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Dankwoord  

Deze masterthesis kwam tot stand op vraag van Wel Jong vzw (hierna Wel Jong). De voorbije jaren 

kregen zij veel meldingen van jongeren die slachtoffer werden van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. Het werd voor Wel Jong erg duidelijk dat teveel LGBTQIA+-jongeren hiermee geconfronteerd 

worden. Als LGBTQIA+-jeugdorganisatie willen zij een beter zicht krijgen op deze problematiek én de 

(mogelijke) oplossingen. Naar aanleiding van het gevoelige onderwerp en de kwetsbare doelgroep was 

deze samenwerking bovendien noodzakelijk - Wel Jong fungeerde doorheen het onderzoeksproces als 

belangrijke tussenpersoon.  

In samenspraak met Wel Jong, en na tussenkomst van de wetenschapswinkel, werd besloten een 

onderzoeksproject op te zetten. Dit project werd onderverdeeld in een criminologisch- en 

seksuologisch onderzoeksluik. In functie daarvan werd een samenwerking tussen Wel Jong, de 

Katholieke Universiteit van Leuven (KUL), en de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) opgezet. Het is 

hierbij belangrijk te vermelden dat desbetreffende masterproef uitsluitend betrekking heeft op het 

criminologische luik (VUB) van dit onderzoeksproject. Het seksuologische luik (KUL) betreft de 

masterproef van Lara Wuyts en zal gefinaliseerd worden in het academiejaar 2022-2023.  

Tot slot wil ik de respondenten bedanken voor hun bereidheid deel te nemen aan mijn onderzoek. Ik 

wil hen nadrukkelijk bedanken voor hun enorme dosis moed, voor hun vertrouwen, hun open- en 

oprechtheid. Ook gaat mijn dank uit naar de medewerkers van Wel Jong, Joppe De Campeneere 

(die/hen) en Sander Cornelis (hij/hem), die mij doorheen dit uitdagende proces ondersteund hebben. 

Ik wil jullie bedanken voor de mogelijkheden die ik kreeg en de kennis die jullie me bijbrachten. Ook 

wil ik van deze gelegenheid gebruik maken mijn begeleiding Pia Struyf (zij/haar), en promotor Yana 

Jaspers (zij/haar) te bedanken voor hun waardevolle ondersteuning en feedback. Tot slot een 

welgemeende dankjewel aan mijn vader (hij/hem) voor de momenten van reflectie, aan mijn vriend 

Guillaume (hij/hem) voor zijn geduld en onvoorwaardelijke steun en mijn medestudent Alicia Gonzalez 

Sanchez (zij/haar) voor onze vriendschap.  
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Abstract  

Deze masterthesis onderzoekt de ervaringen van niet-heteroseksuele cisgender mannen tussen de 16-

30 jaar oud die reeds geconfronteerd werden met hands-on/hands-off (fysiek/verbaal) (Schapansky et 

al., 2021, 232) seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). In samenwerking met Wel Jong en Lara 

Wuyts (student seksuologie, KUL) wordt gepeild naar de drempels die slachtoffers ervaren wanneer ze 

er met anderen over spreken, er melding van willen maken of er officieel aangifte van willen doen bij 

de politie. Het doel bestaat eruit een beter beeld te krijgen van de in te vullen noden om die ervaren 

drempels te verlagen en zo te streven naar optimale slachtofferhulp door (jeugdorganisaties als) Wel 

Jong.  

De dataverzameling verliep aan de hand van individuele, semigestructureerde interviews met niet-

heteroseksuele, cisgender mannen tussen de 16-30 jaar oud die reeds geconfronteerd werden met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gezien de non-respons werd de vooropgestelde saturatie (n = 

15) niet bereikt en werd (op microniveau) een meervoudige gevalstudie (n = 2) uitgevoerd (Decorte & 

Zaitch, 2018, 174).   

Gezien de beperkte omvang zijn de resultaten louter exploratief. Ze bevestigen dat ervaringen met 

SGG uiterst persoonlijk en bijgevolg verschillend zijn. Ook de wijze van omgang met het seksueel 

slachtofferschap is erg uiteenlopend. Desalniettemin kan over het algemeen gesteld worden dat 

slachtoffers die hulp zoeken botsen op een moeilijke, kostelijke zoektocht in een heteronormatief 

zorglandschap. Met betrekking tot aangifte overheersen gevoelens van straffeloosheid, wantrouwen 

in politiediensten, angst voor stigmatisering en/of secundaire victimisering. Ook gevoelens van 

onzekerheid, schaamte en schuld beheersen het meldings- en aangiftegedrag van slachtoffers. Hoewel 

er vaak gewezen wordt op de verantwoordelijkheid van slachtoffers om het incident te melden en/of 

aan te geven om tot gepaste ondersteuning te komen, hebben zij hoofdzakelijk nood aan een vrijwillig, 

gendersensitief luisterend oor, aan begrip, warmte en genegenheid.  

Slachtoffers kunnen duiden welke drempels en noden zij ervaren in het melden en/of aangeven van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat Wel Jong een sterke positie 

kan innemen om deze noden in te vullen en de drempels op die manier te verlagen. Wel Jong hanteert 

een duidelijke (correcte) visie op LGBTQIA+-jongeren enerzijds en seksueel slachtofferschap 

anderzijds. De recente ontwikkelingen binnen de organisatie komen reeds (deels) tegemoet aan de 

vooropgestelde, aan te bevelen veranderingen die bleken uit dit onderzoek.  

Trefwoorden: niet-heteroseksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, adolescentie  
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Abstract  

This master's thesis examines the experiences of non-heterosexual cisgender men between 16-30 

years old who have already experienced hands-on/hands-off (physical/verbal) (Schapansky et al., 

2021, 232) sexually transgressive behavior (STB). In collaboration with Wel Jong and Lara Wuyts 

(student sexology, KUL) the thresholds that victims experience to talk about this with others, to report 

it or to officially report it to the police will be assessed. The aim is to get a better idea of the needs to 

be met in order to lower these perceived thresholds and thus to strive towards optimal victim 

assistance by (youth) organizations such as Wel Jong.  

The data collection was based on individual, semi-structured interviews with non-heterosexual, 

cisgender men between 16-30 years old who had already been confronted with sexually transgressive 

behaviour. Given the non-response rate, the predetermined saturation (n = 15) was not achieved and 

a multiple case study (n = 2) was conducted (at the micro level) (Decorte & Zaitch, 2018, 174).   

Given the limited scope, the results are purely exploratory. They confirm that experiences with STB are 

highly personal and consequently different. The ways of coping with sexual victimization are also very 

diverse. Nevertheless, it can generally be said that victims who seek help encounter a difficult and 

costly search in a heteronormative care landscape. With regard to reporting, feelings of impunity, 

distrust in police services, fear of stigmatization and/or secondary victimization prevail. Feelings of 

insecurity, shame and guilt also dominate victims' reporting and disclosing behavior. Although the 

responsibility of victims to report the incident and/or to indicate it in order to get appropriate support 

is often pointed out, they mainly need a voluntary, gender-sensitive sympathetic ear, understanding, 

warmth and affection.  

