt 

aan demografische karakteristieken. Ze brengen het slachtoffer naar bepaalde plaatsen, situaties 

en mensen. Dit beïnvloedt hun kwetsbaarheid, bescherming en de hoeveelheid blootstelling aan 

daders van seksueel geweld (68). 

2.1.2 Determinanten van de dader  

Naast de determinanten van het slachtoffer, zijn ook de determinanten van de dader bepalend 

voor het seksueel geweld incident. De dader- en slachtoffergroep kunnen overlap vertonen, dus 

de determinanten van beide groepen kunnen overlappen (4, 69). Daarnaast loopt een slachtoffer 

gevaar op seksueel geweld door de nabijheid van potentiële daders. Ze bevinden zich dus vaak 

in dezelfde milieus en kunnen bijgevolg gelijkaardige kenmerken vertonen. (68) 

Geslacht 

De meeste studies schatten de prevalentie van mannelijke daders hoger bij zowel seksueel 

geweld tegen vrouwen als tegen mannen (8, 19, 27, 29, 30, 34, 35, 37, 41). Enkele studies 

schatten het aandeel van vrouwelijke daders zelfs lager in dan 20% (19, 27, 34). Volgens deze 

gegevens kunnen we stellen dat mannen meer kans hebben op daderschap dan vrouwen. 

Er is slechts weinig specifiek onderzoek gevoerd naar vrouwelijke daders. De steekproeven zijn 

vaak te klein om analyses uit te voeren (25, 73). Er kan bovendien meer onderrapportage 

voorkomen bij vrouwelijke daders omdat mannelijke slachtoffers de ervaring niet 
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conceptualiseren als seksueel geweld of zich te hard schamen vanuit hun genderrol. Gender 

stereotypering kan het moeilijk maken voor sommigen om te geloven dat een vrouw in staat is 

om een man te dwingen tot seks. Choudhary E., Coben J., et al vonden in hun studie in 2009 

dat seksueel geweld door vrouwen zich vaker situeert binnen een (ex-)partner relatie of gezin 

(20). Vrouwelijke daders zouden zelden brutaal te werk gaan, ze gebruiken eerder 

psychologische druk (5, 68). 

In de literatuur is er daarnaast onenigheid over de verschillen in de ernst en gevolgen naargelang 

het geslacht van de dader. Sommige studies suggereren dat seksueel geweld door mannelijke 

daders meer negatieve effecten met zich meebrengt (5, 7, 13, 19), andere studies constateren 

dan weer meer negatieve effecten bij vrouwelijke daders (25). Het is moeilijk om de effecten 

van seksueel geweld door vrouwelijke daders te evalueren gezien de gelimiteerde informatie 

over deze groep (19). 

Seksuele oriëntatie bij mannelijke daders  

Mannelijke daders zijn zeker niet altijd homo- of biseksueel. Heteroseksuele daders gaan 

minder slachtoffer-specifiek te werk, alle mannen kunnen potentieel slachtoffer zijn. Binnen de 

heteroseksuele dadergroep is er meer seksueel geweld tegen vreemden en zijn er vaker 

meerdere daders betrokken (70). De motivatie van deze daders is uitsluitend overheersing en 

controle. De nood om het slachtoffer te controleren en te vernederen kan worden gedreven door 

gevoelens van woede en frustraties, onopgeloste seksualiteit, homohaat of moeilijkheden met 

aanvaarding. Seksuele bevrediging is geen drijfveer (5, 70). 

Bij de homoseksuele daders daarentegen is seksuele bevrediging de primaire motivatie. De 

daders hadden meer waarschijnlijk een voorafgaande sociale ontmoeting of een vorm van 

relatie met de slachtoffers (5, 70). 

Almond L., McManus M. et al verdeelden in hun studie de mannelijke daders onder in drie 

groepen. De daders in de controle groep worden gekarakteriseerd door het gebrek aan empathie 

voor de slachtoffers. Ze behandelen het slachtoffer als een object dat gebruikt kan worden voor 

eigen profijt. De tweede groep daders wordt gekarakteriseerd door vijandigheid. De daders 

gebruiken hun slachtoffers om hun woede en frustraties te ventileren. Deze incidenten omvatten 

meer fysieke en verbale agressie en leiden tot het vernederen en denigreren van het slachtoffer. 

In de derde groep staat betrokkenheid centraal. De daders zien het slachtoffer als een individu 

en proberen een pseudo-intieme relatie op te bouwen met het slachtoffer. Ze worden gedreven 

door een verlangen naar sociaal contact en intimiteit. Dit soort seksueel geweld kan een 
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voorafgaande kennis van het slachtoffer inhouden en kan plaatsvinden over een langere termijn 

(70).  

Leeftijd  

De meeste studies schatten de gemiddelde leeftijd van de daders vrij jong. Almond L., 

McManus M. et al schatten de gemiddelde leeftijd op 26,52 jaar. Choudhary  E., Gunzler D. et 

al schatten de meerderheid van de daders jonger dan 39 jaar (70, 71). Kinderen kunnen ook 

seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, dit kan een teken zijn van seksueel 

slachtofferschap bij het kind (19, 29, 56).  

Relatie met het slachtoffer 

Binnen de slachtoffer-dader relatie onderscheiden we twee grote groepen, daders die gekend 

zijn door het slachtoffer en daders die vreemden zijn voor het slachtoffer. Bij de gekende daders 

kan er nog verder onderscheid gemaakt worden tussen kennissen, vrienden, familie en (ex-) 

partners. De meeste studies stellen vast dat de meerderheid van de slachtoffers de daders kent 

(6, 8, 9, 11, 20, 24, 38, 40, 46, 68, 71). De percentages van de verschillende slachtoffer-dader 

relaties lopen sterk uiteen bij de verschillende studies. 

Tabel 1: prevalenties van verschillende slachtoffer-dader relaties bij seksueel geweld tegen mannen 

 Familie (Ex-)partner Kennis Vriend Vreemde 

Denov M. (2004) (25) 64%  29%   

Basile et al. (2007) (76) 17,7% 15,9% 32,3% 17,6%  

Choudhary E., Coben J., et 

al (2009) (20) 
5,27% 3,92% 

18,1% (net 

gekend) 
39,1% 39,95% 

Davies A., Jones C. et al 

(2013)(46) 
28,3% 4,4% 57,2%  7,2% 

Sundaram V., Laursen B. et 

al (2008)(9) 
15%  18% 10% 10% 

Bahali K., Akcan R. et al 

(2009) (24) 
25,5%  40,8%  33,7% 

Sexpert (11) <18j 

>18j 

24,9% 

4,7% 

 

26,9% (ex) 

19,8% (partner) 

24,7% 

17,9% 

 

18,2% 

 

14,2% 

Black D., Heyman R. 

(2001) (29) 
10%  45%  45% 

O’Leary (2009) (41) 39,6%  36% 8,6% 15,8% 

Pieters J., Italiano P. et al 

(2010)(35) 
 12,5% 

12,5% 

(werk) 
37,5% 37,5% 

Choudhary E., Gunzler D. 

et al (2012) (71) 
39%  55-56%   
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De relatie tussen het slachtoffer en de dader is sterk gecorreleerd met de andere determinanten. 

We vermelden hierbij als voorbeeld enkele stellingen uit de literatuur: seksueel geweld tegen 

kinderen kent meer intra-familiale daders (19), homoseksueel geweld wordt vaker gepleegd 

door kennissen of ex-partners (70), seksueel geweld in instellingen gebeurt meestal door 

gekende daders (37) en vrouwelijke daders zijn vaker familie (35). Daarenboven is er een 

verband met de aard van het incident. Zo vermelden enkele studies dat er bij vreemde daders 

meer fysiek geweld en wapens worden gebruikt (27). Bij gekende daders zou er dan weer meer 

seksueel geweld met penetratie zijn (20). Extra-familiaal seksueel geweld kan een kortere duur 

hebben en wordt vroeger ontdekt omdat de familie niet betrokken is in de geheimhouding (19).  

Aantal daders  

Seksueel geweld kan gepleegd worden door één of meerdere daders. De meerderheid van de 

incidenten telt maar één dader. Enkele studies onderzochten de prevalentie van meerdere daders 

bij seksueel geweld en vonden daarbij vrij hoge cijfers: Bullock C., Beckson M. (2011) 25%,  

O’Leary P. (2009) 35%, Denov M. (2004) 36% en McLean A. (2012) 38,1% (7, 8, 25, 41). Bij 

seksueel geweld in gevangenissen ligt dit cijfer nog hoger, in meer dan 50% van de incidenten 

werden gemiddeld 2 tot 5 daders gerapporteerd (30). Ook bij vluchtelingen en asielzoekers 

blijkt groepsverkrachting een gangbare praktijk te zijn (62).  

Meerdere daders kunnen een teken zijn van ernstiger of gewelddadiger seksueel geweld en 

kunnen bijgevolg meer negatieve effecten bij het slachtoffer tot gevolg hebben. Meerdere 

daders komen vaker voor bij de heteroseksuele en vijandige dadergroep (70).  

Motivatie bij de dader 

Finkelhor beschreef vier voorwaarden in het vierfactorenmodel (1986) die moeten worden 

voldaan om seksueel geweld tot stand te laten komen (28, 74). Veel studies en 

preventieprogramma’s gaan uit van dit model. De vier voorwaarden zijn: de dader moet 

gemotiveerd zijn tot seksueel geweld, de dader moet eigen interne belemmeringen overwinnen, 

de dader moet externe belemmeringen overwinnen en de dader moet de weerstand van het 

slachtoffer overwinnen. Seksueel geweld komt tot stand door het samengaan van verschillende 

factoren (28). 

