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1 Probleemstelling 
De laatste jaren wordt er duidelijk meer awareness verspreid over het probleem van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag (hierna SGG). Onder meer de Twitter-beweging me-
too die is ontstaan door onder andere de verhalen van actrices in de Verenigde Staten, 
zorgde voor meer erkenning en empathie voor slachtoffers (Lambrecht, 2021, 3). 
Onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van deze beweging, kan ook reden zijn voor heel 
wat ophef op vlak van andere gebieden. Zo blijkt dat op Twitter, tweets disproportioneel 
werden vermeld naargelang de auteur, dit zowel op vlak van etniciteit als gender (Mueller 
et al., 2021, 12-20). Anderzijds ontstond een groot onbegrip over de inefficiëntie van het 
justitieel apparaat aangezien zoveel slachtoffers hier nooit voor zijn uit gekomen (Moberly, 
2021, 14-16). De beweging heeft zijn weg ook naar België gevonden, zo werd deze gelinkt 
aan de zaak van presentator Bart De Pauw, die recent schuldig verklaard werd voor onder 
andere het plegen van SGG (Lambrecht, 2021, 3; Grommen, 2021). 

SGG is een situatie waarin een persoon tegen zijn/haar/hun zin gedwongen wordt om 
seksuele handelingen te stellen of te ondergaan (Buysse & Hellemans, 2011, 3). Het gaat 
met name om handelingen die ongewenst en seksueel van aard zijn waarbij de grenzen 
van het slachtoffer overtreden worden, deze kunnen zowel fysiek (hands-on) als niet-fysiek 
(hands-off) voorkomen (De Haas, 2012, 136-137).  

Door cijfergegevens van onder andere een grootschalige Belgische studie van UN-
MENAMAIS (2021), wordt duidelijk dat SGG een problematisch fenomeen is. Maar liefst 
64.1% Belgische bewoners hebben ooit een vorm van SGG meegemaakt in de 
leeftijdsspanne tussen 16 en 69 jaar. Er waren duidelijke verschillen tussen mannen en 
vrouwen, waarbij vrouwen over het algemeen meer kans hadden om een vorm van SGG 
mee te maken (Keygnaert et al., 2021, 34). Dit maakt het deel van de mannelijke 
bevolking die wel slachtoffer is geweest van SGG, niet onbelangrijk en hoewel er al veel 
vooruitgang is geboekt, toont onderzoek aan dat de mannelijke rol van slachtofferschap 
nog sterk onderbelicht is en tot op heden een taboe blijft (Bicanic & Van Minnen, 2018, 1-
3).  

Hoe de bevolking kijkt naar SGG, wordt bepaald door de genderstereotypen die heersen in 
een bepaalde tijd en maatschappij die de kijk bepalen op seksuele interactie alsmede hoe 
mannen en vrouwen zich gedragen in deze interacties (Depraetere et al., 2018, 1001-
1002). Zo is seksuele victimisatie een probleem mede gebaseerd op gender, waarbij het 
beeld gaat om een vrouwelijk slachtoffer en een mannelijke dader. Deze 
genderstereotypen hanteren namelijk beelden van mannelijke dominantie en de passieve 
rol van de vrouw (Felson et al., 2005; Depraetere et al., 2018, 1002). 

Bij het verder kijken dan heteroseksueel grensoverschrijdend gedrag, wordt duidelijk dat 
leden van de LGB-community een duidelijk grotere kans maken op seksueel 
slachtofferschap dan hun heteroseksuele of cis-gender1 collega’s (Schuyler et al., 2020, 
263). Dezelfde conclusies blijken ook uit later onderzoek dat stelt dat LGBTQ-jongeren 
vaker slachtoffer worden van SGG waarbij bijkomend kon worden geconcludeerd dat holebi 
zijn, een risicofactor vormt voor SGG (Ho et al., 2021, 1470). Deze zaken indiceren dat 
seksueel geweld (hierna SG) een specifiek probleem is bij leden van de LGBTQ-populatie. 
Er wordt tevens een hoger cijfer vastgesteld van SG bij vrouwen uit de LGBTQ-populatie, 
maar dit zou mogelijks het gevolg zijn van een onderrapportage van SG bij mannen, omdat 

 
1 Cis-gender (adj.): “het hebben van of betrekking hebben op een genderidentiteit die overeenkomt met de 
cultureel bepaalde genderrollen voor iemands geboortegeslacht (d.w.z. het biologische geslacht waarmee men 
geboren is). Een cisgender man of cisgender vrouw is dus iemand wiens interne genderidentiteit overeenkomt 
met, en zich voordoet in overeenstemming met, de extern bepaalde culturele verwachtingen van het gedrag en 
de rollen die passend worden geacht voor iemands geslacht als man of vrouw. Ook wel cisgendered genoemd 
(Cisgender – APA Dictionary of Psychology, 2020). 
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vrouwen onder meer over een groter besef/kennis zouden beschikken van consent en 
dwang (Waterman et al., 1989, 118).   

In het kader van dit onderzoek naar SGG bij homoseksuele jongeren zal worden 
samengewerkt met de organisatie Wel Jong. Het is een organisatie die zich inzet voor 
LGBTQIA+ jongeren waarbij er gestreefd wordt naar een gelijkwaardige samenleving. Hun 
missie bestaat erin te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn in hun lichaam, seksualiteit en 
genderbeleving (Wij zijn Wel Jong!, z.d.). We zullen in dit kwalitatief onderzoek specifiek 
de focus leggen op het perspectief, de gevoelens en ervaringen van mannelijke slachtoffers 
uit de LGBTQ-populatie die SGG hebben meegemaakt.  

1.1 Doelstelling en onderzoeksvraag 
Er bestaan al talrijke vormen van literatuur over SGG binnen de LGBTQ-populatie 
(Waterman et al., 1989; Ho et al., 2021; Hequembourg et al., 2015). Wat echter 
onderbelicht bleek in de wetenschappelijke literatuur is hoe LGBTQ-jongeren staan 
tegenover dit onderwerp. Wordt er in alle eerlijkheid gepraat over SGG of is dit een 
onderbelicht onderwerp?  

Het kwalitatief onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in het fenomeen van SGG binnen 
de LGBTQ-populatie. Het onderzoek zal explorerend te werk gaan waarbij er wordt 
gestreefd naar het verzamelen van nieuwe gegevens over een nog redelijk ongekend 
onderwerp. Het doel van het onderzoek is om het problematisch fenomeen aan het licht te 
brengen en een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent het probleem. Door 
wetenschappelijk onderzoek kan een grotere erkenning voor de (onzichtbare) mannelijke 
slachtoffers gecreëerd worden. De resultaten en bevindingen kunnen een eerste stap zijn 
om de huidige maatschappelijke situatie aan te passen naar een meer inclusief beleid 
gefocust op zowel hetero- als homoseksuele relaties. 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: “Hoe ervaren homoseksuele mannen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag tussen de leeftijd van 10 en 25 jaar?” Verder worden de 
volgende twee deelvragen bestudeerd:  

1. “Welke drempels ervaren homoseksuele jongeren om seksueel grensoverschrijdend 
gedrag te melden?”  

2. “Wat weerhoudt homoseksuele jongeren om tijdens het overschrijdend gedrag hun 
grenzen aan te geven?” 

1.2 Onderzoeksopzet  
De onderzoeksvraag zal beantwoord worden op basis van een kwalitatieve benadering. Het 
onderzoeksdesign zal bestaan uit een kwalitatieve survey waarin semigestructureerd 
interviews zullen worden uitgevoerd. Er wordt een vragenlijst opgesteld die persoonlijk 
wordt afgenomen door het onderzoeksteam bij drie respondenten. Aan de hand van deze 
vragenlijst zullen we kunnen peilen naar verschillende ervaringen die de jongeren hebben 
meegemaakt inzake SGG. Bij toestemming zal er een audio opname worden gemaakt van 
het gesprek maar de respondenten zullen anoniem worden vermeld in het onderzoek. Het 
steekproefkader bestaat uit de respondenten die ons zullen worden toegewezen door de 
organisatie ‘Wel Jong’. De respondenten worden met name niet persoonlijk door het 
onderzoeksteam geselecteerd, maar zullen specifiek worden toegewezen door de 
organisatie, via een doelgerichte steekproef op basis van 3 criteria.  
Het zullen mannen uit de LGBTQ-populatie moeten zijn die SGG hebben meegemaakt 
tussen de leeftijd van 10 en 25 jaar. De nadruk zal met name liggen op de leeftijd van het 
moment van het slachtofferschap en niet op de huidige leeftijd van de respondent 
aangezien we hopen te peilen naar slachtofferschap bij jongeren die net uit de kast zijn 
gekomen (Decorte & Zaitch, 2021). 
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2 Literatuurstudie 
2.1 Begripsbepaling SGG 
SGG staat niet gelijk aan SG, zoals SENSOA omschrijft: “Seksueel misbruik is zonder twijfel 
een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar niet elke vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag kun je bestempelen als misbruik.” Om dit te verduidelijken, 
heeft SENSOA het vlaggensysteem opgericht waar kan worden getoetst of er tijdens een 
situatie sprake was van SGG. Dit gebeurt dankzij de volgende zes criteria; wederzijdse 
toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkelings- of functioneringsniveau, 
context en impact. Indien één van deze geschaad is, is er sprake van SGG. Op basis hiervan 
kunnen de verschillende vormen van SGG worden opgedeeld in vier verschillende vlaggen 
om het SGG en de ernst ervan te benoemen (Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij 
jongeren en volwassenen: feiten en cijfers | Sensoa, 2021).2 