Victims can indicate what thresholds and needs they experience in reporting sexually transgressive 

behaviour. This research clearly shows that Wel Jong can take up a strong position to meet these needs 

and lower the thresholds in this way. Wel Jong maintains a clear (correct) vision of LGBTQIA+ youth 

on the one hand and sexual victimization on the other. The recent developments within the 

organization already (partly) meet the proposed, recommendable changes that appeared from this 

research.  

Keywords: non-heterosexuality, sexually transgressive behavior, adolescence   
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Deel 1 : Inleiding   

1. Probleemstelling  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (hierna SGG) is een maatschappelijk probleem dat de laatste 

jaren wereldwijd aan aandacht won. Recente gebeurtenissen als de opkomst van de #Metoo-beweging 

(Jackson & Newall, 2018) en de zaak de Pauw (Brinckman & Droeven, 2021) werden uitgebreid 

besproken in de media. Dit leidde, ook in België, tot een verhoogde aandacht voor (de aanpak van) 

seksueel geweld (hierna SG) in de media en het maatschappelijke debat hieromtrent. De cijfers uit de 

meest recente grootschalige, gender- en leeftijdsgevoelige studie rond SG in België (Keygnaert et al., 

2021) tonen bovendien aan dat deze verhoogde aandacht ook terecht is. Zo wezen de 

onderzoeksresultaten erop dat 64% van de Belgische bevolking tussen de 16-69 jaar oud ooit 

slachtoffer werd van een vorm van SG (Keygnaert et al., 2021; Schapansky et al., 2021, 234).  

In de literatuur wordt SGG omschreven als een paraplubegrip waar aanranding, verkrachting, seksuele 

mishandeling, seksueel misbruik en incest onder ressorteren (de Haas, 2012, 137). SGG verwijst met 

andere woorden naar “een situatie waarin een persoon zonder zijn/haar/hun toestemming en/of onder 

dwang, seksuele handelingen moet stellen of ondergaan”2 (Byn, 2021, 12). Desondanks deze schijnbaar 

eenduidige definitie kan SGG verschillende vormen aannemen; het kan gaan van ongewenste seksuele 

opmerkingen tot SG (Buysse & Hellemans, 2013, 217). Hierbij wordt in de literatuur doorgaans een 

onderscheid gemaakt tussen ‘hands-off’ en ‘hands-on’ SGG. Daar waar ‘hands-off’ verwijst naar 

vormen van SGG zonder fysiek contact, verwijst ‘hands-on’ naar SGG met fysiek contact, inclusief 

verkrachting (Schapansky et al., 2021, 232)3. 

Ondanks de stijgende aandacht voor – en onderzoek naar – SGG en SG (Keygnaert et al., 2021; 

Schapansky et al., 2021), ligt de focus hierin vaak op vrouwelijk slachtofferschap (bv. Jacques-Tiura et 

al., 2007) (Depraetere et al., 2020). Indien men de ervaring van mannen met SGG onderzoekt, wordt 

bovendien – ook in Belgisch onderzoek – zelden of nooit aandacht besteed aan hun seksuele oriëntatie 

(Hequembourg et al., 2015, 2; Krahé et al., 2014, 2015). Hoewel de aandacht voor het verhoogd 

slachtofferschap van LGBTQIA+-personen in buitenlandse literatuur (vnl. de Verenigde Staten) 

 
2 Vele definities zijn eerder psychologisch van aard en focussen voornamelijk op het belevingsaspect van het slachtoffer.  

Hierbij beschrijft men iets als grensoverschrijdend ‘wanneer het slachtoffer het als dusdanig ervaart’ (Buysse & Hellemans, 

2013). Vanuit criminologische invalshoek leek het echter moeilijk dergelijke definiëring te hanteren. Hiermee wordt niet 

ontkent dat ervaringen van slachtoffers voorop staan, maar eerder geopteerd om ‘de afwezigheid van toestemming en/of 

aanwezigheid van dwang in het doen van of ondergaan van eender welke seksuele handelingen’ te gebruiken als criterium 

voor de ervaren grensoverschrijding (zie ook 2.1.1.)  

3 Zie ook 2.1.2.  
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toeneemt (bv. Menning & Holtzman, 2014; Rothman et al., 2011), blijft dergelijke informatie wat België 

betreft erg schaars. Dit thesisonderzoek tracht dit hiaat enigszins op te vullen.  

Hoewel SGG veel voor komt bij zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdscategorieën (Schapansky et 

al., 2021, 240), zijn er groepen die gekenmerkt worden door een hoger risico op slachtofferschap. Zo 

werd in onderzoek vastgesteld dat sommige mannen – meer bepaald homo- en biseksuelen – een 

hoger risico lopen op SGG (in deze aanranding) dan heteroseksuele mannen (Hequembourg et al., 

2015, 12-14). Schapansky (2021) wees erop dat ongeveer 78% van diegenen die zich binnen haar 

onderzoek als niet-heteroseksueel identificeerden, ooit een vorm van SG meemaakten. In vergelijking 

met diegenen die zich identificeerden als heteroseksueel, ligt het risico op seksueel slachtofferschap 

ongeveer tweemaal hoger voor Belgische LGBTQIA+-personen4 (Schapansky et al., 2021, 238).  

Daarnaast wijst onderzoek uit dat – zowel in geval van vrouwelijke als mannelijke slachtoffers – 

voornamelijk adolescenten het hoogste risico lopen op seksueel slachtofferschap (de Haas, 2012; 

Hequembourg et al., 2015, 14; Schapansky et al., 2021). Naar aanleiding van deze bevindingen wordt 

gesteld dat er in (Belgisch) onderzoek naar SGG meer aandacht moet zijn voor deze doelgroep (nl. niet-

heteroseksuele jongeren). In dit verband is het ook belangrijk op te merken dat het aantal (jonge) 

LGBTQIA+-personen steeds toeneemt (Unieke Europese resultaten over holebi’s & transgenders, 2019) 

en zij fundamenteel deel uitmaken van de huidige realiteit en tijdsgeest. Bijgevolg is onderzoek naar 

de ervaring van SGG bij adolescente niet-heteroseksuele cisgender mannen (hierna cismannen) naast 

criminologisch wetenschappelijk ook maatschappelijk relevant.  

Tot slot ligt de focus van dit onderzoek op het perspectief van niet-heteroseksuele cismannen5 zelf. In 

samenwerking met Wel Jong vzw werd getracht dit maatschappelijk probleem vanuit hun beleving te 

benaderen. Enerzijds werd de doelgroep bevraagd omtrent hun ervaring met (een vorm van) SGG en 

de manier waarop zij dit beleefd hebben. Anderzijds werd gepeild naar de drempels die zij ervaren om 

er met anderen (bv. vrienden/familie) over te spreken, er melding van te maken (bv. hulpverlening) of 

er officieel aangifte van de doen bij de politie. Er werd hierbij ook aandacht besteed aan de noden zij 

 
4 In samenspraak met Wel Jong werd beslist de term ‘LGBTQIA+ personen’ te gebruiken om de onderzoekspopulatie te 

duiden. Desalniettemin bestond de steekproef uit niet-heteroseksuele cisgender mannen, en werden niet alle LGBTQIA+-

personen tot de steekproef gerekend.  Bovendien werd er bewust besloten niet te spreken van een ‘gemeenschap’ gezien 

veel LGBTQIA+ personen zich niet identificeren als zijnde deel van die ‘gemeenschap’. Zie ook 2.2.1. LGBTQIA+ gedefinieerd.   

