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Hoe vaak komt seksueel grensoverschrijdend 
gedrag voor onder jongeren en volwassen in 
Nederland? Wat is de aard van dit gedrag? Wat 

zijn de kenmerken van de slachtoffers en de plegers? 
Doen slachtoffers aangifte? Op deze vragen wordt in 
dit artikel antwoord gegeven. Het is van groot belang 
om periodiek de omvang van seksueel grensoverschrij-
dend gedrag in Nederland te meten. Prevalentiecijfers 
laten de omvang van het probleem zien en maken dui-
delijk of preventie noodzakelijk blijft. Door cijfers over 
seksueel grensoverschrijdend gedrag over een langere 
periode te vergelijken krijgen we zicht op trends in de 
tijd. Het is van belang om hierbij onderscheid te ma-
ken tussen verschillende vormen van seksueel grens-
overschrijdend gedrag, zodat inzichtelijk wordt welke 
vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak 
voorkomen. Gegevens over gebruikte strategieën en 

kenmerken van de plegers kunnen aanknopingspun-
ten bieden voor preventie.

Definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om 
gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en 
de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Dit kan 
al dan niet fysiek zijn. Voorbeelden van niet-fysiek sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag zijn het ongevraagd 
toezenden van pornografische afbeeldingen of het on-
gevraagd versturen van seksueel getinte berichten via 
SMS en e-mail. Bij fysieke grensoverschrijding moet het 
slachtoffer zonder toestemming of onder dwang sek-
suele handelingen ondergaan of uitvoeren. Toestem-
ming betekent dat er sprake is van instemming met 
het volle bewustzijn, zonder verwarring of misverstand 
en met besef van de maatschappelijke norm en van de 
consequenties van het gedrag. Bij dwang gaat het om 
alle situaties waarin het slachtoffer niet kan weigeren 
of zich niet aan de situatie kan onttrekken of situaties 
waarin geen sprake was van vrijwilligheid. Bijvoorbeeld 
omdat er sprake is van lichamelijk of relationeel over-
wicht, emotionele druk (zoals verleiding, beloning en 
beloftes, dreiging, manipulatie of chantage), lichame-
lijk geweld of economische afhankelijkheid. 

Samenvatting

In dit artikel worden de prevalentie van zowel fysieke als niet-fysieke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en de prevalentie van verschillende pressiemethoden onder jongeren en volwassen in Nederland beschreven. Daarnaast 
is onderzocht wat de kenmerken van de plegers zijn en hoe hoog het aangiftepercentage is in diverse groepen. In 
een representatieve steekproef hebben ruim 8.000 Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 15 en 71 jaar een 
vragenlijst over seksuele gezondheid ingevuld. Hieruit bleek dat veel respondenten onder druk zijn gezet om seks te 
hebben. Veel vormen van grensoverschrijding komen significant vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer drie 
op de tien mannen en ongeveer de helft van de vrouwen hebben één of meerdere vormen van niet-fysieke seksuele 
grensoverschrijding meegemaakt. Respectievelijk 11% en 31% van de mannen en de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar 
heeft ooit in zijn of haar leven fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Bij mannen en vrouwen tussen de 
25 en 71 jaar is dit respectievelijk 13% en 42%. Van deze mannen en vrouwen had respectievelijk 13% en 19% hiervan 
aangifte gedaan. In de jongere leeftijdsgroep was dit aangiftepercentage 17% bij de mannen en 12% bij de vrouwen. 
Er was meestal één pleger, veelal een bekende van het slachtoffer.  Jongeren tussen de 14 en 18 jaar lopen een relatief 
groot risico op het meemaken van fysieke seksuele grensoverschrijding. Sinds 2006 zijn er nauwelijks verschuivingen 
opgetreden in de prevalentie van seksueel geweld. Aandacht voor effectieve preventie blijft dan ook onverminderd 
noodzakelijk.
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een para-
plubegrip. Aanranding, verkrachting, seksuele mis-
handeling, seksuele intimidatie, incest en seksueel 
misbruik vallen allemaal onder deze paraplu. Seksu-
eel geweld kan ook onder deze paraplu worden ge-
schaard, maar wordt op zichzelf ook als parapluterm 
gebruikt voor bijvoorbeeld aanranding, verkrachting 
en seksueel misbruik. In de methodesectie wordt het 
begrip seksueel grensoverschrijdend gedrag verder 
geoperationaliseerd.

We verwijzen naar mensen die seksueel grensover-
schrijdend gedrag hebben meegemaakt als slachtof-
fers. De term ‘slachtoffer’ is bij sommigen in diskrediet 
geraakt, omdat het een negatieve  identiteit zou impli-
ceren en stigmatiserend zou zijn. In de Amerikaanse li-
teratuur wordt als alternatief ook wel de term survivor 
ofwel ‘overlever’ gebruikt. Dit zou positiever en krach-
tiger overkomen en aangeven dat de persoon een 
actieve rol heeft in zijn of haar overleving en herstel. 
Omdat het woord ‘slachtoffer’ aangeeft dat het gaat 
om een ongewilde ervaring en omdat er geen sprake is 
van verantwoordelijkheid voor victimisatie (Van Berlo 
& Mooren, 2009), hebben wij gekozen voor ‘slachtoffer’. 

Met de term ‘plegers’ wordt verwezen naar mensen 
die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben uit-
geoefend. Het gaat hier om ‘plegen’ in de zin van ‘iets 
verrichten’ of ‘doen’. Het gaat alleen om gedrag dat in 
het verleden is vertoond. Deze kwalificatie zegt niets 
over de identiteit van de pleger of over zijn toekomsti-
ge gedrag. We gebruiken niet het woord ‘dader’, omdat 
die term meestal wordt gebruikt voor mensen die door 
de rechter zijn veroordeeld. 