Om een verder onderscheid te maken, kan er zowel sprake zijn van hands-on als hands-
off SGG, het gaat met name om alle handelingen die ongewenst en seksueel van aard zijn 
waarbij de grenzen van het slachtoffer overschreden worden. Bij fysiek SGG kan er sprake 
zijn van intimidatie, manipulatie, bedreiging (..) die kunnen leiden tot een mogelijke 
aanranding, verkrachting, incest etc waarbij een duidelijke vorm van fysiek contact 
aanwezig is. Bij niet-fysiek SGG gaat het om alle vormen van SGG waarbij geen fysiek 
contact aanwezig is, bijvoorbeeld het ongewenst sturen van naaktfoto’s (De Haas, 2012, 
136-137; Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en volwassenen: feiten en 
cijfers | Sensoa, 2021). 

2.2 SGG bij LGBTQ-personen 
De laatste 30 jaar is er veel vooruitgang geboekt in het onderzoek naar SGG en de LGBTQ-
populatie. Onderzoek wijst uit dat mannelijk slachtofferschap frequenter voorkomt 
wanneer het gaat over zij die zich identificeren als homoseksueel of biseksueel (Bullock & 
Beckson, 2011, 199). Dit gebeurt zowel in dating situaties, maar mannen uit de LGBTQ-
populatie zijn ook kwetsbaarder voor SGG door vreemden (Davies, 2002, 207). Dit stemt 
overeen met het onderzoek van Bullock & Beckson (2011, 200) die vaststellen dat de 
meerderheid was aangevallen door een persoon die ze minder dan 24 uur kenden.  

Zoals ook reeds Ho en collega’s (2021, 1476) hadden aangegeven in onderzoek, spelen 
genderrollen een belangrijke rol wanneer het gaat over seksuele victimisatie en de 
erkenning ervan. Deze hangen samen met de zogenaamde verkrachtingsmythes die 
bestaan rond mannelijk slachtofferschap; echte mannen kunnen zichzelf verdedigen, 
mannen kunnen niet gedwongen worden voor seks, mannen ervaren minder gevolgen van 
SG dan vrouwen (Depraetere et al., 2018, 1002; Depraetere et al., 2020). Deze foute 
visies leiden ertoe dat mannen het slachtofferschap niet erkennen omdat ze zichzelf de 
schuld geven of omdat ze niet geloven dat ze een vorm van SGG hebben meegemaakt 
(Depraetere et al., 2018, 1002). 

 

 
Beschrijving verschillende criteria volgens SENSOA.  

1. Wederzijdse toestemming: alle betrokkenen gaan akkoord en voelen zich er prettig bij. 

2. Vrijwilligheid: er is geen sprake van beloning, manipulatie, druk of dwang. 
3. Gelijkwaardigheid: de partners zijn gelijkwaardig op vlak van leeftijd, intelligentie, macht, maturiteit. 
4. Ontwikkelings- of functioneringsniveau: het gedrag is typisch en aanvaardbaar voor de 
ontwikkelingsfase van een kind of jongere. Of de volwassene is fysiek en geestelijk bekwaam genoeg.  
5. Context: het gedrag houdt rekening met de omgeving en stoort/choqueert niemand. 
6. Impact: Is dit gedrag niet schadelijk voor mezelf? Voor de ander? 

(Frans, E., Franck, T., Janssens, K., & Storms, O. (2018). Normatieve lijst 2018: Sensoa Vlaggensysteem 
Buiten de Lijnen.) 
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Er zijn echter verschillende meldingspunten waar slachtoffers van SGG en SG terecht 
kunnen voor hulp. Zo is er de dienst ZSG (Zorgcentrum na Seksueel Geweld) in 
ziekenhuizen waar slachtoffers fysiek terecht kunnen na SG (Zorgcentra na seksueel 
geweld - Seksueel geweld, z.d.) maar is er ook de anonieme hulplijn 1712 die luistert naar 
slachtoffers en kan doorverwijzen naar verdere (professionele) begeleiding (1712 > 
Intropage, z.d.). Er zijn ook specifieke organisaties gericht op gender en seksuele 
diversiteit waar de LGBTQ+ bevolking terecht kan met hun vragen en problemen. Çavaria 
is de Vlaamse koepelorganisatie van LGBTI-verenigingen (Wat doen we | çavaria, z.d.) 
maar ook Lumi vormt een belangrijke organisatie waar je kan chatten of bellen met mensen 
over eventuele problemen (Voor al je vragen over gender en seksuele diversiteit | Lumi, 
z.d.). 

 

2.2.1 Kwetsbaarheid van LGBTQ-personen 
De LGBTQ-populatie is omschreven als een sociaal kwetsbare bevolkingsgroep (Knight et 
al., 2014, 662) wat zich veruiterlijkt op verschillende domeinen in de maatschappij. Het 
welzijn, de fysieke en mentale gezondheid zijn hierbij belangrijke domeinen, dit werd nog 
maar eens verduidelijkt tijdens de COVID-19 pandemie waar het voor jongeren uit de 
LGBTQ-populatie vaak een zwaardere periode is geweest. Dit door het verplicht thuisblijven 
dat een nefast effect had op hun contact met de buitenwereld en helpers (Silliman Cohen 
& Bosk, 2020, 1-2). Ook buiten de situatie van een pandemie, zijn de seksuele 
gezondheidsdiensten gefocust op de heteroseksuele relaties, aldus clinici, waarin ze zelf 
toegeven dat ze niet altijd over de juiste informatie beschikken om niet-heteroseksuele 
jongeren correct te adviseren (Knight., et al, 2014, 662-665).  

Individuen die zich identificeren als niet-hetero, maken doorgaans ook meer kans om 
mentale problemen of gezondheidsproblemen te ervaren (Shearer et al., 2016, 41), alsook 
een grotere kans op zelfmoordpogingen (Knight et al., 2014, 662). Later onderzoek 
verduidelijkt dit met het feit dat leden van de LGB-community zesmaal zoveel risico lopen 
op zelfmoordpogingen in vergelijking met de heteroseksuele bevolking. Deze problemen 
zijn niet inherent aan LGBTQ-personen of minderheidsgroepen in het algemeen, maar wel 
het rechtstreekse gevolg van de constante discriminatie, pesterijen en het stigma dat rond 
homoseksualiteit hangt (Kaniuka et al., 2019, 205-206). 

Deze kwetsbaarheid vertaalt zich naar de cijfergegevens die terug te vinden zijn over SGG 
binnen de LGBTQ-populatie. Belgische cijfers (Schapansky et al., 2021, 324) hebben 
aangetoond dat 78% van de niet-heteroseksuele respondenten ooit een vorm van seksueel 
geweld hebben meegemaakt waarbij het risico op slachtofferschap tweemaal hoger lag 
voor niet-heteroseksuelen in vergelijking met heteroseksuelen. De UGent in samenwerking 
met Sexpert hebben bovendien de minderjarige LGBTQ-populatie bevraagd waarbij 27% 
een seksueel grensoverschrijdend contact hebben gehad waarbij het merendeel van de 
slachtoffers vrouwen waren. In de algemene bevolkingsstudie, heeft 16,6% SGG ervaren 
voor de leeftijd van 18, duidelijk een kleiner cijfer dan deze van de LGBTQ-populatie 
(Buysse et al., 2014, 16).   
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2.3 Gevoelens en grenzen tijdens SGG  
Het aftoetsen van de eigen grenzen is een typisch gebeuren in de adolescentie waarbij 
jongens het moeilijker hebben om de eigen grenzen af te toetsen, door het stereotiep dat 
jongens geen grenzen hebben op seksueel vlak (Clerkx et al., 2011, 172). 
 
De communicatie over “ja” en “nee” is een complexe zaak bij seksualiteit die zich zowel 
verbaal als non-verbaal kan veruiterlijken maar voor velen is het nog steeds moeilijk te 
praten over seksuele verlangens. Het is mogelijk dat iets dat eerder beschouwd werd als 
gewenst, later in de situatie niet meer zo wordt beschouwd waardoor er een gevoel van 
misbruik ontstaat met terugwerkende kracht (Heemelaar, 2008, 286). 