5 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 cisgend)ered genoemd (Cis-gender, 2020).  
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ondervinden in het verlagen van die drempels. In bestaand onderzoek wordt voornamelijk nagegaan 

of slachtoffers al dan niet melding maken/aangifte doen van wat hen is overkomen, echter blijven de 

noden die ze ervaren om deze stap ook effectief te zetten nog al te vaak onderbelicht (Menning & 

Holtzman, 2014, 1072). Desalniettemin is het melden van seksueel slachtofferschap belangrijk om 

inzicht te verwerven in de mate waarin SGG voorkomt, om zo efficiënte (slachtoffer)hulp te kunnen 

bieden (Seidler et al., 2018, 57). Het uiteindelijke doel van dit masterproefonderzoek bestaat er dan 

ook uit na te gaan hoe jongerenorganisaties – in deze Wel Jong – de noden kunnen invullen, hoe het 

inspelen op die noden kan bijdragen tot het verlagen van de geïdentificeerde drempels, en bijgevolg 

tot het bieden van efficiënte slachtofferhulp voor LGBTQIA+-personen (in deze niet-heteroseksuele 

adolescente cismannen).  

In wat volgt wordt de bestaande literatuur inzake seksueel slachtofferschap van LGBTQIA+-personen 

(cf. niet-heteroseksuele mannen) uitgebreid toegelicht. Daaropvolgend wordt de onderzoeksopzet 

omschreven (zie deel 2). Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep en de gevoeligheid van het te 

bespreken thema, bleek de vooropgestelde onderzoeksopzet (vnl. rekrutering) echter onhaalbaar. 

Bijgevolg werden verschillende stappen ondernomen om deze te verbeteren. Na vele momenten van 

reflectie en overleg, werd de aanvankelijke onderzoeksopzet aangepast. Ook de ondernomen stappen 

en uiteindelijk gehanteerde methodiek werd nader omschreven (zie deel 3). Uiteindelijk werden 2 

respondenten bereid  gevonden tot een interview. Bijgevolg zijn de resultaten van dit onderzoek louter 

exploratief en wordt bijkomend ingegaan op de methodologische struikelblokken. Er wordt 

gereflecteerd over de grondslag van deze moeilijkheden, en de manieren waarop getracht werd 

hieraan tegemoet te komen.  

2. Literatuurstudie 

2.1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)  

2.1.1. Situering in het Belgisch seksueel strafrecht  

Met het oog op een gedegen definiëring is het van belang SGG te situeren in het Belgisch seksueel 

strafrecht. Ten gevolge van het steeds toenemend aantal slachtoffers van seksuele misdrijven (Cijfers 

over seksueel misbruik in België | Sensoa, 2021), zet de huidige regering in op de hervorming ervan en 

maakt ze van de strijd tegen SGG een absolute prioriteit. Men stelt dat er nood is aan een helder 

geformuleerd, modern seksueel strafrecht dat de hedendaagse normen van onze samenleving 

weerspiegelt en aansluit bij het huidige maatschappijbeeld (Altinisik, 2021). Zo nam de Kamer van 

volksvertegenwoordigers op 17/03/2022 een wet tot wijziging van het wetboek van strafrecht met 

betrekking tot het seksueel strafrecht aan. Diezelfde wet werd op 30/03/2022 gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad (Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel 
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strafrecht (1), 2022). De inwerkingtreding van dit hernieuwd seksueel strafrecht is voorzien op 

1/06/2022 en vormt een uiterst belangrijke stap in de hervorming van het Belgisch strafwetboek. Het 

valt in eerste instantie op dat ‘toestemming’ hier fungeert als één van de basisprincipes. Vandaag kan 

iemand die de seksuele integriteit van een meerderjarig slachtoffer zonder toestemming, dwang of 

geweld aantast, nog niet vervolgd worden (Altinisik, 2021). De aanwezigheid van dwang of geweld 

wordt noodzakelijk geacht om de integriteitsaantasting als misdrijf te beschouwen. Ook binnen de 

literatuur wordt dit in de definiëring van SGG gehanteerd als één van de uitgangspunten (bv. Buysse 

et al., 2014; Buysse & Hellemans, 2013). Dit thesisonderzoek vertrekt echter vanuit het hernieuwd 

seksueel strafrecht waarin het begrip ‘toestemming’, als eerder vermeld, centraal gesteld wordt. Mede 

daarom werd de hernieuwing in rekening gebracht en werden bestaande definities aangepast. Hierbij 

hield de onderzoeker in gelijke mate rekening met ‘de aanwezigheid van dwang’ als ‘de afwezigheid 

van toestemming’. Wat er dan precies onder het begrip ‘toestemming’ begrepen moet worden, werd 

uitdrukkelijk opgenomen en uitgebreid toegelicht in de aangepaste strafwetgeving. In dit onderzoek 

wordt – licht afwijkend aan de strafrechtelijke formulering – ‘toestemming‘ vooralsnog als geldig 

beschouwd wanneer deze vrijwillig, ondubbelzinnig, geïnformeerd, specifiek, herroepbaar en door een 

bekwaam persoon gegeven werd (Byn, 2021, 12).   

2.1.2. SGG gedefinieerd  

Ook in de wetenschap kan het begrip vanuit verschillende invalshoeken gedefinieerd worden (Buysse 

& Hellemans, 2013, 217). Zo focust de juridische definitie op de gestelde strafbare feiten, focust de 

sociologische definitie eerder op de machtsverhoudingen tussen dader en slachtoffer, en gaat de 

psychologische definitie eerder uit van het belevingsaspect door het slachtoffer (Bakker et al., 2009, 

16; Buysse & Hellemans, 2013, 217). Hoewel SGG binnen de psychologische benadering over het 

algemeen ruimer wordt opgevat (Bakker et al., 2009, 16) leek het vanuit criminologische invalshoek 

niet opportuun het belevingsaspect (iets is grensoverschrijdend als het als dusdanig ervaren wordt) 

(Buysse & Hellemans, 2013, 217) als uitgangspunt te hanteren. Bijgevolg werd er binnen dit 

thesisonderzoek geopteerd om gebruik te maken van een brede definitie waarin SGG omschreven 

wordt als elke situatie waarin een persoon zonder zijn/haar/hun toestemming en/of onder dwang, 

seksuele handelingen moet stellen of ondergaan (Byn, 2021, 12). Hierbij wordt de afwezigheid van 

toestemming en/of aanwezigheid van dwang tot het ondergaan of stellen van eender welke seksuele 

handeling gehanteerd als het criterium voor de ervaren grensoverschrijding. Ondanks de sociologische 

aard van de gehanteerde definitie (nl. aanwezigheid van dwang/machtsverhoudingen), werd het 

basisprincipe van het modern seksueel strafrecht (nl. ‘toestemming’) hierin wel centraal gesteld.  

