
Zij vliegt op eigen vleugels 

Slachtoffer van seksueel
grensoverschrijdend gedrag? 

in dit informatie boekje lees je  waar je terecht kunt voor
hulp, waar je lotgenoten kunt ontmoeten en de

ervaringsverhalen van andere slachtoffers.  

”ik durfde er met niemand over te praten.”

“Ik begon met het schrijven over de traumatische
gebeurtenissen, omdat ik het ergens kwijt wou,

maar het aan niemand durfde te vertellen.
Doordat ik het stil hield heb ik jarenlang gedacht
dat ik er alleen voor stond. Toen ik er over begon
te praten merkte ik dat ik het niet alleen hoefde

te doen en kreeg ik steun van mijn hulpverleners.
Doormiddel van therapie en het opbouwen van
vertrouwen ben ik nu bezig met het verwerken

van mijn trauma’s.” 
 - Demi. 
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LEREN 
Over leven

Heb je een vraag? Of wil je
graag meer informatie? 

lerenoverleven@outlook.com

lerenoverleven.wordpress.com

Meet the team:

Wie zijn wij?

Don’t be
ashamed of
your story, it

will inspire 
 others

@lerenoverleven

Speak your mind, even if your voice shakes
- Moniek
 

She’s battling things her smile will never tell you 
about- Demi 

 Let your smile, change the world, but don't let 
the world change your smile- Lara

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag houdt 
 in: alle vormen van seksueel gedrag die over

de grenzen van een ander gaan. Dit kan
bijvoorbeeld  het volgende inhouden:

ongewenste aanrakingen, zoenen tegen
iemands wil, aanranding en verkrachting. Maar
ook online ongewenst gedrag, zoals ongewenst

versturen van seksueel getinte berichtjes,
seksueel getint beeldmateriaal doorsturen

tegen iemands wil in  en sextortion (iemand
daarmee chanteren).

Elke vorm van seksueel grensoverschrijdend
gedrag laat een litteken achter en kan jou als

persoon veranderen.
 
 
 

REMINDER:
 

Seksueel
grensoverschrijdend gedrag
is nooit jouw schuld. Dit kan

misschien wel zo voelen,
maar dit is echt niet zo. Voelt
het voor jou niet goed, dan is

het niet goed.
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@lerenoverleven

HULP
LIJNEN:

Ben jij slachtoffer van
seksueel
grensoverschrijdend
gedrag?  
Mogelijk zouden de hier
benoemde websites je
meer informatie kunnen
geven of je hulp kunnen
bieden.  

Slachtofferhulp.nl
Safe-haven.nl

Seksueelgeweld.nl
Stichtingvoorons.org

Misbruikt.nl
Fondsslachtofferhulp.nl

Ikmeldhet.nl
Slachtofferwijzer.nl
Verbreekdestilte.nl

Fier.nl
Traumaseksuologie.info

 

Vaak wordt er gedacht dat
aangifte na seksueel

misbruik de eerst volgende
en meest logische stap is.

Toch is dit vaak niet waar je
als eerst aan denkt als dit

jou is overkomen. Je wilt het
liefst je leven terug zonder

continue aan de
gebeurtenis te hoeven

denken. Daarom hebben wij
een aantal websites met
informatie opgezocht die

jou mogelijk zouden kunnen
helpen bij het vinden van de

juiste hulp en/of steun.
 

Centrum seksueel geweld 
Bel 0800-0188 24/7 bereikbaar

Of chat op
 www.centrumseksueelgeweld.nl



Ik kon er met niemand over praten, toen ik slachtoffer
was van seksueel misbruik. Ik werd bedreigd, waardoor
mijn angst groter werd. Ik durfde  niemand er iets over
te vertellen, waardoor ik er jarenlang alleen mee heb
rondgelopen. Ik schreef in mijn dagboekje wat er
speelde en hoe ik mij voelde, maar tijdens therapie
klapte ik dicht. Er kwam geen woord uit mij. 
Ik heb er eigenlijk pas afgelopen jaar ècht over gepraat.
Jaren geleden heb ik al meerdere trauma behandelingen
gehad, maar nog nooit heb ik mij zo open gesteld als
afgelopen jaar. Mede dankzij mijn psycholoog heb ik
geleerd om te kijken naar de details die ik altijd
achterwege heb gehouden. Ik heb geleerd om
vertrouwen op te bouwen en mij open te durven stellen.
Dit is nog steeds een hele zoektocht waar ik nog
middenin zit, maar ik probeer met deze kleine stapjes
verder vooruit te komen. 
Ik vind het nog steeds moeilijk om over mijn trauma’s te
vertellen vooral door mijn schaamte en schuldgevoelens.  
Ik vind het te moeilijk om bepaalde details te vertellen
en dan ook nog eens hardop. Ik merk nu alleen wel dat ik
het niet meer alleen doe en zo voelt dit ook niet meer.  
  