Mannelijke slachtoffers gaven eerder in oud onderzoek (1989) aan het gevoel te hebben 
dat ze in gevaar verkeerden. Het blijkt dat sommige slachtoffers wel fysieke weerstand 
bieden, waar anderen dit niet doen. Slachtoffers gaven aan tijdens het SGG gevoelens te 
hebben van intense angst, gevaar, een gevoel dat het niet echt is, dit kan zich zelfs uiten 
in fysiek discomfort (Mezey & King, 1989, 206-207). 

 

2.4 De impact en gevolgen van slachtofferschap SGG 
Na een ervaring met SGG te hebben meegemaakt, hanteren slachtoffers vaak vormen van 
zogenaamde copingmechanismen3. Deze mechanisme kunnen volgens onderzoek van 
Scarduzio et al. (2017) onderverdeeld worden in twee te onderscheiden categorieën, 
namelijk probleem-gefocust en emotioneel-gefocust. Probleem-gefocust zijn die waarbij 
men de originele stress veroorzakende situatie probeert op te lossen, bijvoorbeeld door 
het confronteren van de dader, deze te verwijderen op sociale media of hulp te vragen aan 
een vriend (332-334).  Emotioneel-gefocuste copingmechanismen gaan de emotionele 
reacties op de situatie proberen te beheren (330). Deze laatste categorie kan worden 
onderverdeeld in actief-emotioneel en passief-emotioneel (332). Actief-emotionele 
copingmechanismen kunnen bestaan uit het vragen voor hulp en advies maar ook het 
vertonen van angst of het gebruik van humor. Passief-emotionele copingmechanismen zijn 
eerder de ernst van het SGG te onderdrukken of normaliseren, het SGG te ontkennen of 
negeren of zichzelf te beschuldigen van de gebeurtenis (Scarduzio et al., 2017, 335-336). 
Naast emotionele gevolgen zijn er ook medische gevolgen, specifiek bij mannen houden 
slachtoffers rekening met het risico op het hiv-virus na misbruik. 17 van de 100 slachtoffers 
zochten medisch advies, waarvan 1 iemand positief testte op het hiv-virus, 
hoogstwaarschijnlijk gekregen na het misbruik (Hillman et al., 1990, 503).  

 

2.5 Drempels tot melding en aangifte 
In een studie met vrouwelijke slachtoffers, bleek dat de meeste slachtoffers niemand 
vertellen over hun aanval in de onmiddellijke nasleep van het incident, wel gaat 2/3 dit op 
een later tijdstip toch doen (Ullman & Filipas, 2001, 1029). Een drempel voor het stilhouden 
van hun slachtofferschap komt onder meer uit angst voor een negatieve reactie zoals 
victim-blaming (Ullman & Filipas, 2001, 1030). Deze reacties lijken gelijkaardig te zijn bij 
onderzoek (Mezey & King, 1989) naar mannelijke slachtoffers, waar sommige ook 
aangaven het niet direct te hebben gezegd tot nooit. De oorzaak hiervan was het stigma 
dat bij slachtofferschap hoort alsook angst voor afwijzing en niet geloofd te worden. Dit 
gaven slachtoffers aan als een drempel tot het maken van melding (Mezey & King, 1989, 
207). 

 
3 Elke bewuste of onbewuste aanpassing of verandering die spanning en angst verminderen in een stressvolle 
ervaring of situatie. Het aanpassen van onaangepaste coping-mechanismen is vaak de focus van 
psychologische interventies. (Coping mechanism– APA Dictionary of Psychology, 2020). 
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In een kwalitatieve survey waar 100 mannelijke slachtoffers van SGG werden bevraagd, 
hebben maar 12 personen hiervan aangifte gedaan bij de politie (Hillman et al., 1990, 
503). Het is bewezen voor mannen in het algemeen dat het moeilijk is om verkrachting 
aan te geven, dit ongeacht hun seksuele oriëntatie die onder meer afstemmen van het 
conservatieve beeld van mannelijkheid (Davies, 2002, 204-208). Javaid’s onderzoek 
(2018, 7) toont bovendien aan dat sommige politieagenten geen vertrouwen hebben in de 
verklaring van mannelijke verkrachtingsslachtoffers, waardoor ze geen sympathie 
vertonen met het slachtoffer. Zo heeft een politiedienst ooit het volgende gezegd in 
onderzoek van Bullock & Beckson (2011, 200):  

“Honey, we don’t do men. (...) What would you want to study something like that 
 for? Men can’t be raped.” 

Zo hanteren sommige personen nog de stereotype visie dat mannen niet verkracht kunnen 
worden, of alleen omdat ze het willen. Dit vormt een drempel tot het aangeven van SGG 
bij politiediensten (Bullock & Beckson, 2011, 200). Een tweede drempel die onderzoek 
aangeeft, specifiek bij homoseksuele mannen, is de visie op de politie als homofobisch 
(Mezey & King, 1989, 207). 

 

3 Methodologisch luik  
3.1 Dataverzamelingsmethodes  
Voor dit onderzoek werd zowel gebruik gemaakt van deskresearch als fieldresearch. Zo is 
er een literatuurstudie uitgeschreven die specifiek informatie heeft verzameld aangaande 
het onderwerp, zowel nationaal als internationaal. Om een grotere validiteit te creëren 
werd gebruikt gemaakt van datatriangulatie waarbij de literatuur geselecteerd werd op 
basis van de relevantie met de vooropgestelde onderzoeksvraag. Hoewel er frequent 
gebruik gemaakt werd van recent onderzoek, is ook gebruik gemaakt van oude bronnen 
die dateren van de jaren 1990, net door het gebrek aan recente bronnen aangaande dat 
specifiek onderwerp. Deze bronnen zijn verzameld via Google Scholar, Scopus en Web of 
Science maar ook de sneeuwbalmethode werd hierin gehanteerd. Naast wetenschappelijke 
bronnen en scripties van studenten, zijn ook websites en krantenartikelen gebruikt ter 
verduidelijking van het thema. Mede dankzij dit opzoekwerk, is achterhaald geweest dat 
het kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar SGG en homoseksuele jongeren schaars is, wat 
de zoektocht bemoeilijkte. De focus in onderzoek aangaande dit thema berustte vaak bij 
de vrouw als slachtoffer of bij volwassen mannen en vrouwen uit de LGBTQ-populatie. 
Hoewel de zoektocht traag van start ging, zijn er uiteindelijk voldoende bronnen gevonden 
om onze resultaten te linken aan voorgaand onderzoek. 

Vervolgens werden drie individuele semigestructureerde interviews afgenomen bij 
homoseksuele mannen. Deze mannen zijn gerekruteerd voor het onderzoek door de 
organisatie ‘Wel Jong’ op basis van drie inclusiecriteria die eerder verduidelijkt zijn geweest 
in de onderzoeksopzet.  De interviews werden, door de gevoeligheid van het onderwerp, 
steeds afgenomen op de plaats (bij de respondent thuis of in een zaal zonder extra 
personen) en op de manier (online/offline) die de respondent wenste. Het interview werd 
opgenomen, na de toestemming van de respondent te hebben gekregen zodat dit later 
getranscribeerd kon worden. Twee interviews werden uitgevoerd door externe 
onderzoekers, namelijk Thara Geldof en Ilana Raeymaekers. Zij hebben buiten het 
afnemen van de interviews geen extra bijdrage geleverd aan het onderzoek. 

De focus in deze interviews lag in het peilen naar de persoonlijke gevoelens en ervaringen 
omtrent SGG. Het vragenprotocol (zie bijlage) vormde de basis van het interview, maar 
liet ruimte aan de interviewers om extra vragen te stellen om dieper in te gaan op de 
vooraf gegeven antwoorden. Het was hierbij van belang dat de interviewers de 
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respondenten een vertrouwelijk gevoel gaven waarbij de professionele band niet verloren 
mocht gaan.  

De respondenten die geïnterviewd zijn geweest, waren heel open naar de interviewers toe 
en leken vertrouwen te hebben in het onderzoek dat gevoerd ging worden. Sommige 
respondenten zijn soms te veel uitgeweid waardoor het aan de interviewer was het 
interview terug in goede banen te leiden, maar dit was de enige moeilijke situatie die zich 
voordeed. Het is belangrijk stil te staan bij de mogelijkheid dat de respondenten niet de 
gehele waarheid hebben gedeeld (Decorte & Zaitch, 2018, p.218), maar persoonlijk acht 
het team deze kans klein, aangezien de respondenten heel enthousiast waren om het feit 
dat er waardig, kwalitatief onderzoek verricht ging worden naar deze problematiek.  

3.2 Data-analyse 
Dit onderzoek werd op basis van verschillende methoden geanalyseerd. De eerste methode 
bestond uit het kwalitatief coderen van interviews aan de hand van de grounded theory 
(Decorte & Zaitch, 2021, 486). Hierbij werd eerst open, daarna axiaal en tot slot selectief 
gecodeerd om uiteindelijk verschillende categorieën met bijhorende subcategorieën te 
bekomen (zie bijlage: codeboom). Op deze manier zijn verbanden gelegd tussen de 
verschillende transcripties van de respondenten.  