De motivatie bij de dader kan veroorzaakt worden door afwijkende seksuele opwinding of 

voorkeur, behoefte aan machtsuitoefening en dominantie of gegeneraliseerde woede en wraak 

(70). De daders kunnen een verstoorde of ontbrekende inhibitie van seksueel gewelddadig 

gedrag ontwikkelen door afwijkende cognities, gebruik van alcohol of drugs, psychopathie, 

antisociale persoonlijkheidsstoornis, gebrekkig communicatief vermogen of stressvolle 
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levenservaringen. Externe belemmeringen kunnen factoren omvatten zoals bijvoorbeeld 

toezicht, sociale controle en bestraffing (16, 28, 29, 56, 74). De laatste voorwaarde, het 

overwinnen van de weerstand van het slachtoffer, werd besproken bij de determinanten van het 

slachtoffer.  

Socio-economische status en etniciteit 

Black D., Heyman R. et al (2001) rapporteerde dat er binnen de daderpopulatie significant meer 

werklozen, lagere inkomens en lagere opleidingsniveaus zijn (29). De studies specifiek naar 

seksueel geweld tegen mannen in gevangenissen, bemerkten meer daders van Afrikaanse 

origine dan blanke daders (30, 43, 44, 72). Bij vluchtelingen en asielzoekers waren vooral de 

huidige of voormalige partners dader van het seksueel geweld. In 1/5e van de incidenten waren 

echter autoriteiten of hulpverleners zoals personeel van het opvangcentrum, advocaten, politie 

en bewakers daders van de incidenten (62).  

2.1.3 Determinanten van het incident  

Aard van seksuele handeling  

Bij seksueel geweld tegen mannen is er een wijd scala aan seksuele handelingen mogelijk. Deze 

gaan van voyeurisme, ongewenste seksueel suggestieve aanrakingen van genitaliën of 

lichaamsdelen tot gedwongen masturbatie, orale seks of penetratie. Gezien de anatomische 

verschillen tussen mannen en vrouwen, is er een groot verschil in de aard van seksuele 

handelingen. Bij mannelijke slachtoffers zien we meer fellatio en anale penetratie (19).  

De aard van de seksuele handelingen kan significant de ernst en de gevolgen van het seksueel 

geweld incident beïnvloeden (19, 24). Zo wordt gedwongen penetratie meestal als ernstiger en 

ingrijpender ervaren (6, 24, 25, 34, 42, 56). De verschillende seksuele handelingen kunnen ook 

gelijktijdig voorkomen of evolueren over de duur van het seksueel geweld. Bovendien is de 

aard van de seksuele handelingen gecorreleerd aan andere determinanten zoals bijvoorbeeld de 

slachtoffer-dader relatie, de weerbaarheid van het slachtoffer, de leeftijd van het slachtoffer en 

het type dader.  

Ter illustratie geven we hier de geschatte prevalentiecijfers van de soorten seksuele handelingen 

gerapporteerd in de Sexpert-studie (11).   
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Tabel 2: prevalentie van verschillende seksuele handelingen bij seksueel geweld tegen mannen  

 VOOR 18 jaar NA 18 jaar 

kwetsende seksuele opmerking 10% 5,5% 

op een seksueel kwetsende manier aangeraakt 

of vastgepakt worden  

7,6% 2,1% 

gedwongen om naakt te zijn 3,5% 0,3% 

gedwongen om naar seksuele beelden te kijken 1,8% 0,2% 

gedwongen tot masturbatie 2% 0% 

gedwongen orale seks uit te voeren of toe te 

staan 

1,4% 0% 

poging tot verkrachting 1,1% 0,4% 

Verkrachting  0,7% 0,4% 

Iets anders 2,2% 0,2%  

Eén van de problemen bij het definiëren van seksueel geweld is het opnemen van de 

verschillende ongewenste seksuele handelingen in de definitie en vervolgens ook in de 

vragenlijst van de studie.  

De gestelde seksuele handeling heeft ook invloed op het wettelijk kader. De meeste wettelijke 

definities van verkrachting omvatten orale, vaginale en anale penetratie. Verkrachting wordt in 

het Belgisch strafwetboek strafbaar gesteld door artikel 375. Andere seksuele handelingen 

vallen onder artikel 372 en 373, die aanranding van de eerbaarheid strafbaar stellen. De 

mogelijke straffen verschillen naargelang het overtreden artikel.  

Type dwang  

Naast de verschillende soorten seksuele handelingen, zijn ook de verschillende types dwang 

van belang in het seksueel geweld incident. De volgende types worden besproken in de 

literatuur: verbale of psychologische druk, uitbuiting van het onvermogen van het slachtoffer 

om weerstand te bieden (door bijvoorbeeld alcohol of drugintoxicatie, handicap), dreiging met 

fysiek geweld, fysiek geweld en gebruik van een wapen (4, 13, 19, 27, 44, 69, 73). Deze soorten 

dwang beïnvloeden significant de ernst en de gevolgen van het seksueel geweld. Zo wordt 

bijvoorbeeld verbale druk als minder ernstig beschouwd en wordt fysieke dwang of dreiging 

geassocieerd is met een hogere mate van psychisch lijden (4, 6, 19). Daarnaast zijn de types 

dwang ook sterk gecorreleerd met andere determinanten. We geven hier enkele vaststellingen 

uit het literatuuronderzoek ter illustratie: alcohol intoxicatie is de meest frequent gebruikte 

dwang bij adolescenten en studentenpopulatie (40, 68), fysiek geweld en het gebruik van een 
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wapen komen meer voor bij vreemde daders (27) en heteroseksuele daders uit de vijandige 

groep dwingen het slachtoffer op een meer agressieve en gewelddadige manier (4, 70).  

Duur en frequentie 

Een seksueel geweld incident kan eenmalig zijn of herhaalde episodes bevatten. Het kan soms 

jarenlang aan de gang zijn met frequenties van meermaals per jaar tot meermaals per week. Als 

de duur en de frequentie blijven stijgen zonder interventie bij het slachtoffer, is er meer kans 

op zware psychologische schade. Extra-familiaal seksueel geweld is vaker eenmalig, van 

kortere duur of met lagere frequentie dan intra-familiaal geweld. De daders hebben namelijk 

minder toegang tot hun slachtoffers en het seksueel geweld wordt meestal vroeger 

gerapporteerd of ontdekt (19). Bij seksueel geweld tegen kinderen, in instellingen of 

gevangenissen zien we vaker een langere duur en een hogere frequentie (30, 37, 43, 44, 67, 72). 

 

Plaats en omstandigheden  

De plaats en de omstandigheden van seksueel geweld worden mee bepaald door de 

determinanten van het incident. Een individu dat zich op het verkeerde moment, op de 

verkeerde plaats bij de verkeerde persoon bevindt loopt gevaar op seksueel slachtofferschap. 

Bepaalde settingen en contexten komen frequent terug in rapporten van seksueel geweld. 

Volgende locaties werden beschreven in de literatuur: residentie van slachtoffer of dader, 

schoolgebied, werkomgeving, instelling, kerk, gevangenis, auto en openbare plaats (7, 12, 21, 

27, 35, 67). Bij de studentenpopulatie of bij alcohol/druggebruik, wordt meer seksueel geweld 

gerapporteerd op publieke plaatsen (40, 68). Intra-familiaal seksueel geweld wordt 

voornamelijk binnenshuis gepleegd en seksueel geweld door vreemden voornamelijk 

buitenshuis (27).  

 

Erectie en ejaculatie  

In de literatuur over vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld werd reeds uitgebreid 

onderzoek gedaan naar opwinding en orgasme. Uit recent onderzoek blijkt dat ook mannelijke 

slachtoffers een erectie of ejaculatie kunnen hebben tijdens een seksueel geweld incident 

ondanks verzet, onwil, angst en afkeer (5, 7, 8). Erecties en ejaculaties staan slechts gedeeltelijk 

onder vrijwillige controle en kunnen uitgelokt worden door angst of anale stimulatie in 

afwezigheid van seksuele opwinding (7, 39). Dit kan verkeerdelijk aanzien worden als teken 

van toestemming en seksueel genot (7, 8). Hierdoor kunnen de slachtoffers minder geneigd zijn 

om het seksueel geweld te rapporteren. Erectie en ejaculatie kunnen de gevoelens van schuld 

en misattributie vergroten en kunnen voor twijfels zorgen over seksualiteit, geaardheid en 
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identiteit bij het slachtoffer (7). Medische en juridische autoriteiten moeten bewust gemaakt 

worden van de fysiologie van dit probleem (8).  

2.2 Risicofactoren 

In de literatuur worden risicofactoren sinds enkele jaren uitgebreid onderzocht en beschreven. 

Er is echter nog geen consensus bereikt over het voorkomen en de effectgrootte van potentiële 

risicofactoren. De meeste studies zijn retrospectief wat het soms moeilijk maakt om de 

associatie tussen seksueel geweld en de factoren te interpreteren. Ze kunnen een gevolg zijn 

van of een risicofactor zijn voor seksueel geweld (13, 29).  

Risicofactoren zijn leeftijdsgebonden en verschillen tussen extra- en intra-familiaal seksueel 

geweld. Het is belangrijk om te weten dat niet bij elk slachtoffer voorafgaande risicofactoren 

aanwezig zijn. In een studie van Davies E., Jones A. et al naar seksueel geweld tegen kinderen 

werd bij 42,9% van de slachtoffers geen risicofactoren gevonden (46).  

2.2.1 Familiale risicofactoren 

Voornamelijk bij intra-familiaal, maar ook bij extra-familiaal seksueel geweld moet er gekeken 

worden naar factoren binnen het gezin en de familie die een gezinslid, voornamelijk de kinderen, 

in risico plaatst voor seksueel geweld.  

Incestueuze families werden beschreven door Hornor G. in 2002 als gesloten, koud en 

gebonden aan geheimhouding en ontkenning. Ze worden gekarakteriseerd door 

grensstoornissen, isolatie, grote afhankelijkheid, interpersoonlijke verstrengeling van de 

gezinsleden, rolomkering van moeder en dochter en ontkenning van de incest om ineenstorting 

van de familie te voorkomen (16). 