Daarnaast is het noodzakelijk het onderscheid tussen SG, SGG en seksueel misbruik (hierna SM), te 

verduidelijken. Als eerder vermeld is SGG een paraplubegrip (de Haas, 2012, 137). Het omvat, maar is 
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geenszins beperkt tot, aanranding, verkrachting, seksuele mishandeling, incest, seksuele intimidatie, 

SG en SM (de Haas, 2012, 137). SG wordt hier beschouwd als een vorm van SGG en verwijst naar 

datgene wat in de wet als aanranding (seksuele handelingen) of verkrachting (penetratie) gedefinieerd 

wordt (van Berlo & van Beek, 2019, 2). Bovendien gaan deze handelingen, in het geval van SG, gepaard 

met gebruik van of dreiging met geweld of het gebruik van een toestand of situatie waardoor het 

slachtoffer niet in staat kon zijn de seksuele betrekkingen te weigeren (bv. middelengebruik) (van Berlo 

& van Beek, 2019, 2). Desondanks SG ook op zichzelf staat (de Haas, 2012, 137) zal SGG in het kader 

van dit thesisonderzoek steeds gehanteerd worden als overkoepelende term6.  

Daarnaast maakt SENSOA (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid) (Sensoa Vlaams 

expertisecentrum voor seksuele gezondheid | Sensoa, 2021) een duidelijk onderscheid tussen SM en 

SGG. SM wordt hierbij omschreven als “elke vorm van SGG, zowel fysiek als verbaal, al dan niet 

opzettelijk, waarbij wederzijdse toestemming ontbreekt, en/of waar het slachtoffer veel jonger en/of 

afhankelijk is van de pleger” (Cijfers over seksueel misbruik in België | Sensoa, 2021). SM is ongetwijfeld 

een vorm van SGG, echter is niet elke vorm van SGG of SG te bestempelen als misbruik (Cijfers over 

seksueel misbruik in België | Sensoa, 2021). Enkel wanneer het SGG gesteld wordt ten aanzien van een 

jonger en bovendien afhankelijk slachtoffer (bv. door machtsverschil), kan er gesproken worden van 

SM (Cijfers over seksueel misbruik in België | Sensoa, 2021).  

Tot slot wordt er binnen  de overkoepelende term SGG steeds een onderscheid gemaakt tussen ‘hands-

on’ (aanwezigheid van fysiek contact), en ‘hands-off’ (afwezigheid van fysiek contact) SGG (Schapansky 

et al., 2021, 232). In het geval van fysieke, ‘hands-on’ grensoverschrijding dient het slachtoffer zonder 

toestemming of onder dwang seksuele handelingen te ondergaan en/of uit te voeren (de Haas, 2012, 

136). Hoewel vaak minder expliciet, geldt dit eveneens voor niet-fysieke ‘hands-off’ 

grensoverschrijding. Voorbeelden daarvan zijn het ongewenst ontvangen van pornografisch materiaal 

of ongevraagd/ongewild ontvangen (cf. afwezigheid van toestemming) van seksueel getinte berichten 

(de Haas, 2012, 136). In dit verband dient te worden benadrukt dat SGG ook door middel van online 

contact tot stand kan komen. Bovendien neemt de digitalisering van ons leven als maar toe 

(Vandendriessche et al., 2020). Bijgevolg is ook deze vorm van ‘hands-off’ SGG relevant.  

Het internet is aanwezig in quasi alle facetten van ons dagelijks leven. Zeker voor adolescenten – de 

zogenaamde digitals by birth (Vandendriessche et al., 2020, 156) – vormt het een belangrijk onderdeel 

van de realiteit (Kanuga & Rosenfeld, 2004, 117). Jongeren blijken het voornamelijk te gebruiken om 

sociale contacten te leggen of te onderhouden (bv. privé berichten, chatrooms) en 

 
6 Doorheen het (literatuur)onderzoek maakt de onderzoeker consequent gebruik van SGG als koepelterm. Daar waar de focus 
in bestaande literatuur echter expliciet op SG en/of SM ligt, wordt deze koepelterm gespecifieerd naar SG en/of SM.  



13 
 

(seksuele)gezondheidsinformatie op te zoeken (Kanuga & Rosenfeld, 2004, 117). Desalniettemin kent 

het internet ook verontrustende toepassingen (Kanuga & Rosenfeld, 2004, 120).  

Het online zoeken van sekspartners blijkt, vooral onder niet-heteroseksuele mannen, erg populair te 

zijn (Hospers et al., 2005, 1097). Deze populariteit kan mogelijks verklaard worden door het feit dat zij 

vaker gebruik maken van online platformen om informatie over hun seksualiteit te verkrijgen of in 

contact te komen met eventuele (seks)partners (Van Ouytsel & Dhoest, 2022, 2). Bovendien zijn 

LGBTQIA+-jongeren kwetsbaarder en lopen zij meer risico slachtoffer te worden van sexting-

gerelateerde druk, het ongewenst doorsturen van hun seksueel getinte foto’s en sextortion (seksuele 

afpersing) (bv. indien hij/zij/die nog niet ‘out’ is bij vrienden/familie) (Van Ouytsel & Dhoest, 2022, 2). 

In het licht van deze vaststellingen en gezien fysieke, offline processen steeds meer vervangen worden 

door online processen wordt er binnen dit onderzoek ook rekening gehouden met online (hands-off) 

vormen van SGG.   

2.1.3. SGG in Vlaanderen  

Hoewel het al jaren hoog op de maatschappelijke- en politieke agenda staat, zorgden verschillende 

gebeurtenissen voor een steeds hernieuwde aandacht voor SGG en SG (Robert et al., 2018, 385). Zo 

veroverde de hashtag ‘#Metoo’ het internet na beschuldigingen aan het adres van de bekende 

Amerikaanse filmproducent, Harvey Weinstein (Robert et al., 2018, 38). Online  bekendmakingen van 

seksueel slachtofferschap gevolgd door de hashtag ‘#Metoo’ resulteerde – vanaf oktober 2017 – in de 

zogenaamde ‘twitter-metoo-beweging’ en deinde uit over de ganse wereld, inclusief België (Robert et 

al., 2018, 386). Zo werden onder andere de zaak De Pauw en de zaak Fabre al snel onderdeel van het 

maatschappelijk- en het mediadebat (Brinckman & Droeven, 2021; Heymans & Verstraete, 2021).  

Na de moord op een homoseksuele man in Beveren kreeg het debat een extra dimensie en steeg de 

aandacht voor de motivatie van de dader (cf. hatecrime). Hoewel het hier ging om zinloos- (cf. 

gaybashing) eerder dan om seksueel geweld, is het in het kader van dit thesisonderzoek uiterst 

relevant. De drie jongens zouden de man hebben toegetakeld vanwege zijn seksuele identiteit (El 

Bakkali, 2021). Het wijst erop dat (seksueel) geweld ook vanuit dergelijke motivatie (nl. homofobie) tot 

stand komt en onderzoek naar SGG ten aanzien van niet-heteroseksuele mannen cruciaal blijft. 

Daarenboven benadrukt dit het gevaar van sociale media – de man kwam in contact met de daders 

door een online-dating app voor niet-heteroseksuelen (nl. Grindr) (El Bakkali, 2021).  