Hierna werden deze verbanden gelinkt aan de eerder beschreven literatuurstudie die het 
team heeft opgesteld, om op deze manier onze bevonden resultaten te verklaren vanuit 
voorgaand wetenschappelijk onderzoek. Om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren, 
werden strategieën van onderzoekerstriangulatie en theorietriangulatie gehanteerd om de 
interne validiteit te vergoten.  

Bij het analyseren van de interviews werd in het resultatenluik gebruik gemaakt van 
pseudoniemen om de tekst makkelijker leesbaar te maken. De pseudoniemen werden 
geheel toevallig uitgekozen en onafhankelijk van de respondenten hun namen of 
persoonlijkheden. Respondent 1 werd vervangen door Antonio, respondent 2 door Noah 
en respondent 3 door Mathijs. Niet alleen blijft zo de anonimiteit van de respondenten 
gegarandeerd, maar zo krijgt ook de lezer van deze studie een duidelijke en doorlopende 
tekst aangeboden. Bijkomend wordt de validiteit door de anonimiteit vergroot. 

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, werd gebruik gemaakt van peer 
debriefing waarbij op het resultatenluik reeds feedback werd gegeven door een promotor 
alsook werd het onderzoek gelezen door een masterstudent die hetzelfde thema 
bestudeert. 

4 Resultaten en discussie  
Dit resultatenluik heeft tot doel de gemaakte analysering van de interviews weer te geven 
en te linken aan eerder onderzoek en literatuur met het oog op het beantwoorden van de 
verschillende onderzoeksvragen. 

4.1 4.1 Slachtofferschap van de respondenten 
4.1.1 Het ervaren SGG van de respondenten  
Elke respondent heeft een andere vorm meegemaakt van SGG. Aan de hand van het 
SENSOA-vlaggensysteem (Frans et al., 2018), zijn de ervaringen ingedeeld in 
vlaggenkleuren naarmate de ernst van het slachtofferschap. Een gele vlag staat voor licht 
grensoverschrijdend gedrag, een rode vlag voor ernstig grensoverschrijdend gedrag en de 
zwarte vlag voor zwaar grensoverschrijdend gedrag. We analyseren de vormen van SGG 
aan het normatief kader aangeboden door SENSOA, maar vullen de vormen ook in naar de 
eigen visies en meningen aangaande SGG en de geschonden criteria. 
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Antonio heeft herhaaldelijk slachtofferschap meegemaakt sinds tienjarige leeftijd. Dit op 
verschillende momenten door verschillende personen. Zijn slachtofferschap gaat van de 
gele vlag tot de zwarte vlag (Frans et al., 2018, 16-31). Het gaat om vormen van SGG 
zoals ongewenst exhibitionisme, gedwongen handelingen, spiking 4 en verkrachting waarbij 
volgende criteria frequent werden geschonden; toestemming, vrijwilligheid, 
gelijkwaardigheid, ontwikkeling en zelfrespect.  

Noah zijn SGG kleurt rood. Hij werd namelijk in zijn vroege tienerjaren (13-14 jaar) 
gedwongen handelingen te stellen tegen zijn wil door een dader die duidelijk ouder was 
dan hijzelf. Door de jonge leeftijd besefte hij niet wat er gebeurde en was hij niet in de 
mogelijkheid het seksueel misbruik te stoppen. De grote aanwezigheid van machtsmisbruik 
zou zelfs toelaten zijn SGG zwart te kleuren (Frans et al., 2018, 23-24). Hierbij werden de 
criteria van zelfrespect, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid geschonden aangezien er sprake 
was van een onevenwichtige machtsverhouding.  

Mathijs zijn vlag kleurt geel tot rood. Er was sprake van verschillende situaties tussen de 
leeftijd van 17 en 21 jaar waarbij de grenzen frequent overschreden werden. Hierbij werd 
er vaak geen gehoor gegeven aan wat Mathijs aangaf wel of niet te willen, mede door 
machtsmisbruik (Frans et al., 2018, 28-30). De criteria van zelfrespect, context en 
gelijkwaardigheid werden meermaals geschonden.  

 

4.1.2 Gevoelens tijdens het SGG  
Om de ervaringen van de verschillende respondenten in kaart te brengen, werd er gepeild 
naar de gevoelens die de respondenten ervaarden tijdens het SGG. Ondanks de 
verschillende ervaringen die de respondenten meegemaakt hadden, lopen de gevoelens 
tijdens het grensoverschrijdend gedrag grotendeels in gelijke lijnen. Antonio die een groot 
trauma opliep op tienjarige leeftijd, omschreef zijn SG als volgt:  

“Ja ik was kei hard in shock uhm elke keer als ik zei nee, ik wil dees ni want ge doet 
mij pijn uhm dan sloeg die mij en zei die van nee shht. (…) ik was kei hard in shock, 
ik had overal tranen enzo”. (Antonio, p7) 

Deze gevoelens stemmen overeen met eerder onderzoek, waar angst voorop stond (Mezey 
& King, 1989, 206-207). Dit kwam ook aan bod bij latere situaties waar hij ‘I freeze’ 
omschreef als gevoel tijdens het SGG. Op Antonio’s toenmalige leeftijd was het besef van 
dergelijk gebeuren miniem. Maar ook Noah gaf aan dat het besef van SGG pas jaren later 
kwam, een gevoel dat specifiek aan bod kwam bij mannelijk slachtofferschap (Mezey & 
King, 1989, 206-207). Het gevoel van misbruik kwam met terugwerkende kracht naar 
boven want op het moment zelf beschouwde hij dit niet als SGG omdat hij niet besefte dat 
ook zaken buiten verkrachting, een vorm van misbruik konden zijn (Heemelaar, 2008, 
286; Depraetere et al., 2018, 1002).  

Mathijs had een groot gevoel van machteloosheid, door het leeftijdsverschil dat aanwezig 
was tussen hem en seksuele partners. Bij hem werd er misbruik gemaakt van macht (door 
het leeftijdsverschil) waardoor het moeilijk werd om in te gaan tegen de andere persoon 
en hij hier machteloos tegenover stond.  

 

 
4 Alcohol of drugs door iemands drankje mengen zonder hun medeweten of toestemming (spike drink. (z.d.). 
TheFreeDictionary.com. Geraadpleegd op 17 december 2021, van 
https://idioms.thefreedictionary.com/spike+drink). 
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4.2 De gevolgen van slachtofferschap  
4.2.1 Het verwerkingsproces 
Het verwerkingsproces is een persoonlijke weg dat voor iedere respondent anders kan 
ervaren worden. Tijdens het verwerkingsproces proberen slachtoffers te begrijpen wat ze 
hebben meegemaakt aan de hand van verschillende copingmechanismen (Scarduzio et al., 
2017). Dit proces begint op verschillende tijdstippen, aangezien het besef van misbruik bij 
elke respondent op een ander moment is ontstaan, Noah omschreef dit besef als een heel 
extreem gevoel. We analyseren het verwerkingsproces aan de hand van de twee clusters 
van copingmechanisme omschreven door Scarduzio en collega’s (2017), de probleem-
gefocuste en de emotioneel-gefocuste mechanismen.  

Er zijn drie passief-emotionele coping-strategieën teruggevonden bij de respondenten. Het 
zichzelf beschuldigingen van het SGG was vrijwel bij allen een gevoel dat direct aanwezig 
was. Op deze manier proberen ze om te gaan (‘te copen”) met het misbruik (Scarduzio et 
al., 2017, 335-336). 

“Ja uhm ik heb enorm altijd dat gevoel van zelf daar schuldig aan te zijn want het 
is gij die niet ingrijpt op het moment dat uw grenzen overschreden worden uhm dus 
dan zit je in dat patroon vast van ahja eigenlijk had ik gewoon nee moeten zeggen 
en dan was dit allemaal niet gebeurd” (Mathijs, P5) 

Een andere manier om hier passief mee om te gaan is het kwijtschelden van wat er gebeurd 
is. Antonio gaf aan dat de dader deze strategie hanteerde om hem te overtuigen en het 
SGG goed te praten. 

“Soms werd ik wakker in de nacht in mijn bed en dan staan er vier gasten rond mij 
met hun dicks out en dan hebben die mij- mij geforced om shit te doen terwijl ik 
dat eigenlijk niet echt wou ma zo van hoezo gij zij gay, ge wilt dat toch? Zo precies 
dat daarmee kwijtschelden?” (Antonio, p8) 

Ook het normaliseren van misbruik is iets dat teruggevonden werd bij Antonio, door het 
herhaaldelijk slachtofferschap zag hij na een tijd niet meer in wat seksueel misbruik was 
waardoor hij het op een bepaald punt beschouwde als normaal. Dit kwam aan bod in 
onderzoek naar copingmechanismen, alsook was dit een gevoel dat veel mannelijke 
slachtoffers ervaren, mede als gevolg van de genderstereotype (Scarduzio et al., 2017, 
335-336; Depraetere et al., 2018, 1002). 