Gezinsstructuur 

De afwezigheid van één of beide natuurlijke ouders en de aanwezigheid van stiefouders kan het 

risico op seksueel slachtofferschap bij kinderen vergroten (16, 24, 29, 34, 49). Kinderen met 

maar één natuurlijke ouder hebben twee keer meer risico en kinderen zonder beide biologische 

ouders hebben drie keer meer risico op seksueel slachtofferschap in vergelijking met gezinnen 

met twee biologische ouders (29). Kinderen die geplaatst worden in pleeggezinnen of 

instellingen behoren eveneens tot de risicogroep (37, 46, 67).  

Naast de afwezigheid van de biologische ouders, kan ook een slechte en afstandelijke ouder-

kindrelatie het risico op seksueel geweld verhogen (16, 29). Een slechte hechting tussen ouder 

en kind kan zorgen voor een verminderde controle over impulsen naar het kind toe, ontkenning 
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of een ongepaste reactie op aanwijzingen van seksueel geweld bij het kind. Kinderen met 

gestoorde hechting zijn meer bereid om zich te onderwerpen aan seksueel slachtofferschap en 

missen een vertrouwenspersoon om het misbruik aan te onthullen (16). Gebrek aan supervisie 

en onderbreking van de zorg kan seksueel geweld eveneens bevorderen (29, 56, 58).  

Psychiatrische stoornissen en mentale handicap 

Psychiatrische stoornissen of een mentale handicap in het gezin zijn risicofactoren voor 

seksueel geweld. Ouders met psychiatrische stoornissen, verslavingsproblematiek en mentale 

achterstand kunnen het risico op seksueel geweld bij hun kinderen verhogen. Het vermogen van 

de ouders om de juiste keuzes te maken op vlak van partners, kinderopvang, woonsituatie en 

opvoeding wordt belemmerd waardoor kinderen kwetsbaarder worden voor seksueel geweld 

(16, 29).  

Andere soorten misbruik en geweld 

Andere soorten misbruik en geweld binnen het gezin, zoals fysiek geweld en emotionele 

verwaarlozing, verhogen het risico op seksueel geweld. Ook huiselijk geweld en partnergeweld 

verhogen het risico op seksueel geweld binnen het gezin (11, 19, 24, 26, 29, 34, 61). 

2.2.2 Omgevingsrisicofactoren 

Opgroeien of leven in een onveilige, gevaarlijke of gewelddadige omgeving kan het risico op 

seksueel slachtofferschap verhogen. De nabijheid van potentiële daders brengen jongens en 

mannen in gevaar voor seksueel geweld (29, 68). Het ontbreken van toezicht en controle door 

de omgeving geeft meer ruimte aan seksueel geweld (29, 56). Black D., Heyman R. et al stelden 

vast in hun review dat gemeenschappen met een hoger percentage aan arme gezinnen een 

significant hogere graad van seksueel slachtofferschap bij kinderen vertonen in vergelijking 

met andere gemeenschappen (29). De maatschappelijke en culturele context bepaalt hoe de 

omgeving met seksueel geweld tegen mannen omgaat. Een omgeving die het probleem ontkent 

en niet bestraft, kan ervoor zorgen dat seksueel geweld ongemerkt blijft voortschrijden (37). 

2.2.3 Alcohol en drugs  

Alcohol en drugs vormen zowel een risico voor slachtoffer- als daderschap (6, 16, 27, 40, 46, 

68, 69, 71, 73). Bij de potentiële daders kan alcohol of drugs de interne inhibities verminderen 

en de impulsiviteit vergroten (16). Bij de slachtoffers verslechten deze middelen de motorische 

en cognitieve vaardigheden en veroorzaken misperceptie van intenties, gedragingen, risico’s en 
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reacties (6, 46). Middelenmisbruik kan bovendien zorgen voor destabilisatie van families 

waardoor seksueel geweld meer kans krijgt (16). In de studie van Tewksbury R. en Mustaine 

E. uit 2001 ontdekte men dat vooral de plaatsen en omstandigheden waar alcohol en drugs 

gebruikt worden, een risico vormen voor seksueel slachtofferschap (68).  

 

2.2.4 Seksueel geweld bij homo-of biseksuele mannen 

Binnen de homoseksuele risicogroep werden aparte risicofactoren beschreven, namelijk een 

hoog aantal bedpartners, vroeg begin van seksuele activiteit, bereidheid tot aangaan van 

seksuele contacten in anonieme plaatsen en ontvangen of betalen van geld voor seks (4, 69).  

2.2.5 Institutioneel seksueel geweld   

In de literatuurstudie werden twee studies, de Duitse studie van Spröber N., Schneider T. et al 

(2014) en de Oostenrijkse studie van Lueger-Schuster B., Kantor V. et al (2013), opgenomen 

die zich specifiek richten op de prevalentie en determinanten van institutioneel seksueel geweld 

(37, 67). Lueger-Schuster B., Kantor V. et al definieerde in hun artikel institutioneel misbruik 

als: “een ongepast gebruik van macht en autoriteit, met inbegrip van de mogelijkheid om het 

welzijn en de ontwikkeling van een kind te schaden. De setting is uitwisselbaar en omvat 

gemeenschapsinstellingen en andere gevestigde sociale instellingen die niet per se residentieel 

zijn in de eerste plaats (67, 77).” De slachtoffers zijn voornamelijk kinderen en jongeren tussen 

0 en 19 jaar (67). 

Sinds 2010 zijn er in Europa nationale schandalen rond seksueel geweld in instellingen, 

voornamelijk deze beheerd door de katholieke kerk (37). Decennia lang hadden 

zedendelinquenten vrij spel in instellingen. De incidenten werden in de doofpot gestoken en de 

slachtoffers kregen geen erkenning of hulp. Sinds de voorbije jaren komen slachtoffers met hun 

verhalen naar voor en krijgen sommigen eindelijk de erkenning waar ze jarenlang op moesten 

wachten. De opgedoken schandalen gaven aanleiding tot politieke debatten en de oprichting 

van comités voor het opstellen van rapporten. De meeste rapporten gaan over incidenten die 

decennia geleden gebeurd zijn (tussen 1940 en 1980) en onthullen dat kinderen, voornamelijk 

jongens, die opgroeiden in instellingen jarenlang blootgesteld werden aan seksueel geweld (37). 

De daders zijn hoofdzakelijk mannen en meestal opvoeders, priesters, leden van de religieuze 

gemeenschap of institutionele stafleden (37, 38, 67). Sommige daders hebben meerdere 

kinderen over vele jaren misbruikt. Seksueel misbruik in instellingen wordt gekenmerkt door 

uitbuiting van de hiërarchische structuren van macht en de afhankelijkheid die meestal de relatie 
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tussen de jongeren en hun verzorgers bepaalt. Het risico is hoger in gesloten instellingen 

aangezien hier de macht en de nabijheid seksueel geweld kunnen faciliteren (37). 

2.2.6 Seksueel geweld in gevangenissen  

In de literatuurstudie werden vier studies opgenomen die specifiek onderzoek deden naar 

seksueel geweld tegen mannen in de gevangenis. Twee studies van Wolff N., Blitz C. et al uit 

2006 en 2007 in Canada en de Verenigde Staten en twee Amerikaanse studies van Robertson J. 

uit 2003 en Struckman-Johnson C. en D. uit 2006 (30, 43, 44, 72). Deze studies voerden 

onderzoek uit in Noord-Amerikaanse gevangenissen. Aangezien het gevangeniswezen en de 

werking sterk verschilt tussen Europa en Amerika zijn de resultaten niet altijd overdraagbaar. 

Gedetineerde mannen zijn kwetsbaarder voor seksueel geweld. Er is een hogere prevalentie van 

seksueel slachtofferschap binnen de gevangenispopulatie in vergelijking met de algemene 

populatie (3, 30, 43, 44, 70, 72). Een schatting van de prevalentie is zeer moeilijk omwille van 

onderrapportage. Gevangenissen geven ruimte aan geweld en uitbuiting van kwetsbare 

groepen. Deze kwetsbare groepen vormen risicogroepen binnen de gevangenis. Zo zien we 

bijvoorbeeld een verhoogde prevalentie van seksueel geweld tegen gevangenen met psychische 

stoornissen (72). Blanke en jonge gedetineerden zijn eveneens kwetsbare groepen met een 

verhoogd risico op seksueel slachtofferschap. Er zijn meer daders van Afrikaans origine en 

blanke slachtoffers. Het interraciale patroon van slachtoffer- en daderschap wordt 

toegeschreven aan wraak voor de historische onderdrukking en de omkering van raciale 

dominantie in de gevangenis (30, 43, 44, 72).  

De voornaamste motivatie bij de daders is het streven naar dominantie en controle over andere 

gedetineerden (44). Daders kunnen zowel andere gevangen als stafleden zijn, ook meerdere 

daders zijn mogelijk.  

Gevangenisverkrachtingen kunnen brutaal en gewelddadig zijn. Peniele penetratie kan soa’s 

overdragen zoals HIV, waarvan het percentage infecties hoger is in gevangenissen dan in de 

algemene populatie. Het seksueel geweld binnen de gevangenismuren komt vaker herhaaldelijk 

en over een langere periode voor (43, 44).  

Slachtoffers van seksueel geweld in de gevangenis hebben meestal geen toegang tot aangepaste 

steun en hulp. De maatschappij verwaarloost deze slachtoffers. Velen zien seksueel geweld in 

de gevangenis als deel van de straf van de gedetineerden. Preventie van verkrachting in de 

gevangenis en het behandelen van de slachtoffers vragen om een duurzaam engagement van de 

betrokken regeringen (44).  
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Seksueel geweld bij gehandicapten  

Mannen en jongens met een lichamelijke en/of mentale handicap vormen een risicogroep voor 

seksueel slachtofferschap (24, 27, 34, 46, 49, 56, 75). De Amerikaanse studie van Mitra M., 

Mouradian V. et al uit 2011 richtte zich specifiek op deze risicogroep. Uit hun onderzoek blijkt 

dat gehandicapte mannen meer dan 4 keer meer kans hebben om in het leven of het voorbije 

jaar slachtofferschap van seksueel geweld te rapporteren dan mannen zonder handicap. De 

voornaamste daders zijn zorgverleners, persoonlijke verzorgers en andere begeleiders. Dit type 

seksueel geweld komt meer voor bij kinderen en kan lang verborgen blijven. Gehandicapten 

worden minder als geloofwaardig aanzien of hebben de mogelijkheid niet om over hun ervaring 

te praten (75). Een lichamelijke en/of mentale handicap kan eveneens het risico op daderschap 

verhogen door het verminderd cognitief en lichamelijk functioneren (56).  