Eerder onderzoek naar seksueel geweld en seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag in Nederland
Draijer (1990) heeft als eerste onderzoek gedaan naar de 
prevalentie van seksueel geweld in Nederland. Hieruit 
bleek dat één derde van de Nederlandse vrouwen voor 
haar 16de verjaardag een vorm van seksueel geweld of 
misbruik heeft meegemaakt en dat 16% van de Neder-
landse vrouwen voor haar 16de seksueel is misbruikt 
door een familielid. Uit een onderzoek naar huiselijk 
geweld bleek dat 30% van de vrouwen en 13% van de 
mannen seksueel geweld heeft meegemaakt, waarbij 
de pleger de partner was (Van Dijk, Flight, Oppenhuis, 
& Duesmann, 1997). Recentelijk onderzoek naar huise-
lijk geweld liet zien dat ruim 9% van de Nederlandse 
bevolking de afgelopen vijf jaar huiselijk geweld heeft 
meegemaakt. In 8% van de gevallen van ernstig huise-
lijk geweld ging het om seksueel geweld (Van der Veen 
& Bogaerts, 2010). Uit ‘Seks onder je 25ste’, een vragen-
lijstonderzoek in 2005 onder ongeveer 5.000 jongeren 
tussen de 12 en 25 jaar bleek dat 18% van de meisjes en 

4% van de jongens wel eens is gedwongen tot seksuele 
handelingen (De Graaf, Meijer, Poelman, & Vanwesen-
beeck, 2005). Recentelijk is dit onderzoek opnieuw uit-
gevoerd onder bijna 8.000 jongeren. Hieruit bleek dat 
in 2011 21% van de jongens en 41% van de meisjes wel 
eens een seksuele handeling tegen de wil heeft mee-
gemaakt (van zoenen tot anale seks) (De Graaf, Kruijer, 
Van Acker, & Meijer, 2012).

Hoewel deze onderzoeken inzicht geven in de pre-
valentie van seksueel geweld in Nederland, geeft geen 
van deze onderzoeken een compleet beeld. Draijer 
(1990) heeft alleen gevraagd naar seksueel misbruik 
bij meisjes vóór het 16de jaar en mannen zijn door haar 
niet onderzocht. Bij de onderzoeken naar huiselijk ge-
weld is alleen gekeken naar partners als pleger, andere 
type plegers bleven buiten beschouwing. De Graaf et 
al. (2005; 2012) hebben alleen jongeren onderzocht en 
laten volwassenen buiten beschouwing. 

 Het periodieke bevolkingsonderzoek van Rutgers 
WPF naar de seksuele gezondheid in Nederland1 wil 
een completer beeld geven. De eerste periodieke me-
ting van dit onderzoek (Seksuele Gezondheid in Ne-
derland 2006) onder meer dan 4.000 mannen en vrou-
wen tussen de 18 en 70 jaar liet zien dat 39% van de 
vrouwen en 7% van de mannen seksueel geweld had 
meegemaakt (Van Berlo & Höing, 2006). Uit de tweede 
periodieke meting (Seksuele Gezondheid in Nederland 
2009) onder circa 3.100 mannen en 3.300 vrouwen tus-
sen de 15 en 70 jaar is gebleken dat 34% van de vrou-
wen en 6% van de mannen minstens één keer in zijn 
of haar leven seksueel geweld heeft meegemaakt (De 
Haas, Van Berlo, Bakker, & Vanwesenbeeck,  in press). In 
deze studie is ook onderzocht hoe vaak verschillende 
specifieke vormen van met name fysiek seksueel ge-
weld voorkomen. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat 12% 
van de vrouwen en 3% van de mannen ooit in zijn of 
haar leven is verkracht (De Haas et al., in press). In deze 
eerdere versies van het bevolkingsonderzoek Seksuele 
gezondheid in Nederland zijn niet alle aspecten van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de orde ge-
komen. Zo zijn niet-fysieke vormen in deze studies min-
der uitgebreid bevraagd. Om aan te geven dat het ging 
om seksueel geweld zijn de termen ‘tegen mijn zijn’ en 
‘gedwongen’ gebruikt. Deze termen geven geen infor-
matie over de manier waarop dit gebeurde. De eerdere 
bevolkingsstudies geven daardoor geen inzicht in hoe 
vaak diverse pressiemethoden door plegers worden 
gehanteerd. 

Huidige studie
De huidige studie is een vervolg op Seksuele Gezond-
heid in Nederland 2009. Net als in 2009 onderzoe-
ken we de prevalentie van seksueel geweld (seksueel 

1 voor overzichtspublicaties van dit onderzoek zie Bakker & Vanwesenbeeck, 2006; Bakker et al., 2009; Vanwesenbeeck, Bakker, & Gesell, 2010
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grensoverschrijdend gedrag) in Nederland, waarbij het 
perspectief is verbreed ten opzichte van eerdere metin-
gen. Er wordt in de huidige meting zowel naar fysieke 
vormen als naar niet-fysieke vormen gekeken en de 
prevalentie van verschillende pressiemethoden wordt 
onderzocht. Daarnaast hebben we net als in 2009 on-
derzocht wat de kenmerken van de plegers zijn en hoe 
hoog het percentage slachtoffers is dat aangifte heeft 
gedaan.

Methode
Voor deze derde meting van het onderzoek naar seksu-
ele gezondheid hebben in een representatieve steek-
proef ruim 8.000 Nederlandse mannen en vrouwen 
tussen de 15 en 71 jaar een vragenlijst over seksuele 
gezondheid ingevuld. De procedure en steekproef zijn 
beschreven door Wijsen en De Haas (2012). Hier zijn 
eveneens de algemene beperkingen van deze studie 
beschreven. 

Vragen over het meemaken van seksueel grensoverschrij-
dend gedrag
Alle respondenten hebben een vragenlijst ingevuld 
over verschillende onderwerpen met betrekking tot de 
seksuele gezondheid, waaronder seksueel grensover-
schrijdend gedrag. Aan alle respondenten is de volgen-
de vraag gesteld: ‘Kwetsende seksuele toenaderingen, 
ongewenste aanrakingen of gedwongen worden om 
seksuele dingen te doen of toe te staan, het zijn alle-
maal voorbeelden van seksueel geweld en agressie. Dit 
kan thuis gebeuren, maar ook op straat of op internet. 
De daders van seksueel geweld en agressie kunnen be-
kenden zijn, maar ook onbekenden. Is u ooit in uw le-
ven seksueel geweld overkomen?’ Met dit item worden 
zelfgerapporteerde ervaringen met seksueel geweld 
bevraagd. Deze vraag was in 2006 en 2009 ook onder-
deel van de vragenlijst en is gebaseerd op een vraag 
over huiselijk geweld, die is ontwikkeld door Goderie 
en Ter Woerds (2003).