Een actief-emotioneel copingmechanisme is het opzoeken van (professionele) hulp. Dit 
was in verschillende mate aanwezig bij de respondenten. Noah heeft zichzelf er echt 
doorgeholpen terwijl Antonio aangaf dat hij zijn copingmechanisme aan de hand van 
therapie nog moest leren afbreken. Aangezien Scarduzio het opzoeken van hulp omschrijft 
als een actief-emotioneel copingmechanisme, is dit een mogelijke verklaring waarom het 
ene slachtoffer wel zijn verhaal gaat delen en het andere niet (2017, 332). Een andere 
verklaring hiervoor, is het gevoel van schaamte dat de bovenhand neemt alsook het 
geïnternaliseerde gevoel van zelfbeschuldiging (Ullman & Filipas, 2001, 1030). Noah 
benadrukte wel dat hij het op een later moment heeft verteld tegen vrienden, wat een 
gevoel van opluchting met zich meebracht.  

Er werd slechts één vorm van de probleem-gefocust strategie teruggevonden, namelijk het 
confronteren van de dader. Noah en Antonio hebben beiden de dader ooit aangesproken 
over de situatie. Bij sommige confrontaties volgde een positief effect, zo was Noah in staat 
zich af te zonderen van personen die geen respect hadden voor consent, bij Antonio had 
dit echter een negatief effect. Hierbij gaf de dader aan “dit hier niet te kennen” en "vrienden 
te hebben bij de politie” wanneer de respondent vroeg of hij ooit gehoord had van consent. 
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Deze vorm van coping is gefocust op de oplossing van het probleem, met name het SGG. 
(Scarduzio et al., 2017, 332-334).  

 

4.2.2 De fysieke en mentale gevolgen  
Wat door de respondenten sterk naar boven werd gebracht, was de impact van het 
slachtofferschap. Fysiek was dit miniem maar mentaal groots. Er werd al eerder 
vastgesteld dat personen uit de LGBTQ-populatie een grotere kans maken om mentale 
problemen te ervaren door het constante slachtofferschap dat ze ervaren (Kaniuka et al., 
2019, 205-206). Zo heeft Antonio een zelfmoordpoging achter de rug, maar was dit eerder 
te beschouwen als een gevolg van de constante pesterijen en fysiek geweld, dan aan het 
SGG (Knight et al., 2014, 662).  

De persoonlijke mentale gevolgen veruiterlijkten zich vooral op sociaal gebied. Intieme 
relaties werden bemoeilijkt omdat men niet meer in staat was sociale relaties op te 
bouwen, het gebrek aan vertrouwen lag hierbij centraal. Dit geldt zowel bij 
vriendschappelijke als romantische relaties, waar men vrienden ging wegpushen (Antonio) 
maar ook altijd met vooroordelen (Mathijs) naar nieuwe mensen toestapte.  

Bij Mathijs gaat dit zover dat hij aromantisch 5 is geworden, ook vrouwen gaven dit aan 
als een gevolg na SGG te hebben meegemaakt (O’Callaghan et al., 2018, 13-14). 

Er ontstonden ook verkeerde ideeën over intieme relaties, aldus Antonio:   

“(…) waarin dat ik dan seks eigenlijk begon te zien als a way of people appreciating 
me ‘cause dat was de enigste manier hoe dat mensen mij benaderden (…) dus dan 
dacht ik oké if people want to have sex with me that means they like me” (Antonio, 
p10) 

Dit is een tweede vaststelling dat gemaakt wordt bij het analyseren van de resultaten waar 
het merendeel van de respondenten aangaven seksueel contact op te zoeken.  

Noah gaf aan dit te doen om zich beter te voelen al heeft dit het gewoon erger gemaakt. 
Antonio gaf aan een gebrek aan zelfvertrouwen te hebben en over-sociaal te zijn om zijn 
misbruik te verbergen. Ondanks het feit dat Mathijs voornamelijk op datingapps 
geconfronteerd wordt met SGG, blijft ook hij toch dergelijke media gebruiken om in contact 
te komen met andere mannen. Een studie van vrouwelijke slachtoffers van SGG die naging 
wat de effecten waren van SGG op toekomstige seksuele relaties, resulteerde in dezelfde 
conclusie. Hoewel sommige het celibaat leven aangingen, zoals ook Noah de eerste 7 jaar 
na de feiten heeft gedaan, gaven andere toe seksuele contacten op te zoeken. Dit ging van 
meer seksuele partners opzoeken tot bijna een seksverslaving hebben (O’Callaghan et al., 
2018, 8-11). 

Wat ook besluit kan worden, is dat iedereen vandaag anders kijkt naar het SGG dan in de 
directe tijdsspanne na het voorval. Hier komen zowel gelijkenissen als verschillen aan bod 
en naast negatieve gevolgen ook ‘positieve’ gevolgen. Zoals eerder vermeld, schuilt er 
vaak nog veel frustratie bij het slachtofferschap, een gevoel dat Mathijs tot de dag van 
vandaag ervaart. Maar we zien ook andere gevoelens terugkomen zoals dankbaarheid (bij 
gebrek aan een woord gebruikt door Noah). Zowel Antonio als Noah gaven aan verder te 
staan in hun leven en carrière door de ervaringen die ze hebben meegemaakt, dit niet 

 
5  Iemand die aromantisch of 'aro' is, voelt niet of zelden romantische aantrekking. Ze krijgen zelden vlinders in 
hun buik, ze worden niet (vaak) verliefd. Dat betekent niet dat ze geen emoties hebben. Ze kunnen net als 
anderen een liefde voelen voor familie of vrienden. Het is enkel romantische liefde die aromantische mensen niet 
of zelden ervaren (Wat betekent ‘aromantisch’?| Lumi, z.d.). 
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ondanks de ervaringen maar wel als gevolg daarvan. Dergelijke positieve 
levensverandering na een traumatisch event is al eerder in literatuur aan bod gekomen. 
Door het hanteren van copingmechanismen krijgen slachtoffers het gevoel van controle 
(Frazier et al., 2004). 

Tijdens het interview kwam naar boven dat de fysieke gevolgen beperkt bleven, al gaf 
Antonio wel aan zich te laten testen voor HIV (Hillman et al., 1990, 503) na een ongewenst 
contact te hebben gehad. 

 

4.3 Drempels tot melding en aangifte 
Er zijn verschillende redenen waarom slachtoffers niet overgaan tot melding of aangifte, 
zoals hieronder wordt verduidelijkt. Zowel Antonio als Noah en Mathijs gaven aan niemand 
in vertrouwen te hebben genomen direct nadat de feiten zich hadden voorgedaan, dit stemt 
overeen met wat voorgaand onderzoek vertelt over dit onderwerp (Ullman & Filipas, 2001, 
1029). Hoewel de respondenten op een later tijdstip wel iemand in vertrouwen hebben 
genomen, heeft niemand ooit een aangifte bij politie gedaan.  

4.3.1 Drempels tot melding 
Uit onze interviews komen vijf drempels naar voren die slachtoffers tegenhouden om het 
SGG waarvan zij slachtoffer zijn te melden. Wat eerder al duidelijk naar boven kwam, is 
dat men niet altijd beseft dat grenzen overschreden geweest zijn. Er kan logischerwijze 
geen melding gemaakt worden van SGG als men het niet zo heeft ervaren. Antonio en 
Mathijs gaven ook eerder aan niet altijd beseft te hebben dat wat er gebeurde niet correct 
was, waarbij Noah op het volgende duidde:  

“Ma ook gewoon ale er is zo weinig educatie daarover (…) ge ziet daar zo weinig 
over int middelbaar (…) vooral in de media zijn da de extreme gevallen waardoor 
da ge denkt van ‘nene seksueel misbruik zijn alleen de extreme dingen, de andere 
dingen zijn geen seksueel misbruik” (Noah, p7) 

Antonio vertelt de tweede drempel tot melding in volgend citaat: 

“Nee, omdat ik mij te hard schaamde en het ook op een bepaald punt ook als 
normaal beschouwde dak ni echt meer zag van; seksueel misbruik. Ook omdat ge 
continu hoort van meisjes die verkracht worden” (Antonio,  p22) 

Schaamte vormde een grote drempel voor Antonio om geen melding te maken, terwijl 
Mathijs dit gevoel nergens heeft aangekaart. Noah gaf echter aan de dag van vandaag niet 
meer beschaamd te zijn om melding te maken, waarbij vanuit gegaan kan worden dat hij 
ooit dit gevoel wel ervaarde. Een mogelijke verklaring hiervoor is het stigma dat aan 
slachtofferschap wordt gelinkt (Mezey & King, 1989, 207) en de schaamte die bij mannen 
kan ontstaan door het genderstereotiepe beeld dat stelt dat mannen niet verkracht kunnen 
worden (Depraetere et al., 2018, 1002). Dit genderstereotype legt ook de basis voor de 
volgende drempel, namelijk de angst die respondenten ervaarden om niet geloofd te 
worden. Antonio gaf in zijn interview meerdere malen aan dat het moeilijk is om je verhaal 
te vertellen wanneer je op voorhand het gevoel hebt dat je niet geloofd zal worden. 