2.2.7 Seksueel partnergeweld 

De WHO definieerde in 2010 partnergeweld als: “iedere daad van geweld binnen een intieme 

relatie die een nadeel of fysiek, psychologisch of seksueel leed veroorzaakt voor de personen 

die er deel van uitmaken (11).” De daders van intiem partnergeweld kunnen zowel huidige 

partners als ex-partners zijn. Dit type seksueel geweld wordt frequenter gerapporteerd bij 

homoseksuele en adolescente slachtoffers (5, 69, 73). Bij deze slachtoffergroepen zien we naast 

intiem partnergeweld ook meer seksueel geweld in dating situaties. Vrouwelijke daders worden 

frequenter geïdentificeerd als huidige of ex-partners in vergelijking met mannelijke daders (20). 

Partnergeweld is gecorreleerd met een voorgeschiedenis van fysiek, seksueel of emotioneel 

misbruik in de kindertijd (48).  

 

3. Hoe kunnen we de determinanten en risicofactoren 

interpreteren door de life cycle approach? 

3.1 De Slachtoffer-dadercyclus  

Uit verschillende studies blijkt dat er binnen de dadergroep van seksueel geweld een verhoogd 

aantal slachtoffers schuilt in vergelijking met de algemene populatie. De slachtoffer-dader 

evolutie werd vooral teruggevonden bij mannen die misbruikt zijn als kind en later ook kinderen 

gaan misbruiken, voornamelijk in pedofilie context (28, 53, 57). Pedofilie valt volgens DSM-

IV onder de parafilieën (seksuele stoornissen). De volgende criteria moeten voldaan zijn: 
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1. Gedurende een periode van ten minste zes maanden recidiverende intense seksueel 

opwindende fantasieën, seksuele drang of gedragingen die seksuele handelingen met 

een of meer kinderen in de prepuberteit (≤ 13 jaar) met zich meebrengen. 

2. De fantasieën en seksuele drang of gedragingen veroorzaken in significante mate lijden 

of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op 

andere belangrijke terreinen. 

3. Betrokkene is ten minste 16 jaar oud en ten minste 5 jaar ouder dan het kind of de 

kinderen uit criterium A. (78) 

De slachtoffer-dader cyclus is veel minder frequent bij vrouwelijke daders of mannelijke daders 

met volwassen slachtoffers. Vrouwen internaliseren meer hun gevoelens waardoor ze explosief 

gewelddadig gedrag vertonen tegen zichzelf in plaats van tegen anderen (28, 52).  

Naast seksueel geweld hebben de slachtoffers evenzeer meer kans op het begaan van andere, 

voornamelijk gewelddadige, overtredingen (28, 53, 58). In de voorgeschiedenis van de daders 

zien we ook een verhoogde prevalentie van andere soorten misbruik, zoals fysiek geweld en 

emotionele verwaarlozing (4, 22, 28, 52, 53, 56, 58).  

In enkele studies vindt men het bewijs voor een oorzakelijke link tussen seksueel geweld en de 

evolutie tot dader niet overtuigend, gezien de overgrote meerderheid van mannelijke 

slachtoffers niet over gaat tot het plegen van seksueel geweld (55, 79). Vooral de samenhang 

van meerdere nadelige factoren op verschillende vlakken lijkt het causaal verband te versterken 

(55). Sommigen noemen de link zelf gevaarlijk. De schuld leggen bij slachtoffers kan leiden 

tot verdere stigmatisering en vooroordelen (55). Het oorzakelijk verband wordt vaak kritiekloos 

overgenomen in de media en door preventieorganisaties en -programma’s. De mannelijke 

slachtoffers zijn zich bijgevolg bewust van het fenomeen wat nog meer angst en problemen 

creëert. Ze durven om die reden niet praten over het incident of krijgen schrik dat ze hun eigen 

kinderen gaan misbruiken. Dit vormt een obstakel voor fysiek contact met en/of uitingen van 

genegenheid naar hun kinderen (79). 

In de studies en in de praktijk moeten men ook opletten voor valse misbruik verklaringen. 

Daders zijn zich vaak bewust van de slachtoffer-dader hypothese en rapporteren valselijk een 

voorgeschiedenis van seksueel geweld om medelijden, sympathie of een minder zware straf te 

verkrijgen (22, 53). 

3.1.1 Risicofactoren  

Het identificeren van risicofactoren is belangrijk om de slachtoffer-dader cirkel te doorbreken. 

Ze situeren zich op verschillende vlakken in het leven van slachtoffers. We kunnen ze indelen 
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in categorieën maar het is vooral de samenhang en combinatie van meerdere factoren die het 

risico op het evolueren van slachtoffer naar dader van seksueel geweld sterk vergroot (55, 56). 

Het is bijgevolg moeilijk om de significantie van elke variabele apart correct in te schatten.  

Persoonlijke factoren 

Persoonlijke factoren bepalen hoe het slachtoffer omgaat met het seksueel geweld, zijn 

gevoelens en gedachten. Ze vormen de individuele kwetsbaarheid om in de geweld 

responscyclus te stappen (59). Deze factoren zijn vaak genetisch bepaald en worden bijgevolg 

in sommige studies benoemd als biologische of neurobiologische factoren (59). Slachtoffers 

met een zwak intellectueel vermogen, impulsief karakter, aandachtstoornissen en/of 

leermoeilijkheden lopen een groter risico om een seksuele gedragsstoornis te ontwikkelen. Een 

gebrek aan zelfvertrouwen en veerkracht, als ook een verwrongen zelfbeeld en verminderde 

zelfregulatie zorgen voor negatieve psychologische aanpassingsmechanismen wat op zijn beurt 

meer risico geeft op het plegen van een seksueel misdrijf maar ook op zelfdestructief gedrag en 

psychiatrische aandoeningen (42, 54, 56, 59). De coping strategieën van het slachtoffer spelen 

hier een cruciale rol. Deze strategieën worden beïnvloed door familiale en omgevingsfactoren. 

Sociale ondersteuning maakt meer positieve coping mogelijk (41). 

Verder kan de leeftijd van het slachtoffer een moderator zijn voor de seksueel geweld cyclus. 

Volgens de studie van I. Hershkowitz (2013) is het vooral bij misbruik van kinderen vanaf de 

leeftijd van 10 jaar dat slachtoffers meer risico lopen op het evolueren naar daderschap (56). In 

verschillende studies werd er opgemerkt dat het optreden van seksueel overschrijdend gedrag 

bij slachtoffers vaak al start in de adolescentie (53, 56, 58).  

Familiale factoren 

De familiale omgeving kan risico’s bevatten die invloed hebben op de mogelijkheid van het 

slachtoffer om stabiele relaties te vormen of een positief ondersteuningssysteem op te bouwen. 

Hierdoor hebben ze meer kans op maladaptieve responsen, verstoorde sociale leerprocessen en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag (59). In de literatuur werd een waaier aan familiale 

risicofactoren beschreven die allemaal kunnen bijdragen tot een nadelige, dysfunctionele 

omgeving voor het jonge slachtoffer. Er werd een significant verband aangetoond met 

agressieve thuissituaties waarin de kinderen getuige zijn van intra-familiaal geweld en/of 

criminaliteit. Discontinuïteit van zorg, afstoting, verlies van ouders en gebrek aan ouderlijke 

supervisie bleken eveneens belangrijke risicofactoren. Een kind heeft nood aan een goede 

opvoeding en controle om de kwetsbaarheid voor seksueel slachtoffer- en daderschap te 

verminderen. Daarnaast is familiale en ouderlijke steun een cruciale factor. Negatieve reacties 
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van de familie op het seksueel geweld zorgen ervoor dat het slachtoffer zich geïsoleerd en alleen 

voelt in zijn verwerkingsproces. Verder werd er een correlatie gevonden met middelenmisbruik 

door ouders, psychiatrische aandoeningen bij ouders en seksuele afwijkingen in de familie. Een 

lage sociale klasse en armoede werden in enkele studies gezien als moderator voor de evolutie 

naar het plegen van seksuele misdrijven (52, 54, 56).  

Binnen de familiale risicofactoren vormen voornamelijk familiaal geweld, verwaarlozing en 

gebrek aan steun en supervisie de sterkste risicofactoren voor de slachtoffer-dader evolutie (22, 

28, 42, 52-54, 56, 58, 59). 

Omgevingsfactoren  

Slachtoffers van seksueel geweld hebben nood aan een veilige en begripvolle omgeving waarin 

ze gesteund worden en vertrouwensrelaties kunnen aangaan, zowel binnen als buiten de familie. 

Een omgeving van geweld, misbruik en verwaarlozing maakt het slachtoffer kwetsbaarder voor 

seksueel slachtoffer- en daderschap. Het bemoeilijkt eveneens het verwerkingsproces van het 

trauma (42, 52-54, 58, 59). 

Kinderen die geplaatst zijn in een instelling of pleeggezin lopen meer risico op seksueel geweld 

en vertonen daaropvolgend vaker seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is frequenter een 

gebrek aan ondersteuning en zorg in instellingen en pleeggezinnen, voornamelijk als het 

seksueel geweld zich binnen deze setting afspeelt (41, 56).  