Recenter (november, 2021) vond een Gents protest plaats waarbij de ‘verkrachtingscultuur' waarin we 

vandaag leven werd aangeklaagd (Capon, 2021). Het protest kwam er onder meer ten gevolge van een 

Gentse zaak waarbij een jonge vrouw gedrogeerd en verkracht werd (Capon, 2021). Het initiatief werd 

genomen door Meldet (Capon, 2021) – een onafhankelijke organisatie die ernaar streeft de omvang 
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van het probleem (SGG) in België bloot te leggen (Meldet.Org, 2021). Naast protesten richtte ze ook 

een online platform op waar slachtoffers melding kunnen maken van wat hen overkwam (Capon, 

2021). Haar missie bestaat eruit het rapporteren van seksueel slachtofferschap laagdrempeliger te 

maken (Capon, 2021). Bovendien beperkt dit platform zich niet tot de meest voorkomende vormen 

van SGG: ook grensoverschrijdende gedragingen die vertrekken vanuit homofobie, transfobie, bifobie, 

e.d. kunnen hier gemeld worden (Categories, 2021). Het platform heeft dus ook aandacht voor vormen 

van SGG waarbij de beweegredenen van de dader relevant zijn. Deze mogelijkheid – en de vele 

meldingen hieromtrent (Meldet.Org, 2021) – illustreert bijkomend de nood aan verhoogde aandacht 

voor niet-heteroseksueel, mannelijk seksueel slachtofferschap.   

Naast de maatschappelijke, kwam ook de wetenschappelijke aandacht voor SGG de laatste jaren in 

opmars. Tot voor kort dateerde het eerste grootschalige onderzoek naar (o.a.) SG in Vlaanderen van 

2013 (Buysse et al., 2014). Tot dan toe ontbrak elke vorm van degelijke, wetenschappelijk 

onderbouwde informatie omtrent seksuele gezondheid in Vlaanderen (Buysse et al., 2014, 1). 

Nochtans is het belangrijk te kijken naar cijfers uit wetenschappelijk onderzoek om een alomvattend 

en representatief beeld te krijgen van de prevalentiecijfers van SGG (Cijfers over seksueel misbruik in 

België | Sensoa, 2021). Het meest recent uitgevoerde onderzoek naar SGG (Keygnaert et al., 2021) is 

het eerste dat representatief is voor alle genders én leeftijdscategorieën (Cijfers over seksueel misbruik 

in België | Sensoa, 2021).  

Deze UN-MENAMAIS-studie (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual 

Violence in Belgium) bereikte meer dan 5000 respondenten en peilde naar hun ervaringen met  zowel 

hands-on, als hands-off SGG (Keygnaert et al., 2021, 93). De resultaten kunnen de maatschappelijke 

verontwaardiging omtrent zedendelicten, de laatste jaren sterk toegenomen naar aanleiding van (o.a.) 

de zaak Julie Van Espen en aangewakkerd door berichtgeving over torenhoge cijfers, enigszins staven. 

Zo gaf 64% van de respondenten tussen 16-69 jaar oud aan minstens éénmaal in hun leven 

geconfronteerd te zijn geweest met SGG, waarbij 81% van de vrouwen en 48% van de mannen aangaf 

slachtoffer te zijn geweest  (Keygnaert et al., 2021, 93). Daarnaast gaven 2/5 vrouwen en 1/5 mannen 

aan slachtoffer te zijn geweest van hands-on SG – waarbij 5% mannen en 16 % vrouwen bovendien 

aangaven slachtoffer te zijn geweest van verkrachting (Keygnaert et al., 2021, 93-94). België vormt 

hierin echter geen uitzondering. Het ‘nationaal onderzoek naar intiem partner- en seksueel geweld’ – 

een jaarlijks, Amerikaans onderzoek – wees op een soortgelijke verdeling in prevalentiecijfers. Zo werd 

vastgesteld dat 43,6 % vrouwen, en 24,8 % mannen aangaven ooit geconfronteerd te zijn met een 

vorm van (hands-on) SG (Smith et al., 2018, 2-3). Daarenboven wees ook een globaal (Europa, Afrika, 

Azië, Latijns-Amerika en Midden-Oosten) literatuuronderzoek (2021) op het wijdverspreide karakter 

van seksueel slachtofferschap. De resultaten van SG ten aanzien van vrouwen (voorbije 12 maanden) 
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varieerde tussen 0% (China) en 59,2% (Turkije) (Dworkin et al., 2021, 504). Ten aanzien van mannen 

werden cijfers tussen 0,3% (China) en 55,5% (Turkije) vastgesteld (Dworkin et al., 2021, 504). Er kan 

voorzichtig geconcludeerd worden dat België – globaal gezien – ergens tussenin schommelt.  

2.2. LGBTQIA+  

2.2.1. LGBTQIA+ gedefinieerd   

De taal die gebruikt wordt om te spreken over LGBTQIA+-personen evolueert voortdurend. Eens 

gebruikelijke termen worden op een bepaald moment niet meer gehanteerd of in sommige gevallen 

als denigrerend beschouwd (bv. homofilie) (Montz, 2021). In het streven naar zoveel mogelijk 

inclusiviteit werd het oude acroniem (LGBT) uitgebreid (Montz, 2021) en wordt er vandaag gesproken 

over LGBTQIA+-personen. Het Engelse acroniem staat letterlijk voor lesbian, gay, bisexual, 

transgender, queer/questioning, intersex and asexual7 (Lewis & Reynolds, 2021, 544; Montz, 2021). 

Anders gezegd verwijst het naar eenieder die vanwege zijn/haar/hun gender en/of seksuele identiteit 

tot een seksuele minderheid behoort. Gezien de steekproef uitsluitend uit cisjongens en -mannen 

bestaat8, wordt niet verder ingegaan op de termen die de genderidentiteit duiden (nl. 

transgender/queer/non-binair), maar worden enkel termen die de seksuele oriëntatie van cismannen 

beschrijven nader toegelicht.  

Daar waar in de literatuur veeleer gebruik gemaakt wordt van bovenstaand acroniem, werd in het 

kader van dit thesisonderzoek geopteerd de steekproef te omschrijven als niet-heteroseksuele 

cisgender mannen. Hoewel deze groep soms ook beschreven wordt als mannen die seks hebben met 

mannen (bv. Bauermeister et al., 2010; Hospers et al., 2005) werd alsnog beslist deze term niet te 

hanteren. Het mist, in tegenstelling tot niet-heteroseksualiteit, het coming-out gegeven. De 

omschrijving ‘niet-heteroseksueel’ leidde er bovendien toe dat de steekproef niet beperkt werd tot 

homoseksualiteit9, maar er bijvoorbeeld ook biseksuele10 en panseksuele11 cismannen konden 

deelnemen. Er werd getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de interne heterogeniteit van 

het LGBTQIA+-acroniem (cf. niet-heteroseksualiteit) (Lewis & Reynolds, 2021, 545). 