Ondanks de inleidende tekst bij de eerste vraag kun-
nen de respondenten toch verschillende dingen ver-
staan onder seksueel geweld en kunnen zij op verschil-
lende manieren gedwongen of onder druk gezet zijn. 
Daarom zijn vervolgens aan alle respondenten strate-
gieën voorgelegd, die de pleger kan gebruiken om het 
slachtoffer te dwingen of onder druk te zetten. Hierbij 
kon de respondent aangeven of en hoe vaak (nooit, één 
keer, meer dan één keer) hij of zij was geconfronteerd 
met deze pressiemethoden. Daarnaast zijn vervolgens 
aan alle respondenten verschillende vormen van sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag voorgelegd, waarbij 
het gedrag zo concreet mogelijk is beschreven. Hierbij 
kon de respondent aangeven of en hoe vaak (nooit, één 
keer, meer dan één keer) hij of zij dit had meegemaakt. 
We hebben naar zowel fysieke als niet-fysieke vormen 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag gevraagd. 
Verder hebben we vragen gesteld over de leeftijd bij de 
eerste en de laatste ervaring met seksueel geweld en is 

gevraagd naar kenmerken van de pleger bij de eerste 
en de laatste ervaring. Tenslotte hebben we vragen op-
genomen over het doen van aangifte.

De vragen over niet-fysiek seksueel geweld zijn af-
komstig uit de Sexual Experience Survey (SES)(Koss et 
al., 2007). Voor het huidige onderzoek is de SES enigs-
zins aangepast. Er is één item toegevoegd over het 
ongevraagd doorsturen van naaktfoto’s of seksfilmpjes 
aan anderen, omdat we vermoedden dat dit regelma-
tig voorkomt onder jongeren. Verder hebben we in 
plaats van vier antwoordcategorieën drie antwoordca-
tegorieën gebruikt, om het invullen van de vragenlijst 
te vereenvoudigen. Bij de SES wordt gevraagd naar 
ervaringen in de afgelopen twaalf maanden en sinds 
de leeftijd van veertien jaar tot een jaar geleden. In het 
huidige onderzoek is die afbakening niet gemaakt. In 
dit onderzoek ging het om alle ervaringen gedurende 
het hele leven. Vervolgens werd gevraagd wanneer de 
laatste ervaring was. 

In de SES wordt naar pressiemethoden of -strategie-
en gevraagd, gekoppeld aan verschillende fysieke vor-
men van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door 
deze koppeling zijn de vragen moeilijk te beantwoor-
den. Daarnaast wordt er bij sommige items in één item 
naar verschillende strategieën gevraagd, wat het invul-
len van de vragenlijst verder bemoeilijkt. We hebben er 
daarom voor gekozen om de strategieën en de fysieke 
vormen in aparte vragen aan de respondenten voor 
te leggen. Onze vragenlijst bevat wel dezelfde strate-
gieën als de SES. In de SES zijn acht items opgenomen 
over strategieën die te maken hebben met drugs- of 
alcohol gebruik. Voor het huidige onderzoek was dit te 
gedetailleerd en hebben we dit beperkt tot twee items.

 De vragen over fysieke vormen van seksueel grens-
overschrijdend gedrag, leeftijd, plegers en aangifte zijn 
gebaseerd op vorige metingen van de bevolkingsstu-
die seksuele en relationele gezondheid (Van Berlo & 
Hoϊng, 2006; De Haas et al., in press). Voor de huidige 
meting zijn deze vragen vereenvoudigd, zodat respon-
denten ze makkelijker kunnen beantwoorden. Daar-
naast werd in de vorige metingen het woord ‘verkrach-
ting’ gebruikt. Uit onderzoek van Hamby en Koss (2003) 
is gebleken dat respondenten geneigd zijn om alleen 
die ervaringen verkrachting te noemen, als de pleger 
een onbekende was, daarom hebben we het woord 
‘verkrachting’ niet meer gebruikt in de vragenlijst (zie 
Tabel 4 voor de formuleringen in het huidige onder-
zoek).

Vragen over het gebruiken van pressiemethoden
Nadat de respondenten alle vragen over het meema-
ken van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben 
beantwoord, werden de verschillende pressiemetho-
den nogmaals voorgelegd, maar dan met de vraag of 
men dit zelf wel eens had gedaan. Vervolgens hebben 
we gevraagd hoe oud men was toen ze dit voor het 
laatst deden. Ook is voor de laatste ervaring gevraagd 
naar het geslacht van degene bij wie ze dit deden. 
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 De vragen over de pressiemethoden zijn gebaseerd 
op de SES (Koss et al., 2007). Net als bij het victimisa-
tie-onderdeel worden alle strategieën in afzonderlijke 
items aan de respondenten voorgelegd en hebben 
we twee items over alcohol en drugs opgenomen (in 
plaats van acht zoals in de SES gebeurt). De vragen over 
de kenmerken van de pleger en het slachtoffer zijn ge-
baseerd op vorige metingen van de bevolkingsstudie 
seksuele en relationele gezondheid (De Haas, Van Ber-
lo, & Bakker, 2010; Hoϊng & Van Berlo, 2006). 

Analyses
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn per-
centages berekend voor 15- tot 25-jarigen en voor 25- 
tot 71-jarigen. Omdat het om ervaringen met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag gedurende het hele leven 
gaat, is het van belang om onderscheid te maken tus-
sen jongeren/jongvolwassenen en volwassenen. Ver-
schillen zijn getoetst met χ2-toetsen, met een p < 0,01. 
De effectgrootte is berekend met Cramers V waarbij 
Cramers V = 0,10 wordt gezien als de ondergrens voor 
een klein effect. Leeftijdsverschillen in de grafieken 
zijn gevisualiseerd door middel van trendlijnen. Hier-
bij is het zwevend gemiddelde van de leeftijd in jaren 
gebruikt, waardoor schommelingen in de gegevens 
worden afgevlakt en het patroon of de trend duidelij-
ker zichtbaar wordt. Het zwevende gemiddelde is vast-
gesteld op basis van drie gegevenspunten (leeftijd in 
jaren) waarvan het gemiddelde is genomen. 