Een belangrijk aspect in het verwerkingsproces is een goede vertrouwensrelatie met een 

volwassene of leeftijdsgenoot waarmee het slachtoffer kan praten en steun kan vinden. Het 

ontbreken van een vertrouwensrelatie of sociale interactie met de omgeving heeft een negatieve 

invloed op het gedrag en de psychologische gezondheid. De bekwaamheid van het slachtoffer 

om vertrouwensbanden op te bouwen en te onderhouden komt in gedrang waardoor ze meer 

risico lopen op afwijkende seksuele relaties als slachtoffer of dader (28, 42, 52, 54, 58, 59). 

De omgevingsfactoren kaderen zich niet enkel in de nabije omgeving van het slachtoffer maar 

ook maatschappelijk en cultureel. De culturele context met zijn visie en vooroordelen van 

seksueel geweld tegen mannen, beïnvloedt de slachtoffers en draagt bij tot maladaptieve 

responsen. De vooroordelen kunnen leiden tot negatieve reacties of onbegrip van de omgeving. 

De slachtoffers krijgen hierdoor schrik om over het trauma te praten en verwerven een 

verwrongen beeld over zichzelf en de misbruikervaring (42, 59, 79). 

Eén studie onderzocht de relatie tussen seksuele getinte media en het vertonen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (73). Kinderen die geërotiseerd worden, dit is te vroeg blootgesteld 

worden aan seksueel materiaal via alle soorten media voor een seksueel rijpe leeftijd bereikt is, 
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lopen meer risico op afwijkend seksueel gedrag. Het verband is significant voor vroege 

blootstelling aan gewelddadige en pornografische media (28, 73).  

Aard van het misbruik 

In de literatuur spreekt men steevast over drie grote pijlers in het misbruik van kinderen: fysiek, 

seksueel en emotioneel misbruik. Voor deze drie soorten misbruik werd er in het overgrote deel 

van de studies een significante correlatie gevonden met het plegen van seksueel geweld op 

latere leeftijd (4, 22, 42, 48, 52-54, 56, 59). Fysiek misbruik, blootstelling aan familiaal geweld 

en verwaarlozing zouden gelijkwaardige risicofactoren zijn als seksueel geweld voor het 

vertonen van ongepast seksueel gedrag (4, 56). Meer nog, het samen voorkomen van de 

verschillende soorten misbruik heeft een additief effect en vormt de sterkste causale relatie met 

seksueel daderschap (22, 56).  

Resultaten over het effect van de ernst en omvang van seksueel geweld op het slachtoffer zijn 

contradictorisch. Onder ernst verstaan we het aantal daders, penetratie, langdurig en herhaald 

misbruik, gebruik van dwang, geweld of emotionele chantage. Uit de tegenstrijdige resultaten 

kunnen we afleiden dat niet zo zeer de ernst van het misbruik van belang is maar hoofdzakelijk 

de perceptie van het seksueel geweld door het slachtoffer en zijn omgeving (22, 42, 52, 56, 58). 

Dader karakteristieken 

Onder de dader karakteristieken klasseren we de invloed van het geslacht en de leeftijd van de 

dader, de emotionele nabijheid en de relatie van het slachtoffer tot de dader. In de meeste studies 

werd er geen significant verband gevonden tussen de karakteristieken van de dader en het 

seksueel gedrag van het slachtoffer. Sommige studies bewezen dat daders binnen de familie of 

vrouwelijke daders het risico vergroten. We kunnen deze risicofactoren terugbrengen naar het 

feit dat de slachtoffers nood hebben aan een ondersteunende omgeving. Als het seksueel geweld 

gepleegd wordt door een ouder of vertrouwenspersoon dan vermindert de mogelijkheid om 

steun en goede zorg te krijgen binnen de vertrouwde omgeving (22, 28, 53, 54, 56, 58).  

Reactie op het seksueel geweld 

De post-seksueel geweld factoren zijn de tekens die slachtoffers vertonen als reactie op het 

trauma. Onderzoekers vonden een significant verband met verontrustende gedragsfactoren en 

het plegen van seksueel geweld (42, 58). In een aantal studies over de slachtoffer-dader evolutie 

werden volgende gedragingen besproken: masturbatie en fantasieën over misbruik, plezier en 

opwinding gerelateerd aan het misbruik, opdringerige acties, explosieve uitbarstingen, 

kwaadheid en wrok, antisociaal gedrag, zelfdestructief gedrag, geweld tegen dieren, 
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vuurstichting, geseksualiseerd en seksueel opdringerig gedrag. We moeten dit soort 

gedragsfactoren niet beschouwen als risicofactoren maar eerder als alarmsymptomen die de 

beginfase van de evolutie tot dader kunnen aankondigen (22, 28, 52, 54, 58).  

  

Figuur 1: schematische 

voorstelling van de interactie van 

de verschillende factoren. De 

dader karakteristieken, slachtoffer 

of persoonlijke factoren, aard van 

het misbruik, post-misbruik 

factoren en familiale factoren 

waaronder ook 

omgevingsfactoren. De outcome 

houdt onder andere het al dan 

niet vertonen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in. 

De samenhang van de verschillende factoren bepaalt de sterkte van het causale verband (22).   

 

3.1.2 Beschermende factoren  

De beschermende factoren in het leven van de slachtoffers zouden de slachtoffer-dader evolutie 

moeten verhinderen. Het zijn meestal tegengestelden van de hierboven beschreven 

risicofactoren. Een vertrouwensrelatie met een volwassene of leeftijdsgenoot samen met 

consistente steun van de familie en omgeving komen het sterkst naar voor. Verder werd nog 

continuïteit in zorg, niet-misbruikende verzorgers, goede schoolresultaten of tewerkstelling, 

harmonieuze en veilige omgeving, positieve reacties op het seksueel geweld en controle en 

supervisie door ouders aangehaald in verscheidene studies (28, 42, 52, 54, 58, 59). 

Veerkracht is een belangrijke eigenschap voor een positieve outcome van seksueel geweld. Het 

verwijst naar de capaciteit van een individu om zich succesvol aan te passen aan schadelijke en 

traumatische gebeurtenissen in het leven. Veerkrachtige jongeren beschikken over meer 

intelligentie en een groter probleemoplossend vermogen. Een gemiddeld intellectueel 

vermogen is noodzakelijk voor veerkrachtigheid en is dus ook een beschermende factor voor 

slachtoffers van seksueel geweld. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen 

en goede sociale vaardigheden helpen veerkracht te ontwikkelen (42, 54). Slachtoffers die 

zelfvertrouwen, een positief zelfbewustzijn en goede zelfregulatie vertonen, hebben minder 

kans om in een negatieve spiraal van geweld terecht te komen (28, 42, 54, 59).  
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3.1.3 Mechanismen van de slachtoffer-dader evolutie 

Door het bestuderen van de prevalentie van de slachtoffer-dader cyclus met bijhorende risico- 

en beschermende factoren, kunnen we een beeld schetsen van de mechanismen die mogelijks 

een rol spelen in de slachtoffer-dader evolutie.  

Familiale dysfunctie, emotionele verwaarlozing en isolatie zorgen voor persoonlijke 

tekortkomingen die het sociaal leerproces kunnen schaden en het ontwikkelen van 

conventionele geslachtsrolmodellen kunnen hinderen. Dit geeft aanleiding tot een voorspelbaar 

patroon van negatieve gevoelens, cognitieve verstoringen en controle zoekende gedragingen 

die leiden tot seksueel geweld. Emotioneel achtergestelde kinderen die verleid worden door een 

volwassene zullen een band creëren en zich identificeren met die volwassene. Afwijkend 

seksueel gedrag wordt vervolgens geconditioneerd door masturbatie fantasieën gekoppeld aan 

het seksueel geweld. De slachtoffers spiegelen het gedrag van hun dader, ze kopiëren hun eigen 

ervaring van misbruik (56, 59). 

Het is opmerkelijk dat de cyclus frequenter voorkomt bij pedofiele daders dan bij incest 

(seksueel contact dat plaatsvindt binnen het kerngezin (28)) en niet-pedofiele daders (28, 53, 

57). De evolutie verloopt ook verbazend snel. Volgens de studie van I. Hershkowitz in 2013 

vertoont het seksueel grensoverschrijdend gedrag zich gemiddeld binnen het jaar na het 

slachtofferschap. Andere studies rapporteren een verloop van enkele jaren. In het algemeen 

bemerkt men dat de eerste seksuele overtredingen reeds voorkomen in de vroege tienerjaren of 

in de adolescentie (53, 56, 58). 

De studie van A. Bentovim in Londen (2002) stelde een hypothese op voor een mogelijk 

mechanisme van de slachtoffer-dader evolutie: “Het misbruikte kind wordt lange tijd 

onderworpen aan angst en stress gevoelens tijdens zijn ontwikkeling. Deze stress gevoelens 

hebben een link met de psychopathologie die zich later presenteert in de adolescentie en op 

volwassen leeftijd. Door rechtstreekse traumatische effecten ondervindt het kind een gevoel 

van hulpeloosheid, een vlucht in defensieve agressieve fantasieën en een traumatische 

visualisatie van de misbruik ervaringen. Later leiden de fantasieën naar een erotisering van de 

agressie wat vervolgens leidt tot misbruikgedrag. Het agressief gedrag is een soort vechtrespons 

waarin de fantasieën van wraak naar buiten komen in de adolescentie om het gevoel van 

machteloosheid en emotionele belasting om te keren. De slachtoffers projecteren hun gevoelens 

op andere jongeren om zich zelf minder belast te voelen (52).” 

Finkelhor en Browne ontwierpen in 1986 een traumageen model waarin men redeneerde dat 

het gevoel van machteloosheid slachtoffers kan aanzetten tot het willen domineren van anderen. 
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Ze kopiëren hun eigen traumatische ervaring. De keuze van het slachtoffer en de seksuele 

handelingen reflecteren hun eigen trauma ervaring (42). 

Rasmussen A. maakt in haar case studie (2012) gebruik van twee ecologische modellen: het 

TOPA (Trauma Outcome Process Assesment) model en het Family Lovemap model. Deze 

modellen dragen bij tot de risicobeoordeling en de mechanismen die deel uitmaken van de 

slachtoffer-dader evolutie. Het TOPA model (figuur 2) stelt dat de outcomes van seksueel 

geweld en andere vormen van trauma moeten gezien worden als een multidimensionaal proces 

beïnvloed door a priori risicofactoren en beschermende factoren. 