Als eerder gesteld neemt het aantal (jonge) LGBTQIA+-personen steeds toe en maken zij fundamenteel 

deel uit van de maatschappij en de tijdsgeest waarin we vandaag leven. Dit blijkt ook uit een recent 

literatuuronderzoek, uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

 
7 De ‘+’ aan het einde van het acroniem zorgt voor de erkenning van het feit dat er nog andere seksuele- en genderidentiteiten 

bestaan (Lewis & Reynolds, 2021, 544; Montz, 2021). 
8 Zie ook Deel 2: data en methode – 1.1. Respondentenbeschrijving – inclusie- en exclusiecriteria  
9 Verwijst naar een man die zich seksueel en/of emotioneel aangetrokken voelt tot andere mannen (Montz, 2021). 
10 Verwijst naar iemand die zich seksueel en/of emotioneel aangetrokken voelt tot meer dan één sekse. Het verwijst naar        

iemand die zich aangetrokken voelt tot twee of meer genders uit de vele genderidentiteiten (Montz, 2021). 
11 Verwijst naar iemand die zich seksueel romantisch en/of emotioneel aangetrokken voelt tot mensen, ongeacht hun geslacht 

of genderidentiteit (Montz, 2021). 
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Ontwikkeling (OESO)12. Allereerst stelde men vast dat de seksuele- en/of genderidentiteit van de 

bevolking slechts in een beperkt aantal (nationale) studies expliciet bevraagd werd (OECD, 2019, 15). 

Vaak wordt de LGBTQIA+-populatie op indirecte wijze – op basis van het geslacht van de partner – 

geïdentificeerd (OECD, 2019, 15). Dergelijke resultaten zijn echter niet representatief. Slechts in 15 

OESO-landen werden vragen omtrent seksuele zelfidentificatie opgenomen in minstens één nationaal 

representatieve studie (OECD, 2019, 16). Op basis daarvan concludeerde men dat gemiddeld 2,7% van 

de volwassen bevolking zichzelf identificeert als lesbisch, homo- of biseksueel (OECD, 2019, 16).  

Het is opvallend dat voornamelijk Amerikaanse studies aandacht hebben voor seksuele- en 

genderidentificatie (OECD, 2019, 16) – de toenemende LGBTQIA+-populatie is bijgevolg het duidelijkst 

in Amerikaans onderzoek. Zo werd er in de gallup daily tracking enquête (2012-2017) aan bijna 2 

miljoen Amerikaanse volwassenen gevraagd of zij zichzelf als lesbisch, homo-, biseksueel of 

transgender identificeren (OECD, 2019, 20). Hieruit bleek dat het aantal LGBT-personen steeg met 1% 

– daar waar het in 2012 om 3,5% ging, bedroeg dit percentage in 2017 4,5% (OECD, 2019, 20). Deze 

stijging is voornamelijk te wijten aan de jonge cohorten (OECD, 2019, 21). Ook in recenter (2021) 

Amerikaans onderzoek, kwam dit duidelijk naar voor (Boyon, 2021). De Ipsos’s LGBT+ Pride 2021 global 

Survey wees erop dat diegenen die zichzelf, in de 27 onderzochte landen, tot de LGBT+-populatie 

rekenen voornamelijk tot jongere leeftijdscategorieën behoren (Boyon, 2021). Tot slot dient te worden 

opgemerkt dat deze stijging deels het gevolg kan zijn van een tolerantere houding ten aanzien van 

LGBTQIA+-personen (Unieke Europese resultaten over holebi’s & transgenders, 2019).  

Ook voor België ontbraken – tot voor kort – nationaal representatieve schattingen van LGB+-personen. 

Wel suggereerden enkele regionale schattingen dat 3-8% van de Vlaamse bevolking zichzelf tot de 

LGB+-populatie rekent (De Schrijver et al., 2022, 2). Desalniettemin bleven Waalse prevalentiecijfers 

uit. De Schrijver et. al. (2022) trachtten dit hiaat op te vullen (De Schrijver et al., 2022, 4). Op basis van 

de onderzochte steekproef schatte men dat 10,01% van de Belgische bevolking zichzelf als LGB+ 

identificeert (De Schrijver et al., 2022, 16) – een percentage dat hoger ligt dan het geval was in eerdere 

regionale bevolkingsstudies. Binnen de Belgische LGB+-populatie (10,01%) identificeerden 3,86% zich 

als biseksueel, 2,78% als homoseksueel of lesbisch, 1,90% als pan-/omniseksueel en 0,6% als aseksueel 

(De Schrijver et al., 2022, 16). Daarnaast bleek ook dat daar waar vrouwen zich (in vergelijking met 

mannen) vooral identificeren als bi, pan-, aseksueel of anders, mannen zich (vaker dan vrouwen) 

identificeren als zijnde homoseksueel (De Schrijver et al., 2022, 16).  

 
12 OESO-landen: Australië, Oostenrijk, België, Canada, Chili, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, 

Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Japan, Korea, Letland, Litouwen, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-

Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten. De Europese Unie neemt deel aan de werkzaamheden van de OESO (OECD, 2019).  
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2.2.2. Kwetsbaarheid van LGBTQIA+-jongeren  

Hoewel SGG duidelijk voor komt bij alle genders in zowat alle leeftijdscategorieën (Schapansky et al., 

2021, 240), blijken adolescenten steeds een hoger risico te lopen op seksueel slachtofferschap (de 

Haas, 2012; Hequembourg et al., 2015; Keygnaert et al., 2021; Schapansky et al., 2021). Wat België 

betreft bleek, zowel in het geval van hands-off als hands-on SGG, de jongste leeftijdscategorie (16-24 

jaar oud) steeds de meest kwetsbare te zijn – ook wanneer het onderscheid in gender gemaakt werd 

bleef deze bevinding overeind (Keygnaert et al., 2021, 35). Deze hoge prevalentie is evenwel geen 

louter Belgische vaststelling (Byn, 2021, 11). Europees onderzoek (2015) stelt dat SGG voor veel 

jongeren tot de dagdagelijkse realiteit behoord. Zo ligt het aantal slachtoffers (sinds de seksuele 

meerderjarigheid) op 83% voor vrouwen, ten opzichte van 66% voor mannen (Krahé et al., 2015, 3). 

Ook wanneer rekening gehouden wordt met seksuele oriëntatie (in deze homo- en biseksuele 

mannen), ligt de gemiddelde leeftijd van seksueel slachtofferschap op 21 jaar (Hequembourg et al., 

2015, 295).  

Deze verhoogde kwetsbaarheid wordt ook in Angelsaksische literatuur benadrukt. Zo richt heel wat 

Amerikaans onderzoek naar seksueel slachtofferschap zich specifiek op studenten (Eisenberg et al., 

2021; McGraw et al., 2020; Nightingale, 2021; Walsh et al., 2020) – dit doet vermoeden dat het 

probleem zich ook in Amerika vooral in jonge leeftijdscategorieën stelt. In België is het verschil in 

prevalentiecijfers volgens leeftijd en gender bovendien het grootst bij jonge, mannelijke slachtoffers: 

daar waar het prevalentiecijfer voor hands-on SGG (ongewenste aanrakingen) het hoogst was in de 

jongste categorie, was deze het laagst in de oudste categorie mannen (Keygnaert et al., 2021, 35).  

Tot slot is het in het kader van dit thesisonderzoek belangrijk om ook de seksuele oriëntatie van het 

slachtoffer in overweging te nemen. Het prevalentiecijfer voor seksueel slachtofferschap van 

LGBTQIA+ personen ligt namelijk nog hoger. Keygnaert et. al. (2021) stelden vast dat 80% van diegenen 

die zichzelf als LGBTQIA+ identificeerden, reeds blootgesteld werd aan een vorm van SG (Keygnaert et 

al., 2021, 94). In 42% van die gevallen ging het om hands-on SG, waaronder 24% aangaf slachtoffer te 

zijn geweest van (poging tot) verkrachting (Keygnaert et al., 2021, 94). In 79% van de gevallen ging het 

om hands-off SG (Keygnaert et al., 2021, 94). Schapansky et al. (2021) deden in hun onderzoek een 

gelijke vaststelling – 78% van de niet-heteroseksuelen gaf aan ooit een vorm van SG te hebben 

meegemaakt. Het risico op seksueel slachtofferschap ligt ongeveer tweemaal hoger voor LGBTQIA+-

personen dan voor heteroseksuelen (Schapansky et al., 2021, 238).  