“(…) Nog niet durven zeggen dat ik verkracht geweest was, gewoon dat ik 
gedrogeerd was en mij mama haar reactie was gewoon van: “dat krijgde ervan meu 
gay lifestyle”. (Antonio, p24) 

Bijkomend als drempel heerst er ook een angst voor straffeloosheid. Zo gaf Mathijs aan 
dat hij het trauma niet opnieuw wou beleven, met de gedachte dat er geen gevolg aan 
gegeven zou worden. Respondenten uit ander onderzoek bevestigen deze drempel, waarbij 
ze stellen dat er geen gevolg werd gegeven aan hun aangifte (Panter, 2015, 13-15). 
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De grootste drempel die bij al de respondenten ter sprake kwam, is dat ze simpelweg niet 
wisten waar ze terecht konden om hulp te zoeken. De (toenmalige) kennis van organisaties 
was bij de respondenten miniem en ook al gaven sommige aan dat de laatste jaren 
hulporganisaties een opkomst hebben gemaakt, wist Antonio nog altijd niet goed waar hij 
terecht kon. 

 

4.3.2 Drempels tot aangifte 
De drempels tot melding, zijn logischerwijze ook drempels tot aangifte, al gaat het hierbij 
nog verder. De drempel die hier universeel werd teruggevonden, is de slechte relatie van 
homoseksuele jongeren tot de politie. De respondenten verwachten een negatieve reactie 
waardoor ze beslissen het niet aan te geven, uit angst voor onbegrip. Mathijs schetst hierbij 
een duidelijk beeld waar zowel hij als Antonio uithalen naar de homofobie en machocultuur 
die is ingeworteld in onze politiecultuur.  

 
“Ik weet gewoon dat die mensen daar niet voor opgeleid zijn en, en ja ge kunt hun 
da ook ni kwalijk nemen dat dat in een heel systeem niet aangeleerd wordt maar ja 
moest die machocultuur en die homofobie die ge weet dat er is verdwijnen denk ik 
wel dat het makkelijker zou maken om toch naar hun te stappen.” (Mathijs, p8) 

“Dus als ik dan bijvoorbeeld mijn verhaal moet gaan zeggen tegen een straight 
agent ofzo of tegen een vrouw ook onmiddellijk van kijk: ‘k ben als jongen verkracht 
geweest’, gaat er onmiddellijk een belleke in hun hoofd gaan van ‘hoe is dit’ en dan 
dan- ja wete pff tis ni slecht bedoeld ma wat voor mensen zitten bij de flikken? Das 
één en al macho gedrag.” (Antonio, p26) 

De politiecultuur waarover zij spreken, wordt bevestigd in onderzoek uit 2008. Dit 
onderzoek vermeld de ‘heerszuchtige blanke, heteroseksuele, mannelijke cultuur’ waarbij 
de witte, mannelijke politieofficieren een wrok hanteren naar diversiteit toe (Loftus, 2008, 
756-757). Bijkomend heeft onderzoek aangetoond dat de heersende verkrachtingsmyhtes 
in de maatschappij ook hun intrede hebben gevonden in de politiecultuur (Depraetere et 
al., 2020). Mede hierdoor zijn de politieofficieren van vandaag, volgens Mathijs en Antonio, 
niet opgeleid om correct om te gaan met mannelijk SGG.  

“Ja pff langs den andere kant heb ik ook zoiets van ja als ik het dan ga aangeven 
ofzo bij de politie, ga politie mij geloven? First of all, ik ben ni white, ik ben ook ni 
straight (…)” (Antonio, p24).   

Dit gevoel wordt bevestigd als waarheid bij het interviewen van politieagenten. Dit 
onderzoek stelt dat politieagenten vaak geen vertrouwen hebben in mannelijke 
verklaringen aangaande SGG en hierdoor geen sympathie vertonen met het slachtoffer 
(Javaid, 2018, 7), alsook een ongepaste reactie geven bij de aangifte (Panter, 2015, 13-
15).  

Bovendien hanteren de respondenten een visie van de politie als homofoob, waarbij ze niet 
naar de politie durven stappen uit angst niet geloofd te worden, zowel omdat ze man zijn 
als omdat ze homo zijn. Dit is al bevestigd in eerder onderzoek naar haatmisdrijven van 
homofobe aard. Ook hierbij is er sprake van wat men in de literatuur benoemt als 
secundaire victimisering. Naast de primaire victimisering die ze ondergaan door hun 
misbruiker, worden ze nogmaals slachtoffer door de reactie van de maatschappij. Dit vormt 
de reden waarom slachtoffers van deze haatmisdrijven geen aangifte doen, om deze 
dubbele victimisering te vermijden (Berrill & Herek, 1990, 401-404). 

“Ook omdat ge continu hoort van meisjes die verkracht worden. (…) Is dat normaal 
en en- Kan ik dat dan ook aangeven? I don’t know” (Antonio, p22) 
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“Voila, snapte als ge zo als- als hulpeloos, white, straight girltje daar naar toe gaat 
(imiteert stem): ‘oh ma ocharme meiske, alles oke dit dat?’ maar dan als ge daar 
als gast komt (imiteert stem): ‘Wat, gij verkracht hoezo?’ Ale snapte das zo-” 
(Antonio, p25) 

Voorgaand onderzoek van Bullock & Beckson (2011, 200) kwam al eerder tot dezelfde 
conclusie wat betreft deze drempel, dat mannen niet geloofd worden bij het aangeven van 
verkrachting, omdat ze man zijn. Deze dubbele drempel dat homoseksuele mannen 
ervaren bij aangifte wordt ook bevestigd in onderzoek (Mezey & King, 1989, 207). 

Noah haalt aan dat het praktisch ‘onmogelijk’ is in zijn land van herkomst om aanranding 
als man aan te geven:  

“En ge kunt ni zomaar naar de politie gaan en zeggen van ‘ik ben aangerand 
geweest’ die gaan gewoon zeggen van ‘da weten we ni, da boeit ons ni, nee das ni 
gebeurd, (…)’ punt.” (Noah, p14)  

Dit hangt samen met het maatschappelijk beeld en de mentaliteit die samen de 
genderstereotypen bepalen die heersen in een land, ook dit zorgt voor het bemoeilijken 
tot zelfs onmogelijk maken van aangifte (Depraetere et al., 2018, 1002). 

4.4 Moeilijkheden in het aangeven van grenzen  
In dit deel wordt besproken waarom het moeilijk is voor slachtoffers om hun grenzen aan 
te geven wanneer ze hiertoe fysiek in staat zijn, niettemin moet er worden stilgestaan bij 
het feit dat dit niet altijd een optie is. Er zijn verschillende redenen waardoor respondenten 
noch fysiek, noch mentaal in staat waren hun grenzen aan te geven op het moment van 
het SGG. Antonio bevond zich vaak in deze situatie, waardoor hij werd misbruikt op 
momenten dat hij niet volledig bij bewustzijn was. Dit deed zich voor bij het persoonlijk 
overmatig gebruik van alcohol maar ook na een incident van spiking. 

“En het volgende moment wordt ik gewoon wakker in zijn bed met een condoom 
rond mijn piet en ik ben zo ‘what the fuck is er gebeurd?’” (Antonio, p9) 

 

Ook wanneer slachtoffers te jong zijn, zoals Noah en Antonio, zijn deze niet in staat zichzelf 
te verzetten omdat zij ook niet ten volle beseffen wat er gebeurt. Een volgend belangrijk 
aspect te vermelden vooraleer over te gaan naar de moeilijkheden in verband met grenzen, 
is wanneer men de grenzen aangeeft maar hier geen gehoor aan wordt gegeven. Antonio 
en Noah werden allebei geforceerd door de dader om mee te werken, zowel door fysiek als 
mentaal geweld. 

Er zijn ook redenen waardoor slachtoffers hun grenzen niet durven aangeven, wanneer ze 
er technisch gezien wel toe in staat zijn; hierdoor ontstaat mede het gevoel van 
zelfbeschuldiging. Respondenten gaven aan dat ze tijdens de seksuele interactie 
moeilijkheden hadden met hun grenzen aan te geven. Dit kwam bij elke respondent aan 
bod. 

“Maar dan juist zo als de grens overbreekt dan heb ik ook wel zoiets van maja oke 
ma ik heb wel gezegd dak da ging doen en ik ben het die persoon nu ook een beetje 
verschuldigd (…) je weet ook niet hoe die daarop reageert als ge da gaat aangeven 
uhm ja (…) het is angst voor de reactie ja” (Mathijs, p9) 

“Maja in zo een positie durft ge nie echt (..) opmerkingen te maken, ge doet gewoon 
mee. Want ge wilt niks fout doen.” (Noah, p4) 

Wat Noah en Mathijs hier aankaarten, bracht Hemelaar (2008, 286) eerder al in zijn 
onderzoek ter sprake. Namelijk dat iets gewenst kan zijn in het begin, maar dat dit kan 
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veranderen doorheen de situatie. Noah en Mathijs gaven ook aan dat dit gebeurde, waarbij 
ze hier niet meer durfden op in te gaan of dit stop te zetten uit angst voor een negatieve 
reactie. Het nieuw wetsvoorstel betreffende seksueel strafrecht (DOC 55 2141/001, 19 juli 
2021, 94), neemt deze situatie ook op bij de vernieuwde definitie van toestemming, 
waarbij duidelijk wordt gesteld dat de toestemming op elk moment kan worden 
ingetrokken, zowel voor als tijdens de seksuele handeling.  