  

Figuur 2: het TOPA model van A. Rasmussen (59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de vooraf bestaande risico- en beschermende factoren behoren erfelijke factoren, 

neuropsychologische elementen en omgevingsfactoren waaronder familiale dynamiek, 

maatschappelijke en culturele invloeden. Deze factoren beïnvloeden de gevolgen en de 

individuele responsen na het trauma op een positieve of negatieve manier. De trauma outcomes 

worden geobserveerd op drie vlakken: zelfregulatie, zelfbeeld en neurobiologische symptomen. 

Trigger events kunnen een bepaalde outcome uitlokken. Het kunnen zintuigelijke 

waarnemingen, lichamelijke toestanden, acties van anderen of cognitieve associaties zijn. 

Zelfbewustzijn houdt de gedachten, gevoelens, sensaties, motivaties en acties van het 

slachtoffer in. Het slachtoffer kan met zijn zelfbewustzijn twee kanten uitgaan. Een positieve 

weg met herstel en integratie. Hiervoor is een veilige omgeving vereist. Een verzwakt 

zelfbewustzijn creëert kwetsbaarheid voor zelfdestructief gedrag, seksueel geweld en 

ontkenning. Zelfdestructief gedrag en misbruik worden ondergedompeld in "ontkenning”, wat 

in deze context een cognitieve stoornis is die door het individu gebruikt wordt om het 
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zelfbewustzijn te proberen overstelpen. De cirkels van zelfdestructief gedrag en misbruik 

overlappen, wat aangeeft dat beide pathways samen kunnen voorkomen bij één individu (59). 

Het Family Lovemap paradigma beschrijft of en hoe intimiteit wordt uitgedrukt in een gezin en 

de erfelijke predisposities of manifestaties van erfelijke eigenschappen. Seksueel geweld 

binnen de familie heeft een grote impact op de Family Lovemap op vlak van hechting, liefde 

en zorg tussen de ouders en het jonge slachtoffer (59). 

3.2 Effecten van seksueel geweld op het gezin 

Er werden drie artikels opgenomen in de literatuurstudie die het effect van seksueel geweld 

slachtofferschap op het gezin bespreken.  

Anderson Jacob C. en McCarthy Veach P. (2005) rapporteerde uitgebreid de intrapersoonlijke 

en familiale effecten op partners van mannelijke slachtoffers. De resultaten corresponderen met 

het trauma besmetting model (Maltas C., Shay J.; 1995) dat bestaat uit 3 componenten: 

bedreigde overtuigingen en gebroken veronderstellingen, chronische stress en de neiging van 

het slachtoffer om aspecten van het trauma na te spelen of te herhalen binnen een hechte relatie. 

Trauma besmetting betekent dat alle partijen die intiem betrokken zijn bij de slachtoffers van 

seksueel geweld ook schadelijke gevolgen kunnen vertonen. Dit geldt dus niet enkel voor de 

partners maar ook voor de ouders, kinderen en andere mensen in de intieme omgeving (23).  

De effecten van seksueel geweld op de relatie tussen het slachtoffer en zijn partner zijn zeer 

uitgebreid en individueel afhankelijk. Ze situeren zich op verschillende domeinen binnen de 

relatie. Het leven als partner van een slachtoffer met negatieve coping is emotioneel zwaar 

belast. De koppels vertonen meer echtscheidingen, problemen met emotionele en seksuele 

intimiteit, relatie moeilijkheden, vertrouwensproblemen, slechte coping technieken en meer 

psychologische problemen. Sommige partners verklaarden daarenboven dat ze zich 

genoodzaakt voelden hun kinderen te beschermen tegen de man of zijn familie (23). 

Price-Robertson R. schreef in 2012 een review van de literatuur over de perceptie en ervaring 

van het vaderschap bij slachtoffers van seksueel geweld. De hoofdthema’s zijn de angst om de 

eigen kinderen te misbruiken, de neiging om een overbeschermende ouder te zijn, het 

bewustzijn van de slachtoffer-dader cyclus, problemen met fysiek contact en het tonen van 

genegenheid voor de eigen kinderen, vaderschap als een katalysator voor de herbeleving van 

trauma en vaderschap als een helende ervaring. Angst voor het misbruiken van de eigen 

kinderen komt sterk naar voor in de literatuur. Het beïnvloedt enerzijds de keuze om geen 

kinderen te krijgen. Anderzijds beïnvloedt de angst op een significante en negatieve manier de 
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relatie met de kinderen. We zien in onze westerse maatschappij dat het gegroeid bewustzijn van 

en de angst voor seksueel geweld tegen kinderen de aard van relaties en het gedrag van vaders, 

mannelijke familieleden en mannelijke professionals tegenover kinderen doet veranderen (79). 

Bij ouders met een voorgeschiedenis van seksueel slachtofferschap hebben de kinderen 

mogelijks een verhoogd risico op seksueel geweld (11, 29). Volgens de bevindingen van Black 

A., Heyman E. et al lopen deze kinderen 10 keer meer risico dan kinderen met ouders zonder 

dergelijke voorgeschiedenis (29). Familiale patronen hebben de neiging om van de ene 

generatie op de andere over te gaan, tenzij de leden van de jongere generatie een bewuste poging 

ondernemen om deze patronen te veranderen. Bijgevolg kunnen de dynamieken en 

karakteristieken van incestueuze gezinnen worden overgedragen op de volgende generatie (29). 

3.3 De slachtoffer-slachtoffer cyclus 

Uit de huidige literatuur blijkt dat volwassen slachtoffers van seksueel geweld significant meer 

misbruik op kinderleeftijd doorgemaakt hebben dan niet-slachtoffers op volwassen leeftijd (11, 

16, 26, 34, 48). Desai S., Arias I. et al (2002) stelden vast dat een voorgeschiedenis van fysiek 

of seksueel kindermisbruik aanzienlijk het risico op later slachtofferschap bij volwassen 

mannen doet toenemen. De daders van het volwassen geweld verschilden van geweld bij 

kinderen. Dit suggereert dat sommige slachtoffers van kindermishandeling nog steeds met 

geweld moeten leven op volwassen leeftijd. De gevolgen van seksueel slachtofferschap bleken 

ook ernstiger bij slachtoffers met een voorgeschiedenis van kindermishandeling (48). 

In de Amerikaanse studie van Elliot D., Mok D. et al. (2004) bleek dat 61% van de volwassen 

slachtoffers ook slachtoffer was geweest van seksueel geweld als kind. Ze concludeerden dat 

mannelijke slachtoffers van volwassen seksueel geweld vijf keer meer waarschijnlijk een 

voorgeschiedenis hebben van kindermisbruik (26).  

De Sexpert studie stelde vast dat seksueel geweld in de kindertijd, naast enkele andere 

risicofactoren, de belangrijkste risicofactor is om op volwassen leeftijd eveneens slachtoffer te 

worden. Er is ook evidentie dat deze slachtoffers later meer geconfronteerd worden met fysiek, 

psychologisch en/of seksueel geweld in de partnerrelatie (11).  
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5.  DISCUSSIE  

 

Enkele decennia geleden is de literatuur rond seksueel geweld tegen mannen ontkiemd. Het 

aantal studies groeit gestaag doorheen de jaren maar er blijven hiaten in de kennis rond de 

prevalentie, determinanten en risicofactoren van seksueel geweld tegen mannen in Europa.  

Prevalentie  

Het is onmogelijk om een gerichte schatting van de prevalentie van seksueel geweld tegen 

mannen in Europa te maken aan de hand van een vergelijkende literatuurstudie. De percentages 

variëren enorm door methodologische verschillen op vlak van definitie, setting, design, 

meetinstrumenten en bestudeerde populatie. De studies gebruiken uiteenlopende definities die 

verschillen in de inclusie van seksuele handelingen onder de noemer seksueel geweld. Brede 

definities leiden tot hogere prevalentiecijfers. De gekozen setting en steekproef hebben 

eveneens een onmiskenbare weerslag op de resultaten van de studies. Verder beïnvloeden ook 

de studiedesign, de gebruikte datasets en meetinstrumenten het onderzoek. Het ideaal voor het 

nauwkeurig vastleggen van de prevalentie, risicofactoren en causale relaties is een prospectief 

gerandomiseerd studiedesign met controlegroep. Gezien de praktische en ethische problemen 

maakt het merendeel van de studies gebruik van een retrospectief design. De nadelen van deze 

retrospectieve studies zijn het tekort aan gegevens over de huidige incidentie, veel vals 

negatieven en vertekende perceptie of re-interpretatie van het seksueel geweld door tijd, 

amnesie of dissociatie (51). Naast de methodologische verschillen is er ook een probleem van 

onderrapportage en ontkenning bij mannelijke slachtoffers waardoor de prevalentie onderschat 

wordt. We moeten de mythes en vooroordelen omtrent seksueel geweld tegen mannen uitdagen 

en weerleggen zodat mannelijke slachtoffers zich minder geremd voelen om met hun ervaring 

naar buiten te komen.  

Er is behoefte aan meer Europese studies met een gestandaardiseerde, universele methodologie 

die het toelaat om verschillende studies met elkaar te vergelijken. Dan pas kan er een correcte 

schatting gemaakt worden van de incidentie en prevalentie van seksueel geweld tegen mannen 

in Europa. Het is aan te raden dat de studies een onderscheid maken tussen seksueel geweld bij 

kinderen, adolescenten en volwassenen gezien het significant verschil in prevalentie en 

karakteristieken. Per leeftijdscategorie dienen vaste leeftijdsgrenzen vastgelegd te worden 

zodat de categorieën op een correcte manier met elkaar vergeleken kunnen worden.  
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Uit de huidige literatuur kunnen we met zekerheid stellen dat het aantal mannelijke slachtoffers 

niet verwaarloosbaar klein is en bijgevolg niet mag genegeerd worden in onderzoek, preventie 

en bij hulpdiensten. De meeste studies schatten de algemene prevalentie onder en rond de 10%  

(7, 36, 51, 60). Een significant verhoogde prevalentie werd waargenomen bij kinderen en een 

aantal subgroepen zoals gevangenen, gehandicapten, asielzoekers en homoseksuele mannen. 