Resultaten
Zelfgerapporteerde ervaringen met seksueel geweld 
In 2006, 2009 en in de huidige studie is gevraagd naar 
zelfgerapporteerde ervaringen met seksueel geweld. 
In Tabel 1 zijn de cijfers voor de verschillende jaren 
naast elkaar gezet. Dit zijn de cijfers op basis van de 
eerste algemene vraag over seksueel geweld (zie me-
thoden). Mensen die in het vervolg van de vragenlijst 
bij de specifieke vragen over verschillende vormen van 
grensoverschrijding hebben aangegeven dat zij uit-
sluitend zijn geconfronteerd met seksueel kwetsende 
opmerkingen zijn hierbij uitgesloten. Omdat in 2006 

15- tot en met 18-jarigen niet in de steekproef zijn 
vertegenwoordigd, is voor deze tabel een selectie ge-
maakt van 19- tot 71-jarigen. Uit Tabel 1 blijkt dat er 
kleine verschuivingen zijn opgetreden. De percentages 
fluctueren iets, maar er is geen sprake van een dalende 
of stijgende trend. 

Pressiemethoden
Respondenten hebben te maken gekregen met ver-
schillende pressiemethoden uiteenlopend van aan-
dringen tot fysiek geweld (zie tabel 2).

Wanneer we kijken naar de totaalpercentages zien 
we dat vrouwen significant vaker met deze pressieme-
thoden te maken krijgen dan mannen. In alle groepen 
worden ‘iemand bleef aandringen nadat ik nee had ge-
zegd’ en ‘iemand loog tegen me’ relatief vaak genoemd. 

Het meemaken van niet-fysieke seksuele grensoverschrij-
ding
Ongeveer drie op de tien mannen en ongeveer de 
helft van de vrouwen hebben ooit in hun leven één 
of meerdere vormen van niet-fysieke seksuele grens-
overschrijding meegemaakt (zie Tabel 3). In beide leef-
tijdscategorieën waren deze percentages bij vrouwen 
significant hoger dan bij de mannen. ‘Op een seksuele 
manier staren’ werd door zowel mannen als vrouwen 
tussen de 15 en 25 jaar en door vrouwen tussen de 25 
en 71 jaar het vaakst genoemd. Mannen tussen de 25 
en 71 jaar noemden ‘billen, penis, vagina of borsten la-
ten zien’ het vaakst. We hadden aan de items van de SES 
één item toegevoegd over het ongevraagd doorsturen 
van naaktfoto’s of seksfilmpjes aan anderen, omdat we 
vermoedden dat dit regelmatig voorkomt onder jon-
geren. Het bleek dat dit bij 2% van de jongeren/jong-
volwassenen was gebeurd. Van alle vormen van niet-fy-
siek seksueel grensoverschrijdend gedrag, kwam deze 
vorm het minst vaak voor. 

Niet-fysieke seksuele grensoverschrijding kan zowel 
via het internet gebeuren (met behulp van de webcam) 
als in het ‘echte leven’. Bij jongeren tussen de 15 en 25 
jaar lijkt dit vaker via het internet te gebeuren dan bij 
respondenten van 25 jaar en ouder (niet in tabel). Bij 
ongeveer de helft van de jongens en ongeveer twee 

Tabel 1. Zelfgerapporteerde ervaringen met seksueel geweld, trends over de tijd*   

2006 2009 2011 

 n=4.147 n=5.618 n= 7.543 

% minstens één keer in het leven meegemaakt**

mannen 6,9 6,1 7,7

vrouwen 38,8  34,5 33,3 

% minstens één keer in het afgelopen jaar meegemaakt**

mannen 0,5 0,7 1,2 

vrouwen 1,7 1,3 1,3  

/ = percentage is significant hoger/lager dan het totaalpercentage, p < 0,01, Cramers V < 0,10

* voor deze vergelijking zijn alleen de respondenten van 19 jaar en ouder geselecteerd

** uitgezonderd mensen die uitsluitend zijn geconfronteerd met seksueel kwetsende opmerkingen

De Haas, Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. TvS (2012) 36-2, 136-145



140 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl

Tabel 2. Pressiemethoden (% minstens één keer meegemaakt)**

man vrouw man vrouw

15 - 24 15 - 24 25 - 70 25 - 70 

 n=604 n=794 n=3.323 n=3.343

iemand bleef aandringen nadat ik nee had gezegd   5,8 29,2  10,3 37,9 

iemand loog tegen me   9,1 18,3  13,9 27,5 

iemand zei dat het anders uit was (relatie verbreken)   4,5 5,0 6,9 11,1 

iemand dreigde met roddels over mij   4,0 4,1 3,8 5,2 

iemand beloofde me iets wat ik graag wilde   5,5 6,8 7,6 8,3

iemand werd boos   6,7 10,7 7,9 22,9 

iemand maakte er misbruik van dat ik zo onder invloed was van drugs of alcohol, dat ik 
niet meer kon stoppen wat er gebeurde   5,4 7,0 4,1 5,9 

iemand gaf mij drugs zonder dat ik het wist, zodat ik niet meer kon stoppen wat er 
gebeurde   2,0 2,1 1,8 1,9

iemand dreigde om iemand om wie ik geef lichamelijk pijn te doen   3,2 2,5 1,5 4,2 

iemand dreigde om mij lichamelijk pijn te doen   2,8 4,4 2,3 9,8 

iemand gebruikte geweld (vasthouden, slaan of een wapen gebruiken)   3,1 8,0  2,5 15,3 

minstens één van bovenstaande 15,5 36,8  22,9 48,0 

minstens één van bovenstaande in het afgelopen jaar   5,0 12,0  2,5 3,2

 = percentage is significant hoger dan bij de mannen, p < 0,01, Cramers V ≥ 0,10

 = percentage is significant hoger dan bij de mannen, p < 0,01, Cramers V < 0,10

**Hierbij is de volgende vraag gesteld: ‘Heeft iemand weleens de volgende dingen gedaan, om seks met u te kunnen hebben? Seks kan van alles zijn. 
Bijvoorbeeld strelen (van borsten, penis of vagina), orale seks (seks met de mond) of geslachtsgemeenschap (met de penis in de vagina gaan). Let op: 
zoenen hoort er bij deze vraag ook bij.’