Niet-hetero mannen blijken bovendien kwetsbaarder dan niet-hetero vrouwen. Zij lopen namelijk 

(nog) meer risico op seksueel slachtofferschap (Balsam et al., 2005, 484). Daarnaast doet SG zich vaker 

voor bij homo- en biseksuele (18%), dan bij heteroseksuele mannen (6%) (van Lisdonk & Nikkelen, 
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2017, 62-64). Ook voor de jaren ’00, wanneer de tijdsgeest anders en onderzoek naar mannelijk 

seksueel slachtofferschap vrijwel onbestaand was, kwam men reeds tot een gelijkaardige vaststelling 

(Stermac et al., 1996). Onderzoek wees uit dat indien mannen slachtoffer werden, de meerderheid 

zichzelf als bi- of homoseksueel identificeerden (Stermac et al., 1996, 54). Kort gezegd zijn niet-

heteroseksuele mannen kwetsbaarder dan heteroseksuele mannen, én zijn mannen binnen de 

LGBTQIA-populatie doorgaans nóg kwetsbaarder dan vrouwen.  

Er kan derhalve gesteld worden dat zowel het ‘jong’ (Byn, 2021; de Haas, 2012; Hequembourg et al., 

2015; Keygnaert et al., 2021; Schapansky et al., 2021) als het ‘niet-hetero’ (Balsam et al., 2005; 

Keygnaert et al., 2021; Schapansky et al., 2021; Stermac et al., 1996; van Lisdonk & Nikkelen, 2017) zijn 

het risico op (mannelijk) seksueel slachtofferschap verhoogt.  

2.3. Seksueel slachtofferschap  

De gevolgen die seksueel slachtofferschap met zich meebrengt zijn groot en uiteenlopend (Depraetere 

et al., 2022; Hillman et al., 1990; Vearnals & Campbell, 2001). Een ervaring met SGG kan onmiddellijke 

en langetermijngevolgen hebben voor het mentaal, fysiek, seksueel en sociaal welzijn van het 

slachtoffer (Depraetere et al., 2022, 92; Murphy-Oikonen & Egan, 2022, 1). Het vinden van de gepaste 

zorg en hulpverlening is bijgevolg noodzakelijk. Om deze zo efficiënt mogelijk te kunnen bieden, is het 

belangrijk dat slachtoffers melding maken van of aangifte doen over hetgeen hen overkwam (Seidler 

et al., 2018, 57). Desalniettemin is dit – zeker voor niet-heteroseksuele mannen – niet vanzelfsprekend.  

Seksueel slachtofferschap wordt immers benaderd als een seksegebonden probleem waar doorgaans 

een vrouwelijk slachtoffer en mannelijke dader bij betrokken zijn (Depraetere et al., 2020, 991). Deze 

assumptie en de eenzijdige focus op vrouwelijke slachtoffers gaat echter ten koste van noodzakelijke 

aandacht voor mannelijke slachtoffers. Bovendien werden deze stereotypen te lang vastgehouden. Als 

reeds duidelijk werd, boekte men hier (sedert 1990) echter wel vooruitgang in. Zowel in Angelsaksisch 

(Davies, 2002; Depraetere et al., 2020; Dworkin et al., 2021; Hillman et al., 1990; McLean, 2013; 

Stermac et al., 1996; Vearnals & Campbell, 2001) als Belgisch onderzoek (Byn, 2021; Depraetere et al., 

2018; Keygnaert et al., 2021; Schapansky et al., 2021; van Minnen & Bicanic, 2019) wordt erkend dat 

mannen weldegelijk slachtoffer worden. Desalniettemin blijven mannen ondervertegenwoordigd.  

Uit onderzoek (Depraetere et al., 2020; Mulder & Bosma, 2018) blijkt dat deze aanhoudende 

ondervertegenwoordiging voornamelijk een gevolg is van heersende genderrollen13, traditionele 

 
13 Genderrollen geven uiting aan de voorgeschreven gendernormen, aan de sociale normen en regels die bepalen wat gepast 

mannelijk of vrouwelijk gedrag is (Byn, 2021, 13). Binnen de heersende visie op genderrollen worden mannen gesocialiseerd 

in een sterke en seksueel dominante rol (Depraetere et al., 2020, 1001), en worden zij verondersteld zichzelf te kunnen 

verdedigen (Murphy-Oikonen & Egan, 2022, 6). Zeker in geval van een vrouwelijke dader.   
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heteroseksuele scripts14, verkrachtingsmythes15 en stereotype verkrachtingsscenario’s16 in de 

samenleving. Deze maatschappelijke misvattingen leiden ertoe dat mannen zichzelf niet of te laat als 

slachtoffer zien (Byn, 2021, 13; Depraetere et al., 2020, 1006). Dit kan er op haar beurt toe leiden dat 

mannen zich ervan weerhouden hulp te zoeken of de feiten aan te geven. Het niet aanpakken van deze 

misvattingen kan er op termijn toe leiden dat mannelijke slachtoffers blijvend worden uitgesloten van 

onderzoek en behandeling (Depraetere et al., 2020, 1006). Bovendien ervaren niet-heteroseksuele 

(cis)mannen extra moeilijkheden ten gevolge van hun genderidentiteit (nl. cisman) en seksuele 

oriëntatie/identiteit (nl. niet-heteroseksueel) die vaak, tevergeefs, gepaard gaat met stigmatisering en 

schaamte (Masho & Alvanzo, 2010, 241; Murphy-Oikonen & Egan, 2022, 10). Ook dergelijke gelaagde 

stigma’s kunnen ertoe leiden dat mannen ontmoedigd worden hun verhaal te delen (Donne et al., 

2018, 195).  

Vermits slachtoffers vanuit andere onderliggende motivaties melding maken (verbeteren van eigen 

welzijn) of aangifte doen (voorkomen van aanhoudend SGG door de dader) (Depraetere et al., 2022, 

105), is het belangrijk beide van elkaar te onderscheiden.  