Antonio verkeerde in een andere situatie dan Noah en Mathijs. Zijn traumatische 
jeugdervaring had een levenslange impact op zijn verdere victimisatie, wat het woord ‘nee’ 
onmogelijk maakte om uit te spreken in volgende seksuele interacties. Hij linkt dit woord 
aan pijn, waardoor hij zijn grenzen voor een lange tijd niet meer heeft aangegeven. 
Volgens wetenschappelijk onderzoek is seksueel misbruik tijdens de kindertijd een 
mogelijke indicator voor verder slachtofferschap en victimisatie, wat zou kunnen verklaren 
waarom hij meermaals in aanraking is gekomen met SGG sinds deze eerste ervaring 
(Hequembourg et al., 2014, 283-284).  

Het meemaken van het SGG heeft er ook toe geleid dat de respondenten beter in staat 
waren om nadien hun eigen grenzen wel te herkennen alsook te kunnen aangeven. Noah 
geeft aan nu meer zelfzeker in zijn schoenen te staan dan vroeger waardoor hij mensen 
nu wel kan wijzen op zijn grenzen. Mathijs gaf dit ook aan, enigszins met enkele twijfel. 
Antonio zegt hierbij het volgende:  

“Ja ik zeg het ik heb-ik heb nooit grenzen gehad omda iedereen ze nooit 
respecteerde (..) Waardoor ik zelf ook geen besef meer heb van wat is eigenlijk 
mijn grens?” (Antonio, 32) 

Hier geeft hij onwetendheid aan van zijn eigen grenzen, waardoor deze telkens 
overschreden werden. Eerder onderzoek duidt aan dat grenzen moeilijker aan te geven 
zijn voor jongens, vanuit de onderstelling dat ze er geen hebben (Clerkx et al., 2011, 172).  

5 Conclusie  
5.1 Belangrijkste bevindingen  
In dit kwalitatief onderzoek werd gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe ervaren 
homoseksuele mannen seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen de leeftijd van 10 en 
25 jaar?’ Om deze ervaring te onderzoeken, werden de gevoelens van de respondenten 
bevraagd die ze beleefden tijdens de ongewenste seksuele handeling, zo werd 
geconcludeerd dat hun ervaringen grote gelijkenissen vertonen. 

Door de heersende genderstereotype hebben mannelijke slachtoffers moeilijkheden met 
het erkennen van hun grenzen alsook hun misbruik. Verder ervaren ze vaak een dubbele 
victimisering, nadat ze hun verhaal willen delen met anderen. Dit komt enerzijds door het 
feit dat ze man zijn waarbij de genderstereotypen het vrouwelijk slachtofferbeeld hanteren 
en anderzijds door het feit dat ze homo zijn en deel uitmaken van de LGBTQ+ populatie. 
Dit heeft nog te veel te maken met de homofobie en de kwetsbare populatiegroep dat de 
LGBTQ+ vormt in de maatschappij. Het werd eerder bewezen dat de LGBTQ+ populatie 
een zwakke positie inneemt in de maatschappij waardoor ze een vergrote kans maken om 
in contact te komen met mentale problemen en SGG. Onze respondenten gaven duidelijk 
aan dat de confrontatie met SGG een grote impact had op hun leven en vaak bepalend 
was voor hun verdere levensloop 

Het begrip consent dat de laatste jaren meer en meer zijn opmars maakt, kent ook zijn 
vertaling in het strafrecht bij de vernieuwde definitie van toestemming. Toch blijkt dit een 
moeilijk gegeven voor jongeren, enerzijds omdat ze vaak hun eigen grenzen niet kennen, 
noch durven aangeven maar anderzijds omdat het te moeilijk is dit te doen wanneer de 
seksuele interactie al van start is gegaan. Uit angst en door frequent machtsmisbruik zijn 
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de respondenten hier niet toe in staat. Nochtans heeft men op elk moment het recht, zowel 
voor als tijdens de seksuele interactie, zijn toestemming in te trekken. In de realiteit blijkt 
dit echter een moeilijker gegeven dan op papier.  

Het werd duidelijk dat de respondenten copingmechanismen hanteerden om ‘te copen’ met 
hun SGG. Dit ging van normalisering tot kwijtschelding, maar ook het zoeken van hulp 
werd door sommige respondenten toegepast. Een opvallende manier van omgaan, was dat 
twee respondenten seksueel contact gingen opzoeken na hun ervaring met SGG, dit uit de 
bedoeling zich beter te voelen, maar vaak met een tegenovergesteld effect.  

De dubbele victimisering die eerder aan bod kwam, uit zich in de criminologische term van 
‘secundaire victimisering’. Dit is omdat de maatschappij de slachtoffers na hun SGG, 
nogmaals slachtoffer maakt. Hierdoor verkiezen veel slachtoffers toch geen aangifte te 
maken van hun misbruik, uit angst niet geloofd te worden of een homofobe reactie te 
krijgen. Bovendien gaven de respondenten aan dat er een slechte relatie bestaat tussen 
homoseksuele jongeren en de politie. Een moeilijk oplosbaar gegeven door de 
machocultuur die heerst bij de politie en de homofobe visie van de politie. Verder kwam 
duidelijk naar voor dat er een groot probleem schuilt in de kennis van meldingspunten 
waarbij men terecht kwam voor hulp na SGG. Dit heeft er mede toe geleid dat, naast het 
niet durven melden uit schaamte en zelfbeschuldiging, ze niet wisten waar ze terecht 
konden voor hulp.  

De ervaring van SGG en de grote impact dat dit heeft op het leven van homoseksuele 
jongeren, is al een gegeven op zich. Verder vormt de dubbele victimisering een groot 
specifiek probleem bij homoseksuele jongeren en misbruik. Dit leidt ertoe dat jongeren dit 
niet durven aangeven of hier geen melding van durven maken. Hierdoor wordt mogelijks 
het verwerkingsproces beïnvloed door het tekort aan hulp dat ze durven vragen. Er is nood 
aan maatschappelijke verandering en acceptatie om deze dubbele victimisering te 
voorkomen en op deze manier de drempels voor homoseksuele jongeren, wat betreft het 
aangeven van grenzen en aangifte bij de politie, te verkleinen. 

5.2 Ethische en methodologische beperkingen  
Het is belangrijk om in dit kwalitatief onderzoek stil te staan bij de ethische aspecten en 
de methodologische beperkingen. Wegens praktische redenen is dit onderzoek beperkt. 
Het tijdsslot waarin ons onderzoeksteam zich bevond was gelimiteerd waardoor er 
respondenten gezocht moesten worden op een korte termijn. Hierdoor werd de 
hoeveelheid van respondenten beperkt tot drie personen. De betrouwbaarheid van dit 
onderzoek kan als gevolg lager liggen dan wanneer er meer respondenten geïnterviewd 
zouden worden (Sciptium, 2016).  

Naast methodologische beperkingen zijn er ook ethische aspecten die vermeld dienen te 
worden. Het onderwerp van dit criminologisch onderzoek heeft een gevoelige ondertoon 
waarbij het praten over seksuele verlangens en gebeurtenissen tot op de dag van vandaag 
een mogelijks taboe blijft. Tijdens de interviews kwam een gevoel van schaamte naar 
boven waardoor het mogelijk is dat de respondenten niet de volledige waarheid met het 
onderzoeksteam hebben gedeeld. 

Het is belangrijk te erkennen in dit onderzoek dat er sprake is van een moreel dilemma. 
Het onderzoeksteam kan zich maar deels erkennen in de problematiek van homoseksuele 
jongeren en SGG aangezien slechts 1 lid van ons onderzoeksteam zich identificeert als lid 
van de LGBTQ-populatie. Hoewel het onderzoeksteam geen discriminatie hanteert naar de 
lGBTQ-populatie, is het van belang deze morele kwestie te erkennen. Deze morele kwestie 
zou als gevolg kunnen hebben dat het team een andere nadruk legt op bepaalde zaken of 
deze anders interpreteert dan de respondenten zelf, net omdat het team grotendeels niet 
in staat is zich te identificeren met de onderdrukking die zij beleven. 
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6 Aanbevelingen  
6.1 Beleidsaanbevelingen  
Uit wetenschappelijk onderzoek en onze resultaten is gebleken dat het moeilijk is voor 
mannelijke slachtoffers om aangifte te maken van hun SGG (Mezey & King, 1989, 207; 
Bullock & Beckson, 2011, 200; Davies, 2002, 204-208).  
Een reden dat twee respondenten hiervoor gaven is dat ze de politie beschouwen als 
homofoob. Uit onderzoek is ook gebleken dat sommige politiediensten een homofoob of 
ongepast antwoord geven na een mannelijke aangifte (Bullock & Beckson, 2011, 200; 
Mezey & King, 1989, 207). Het is noodzakelijk om politieagenten op te leiden zodat ze 
correct omgaan met dergelijke situaties om hen op deze manier bewust te maken van het 
maatschappelijk probleem van SGG dat vooral tot uiting komt bij de LGBTQ-personen (Ho 
et al., 2021, 1470).  