Ik heb zelf de keuze gemaakt om geen aangifte te doen.
Dit heeft voor mij meerdere redenen gehad. Ik voel mij
hier soms schuldig over, omdat ik echt vind dat daders
hun straf moeten krijgen. Toch was en is het voor mij nu
te veel om zo’n proces door te gaan. Ik hoor vaak om mij
heen dat ik aangifte zou moeten doen, wat ik heel goed
begrijpen kan, maar ook ben ik van mening dat je het
alleen moet doen als je er zelf echt achter staat. Wat
voor mij nu nog niet het geval is.  

ERVARINGSVERHAAL  SEKSUEEL MISBRUIK

Gun jezelf de tijd om je verhaal te
vertellen. Het hoeft niet in één keer
verteld te worden, of hardop
gezegd te worden. Wat mij
persoonlijk het meest heeft
geholpen is door alles eerst op te
schrijven. Wat je eventueel later
tijdens therapie zou kunnen laten
lezen.
 
 

JUST KEEP
MOVING
FORWARD.

ERVARINGSVERHAAL | APRIL 2022

”Ik ben geen
slachtoffer,
maar een
overlever.” 



 

Veel slachtoffers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag kampen met
gevoelens van schaamte voor de reacties van hun
lichaam tijdens het misbruik. 

Vaak is er een machtsverhouding, angst  voor de
persoon of is het iemand uit je directe omgeving,
waardoor het kan zijn dat je hebt gedaan wat de
dader van je vroeg, of dat je lichaam bevroor
tijdens het misbruik. 
Ook kan het zijn dat je lichaam ‘opgewonden’
raakt. Jongens en mannen kunnen een erectie of
een zaadlozing krijgen en meisjes en vrouwen een
vochtige vagina. Dit betekent niet dat je er van
geniet. Dit is een automatische reactie van je
lichaam op seksuele prikkels. Angst en stress
doen alle bloedvaten in het lichaam verwijden,
ook rondom het geslachtsdeel. Op die manier kan
een erectie of vochtigheid ontstaan. Het krijgen
van een lichamelijke respons zegt niets over
opwinding of toestemming.

Veel slachtoffers voelen zich schuldig door hoe ze
hebben gereageerd of door hoe hun lichaam heeft
gereageerd en durven daar ook vaak niet over te
praten. 
Omdat ze niet weten dat het hele normale
reacties zijn van je lichaam en dat je daar niks aan
kunt doen. 

Fysieke reacties tijdens seksueel grensoverschrijdend gedrag

70% van de slachtoffers verstijft of
werkt mee.

79% van de slachtoffers vertoont een
genitale respons.

96% van de slachtoffers gehoorzaamt
aan de pleger.

Het is belangrijk 
om te weten dat 

het nooit je eigen 
schuld is als 

zoiets je 
overkomt.  



TIPS VOOR HULPVERLENERS 

Hier hebben wij  een aantal  t ips voor hulpverleners om
een slachtoffer het  beste te  kunnen helpen ti jdens de

behandeling.  Deze t ips komen voort  uit  ervaringen van
slachtoffers en hulpverleners .   

Één van de belangrijkste t ips die wij  kunnen meegeven;
geef  een slachtoffer de t i jd om zi jn/haar verhaal  te
delen.  Vraag niet  te  veel  van het  s lachtoffer ,  maar bouw
samen een vertrouwensband op,  waardoor het  voor het
slachtoffer f i jner wordt om het  verhaal  te  delen.  Dit
kost  t i jd ,  t i jd die vaak niet  gegeven wordt ,  maar die wel
erg belangrijk is .  Niet  al leen ten opzichte van de gehele
behandeling,  ook is  er  soms meer ti jd nodig t i jdens een
sessie .   