Tabel 3. Vormen van niet-fysieke seksuele grensoverschrijding (% minstens één keer meegemaakt)** 

man vrouw man vrouw

15 - 24 15 - 24 25 - 70 25 - 70

 n=604 n=794 n=3323 n=3343

iemand maakte seksueel kwetsende opmerkingen. 11,4 20,2    8,4 26,0 

iemand staarde naar me op een seksuele manier, bijvoorbeeld naar mijn billen of kruis (of borsten). 14,6 44,3  14,2 39,7 

iemand stuurde mij seksuele of ‘vieze’ foto’s, plaatjes, grapjes of verhalen via de post, e-mail of via internet. 
– Let op: we bedoelen hier geen massamails (spam) mee. 10,3 16,6    8,1 11,3 

iemand liet mij ongewild pornofoto’s zien.   8,4 8,1   5,3 7,7 

iemand zei seksuele of ‘vieze’ dingen tegen mij via internet. 13,2 26,5    6,5 12,6 

iemand maakte seksuele bewegingen naar mij, zoals zichzelf in het kruis grijpen, doen alsof hij/zij 
masturbeerde (zichzelf bevredigde) of orale seks (seks met de mond) had. 10,8 20,4    9,2 19,7 

iemand keek naar me, terwijl ik mij uitkleedde, naakt was, masturbeerde (mezelf bevredigde) of seks had.*   4,1 6,2   6,8 6,9

iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van mij.*   2,7 3,5   3,3 4,8 

iemand liet een naaktfoto of seksfilmpje van mij aan anderen zien of stuurde dit aan anderen door.*   1,9 2,0   1,7 1,2

iemand liet mij zijn/haar billen, penis, vagina of borsten zien.* 13,4 19,2  14,8 19,7 

iemand liet mij zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde).*   8,2 15,5    9,8 15,1 

minstens één van bovenstaande 30,9 54,4  28,6 52,3 

minstens één van bovenstaande in het afgelopen jaar 16,8 24,7    5,8 7,1 

 = percentage is significant hoger dan bij de mannen, p < 0,01, Cramers V ≥ 0,10

 = percentage is significant hoger dan bij de mannen, p < 0,01, Cramers V < 0,10

* van deze vormen van niet-fysieke seksuele grensoverschrijding is ook gevraagd of dit via het internet of in het echte leven gebeurde en of men hier aangifte 
van heeft gedaan. Deze gegevens worden gepubliceerd op www.rutgerswpf.nl
** Hierbij is de volgende vraag gesteld: ‘Heeft u ooit in uw leven één van de volgende dingen meegemaakt? Het gaat hierbij om dingen die u niet wilde. Of dingen 
waarvan u zei dat de ander ermee moest stoppen.’

derde van de meisjes die hadden meegemaakt dat ie-
mand aan hen geslachtsdelen liet zien, gebeurde dit via 
internet. En bij ongeveer twee derde van de jongens en 
ongeveer drie kwart van de meisjes die hadden mee-
gemaakt dat iemand aan hen liet zien dat hij/zij mas-
turbeerde, gebeurde dat via internet. Internet lijkt dus 

een risico te vormen voor het meemaken van niet-
fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Van sommige vormen van niet-fysiek seksueel 
grensoverschrijdend gedrag is gevraagd of men 
aangifte heeft gedaan als men dit had meege-
maakt. Van de mannen tussen de 15 en 25 jaar die 
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minstens één van deze vormen van niet-fysiek seksueel 
grensoverschrijdend gedrag hadden meegemaakt, had 
11% hier aangifte van gedaan. Bij vrouwen in deze leef-
tijdscategorie was dit 7%. Bij mannen en vrouwen tus-
sen de 25 en 71 jaar was dit respectievelijk 9% en 13%.

Het meemaken van fysieke seksuele grensoverschrijding
Respectievelijk 11% en 31% van de mannen en de 
vrouwen tussen de 15 en 25 jaar heeft ooit in zijn of 
haar leven fysieke seksuele grensoverschrijding mee-
gemaakt. Bij mannen en vrouwen tussen de 25 en 
71jaar is dit respectievelijk 13% en 42%. Bijna alle vor-

men komen significant vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen. Jongeren en jongvolwassenen lopen een gro-
ter risico op het meemaken van fysieke seksuele grens-
overschrijding. Binnen deze groepen lopen vrouwen 
een hoger risico dan mannen. Na het 25ste jaar komt 
seksueel grensoverschrijdend gedrag ook nog voor, 
maar in mindere mate: 2% van de mannen en vrouwen 
tussen de 25 en 71 jaar gaf aan in het afgelopen jaar te 
zijn geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag (zie Tabel 4).

In Grafiek 1 zijn de leeftijdsverschillen gevisuali-
seerd. Bij een klein aantal slachtoffers was de eerste of 

Tabel 4. Vormen van fysieke seksuele grensoverschrijding (% minstens één keer meegemaakt)

      man       vrouw       man       vrouw

      15 - 24       15 - 24       25 - 70       25 - 70 

       n=604       n=794       n=3323       n=3343

iemand zoende me tegen mijn wil* 7,7 17,6  8,3 27,1 

iemand raakte me op een seksuele manier aan tegen mijn wil* 5,2 21,8  8,5 34,1 

aftrekken of vingeren (seks met de hand) tegen mijn wil* 2,5 8,0  3,4 13,7 

orale seks (seks met de mond) tegen mijn wil* 2,1 4,6  2,3 8,2 

geslachtsgemeenschap (penis in vagina) tegen mijn wil* 1,9 7,5  1,7 15,3 

anale seks (penis in anus) tegen mijn wil* 1,8  2,1 2,1  4,8 

minstens één van bovenstaande ooit** 11,0 31,0  13,1 42,2 

minstens één van bovenstaande voor het 16e jaar 3,7 16,4  3,4 16,5 

minstens één van bovenstaande  in het afgelopen jaar 4,8  8,4  2,1  1,7

 = percentage is significant hoger dan bij de mannen, p < 0,01, Cramers V ≥ 0,10

 = percentage is significant hoger dan bij de mannen, p < 0,01, Cramers V < 0,10

* van deze vormen van fysieke seksuele grensoverschrijding is ook gevraagd of men hier aangifte van heeft gedaan. Deze gegevens 
worden gepubliceerd op www.rutgerswpf.nl
** Hierbij is onderzocht of er verschillen zijn wat betreft opleidingsniveau, etniciteit, religie, stedelijkheid en seksuele voorkeur. Er 
waren slechts zeer beperkt verschillen tussen de groepen. Deze gegevens worden gepubliceerd op www.rutgerswpf.nl