Deze beleidsaanbeveling kan zich uiten in de vorm van een eendaagse opleiding waar 
wordt gefocust op het veelvoorkomend slachtofferschap van de LGBTQ- bevolking en hoe 
dit moet worden aangepakt. Voor de integratie van deze opleiding kan worden 
samengewerkt met de organisatie rainbow cops die gespecialiseerd is in deze materie 
alsook in de politiewereld (Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police, z.d.).  

Op deze manier staan politieagenten zonder vooroordelen klaar om eender wie zijn grenzen 
geschaad zijn, op een correcte manier op te vangen. Op een nog langere termijn, is het de 
bedoeling deze opleiding in het curriculum van de politieopleiding te verwerken zodat elke 
politieagent van bij het begin de risicofactoren van de maatschappelijk kwetsbare groep 
begrijpt. Dit heeft als doel een oplossing te bieden aan het probleem dat weinig 
homoseksuele mannen aangifte doen uit angst voor een negatieve reactie en dit verkleint 
mogelijks deze drempel tot aangifte.  

Een volgende aanbeveling gericht op de praktijk focust zich op de algemene drempel tot 
melding. Uit onderzoek is gebleken dat er heel wat schaamte komt kijken bij het toegeven 
van slachtofferschap (Ullman & Filipas, 2001, 1030). Er zijn echter veel organisaties 
gespecialiseerd in het omgaan met het specifiek slachtofferschap van SGG, dit zowel 
laagdrempelig (telefoonlijn 1712) als specifiek gericht op de LGBTQ-populatie (Lumi). Deze 
organisaties bieden een luisterend oor en hulp waar nodig. Uit interviews is gebleken dat 
slachtoffers weinig op de hoogte zijn van dergelijke organisaties en dat ze niet weten waar 
naartoe te gaan na SGG te hebben ervaren. Een oplossing hiervoor is het organiseren van 
campagnes om (toekomstige) slachtoffers bewust te maken van bestaande 
hulporganisaties. Deze campagnes kunnen op korte termijn verwezenlijkt worden met 
behulp van sociale media (Instagram, Facebook, Twitter). Sociale media zijn één van de 
grootste tools waar informatie verspreid kan worden, zeker gericht naar jongeren. Het 
verspreiden van de informatie kan ook gebeuren via Tv-kanalen door het vermelden van 
de organisaties na programma’s waar dergelijke situaties zich hebben voorgedaan, al is dit 
meer een oplossing op langere termijn.  

Naast campagnes voor meldpunten, is het ook van belang jongeren te wijzen op het begrip 
van toestemming en het nieuw wetsvoorstel dat op tafel ligt (DOC 55 2141/001, 19 juli 
2021, 94). Jongeren moeten op de hoogte gesteld worden van het recht altijd “nee” te 
kunnen zeggen, op eender welk moment. Dit kan gebeuren door dit wetsvoorstel te 
verspreiden via de nieuwskanalen op de lokale zenders, maar ook via het Instagram kanaal 
‘nws.nws.nws’ (VRT NWS start met nieuw Instagramkanaal NWS: nieuws op maat van 
jongeren, 2019). Dit onlinenieuwskanaal is gericht op het nieuws brengen aan jongeren op 
maat. Dit kanaal bereikt de juiste doelgroep om informatie aangaande consent en 
toestemming te delen op een manier waardoor de jongeren het effectief zullen lezen. 
Hierdoor verkleint de moeilijkheid in het aangeven van grenzen mogelijks door het feit dat 
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ze beter op de hoogte zijn van wat kan, en niet kan. Deze beleidsaanbeveling is gericht op 
het aspect van preventie en wordt op een korte tijdsduur verwezenlijkt.  

Bovendien werd in onderzoek reeds aangehaald dat het moeilijk is voor mensen om te 
praten over grenzen en verlangens in seksuele scripts (Heemelaar, 2008, 286). Dit taboe 
rond seks in maatschappij, moet worden aangepakt aan de bron, namelijk bij de seksuele 
opvoeding van jongeren. Het curriculum moet worden aangepast om naast een lichamelijke 
verduidelijking van het gebeuren ook weer te geven wat seks inhoudt op emotioneel 
niveau. Het is belangrijk het aspect van grenzen aan te geven, als het concept van 
toestemming alsook de zware emoties die bij een seksuele relatie horen. Het is 
aangewezen om op lange termijn het schoolbeleid aan te passen aan een gepast leerplan 
dat alle aspecten van een seksuele relatie omvat, buiten het lichamelijke en dat ook hier 
de vormen van SGG worden meegegeven zodat elke jongere weet wat gepast is en wat 
niet. Bovendien is het van belang zowel homo- als heteroseksuele relaties te vermelden 
en om voor beiden de seksuele aspecten te vermelden alsook het hoger risico op SGG. Zo 
bleek eerder uit onderzoek (Depraetere et al., 2018, 1002) dat mannen het moeilijk vinden 
om hun SGG als dusdanig te ervaren, dit kwam tevens ook naar boven bij een respondent 
die zelf duidde op het feit dat alleen wordt gesproken over verkrachting met een vrouwelijk 
slachtoffer. Het vermelden van beide vormen van seksuele relaties biedt een oplossing om 
dergelijke visies te vermijden in de toekomst.  

6.2 Suggesties vervolgonderzoek 
 

Dit onderwerp is momenteel sterk in opmars, zowel in de samenleving als in onderzoek. 
Zo wordt op dit onderzoek verder gebouwd door een masterproefstudente in de 
criminologische wetenschappen te VUB, om dieper in te gaan op de meldingsbereidheid en 
hoe ‘Wel Jong’ hier een belangrijke brug zou kunnen vormen met andere hulpverlening. 

Verder biedt dit onderzoek ook een aanzet naar andere academici om de kwetsbaarheid 
van de LGBTQ-populatie dieper te onderzoeken. De grote maatschappelijke kwetsbaarheid, 
wat niet de focus was van dit onderzoek, kwam meermaals naar boven en bleek ook een 
bepalend fenomeen te zijn voor de gehele levensloop van de respondenten. Een onderzoek 
naar hoe deze kwetsbaarheid zich vertaalt in verschillende levensdomeinen, ook verder 
dan SGG, is belangrijk om van deze populatiegroep geen kwetsbare bevolkingsgroep meer 
te maken, maar zodat deze wel behandeld kan worden als eenieder. De grote emotionele 
en sociale gevolgen die de LGBTQ-personen ervaarden, bleek bewezen te zijn als een 
gevolg van de constante discriminatie, pesterijen en stigma. Om deze zaken te kunnen 
oplossen, dient eerst te worden begrepen wat de oorzaak is, bijgevolg is onderzoek 
aangewezen. 

Bijkomend is een grootschalig kwalitatief onderzoek vereist binnen de Belgische politie om 
meer diepgaand in te gaan op de Belgische politiecultuur. Op deze manier wordt nagegaan 
of eerdere literatuur correct was in het duiden op de heterogerichte, witte cultuur van de 
politie. De resultaten van dit toekomstig onderzoek bieden een aanzet tot nieuw, 
inclusiever politiebeleid of kan ervoor zorgen dat homoseksuele jongeren hun bias tot de 
politie kunnen herzien. Dit biedt een mogelijke oplossing voor de secundaire victimisering 
die de homoseksuele jongeren ervaren na aangifte. 

Een laatste bedenking die aanleiding geeft tot onderzoek is het tekort van onderzoek 
gericht op de seksuele gevolgen bij mannen na SGG en hoe dit een impact heeft op hun 
seksualiteit. Hier werden voorlopig grotendeels studies over uitgevoerd gericht op 
vrouwelijk slachtofferschap, waar (LGBTQ+) mannelijk slachtofferschap redelijk onbekend 
terrein is. Dit onderzoek laat de hulpverlening toe gerichter te werk te gaan bij het 
aanpakken van het verwerkingsproces van homoseksuele mannen die SGG hebben 
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meegemaakt zodat ze hierbij rekening houden met deze impact en gevolgen dat zich 
(eventueel specifiek) voordoen bij mannelijk slachtofferschap uit de LGBTQ-populatie.  
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8 Bijlagen  
8.1 SENSOA vlaggensysteem 
Sensoa vlaggensysteem (Frans, E., Franck, T., Janssens, K., & Storms, O. (2018). 
Normatieve lijst 2018: Sensoa Vlaggensysteem Buiten de Lijnen.) 
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