Deze vaststelling moet meegenomen worden naar verder onderzoek en implicaties in de praktijk. 

Uit de review Pereda N., Guilera G., Forns M. et al uit 2009 blijkt het weinige onderzoek aan 

te tonen dat Europa de laagste prevalentie van seksueel geweld tegen mannen kent in 

vergelijking met de andere werelddelen (60). Deze vaststelling werd echter niet teruggevonden 

in andere studies uit het literatuuronderzoek. We concluderen dat ondanks de verschillen in 

geschatte prevalentie, seksueel geweld tegen mannen een maatschappelijk belangrijk probleem 

is dat voorkomt in Europa en in alle lagen van de bevolking (51). 

Determinanten en risicofactoren  

De literatuur over de determinanten en risicofactoren van seksueel geweld tegen mannen is 

sterk gegroeid doorheen de jaren. Er werd reeds een groot aantal determinanten en 

risicofactoren op verschillende domeinen in het leven van slachtoffers en daders bestudeerd en 

onderzocht. Bij de determinanten onderscheiden we geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie, 

etniciteit, socio-economische status, slachtoffer-dader relatie en aantal daders. Het 

vierfactorenmodel van Finkelhor (1968) beschrijft de motivatie bij de dader, de interne en 

externe belemmeringen en de weerbaarheid van het slachtoffer (28, 74). De routine activiteit 

theorie, die geanalyseerd werd in de studie van Tewksbury R. en Mustaine E. (2001), stelt dat 

de determinanten van slachtoffers rond routine activiteiten en levensstijlen de kwetsbaarheid, 

bescherming en blootstelling aan seksueel geweld bepalen (68). Bij de risicofactoren kunnen 

we een onderscheid maken tussen persoonlijke, familiale en omgevingsrisicofactoren. Verder 

is het belangrijk om specifieke risicogroepen te onderzoeken zoals seksueel geweld bij homo-

/biseksuele mannen, binnen een partnerrelatie, in instituties, in gevangenissen en bij 

asielzoekers. 

Overeenkomstig met de literatuur over de prevalentie, is er bij de determinanten en 

risicofactoren ruimte voor meer gestructureerd onderzoek en nood aan een eenduidige 

methodologie. Waar bij prevalentiestudies beter gebruik gemaakt wordt van op populatie 

gebaseerde vragenlijsten, gebruikt men bij studies over determinanten en risicofactoren beter 

criminologische of andere databanken waarin de karakteristieken van het incident nauwkeurig 

bijgehouden worden (71). Het blijkt moeilijk om de effecten en prevalentie van de variabelen 
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afzonderlijk te bepalen, gezien er vaak overlap en samenhang is tussen de verschillende factoren 

(4, 69). Bijgevolg is er nog geen consensus bereikt over het voorkomen en de effectgroottes 

van potentiële risicofactoren. Bovendien blijkt het soms moeilijk om oorzaak of gevolg te 

onderscheiden (13, 29). Voor het nauwkeurig vastleggen van de causale relaties van de 

risicofactoren is er nood aan prospectieve studies (56). Het is daarbij wel belangrijk om te weten 

dat niet elk slachtoffer over voorafgaande risicofactoren beschikt. Een significant verhoogd 

risico werd wel duidelijk vastgesteld in instellingen en gevangenissen en bij sommige 

risicogroepen zoals gehandicapten, asielzoekers en homoseksuele mannen.  

Het detecteren en definiëren van determinanten en risicofactoren is belangrijk om seksueel 

geweld te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Het bestaande onderzoek kan een 

uitgangspunt vormen voor het opstellen van preventie- en interventieprogramma’s.  

De life cycle approach  

In de huidige literatuur vinden we duidelijke aanwijzingen voor de slachtoffer-dader en 

slachtoffer-slachtoffer cyclus en een significant effect op het gezin. Het is hierbij echter 

belangrijk om te stellen dat slechts een kleine minderheid van de slachtoffers evolueert tot dader 

van seksueel geweld. Deze link kan namelijk zorgen voor verdere stigmatisering en 

vooroordelen rond mannelijke slachtoffers. De studies benadrukken eveneens de nood aan 

verder onderzoek over dit fenomeen. De beste methode met de minste bias is een prospectief 

gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (42, 48, 52, 53, 56).  

Aan de hand van de resultaten worden implicaties opgesteld voor de praktijk. Hierin primeert 

de nood aan vroegtijdige en effectieve preventie en interventie. De literatuur geeft aan dat 

preventie nodig is om de cyclus te doorbreken en zo meer seksueel geweld te voorkomen (48, 

52-54, 56, 58). Bij het opstellen van de preventie- en de interventiestrategieën is het belangrijk 

om de risico- en beschermende factoren te kennen. Therapeutische programma’s voor seksueel 

misbruikte kinderen en jongeren moeten rekening houden met het klimaat van geweld en 

slechte zorg en het dader potentieel van de slachtoffers (52). Bentovim A. adviseerde in 2002 

dat kinderen die leven in een omgeving van geweld, misbruik, verwaarlozing en afstoting daar 

indien nodig moeten weggehaald worden (52). Andere studies benadrukken daarentegen het 

belang van outreach zorg of versterking van het gezin. Hierin probeert men de sterke punten 

van de families te optimaliseren en de zwakheden te identificeren en vervolgens aan te pakken 

(14, 34, 49). De diensten voor kinderbescherming en jeugdzorg zijn verantwoordelijk voor het 

opstellen van een veiligheidsplan voor het kind en zij beslissen of het kind veilig terug mee 

naar huis kan met de ouder of voogd (14, 49).  
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Effectieve interventie programma’s voor jongeren die seksueel overschrijdend gedrag vertonen 

moeten werken rond de verwerking van het trauma en het versterken van de veerkracht. Ze 

vereisen vroege, holistische en doelgerichte strategieën met de focus op het seksueel geweld in 

het verleden en het fout gedrag in het heden. De rol van familie en vrienden in het ondersteunen 

en het mogelijk maken van dit proces is cruciaal en gekoppeld aan de opbouw van een positief 

zelfvertrouwen. In dit opzicht wordt de familie van het slachtoffer beter betrokken bij de 

begeleiding (23, 42). 

Management van seksueel geweld slachtoffers  

Vanuit de literatuurstudie over de prevalentie, risicofactoren, determinanten en de life cycle 

approach kunnen we een link leggen naar het management en de preventie van seksueel 

geweld tegen mannen. Voor het ontwikkelen van zorgplannen en preventiestrategieën is het 

belangrijk om inzicht te krijgen in de verschillende risicofactoren en stressoren waar veel 

slachtoffers aan blootgesteld worden. Seksueel geweld komt meestal niet geïsoleerd voor, de 

slachtoffers hebben een hoger risico op andere negatieve ervaringen in vergelijking met de 

algemene populatie (14).  

Volgende interventiestrategieën worden in de literatuur voorgelegd. Eerst en vooral is screening 

en identificatie van slachtoffers aan de orde (14, 16, 17, 36, 45, 49). Kennis van de mogelijke 

gevolgen en alarmsymptomen van seksueel geweld kan daarbij helpen (14). Slachtoffers 

moeten aangespoord worden om het incident te melden en aangifte te doen bij de politie (14, 

45). Bij het identificeren van slachtoffers hoort ook het correct doorverwijzen naar 

gespecialiseerde diensten en hulpverlening (5, 14, 45, 56). Het verdere management situeert 

zich in drie disciplines. Als eerste vindt het forensisch onderzoek best zo snel mogelijk plaats 

na het incident. Dit onderzoek is enkel mogelijk bij recent seksueel geweld en heeft als doel 

forensisch bewijs verzamelen en feiten vastleggen. Het bestaat onder andere uit DNA-

onderzoek, sporenonderzoek, vastleggen van tekens van seksueel geweld en eventueel een 

drugs- en alcoholtest. De afwezigheid van forensisch bewijs sluit seksueel geweld niet uit (7, 

39, 45-47). Een tweede pijler binnen het management is lichamelijk onderzoek, behandeling en 

follow-up. Een grondig onderzoek bestaat uit anogenitale inspectie, anoscopie en een volledige 

lichamelijke controle (7, 14, 39, 40, 45). Daarbij is een SOA-screening ook van groot belang, 

vooral bij risico-incidenten. Slachtoffers kunnen eventueel een hepatitis B vaccinatie of HIV 

profylaxis toegediend krijgen (7, 45). Na het initiële onderzoek mag verdere verzorging en 

follow-up niet vergeten worden (45). Het derde en cruciale deel binnen het beleid is de 

psychologische begeleiding (14, 17, 18, 30-32, 42, 45). In de literatuur werden twee 
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doeltreffende psychotherapieën besproken: trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie en 

cognitieve processing therapie, individueel of in een groep (14, 16, 18, 23, 45). Bij patiënten 

met psychiatrische symptomen en diagnoses is ook psychiatrische begeleiding vereist (24, 26, 

32). De psychologische begeleiding gebeurt best over een lange periode en moet herzien 

worden op verschillende ontwikkelingspunten in het leven van het slachtoffer, vooral wanneer 

deze ontwikkelingsveranderingen het trauma opnieuw kunnen oproepen zoals het aangaan van 

een romantische relatie, seksueel actief worden of een kind krijgen (14). Binnen de 

psychologische begeleiding moet men ook oog hebben voor de slachtoffer-slachtoffer en 

slachtoffer-dader cyclus in de verschillende levensfases. Individuele therapie moet verder 

aangevuld worden met koppel- en gezinsbegeleiding (14-16, 23). Er werd overigens een 

verhoogde inname van psychofarmaca zoals antidepressiva, slaapmiddelen en antipsychotica 

geconstateerd bij mannen met een voorgeschiedenis van seksueel geweld (19, 32).  