Grafiek 1. Leeftijd van slachtoffers van fysieke seksuele grensoverschrijding bij de eerste en de laatste ervaring (trendlijn)

 leeftijd (in jaren) eerste keer
 leeftijd (in jaren) laatste keer

De Haas, Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. TvS (2012) 36-2, 136-145
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Tabel 5. Plegers van fysieke seksuele grensoverschrijding bij de laatste gebeurtenis (%)

         laatste keer na het 16e jaar       laatste keer voor het 16e jaar

           man                vrouw         man                 vrouw 

       n=68*           n=245*     n=439*              n=1392*

Geslacht pleger(s)

man of jongen 19,7 95,2 51,3 92,8

twee mannen of jongens 1,2 1,0 2,1 2,5

meerdere mannen of jongens 0,2 2,0 5,6 3,7

vrouw of meisje 69,6 0,5 29,8 0,6

twee vrouwen of meisjes 6,2 0,1 3,5 0,0

meerdere vrouwen of meisjes 2,7 0,0 4,3 0,0

een man/jongen én een vrouw/ meisje 0,5 1,2 1,5 0,4

meerdere mannen/jongens én vrouwen/ meisjes 0,0  0,0  1,9  0,0 

Type pleger (meerdere antwoorden mogelijk)

partner/vaste vriend(in) of ex-partner/ex-vriend(in) 18,5 29,9 7,6 16,3

een vriend(in) (geen liefdesrelatie) 28,0 13,6 16,0 8,8

vader 0,0 0,5 2,6 7,7

broer 0,2 0,4 2,9 5,0

een ander familielid 1,9 2,9 11,0 16,5

iemand uit uw buurt 8,7 6,2 20,6 19,1

iemand die u kende van het uitgaansleven 14,8 14,8 10,6 9,1

een leerkracht 0,7 0,6 5,3 1,5

een medeleerling 3,0 1,5 2,3 2,8

trainer of coach van een sportclub, leider/leidster van een vereniging 1,3 0,4 1,2 0,5

iemand anders van een sportclub of vereniging 2,3 1,3 3,4 0,7

een leidinggevende op het werk 0,4 2,6 0,0 0,9

een andere collega 6,5 5,4 1,5 1,5

een geestelijke (van bijvoorbeeld de kerk, moskee of synagoge) 0,2 0,3 2,7 0,5

een hulpverlener 0,6 0,5 0,0 0,5

iemand die u niet kende 17,4 18,9 15,4 16,4

iemand anders 2,6 5,8 13,7 10,5

* mensen die minstens één keer een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding hebben meegemaakt

laatste ervaring in de hele vroege jeugd. Een groot deel 
van de ervaringen vond plaats tussen het 14de en 18de 
jaar. Een substantieel deel vond plaats tussen het 19de 
en 29ste jaar. Daarna neemt het aantal ervaringen af (zie 
Grafiek 1). Aan slachtoffers die voor het 16de jaar fysieke 
seksuele grensoverschrijding hebben meegemaakt is 
gevraagd naar het leeftijdsverschil met de pleger. Bij 
59% van de mannelijke slachtoffers was het leeftijds-
verschil groter dan 5 jaar, bij 26% was het verschil klei-
ner dan of gelijk aan 5 jaar en 15% wist niet hoe oud de 
pleger was. Bij 66% van de vrouwelijke slachtoffers was 
het leeftijdsverschil groter dan 5 jaar, bij 24% was het 
verschil kleiner dan of gelijk aan 5 jaar en 10% wist niet 
hoe oud de pleger was. 

Van de mannen tussen de 15 en 25 jaar die minstens 
één vorm van fysiek seksueel grensoverschrijdend ge-
drag hadden meegemaakt, had 17% hier aangifte van 
gedaan. Bij vrouwen in deze leeftijdscategorie was dit 
12%. Bij mannen en vrouwen tussen de 25 en 71 jaar 
was dit respectievelijk 13% en 19%.

Bij de meerderheid van de slachtoffers was er bij de 
laatste ervaring van seksueel grensoverschrijdend ge-

drag sprake van één pleger. Bij vrouwen was de pleger 
vaak een man. Bij mannen bij wie de laatste ervaring 
voor het 16e jaar was, was de pleger vaker een man dan 
een vrouw: in 59% van de gevallen was de pleger een 
man (of meerdere mannen) en in 38% van de gevallen 
was de pleger een vrouw. Bij mannen bij wie de laatste 
ervaring na de 16e verjaardag was, zien we een omge-
keerd beeld: in 79% van de gevallen was de pleger een 
vrouw (of meerdere vrouwen) en in 21% van de geval-
len was de pleger een man (zie Tabel 5). 