Het is  belangrijk dat er per persoon gekeken wordt naar
welke manier van werken het  meest  passend is .  Vaak
wordt dit  binnen grote instel l ingen niet  genoeg gedaan en
is  er een standaard werkwijze die wordt toegepast .  Juist
door te  ki jken naar wat de persoon nodig heeft  en dat toe
te passen binnen de behandeling heeft  de behandeling meer
kans van slagen.  Soms is  het  voor de één f i jn om een
knuffel  te  kri jgen,  terwij l  voor de ander afstand juist
belangrijk is .   

t i jd en vertrouwen
persoonsgerichte behandeling
informatie
erkenning
nabijheid
durven door te  vragen 

Instagram: @lerenoverleven |  Mail :  lerenoverleven@outlook.com 

Persoonsgerichte behandeling

Belangrijke t ips;

Tijd & vertrouwen



TIPS VOOR HULPVERLENERS

Het is  belangrijk om een slachtoffer informatie te  geven
hoe om te gaan na seksueel  misbruik.  Ook informatie
over eventuele aangifte  is  van belang.  Daarnaast  zou
het voor s lachtoffers ondersteunend kunnen zi jn als  zi j
weten waar zi j  online informatie en/of eventuele hulp
kunnen vinden.   

Een slachtoffer voelt  zich vaak schuldig of  is  bang dat
niemand hem/haar geloofd.  Juist  erkenning van een

hulpverlener kan bi jdragen aan het  verminderen van dit
gevoel .  Het is  belangrijk om door te  vragen en het  verhaal

te geloven ongeacht wat hi j  of  zi j  vertelt .  Het is  belangrijk
voor het  s lachtoffer dat er nabijheid is .  Dus door naast  het
slachtoffer te  gaan staan ti jdens het  proces .  Daarbij  is  het

belangrijk dat het  s lachtoffer voelt  dat  hi j/zij  het  niet
al leen hoeft  te  doen.     

Instagram: @lerenoverleven |  Mail :  lerenoverleven@outlook.com 

Erkenning en nabijheid

Informatie

Durf vragen te stellen 
Durf als hulpverlener ook de moeilijke vragen 
 te stellen. Probeer deze vragen eerst zo direct
en gesloten mogelijk te maken. Dit maakt het
voor een slachtoffer makkelijker om erop te
antwoorden. Als de belangrijkste vragen gesteld
zijn kun je daar samen dieper op in gaan. Dit
heeft wel tijd nodig. Geef het slachtoffer ook
ruimte daartoe.  



ERVARINGSVERHAAL  SEKSUEEL MISBRUIK

Kirsten is 24 jaar en woont samen met haar man en hond
samen. 
Op 8 mei 2018 heb ik te maken gekregen met seksueel
geweld, dit heb ik 3 dagen voor mijn partner verzwegen.
Na een avondje uit heb ik de stap genomen om het mijn
partner te vertellen. 
13 Juli zijn wij samen naar de politie gegaan om aangifte
te doen. Dit was voor mij een erg moeilijke beslissing. 

Tijdens een aangifte procedure wordt alles stap voor
stap uitgelegd, tussendoor mocht ik ook pauzes nemen
als ik daar behoefte aan had. 
Helaas mocht mijn vriend tijdens de aangifte zelf niet
mee naar binnen, maar wetende dat hij buiten om mij
wachtte gaf veel troost.

Tijdens het doen van mijn aangifte voelde ik mij
behoorlijk ongemakkelijk, maar wel veilig. De
rechercheur was aardig en begripvol maar wel absoluut
doortastend.
Persoonlijk vond ik dit hele proces erg lang duren, ik had
weinig bewijs, het was mijn woord tegen het zijne.
Waardoor hij uiteindelijk is vrijgesproken ondanks dat hij
wel heeft bekend. Het hele proces van aangifte tot
rechtspraak heeft +- 1 jaar geduurd. 