De knelpunten in het management van mannelijke slachtoffers zijn de terughoudendheid van 

aangifte en de schaarste in geschikte diensten. De meerderheid van de slachtoffers zoekt geen 

hulp of weigert aangifte te doen bij de beschikbare diensten (26). Mannen die dit wel doen 

botsen helaas nog vaak op vooroordelen en ongeloof rond seksueel geweld tegen mannen. 

Andere mannen zoeken wel hulp voor hun symptomen maar vermelden het seksueel geweld 

niet (13). De meeste diensten zijn bovendien enkel gericht op vrouwen en niet geschikt of 

toegankelijk voor mannelijke slachtoffers (7, 8, 27).  

Seksueel geweld kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer dus preventie en screening 

is nodig om het seksueel geweld te proberen voorkomen of op tijd een halt toe te brengen en 

het slachtoffer op te vangen (16). De strategieën die aanbevolen worden zijn screening, educatie, 

bewustmaking en risicoreductie. Screening kan aan de hand van screeningsvragen bij 

vermoeden van of risicofactoren voor seksueel geweld. Het doel van de screening is jongens en 

mannen die gevaar lopen op seksueel geweld identificeren en vervolgens een gepaste 

interventie voorzien. Gezondheidswerkers spelen hierin een belangrijke rol (14, 17, 36, 45). 

Strategieën voor educatie en bewustmaking moeten gericht zijn naar het grote publiek, van jong 

tot oud. Daarnaast moeten risicofactoren afzonderlijk herkend, aangepakt en gereduceerd 

worden (5, 14, 17, 34, 38, 45, 50).  
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6.  CONCLUSIE 

 

Uit de literatuurstudie over seksueel geweld tegen mannen in Europa kunnen we hoofzakelijk 

concluderen dat er ondanks het groeiende onderzoek nog een lange weg te gaan is om het 

probleem volledig in kaart te brengen. De gestage toename in wetenschappelijke en media 

aandacht in de Westerse wereld is een positief punt. Er is echter nood aan meer systematisch, 

internationaal onderzoek om het probleem in de volledige populatie te kaderen. Hiervoor 

moet er gebruik gemaakt worden van een eenduidige, universele methodologie zodat studies 

correct met elkaar vergeleken kunnen worden. Uit huidig onderzoek is gebleken dat er nog 

veel mythes en vooroordelen over mannelijke slachtoffers leven in de Westerse samenleving. 

Deze overtuigingen moet men blijven uitgedagen en weerleggen in verdere studies zodat het 

taboe rond dit onderwerp kan terug gedrongen worden. 

Met de huidige literatuur is het onmogelijk om een schatting te maken van het seksueel 

geweld tegen mannen in Europa gezien de uiteenlopende, niet-vergelijkbare studies. Om de 

omvang van het probleem in Europa te kunnen inschatten moet er een gestructureerd 

onderzoek gebeuren in de verschillende lidstaten. Hierbij moeten eveneens de reeds 

bestudeerde risicofactoren, risicogroepen en determinanten verder onderzocht en in kaart 

gebracht worden. Teneinde de slachtoffer-slachtoffer en slachtoffer-dader cyclus een halt toe 

te brengen en het destructief effect van seksueel geweld op het gezin en de omgeving terug te 

dringen, moet ook hier eerst verder onderzoek gedaan worden naar de risicofactoren en 

determinanten.  

De resultaten van studies over seksueel geweld tegen mannen moeten gebruikt worden voor 

de educatie en bewustmaking van gezondheidsmedewerkers en professionals die in contact 

komen met seksueel geweld slachtoffers maar ook van de volledige populatie. Bovendien 

moet het onderzoek een uitgangspunt vormen voor het opstellen van preventie- en 

interventieprogramma’s specifiek gericht op mannelijke slachtoffers.  
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BIJLAGEN  

 

BIJLAGE I: Tabel en flowchart zoekstrategie 

 

 

ZOEKTERMEN 

 

DATABANK 

AANTAL 

RESUL-

TATEN 

SELECTIE 

OP TAAL 

& DATUM 

SELECTIE 

OP TITEL & 

ABSTRACT 

SNEEUW- 

BAL 

METHODE 

 

Algemeen  

Sexual violence, Sexual abuse, Child sexual 

abuse, Rape, Sex offenses, Sexual harassment 

AND male, male victim, against men  

 

 

Pubmed 

 

>1000 

 

  

Te veel resultaten waaronder veel niet-relevant, vaak 

over seksueel geweld tegen vrouwen. De zoekopdracht 

werd verfijnd volgens de vier subonderzoeksvragen   

Google Scholar  > 10.000 

Web of Science >1000 

Prevalentie:  

1. Prevalence AND sexual violence AND male 

victim 

2. Prevalence AND sexual abuse AND male 

victim 

3. Prevalence AND “male rape”  

-> in google scholar met aanhalingstekens 

 

Bijkomende zoekterm: Europe, child sexual 

abuse, adult sexual abuse, adolescent  

 

Pubmed 

1) 317 

2) 293 

3) 80 

247 

226 

80 

5 

3 

1 

2 

1 

0 

 

Google Scholar 

1) 858 

2) 1240 

3) 2160 

757 

997 

1730 

6 

4 

1 

3 

1 

0 

 

Web of Science 

1) 126 

2) 144 

3) 22 

115 

131 

22 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

Determinanten en risicofactoren 

1. Risk factor AND sexual violence AND male 

victim/ victimization  

 

Pubmed 

1) 242 

2) 229 

3) 491 

179 

170 

341 

3 

1 

0 

0 

2 

1 
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2. Risk factor AND sexual abuse AND male 

victim 

3. Risk factor AND male rape 

4. Determinants AND “male sexual abuse” 

Bijkomende zoektermen: church, clerics, 

prison, domestic violence, homosexuality, 

MSM, LGBT, paedophilia, sexual 

dysfunctions, IPV, male sex work, 

victimization  

 

Google Scholar 

1) 431 

2) 1750 

4) 147 

375 

1390 

117 

4 

0 

2 

0 

1 

0 

 

Web of Science 

1) 89 

2) 103 

3) 158 

72 

86 

119 

1 

6 

0 

0 

3 

0 

Life cycle approach 

1. Cycle AND “sexual abuse” 

Bijkomende zoekterm: male, child 

Pubmed 69 44 4 0 

Google Scholar 450 312 5 1 

Web of science 197 147 1 0 

Klinische tekens en management 

1. Clinical signs AND male sexual abuse/ 

violence/ rape  

2. Clinical managment AND male sexual 

abuse/ violence/ rape  

Bijkomende zoektermen:  therapy, symptoms  

Pubmed 1) 480 

2)  407 

318 

273 

1 

1 

1 

0 

Google Scholar 1)  590 

2)  706 

408 

458 

2 

2 

0 

1 

Web of Science 1) 11 

2) 69 

5 

55 

0 

0 

0 

0 

 

Totaal aantal artikels opgenomen in de 

selectie:  75 
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PUBMED 

GOOGLE SCHOLAR 

WEB OF SCIENCE 

Selectie op basis van 

taal (Engels en 

Nederlands) en jaar 

van publicatie (vanaf 

2000) 

Selectie op basis van 

titel, abstract, 

relevantie t.o.v. de 

onderzoeksvraag 

Sneeuwbalmethode 17 58 

13 

26 

19 

Zoektermen:  Sexual violence, 

Sexual abuse, Child sexual abuse, 

Rape, Sex offenses, Sexual 

harassment, male, male victim, 

against men, child, adult, 

adolescent, Europe, prevalence, risk 

factors, determinants, life cycle, 

clinical signs, symptoms, clinical 

management, therapy, church, 

clerics, prison, domestic violence, 

homosexuality, MSM, LGBT, 

paedophilia, sexual dysfunctions, 

IPV, male sex work, victimization 

Combinaties met: AND, OR, NOT 
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BIJLAGE II: overzichtstabel geschatte prevalentiecijfers 

 KINDEREN ADOLESCENTEN VOLWASSENEN 

EUROPA  

Johnson CF (2004) 1-16% (<16j, 

Europa) 

1-10% (<18j, 

Europa) 

  

Krahé B., Berger A. 

(2013) 

 19,4%  

Sundaram V., Laursen 

B., Helweg-Larsen K. 

(2008) 

 1% (14-16j) 2%  

Davies M. (2002)   7,2-16% 

12-27,6% 

(homoseksueel) 

McLean I. (2012)   5-10% 

Beck J., Bekker M., 

Van Driel M., et al 

(2011) 

  2,1% (lifetime) 

8-10% 

WERELDWIJD     

Pereda N., Guilera G., 

Forns M., et al (2009) 

3-29% (Finkelhor) 

0-60%  

gemiddeld <10% 

  

Pereda N., Guilera G., 

Forns M., et al  (2009) 

7,9% (<18j) 

 

  

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA  

Porche D. (2005) 16,7% (<16j)  12% 

Johnson CF (2004) 3-16%   

    

Olafson E. (2011) 2-29% 

7,6% (gemiddeld) 

  

Valente S. (2005) 4-16%   

Elliot D., Mok D., 

Briere, J. (2004) 

 8,3% 0,6-7,2% 

3,8% (>18j) 

Hines D., Armstrong 

J., Palm Reed K. et al 

(2012) 

 3,2%  

Peterson Z., Voller E., 

Polusny M., et al 

(2011) 

  0,2-30% 
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Bullock C., Beckson 

M. (2011) 

  3-7% 

Choudhary E., 

Gunzler D., Tu XM, 

et al (2012) 

  0,6-22,2% (lifetime) 

BELGIË     

Instituut voor 

gelijkheid vrouwen en 

mannen (2010) 

3,2% (<18j)  0,8% (18-75j) 

Sexpert  10,7% (>18j)  2,4% (>18j) 
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BIJLAGE III 

 