Plegers zijn meestal bekenden van het slachtoffer. 
Bij vrouwen bij wie de laatste ervaring voor het 16de jaar 
was, is deze bekende relatief vaak een buurtgenoot, 
een ander familielid (anders dan de vader of broer) of 
een (ex-)partner. Bij mannen bij wie de laatste ervaring 
voor het 16de jaar was, is deze bekende eveneens rela-
tief vaak een buurtgenoot, maar een vriend(in) wordt 
ook relatief vaak genoemd, gevolgd door een ander 
familielid (anders dan de vader of broer). Bij vrouwen 
bij wie de laatste ervaring na het 16de jaar was, is de 
pleger relatief vaak een (ex-)partner, een kennis uit het 
uitgaansleven of een vriend(in). Bij mannen bij wie de 
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Tabel 6. Uitgeoefende pressiemethoden (% minstens één keer toegepast)

man vrouw man vrouw

15 - 24 15 - 24 25 - 70 25 - 70 

 n=604 n=794 n=3323 n=3343

ik bleef aandringen nadat iemand nee had gezegd 5,7 2,5  9,2 2,2 

ik loog tegen iemand 4,3 1,6  5,9 2,4 

ik zei tegen iemand dat het anders uit was (relatie verbreken) 1,8 0,3  2,6 1,0 

ik dreigde met roddels 1,4 0,1  0,9 0,2 

ik beloofde iemand iets wat hij/zij graag wilde 3,1 1,3 3,8 1,0 

ik werd boos 3,0 0,9  3,5 2,1 

ik maakte er gebruik van dat iemand zo onder invloed was van alcohol of 
drugs, dat hij/zij niet meer kon stoppen wat er gebeurde

2,1 0,5  1,9 0,3 

ik gaf iemand drugs zonder dat diegene dat wist, zodat hij/zij niet meer kon 
stoppen wat er gebeurde

0,8 0,1 ^ 0,6 0,1 

ik dreigde om de ander lichamelijk pijn te doen 1,5 0,3 0,7 0,2 

ik gebruikte geweld (vasthouden, slaan of een wapen gebruiken) 1,2 0,1 ^ 0,8 0,3 

minstens één van bovenstaande* 14,7 6,9  19,7 9,7 

 = percentage is significant lager dan bij de mannen, p < 0,01, Cramers V ≥ 0,10

 = percentage is significant lager dan bij de mannen, p < 0,01, Cramers V < 0,10

^ de verwachte celfrequenties zijn te laag om te toetsen

* er is ook gevraagd of men dit bij een man of een vrouw heeft gedaan. Deze gegevens worden gepubliceerd op www.rutgerswpf.nl

laatste ervaring na het 16de jaar was, vinden we verge-
lijkbare resultaten. In deze groep wordt een vriend(in) 
het vaakst genoemd, gevolgd door een (ex- )partner en 
een kennis uit het uitgaansleven (zie Tabel 5).

Het gebruiken van pressiemethoden
Sommigen respondenten geven aan dat zij zelf gebruik 
hebben gemaakt van pressiemethoden, uiteenlopend 
van aandringen tot fysiek geweld. Mannen gebruiken 
deze strategieën vaker dan vrouwen. In alle groepen 
wordt ‘ik bleef aandringen nadat iemand nee had ge-
zegd’ en ‘ik loog tegen iemand’ het vaakst genoemd 
(zie Tabel 6).

De mannen gebruikten deze strategieën bijna alle-

maal bij vrouwen, terwijl de vrouwen dit bijna allemaal 
bij mannen deden. 

Een kwart van de respondenten die één of meerdere 
van deze strategieën hebben gebruikt, was bij de laat-
ste keer tussen de 17 en 21 jaar oud. Eveneens onge-
veer een kwart was tussen de 22 en 30 jaar oud en 2 op 
de 10 respondenten waren tussen de 31 en 40 jaar oud. 
Op latere leeftijd neemt de frequentie af (zie Grafiek 2).

Discussie
In Wijsen en De Haas (2012) zijn de algemene beperkin-
gen van deze studie beschreven. Ondanks deze beper-
kingen zijn de cijfers die in dit artikel zijn gepresenteerd 
uniek. Dit is het enige onderzoek in Nederland onder 

Grafiek 2. Leeftijd (in jaren) bij het laatste gebruik van pressiemethoden (trendlijn)

De Haas, Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. TvS (2012) 36-2, 136-145
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een representatieve steekproef van zowel jongeren als 
volwassenen waarin seksueel grensoverschrijdend ge-
drag breed wordt bevraagd, van niet-fysieke vormen 
tot fysieke vormen en waarbij onderscheid wordt ge-
maakt tussen verschillende pressiemethoden. Veel res-
pondenten zijn geconfronteerd met deze pressieme-
thoden, zoals blijven aandringen nadat de respondent 
‘nee’ had gezegd. Dit hoeft niet te leiden tot seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld als degene 
die pressie uitoefent het uiteindelijk toch opgeeft of als 
degene die met die pressie wordt geconfronteerd er 
weerstand aan kan bieden. We hebben in dit onderzoek 
niet gevraagd wat er gebeurde nadat een respondent 
hier mee te maken had gehad. De resultaten laten wel 
zien dat seksuele grensoverschrijding vaak voorkomt. 
Dit impliceert dat de pressiemethoden die plegers ge-
bruiken vaak ‘succesvol’ zijn en dat slachtoffers zich hier 
niet voldoende tegen kunnen weren. 

Fysieke seksuele grensoverschrijding gebeurde vaak 
tussen het 14de en 18de jaar en ook tussen het 19de 
en 29ste jaar kwam dit nog relatief vaak voor. Dit im-
pliceert dat jongeren en jongvolwassenen het meest 
kwetsbaar zijn voor seksueel grensoverschrijdend ge-
drag. Voor het gebruik van pressiemethoden zien we 
eenzelfde trend. Hoe ouder de respondenten zijn, hoe 
kleiner de kans is dat ze gebruik hebben gemaakt van 
pressiemethoden. Dit is in lijn met de taxonomie van 
antisociaal gedrag (Moffit, 2007). Volgens deze theo-
rie zijn er grofweg twee type plegers. Het eerste type 
is de life-course persistent offender, bij wie het antiso-
ciale gedrag voortkomt uit neurologische processen 
en pathologisch is. Het gedrag start in de kindertijd 
en persisteert gedurende het leven. Het andere type is 
de adolescence-limited offender, bij wie het antisociale 
gedrag voortkomt uit sociale processen. Het gedrag 
begint in de adolescentie en stopt daarna. De ontwik-
keling van het tweede type pleger verloopt relatief nor-
maal. Volgens deze theorie komt het tweede type veel 
vaker voor dan het eerste type. 