Het gezien en gehoord voelen heeft voor mij een grote
invloed gehad in mijn herstel. Verder heb ik er veel over
gepraat met mensen die dicht bij mij staan, dit heeft ook
erg geholpen. 
Natuurlijk zijn er nog wel triggers, ook na 4 jaar. Maar ze
zijn er minder vaak en minder heftig. 

Blijf altijd praten met
anderen, blijf in contact met
anderen. 

Het is nooit maar dan ook
nooit JOUW schuld! 
 



Tips voor slachtoffers

Het is nooit jouw schuld

• Probeer er over te praten met iemand die je vertrouwd.

• Vind je het lastig om je verhaal te vertellen. Probeer het eerst eens
op te schrijven of aan je knuffel te vertellen.

• Mocht je behoefte hebben aan anderen hun ervaring, zoek dan naar
lotgenoten contact op www.lotgenotenseksueelgeweld.nl

• Kijk voor ervaringsverhalen op www.watkanmijhelpen.nl 

• Neem contact op met je huisarts  



Wat kan ik doen voor iemand die te maken heeft gehad met
seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Laat merken dat je er bent

Kijk samen wat je kunt doen

Let op jezelf 

Er  zijn voor iemand is erg belangrijk.
Slachtoffers zijn vaak bang niet geloofd te
worden. Luister daarom aandachtig naar
diegene, leg je telefoon bijvoorbeeld even
aan de kant. Of loop juist samen een stukje
door het bos of een andere prettige
omgeving waar je niet gestoord wordt.

Soms wil je meteen iets oplossen door
bijvoorbeeld meteen naar de politie te gaan.
Maar wees hier voorzichtig mee, het
verwerken van een ongewenste seksuele
ervaring kost veel tijd. Kijk wat het tempo is
van het slachtoffer en pas je hierop aan.

Wanneeer jij hoort dat iemand die jij liefhebt
een ongewenste seksuele ervaring heeft
opgedaan, kan dit veel emoties bij je
oproepen. Praat hier over met iemand die jij
vertrouwd. Maar zorg ervoor dat je niet het
verhaal van het slachtoffer doorvertelt.



ERVARINGSVERHAAL  SEKSUEEL MISBRUIK

Ik was 12 jaar toen ik voor het eerst in aanraking kwam 
 met seksueel geweld. Dit heeft voortgeduurd tot mijn
18e, ik durfde er met niemand over te praten. 

Op mijn 12e leerde ik 2 'vrienden' kennen op de
middelbare school. Het begon als een leuke vriendschap
die zich uiteindelijk heeft omgezet naar seksueel geweld.
Die 2 'vrienden' brachten mij in contact met een andere
jongen. Vanuit daar nam hij het over en heb ik eigenlijk
geen contact gehad meer met die andere 2 jongens. Ik
kwam terecht in een loverboy achtige setting.

op mijn 19e ben ik uit huis gegaan in een andere
provincie gaan wonen. Een nieuwe start dacht ik, ik zou
het allemaal achter mij laten en opnieuw beginnen.
Helaas haalde mijn verleden  mij sneller in dan gedacht
Ik liep vast en belande in de hulpverlening. 
Hier durfde ik nog niet over de gebeurtenissen te praten
die mij waren over komen. 

Ik ging op aanraden van mijn coach naar de
hulpverlening. Mijn coach zag dat ik regelmatig aan het
dissociëren was op school. Zij maakte zich zorgen en
heeft toen een ultimatum gesteld. Wou ik verder met
mijn opleiding? Dan moest ik hulp zoeken dus deed ik
dat maar.
Mijn huisarts stuurde mij eerst door naar de neuroloog
zij dacht aan epilepsie i.p.v. dissociatie. Deels omdat ik
nog steeds niet mijn verhaal durfde te vertellen. Uit deze
onderzoeken kwam natuurlijk niks. De huisarts heeft mij
doorverwezen naar een hulpverleningsinstantie en na
een jaar durfde ik te vertellen wat mij was overkomen in
mijn jeugd. Nog steeds durf ik mij niet volledig open te
stellen door alle bedreigingen en gebeurtenissen die er
in die jaren zich hebben afgespeeld. 

Nu weet ik dat praten helpt. Volg ik trauma behandeling
en kom ik met kleine stapjes verder in mijn proces. Het
verwerken heeft enorm veel tijd nodig. 
Delen is helen, ook al is het soms enorm pijnlijk. Mijn
psycholoog is enorm geduldig en steunt mij waar nodig.
Dit geeft hoop voor de toekomst. 

TRUST THE 
TIMING OF 
YOUR LIFE
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 Verlamd van angst - Agnes van Minnen

Trauma seksualiteit - Peter John Schouten

Wat is je overkomen? - Oprah Winfrey Bruce Dr. Perry

Alleen ja telt - Liesbeth Kennes

Trauma sporen - Bessel van der Kolk
 

 

Boeken tips



Victim blaming

Instagram: @lerenoverleven | Mail: lerenoverleven@outlook.com 

 
Victim blaming gebeurd nog veel te vaak als er verhalen naar buiten komen van

slachtoffers. Victim blaming betekent letterlijk: de schuld bij het slachtoffer leggen
in plaats van bij de dader. Er worden beschuldigende vragen gesteld aan het

slachtoffer of beschuldigende dingen gezegd tegen het slachtoffer. Vaak is dit niet
vanuit onbegrip, maar vanuit onwetendheid. Als iemand zelf niet een soort gelijke

situatie heeft meegemaakt weet diegene vaak niet hoe hij/zij moet reageren of
vraagt diegene zich af hoe zoiets vreselijks heeft kunnen plaats vinden. 

 
Victim blaming komt veel voor: bij instanties/hulpverleners, maar ook bij vrienden
en familie van een slachtoffer. Dit is vaak onbewust. Al heeft het veel impact op een

slachtoffer. Vaak kampt een slachtoffer al met schuldgevoelens en vraagt een
slachtoffer zich al af wat hij/zij anders had kunnen doen om het te voorkomen.

Indirecte beschuldigende opmerkingen versterken dit gevoel. Het is voor naasten
belangrijk om te weten dat het slachtoffer nooit de schuldige is, maar dat de dader

dat alleen is. 
 

Wanneer een slachtoffer het
gevoel krijgt niet geloofd te
worden, kan dit van grote invloed
zijn op de verwerking en het
herstelproces. Negatieve reacties
kunnen zelfs maken dat een
slachtoffer (gevoelsmatig) een
tweede keer slachtoffer wordt. 



’Maar hoezo ben je terug gegaan?’
 Deze vraag zie ik regelmatig voorbij komen bij
onderwerpen omtrent seksueel misbruik. Ook heb ik
deze vraag wel eens te horen gekregen, nadat ik vertelde
over mijn trauma’s. Niet altijd een oordelend bedoelde
vraag, maar wel een heftige. Het geeft mij vaak de indruk
dat een ander dan ook vind dat ik schuldig ben in het
verhaal. 

Het is  voor een ander moeilijk te begrijpen, dat snap ik.
Ik werd misbruikt en toch ging ik terug. Waarom? Ik was
bang, werd bedreigd en tevens gaf het mij soms het
gevoel dat ik tenminste ergens goed voor was. Ik zat
continue in tweestrijd. Ergens wou ik het echt niet, maar
aan de andere kant durfde ik ook geen nee meer te
zeggen. Door ’mee te werken’ werd het iets draaglijker
en was er minder geweld. De keren dat ik wel nee zei
heeft dit mij meer schade gebracht. De bedreigingen
zorgden er tevens ook voor dat ik mezelf maar
‘opofferde’, want als ik meewerkte zou mijn omgeving
niet worden lastig gevallen.  

Ik woon nu beschermd en daar helpen ze mij door samen
met mij te kijken naar hoe ik er voor zorgen kan dat ik uit
dit ‘wereldje’ kom en blijf.  Door er over te praten heb ik
het gevoel dat ik er niet meer alleen voor sta. 

’Teruggaan naar de
dader betekent niet dat
het jou schuld is.” 

Ervaringsverhaal ‘terug gaan naar de dader(s)’’

’Het meest kwetsbare stukje van mij
heb ik weten te verwoorden.

 Ik weet inmiddels dat ik niet de enige
ben, maar er zijn slachtoffers die zich
nog alleen voelen in dit gedeelte. Ik

hoop dat ik dit gevoel door mijn
verhaal kan verminderen.’ 