Hoewel dit onderzoek laat zien in welke leeftijds-
fase seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor-
komt, geeft dit onderzoek relatief weinig informatie 
over het verloop van de ervaringen van respondenten. 
Voor de klinische praktijk is dit relevante informatie en 
in vervolgonderzoek moet hier aandacht aan worden 
besteed. Hierbij zijn onder andere de volgende vragen 
relevant. Hoeveel mensen hebben incidenteel dan wel 
structureel te maken gehad met seksueel grensover-
schrijdend gedrag? Bij hoeveel mensen duurde het 
misbruik langer voort? En hoeveel mensen werden na 
een incident later opnieuw slachtoffer?

De hoge prevalentiecijfers die in het huidige onder-
zoek zijn gevonden, zijn in lijn met resultaten van ander 
onderzoek. In Seks onder je 25ste is op dezelfde manier 
naar vormen van fysieke seksuele grensoverschrijding 
gevraagd als in het huidige onderzoek. Hieruit blijkt 
dat 21% van de jongens en 41% van de meisjes tussen 
de 12 en 25 jaar wel eens een seksuele handeling tegen 

de wil heeft meegemaakt (van zoenen tot anale seks) 
(De Graaf et al, 2012). Dit zijn hogere cijfers dan in het 
huidige onderzoek. Dit zou kunnen komen doordat De 
Graaf et al. respondenten heeft geworven via scholen 
voor voortgezet onderwijs en via aselecte steekproe-
ven uit de gemeentelijke basisadministraties (GBA) 
van  gemeenten. Deze manier wijkt af van de wervings-
methode (via een panel) die in het huidige onderzoek 
is gebruikt. Het is mogelijk dat mensen met seksueel 
geweldservaringen minder vertegenwoordigd zijn in 
panels, omdat zij vaak kampen met gezondheidspro-
blemen. Seksueel geweldservaringen kunnen namelijk 
grote nadelige consequenties hebben, zoals een slech-
tere psychische, fysieke en seksuele gezondheid (De 
Visser, Rissel, Richters, & Smith, 2007). Bekende psychi-
sche problemen zijn posttraumatische stressklachten, 
angst, depressie, eetstoornissen en suïcidale gedachtes 
of pogingen. Seksueel misbruik in de jeugd kan daar-
naast ook leiden tot dissociatie en persoonlijkheids-
stoornissen (Vanwesenbeeck, 2008). Mensen met deze 
psychische problemen zullen mogelijk minder snel 
deelnemen aan een panel dan mensen die deze pro-
blematiek niet hebben.

De vergelijking van de resultaten met buitenlands 
onderzoek is gecompliceerd. Omdat de Sexual Expe-
rience Survey aangepast is voor dit onderzoek, zijn er 
geen buitenlandse onderzoeken waarbij dezelfde vra-
genlijst is gebruikt. Daarnaast hanteren wij een brede 
definitie van seksuele grensoverschrijding, terwijl in 
buitenlands onderzoek vaak gevraagd wordt naar een 
specifieke vorm van grensoverschrijding zoals ver-
krachting of poging tot verkrachting (zie bijvoorbeeld 
Spitzberg, 1999) of naar grensoverschrijding in een 
specifieke levensfase. Johnson, Ollus en Nevala (2008) 
hebben bijvoorbeeld onderzocht wat de prevalentie is 
van seksueel geweld na het 16de jaar. Ook zijn er ver-
schillende onderzoeken gedaan naar seksueel misbruik 
in de jeugd (zie bijvoorbeeld reviews van Krug et al., 
(2002), Lalor en McElvaney (2010) en Putnam (2003)). In 
een Australisch onderzoek is seksueel grensoverschrij-
dend gedrag wel breder gedefinieerd dan verkrachting 
en is geen afbakening gemaakt voor een levensfase. Uit 
dit onderzoek bleek dat 5% van de mannen en 21% van 
de vrouwen ooit in zijn of haar leven seksueel geweld 
heeft meegemaakt (De Visser, Smith, Rissel, Richters, 
& Grulich, 2003). Omdat De Visser et al. één algemene 
vraag hebben gesteld, kunnen deze cijfers het beste 
vergeleken worden met de zelfgerapporteerde ervarin-
gen met seksueel geweld (Tabel 1). In ons onderzoek 
hebben we hogere percentages gevonden dan de Au-
stralische percentages. Volgens De Visser et al. is ‘sexual 
coercion an unacceptable common experience’. Ook in 
Australië zijn dus hoge prevalentiecijfers gevonden. 

Sinds 2006 zijn er wat betreft de prevalentie van 
seksueel geweld nauwelijks verschuivingen opgetre-
den. Aandacht voor effectieve preventie blijft dan ook 
onverminderd noodzakelijk. Er zijn in de afgelopen ja-
ren verschillende preventieve interventies ontwikkeld. 
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Gezien de hoge prevalentiecijfers is het van belang om 
antwoord te vinden op de vraag in hoeverre deze inter-
venties geïmplementeerd zijn en wat het effect ervan 
is. Vooralsnog ontbreekt hierover voldoende informa-
tie.
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Summary
Sexual aggression among youth and adults in the Netherlands
In this article the prevalence of both non-physical and physical sexual 
aggression among Dutch youth and adults are described. Furthermore, 
the characteristics of perpetrators and the rate of reporting to the po-
lice are investigated. A representative sample of more than 8,000 Dutch 
men and women between 15 and 70 years of age filled out a question-
naire about sexual health. It appeared that many respondents had ex-
perienced pressure to engage in sexual activity. Women are more often 
victimized than men. Approximately three out of every ten men and 
approximately half of the women had experienced one or more types 
of non-physical sexual aggression. 11% and 31% of men and women 
respectively, aged between 15 and 24, have ever experienced physical 
sexual aggression. Among men and women between 25 and 70 years 
of age this is 13% and 42% respectively. Of these men and women 13% 
and 19% respectively reported their experience to the police. In the 
younger age group the percentage of reporting to the police was 17% 
among the men and 12% among the women. Physical sexual aggres-
sion had often occurred between the age of 14 and 18. In most of the 
cases there had been one perpetrator, mostly someone who was known 
to the victim. Since 2006 the prevalence of sexual aggression remains 
rather stable. Therefore effective prevention remains essential. 

Keywords: Sexual aggression, youth, adults, police reports
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