Wat is het schadefonds?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een
financiële tegemoetkoming aan slachtoffers,
nabestaanden en naasten. Met de uitkering
erkent het Schadefonds namens de overheid het
onrecht dat hen is aangedaan. 

materiële schade. Dit zijn bijvoorbeeld medische
kosten of kosten voor beschadigde kleding;

immateriële schade (smartengeld). Bijvoorbeeld als u
na het misdrijf een psychisch trauma heeft.

Financiële vergoeding
De eenmalige uitkering is een vergoeding voor:

 

Voor meer informatie kan je kijken op de site van schadefonds
geweldsmisdrijven: www.schadefonds.nl 
Ook kun je voor ondersteuning bij dit proces  contact opnemen
met slachtofferhulp op www.slachtofferhulp.nl



Ik deed aangifte bij de politie, maar mijn aangifte
werd geseponeerd. Hierdoor voelde ik mij als
slachtoffer wederom niet gezien en gehoord. 
De politie vertelde mij wel dat er een
mogelijkheid is om een aanvraag te doen bij het
schadefonds geweldsmisdrijven. 

Omdat ik minderjarig was had mijn
gezinsvoogdes zich ontfermt over de aanvraag. 
In de eerste instantie werd die aanvraag
afgewezen. 
Ik heb toen ik wat ouder was en in behandeling
was voor mijn trauma’s opnieuw de aanvraag
gedaan bij het schadefonds geweldmisdrijven.
Bij die aanvraag heb ik gegevens en brieven van
mijn behandeling meegestuurd. 

Na 5 maanden wachten kreeg ik een telefoontje
van een zeer vriendelijke jurist dat ik erkenning
kreeg van het schadefonds.
Wat betekende dat ik een brief kreeg waarin
stond dat het aannemelijk was dat ik het heb
meegemaakt en stond dat ik een
schadevergoeding toegekend kreeg. 

Van het geld bedrag is het de bedoeling dat je
daarmee weer een stapje naar de toekomst kan
zetten. 
De schade zal nooit helemaal weg gaan ook niet
met een geld bedrag. 
Maar ik maak er wel nieuwe herinneringen mee
zoals die ene vakantie waar ik helemaal van kan
ontspannen tussen de zware trauma
behandelingen door. 

“De erkenning van het
schadefonds heeft mij enorm

geholpen in mijn herstel, want nu
werd ik wél gezien en gehoord in
het feit dat mij iets is overkomen

waar ik géén schuld aan had.“
 

Ervaringsverhaal Schadefonds  



Ik kijk naar de grond en zie een schaduw, maar wanneer ik me 
omdraai is het weg. Ik hoor voetstappen, ik wil me omdraaien maar 

het gaat niet. Ik sta verstijfd, ik zie en ik hoor alles maar rennen 
lukt me niet.

Ik voel je iets tegen mijn keel drukken, je gaat langzaam heen en 
weer, maar voordat het echt pijn doet stop je alweer.

Ik sluit mijn ogen, er rinkelt een ketting naast mij, ik voel je adem in 
mijn nek.

Ik bereid me voor op een klap, maar zachtjes fluister jij iets in mijn 
oor, ineens pak jij me bij mijn schouders, ik voel jouw handen 
drukken, ze voelen als koud zwaar staal. Ik snak naar adem en 

probeer me los te trekken. Het gaat niet, jij houd me stevig vast.
Jouw ogen beginnen te lachen, en jouw zware stem spreekt mij 

langzaam toe: 'Nee meisje, met jou ben ik nog niet klaar'
Ik wil iets terug zeggen, maar er komt niks uit mijn mond, mijn 

lippen voelen alsof ze vast zitten gelijmd.
Wanneer zal het voorbij zijn? Wanneer is het voor jou genoeg? Ik 

voel me langzaam wegglijden, weg naar mijn eigen wereld.
Ben je al weg? Ben ik al veilig?

Ik hoor jouw voetstappen in de verte, ik hoor een slot en daarna 
een zachte klik. De deur valt dicht.. Weer laat jij me achter zonder 

dat ik iets weet.
Was dit echt ? Of was het toch een droom? Ik raap mezelf bij 

elkaar, nee ik moet door.

- Moniek