2.3.1. Meldingsbereidheid 

In België wees de UN-MENAMAIS-studie (2021) erop dat ongeveer ½ van de mannelijke en ⅔ van de 

vrouwelijke slachtoffers hun ervaring deelden met iemand binnen hun eigen informele netwerk 

(Keygnaert et al., 2021, 39-40). Slechts 7% gaf aan professionele hulp te hebben gezocht (Keygnaert et 

al., 2021, 39-40). Ook Buysse & Hellemans (2013) stelden vast dat, indien men voor de leeftijd van 18 

jaar geconfronteerd werd met SGG, meer dan de helft (57, 7%) er met één of meerdere personen over 

sprak (Buysse & Hellemans, 2013, 229). Hierbij ging het in 64,7% van de gevallen om vrouwelijke, en 

in 41,9% van de gevallen om mannelijke slachtoffers (Buysse & Hellemans, 2013, 229). Ook Okur, Van 

der Knaap & Bogaerts (2016) stelden vast dat vrouwen, ten opzichte van mannen, sneller geneigd zijn 

om zowel informele (56% versus 36%) als formele (9,9% versus 5%) hulp te zoeken (Bertling et al., 

2017, 11; Okur et al., 2016). Sinds 2017 kan men in België ook terecht bij de dienst Zorgcentrum na SG 

(hierna ZSG). Hoewel niet allesomvattend, vormen deze cijfers enigszins een indicatie van het aandeel 

 
14 Het heteroseksuele script zit ingebed in de maatschappij (Byn, 2021, 13). Binnen dit traditionele  script wordt seksuele 

activiteit, assertiviteit, leidinggevend en dominant gedrag gezien als teken van mannelijkheid (Byn, 2021, 13). Van mannen 

wordt bovendien verwacht dat zij elke opportuniteit tot seksuele activiteit grijpen (cf. seksueel opportunisme) (Byn, 2021, 

14; Depraetere et al., 2020, 1001).  
15 Hier gaat het om bevooroordeelde en onjuiste overtuigingen over mannelijke slachtoffers van SGG (Struckman-Johnson & 

Struckman-Johnson, 1992). Dergelijke mythes zitten ingebed in onze samenleving  (Masho & Alvanzo, 2010, 241). Zo gaat 

men er bijvoorbeeld nog van uit dat ‘echte’ mannen zichzelf kunnen verdedigen, dat zij niet kunnen worden gedwongen 

worden tot seks en dat zij per definitie minder getroffen worden dan vrouwen (Depraetere et al., 2020, 1002).  
16 Hiermee verwijst men naar de aanname van een mannelijke dader en een vrouwelijke slachtoffer. De mogelijkheid van 

mannelijk slachtofferschap wordt ontkent en vrouwen worden gezien als ‘ideale slachtoffers’ – een concept dat door Christie 

(1986) reeds jaren geleden omschreven werd (Christie, 1986).  
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hulpzoekende slachtoffers. Het jaarrapport (2020) geeft weer dat 3278 slachtoffers zich, tussen 2017-

202017, meldden bij een ZSG (Fomenko et al., 2021, 4). Daar waar er in 2018, 961 meldingen waren, 

steeg dit aantal in 2020 tot 103418 (Fomenko et al., 2021, 4). Diegenen die melding maken zijn 

overwegend jong (gemiddeld 25 jaar) (Fomenko et al., 2021, 8), en vrouwelijk (91% vrouwen versus 

9% mannen)19 (Fomenko et al., 2021).   

Hoewel ze doorgaans kwetsbaarder zijn en de gevolgen vaak zwaarder doorwegen (Keygnaert et al., 

2021, 64), is de meldingsbereidheid van LGBTQIA+-personen evenwel laag. Bijna ½ van de LGBTQIA+-

slachtoffers in de UN-MENAMAIS-studie (2021) gaven aan het nooit aan iemand te hebben verteld 

(Keygnaert et al., 2021, 68). Indien men dit wel deed, ging het veeleer om mensen binnen hun 

persoonlijke netwerk (Keygnaert et al., 2021, 68). Daarnaast zijn LGBTQIA+-slachtoffers ook minder 

geneigd zich te melden bij formele zorg- of hulpverleningsinstanties (Keygnaert et al., 2021, 94). Zo gaf 

slechts ⅟10 van de LGBTQIA+-slachtoffers aan professionele hulp te hebben gezocht (Keygnaert et al., 

2021, 68).  

Over het algemeen ligt de meldingsbereidheid van mannen duidelijk lager dan die van vrouwen. Niet-

heteroseksuele mannen worden, zowel vanwege hun genderidentiteit als vanwege hun seksuele 

oriëntatie/identiteit, ontmoedigd hulp te zoeken (Donne et al., 2018, 195). Als eerder aangegeven (zie 

2.2.3.) is dit deels te wijten aan het feit dat mannen ontmoedigd worden zich kwetsbaar op te stellen. 

Bovendien gaat die kwetsbaarheid vaak gepaard met stigma (Denys, 2020, 14; Masho & Alvanzo, 2010, 

241) en schaamte (Denys, 2020, 14-15; Keygnaert et al., 2021, 68). Mannen worden verondersteld zich 

sterk te houden, waardoor ze minder goed in staat zijn hun verhaal met anderen te delen (Donne et 

al., 2018, 195). Ze hebben ook vaker vooroordelen over hulpverlening, vrezen maatschappelijke afkeer 

indien ze hulp zoeken en staan doorgaans negatiever tegenover de gezondheidszorg (Denys, 2020, 15). 

Ook angst voor secundaire victimisatie en ongeloof blijken een bepalende rol te spelen (Masho & 

Alvanzo, 2010, 241). Desalniettemin zijn er ook factoren die hen ertoe aanzet weldegelijk hulp te 

vragen. Mannen die gedurende het incident bedreigd werden en/of lichamelijk gewond raakten, zijn 

bijvoorbeeld sneller geneigd om professionele hulp te zoeken (Donne et al., 2018, 190; Masho & 

Alvanzo, 2010, 239-240).  

Voor LGBTQIA+-slachtoffers houdt het melden van seksueel slachtofferschap extra risico’s in 

(Keygnaert et al., 2021, 68). Naast het risico op secundaire victimisatie en de vrees voor negatieve 

 
17 Deze cijfers hebben betrekking op slachtoffers die zich tussen 25/10/2017 en 31/12/2020, aanmeldden bij het ZSG in 

Brussel, Gent of Luik (Fomenko et al., 2021, 4).   
18 Desondanks de hoge cijfers kunnen hier geen eenzijdige conclusies uit worden getrokken. Hoewel de stijging van het aantal 

meldingen mogelijks te wijten is aan een stijgend aantal slachtoffers, kan de deze ook een gevolg zijn van de verhoogde 

maatschappelijke aandacht voor en wegdrijvende taboesfeer rond SGG. 
19 Deze cijfers omvatten zowel cis-, als transgender vrouwen en mannen (Fomenko et al., 2021, 10).  
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reacties, kan het bijkomend resulteren in een ongewenste outing van hun seksuele identiteit 

(Keygnaert et al., 2021, 68; Richardson et al., 2015, 32). Ook de angst voor stigmatisering en ongeloof, 

de aanname dat hulpverlening onvoldoende LGBTQIA+-gevoelig is, en opkomende gevoelens van 

schaamte zijn bepalend in hun meldingsgedrag (Richardson et al., 2015, 32). Bijgevolg kan het 

belangrijk zijn dat professionals dichtbij hun identiteit staan, door zelf LGBTQIA+ of minstens 

LGBTQIA+-vriendelijk te zijn (Donne et al., 2018, 196). Vaak gaat men op zoek naar een ‘geschikte’ 

deskundige die hun perspectieven kan begrijpen en hen niet-oordelende ondersteuning kan bieden 

(Donne et al., 2018, 196). Er moet echter ook aandacht zijn voor het feit dat praten over dergelijk 

trauma negatieve emoties kan oproepen, dat sommigen zichzelf niet als slachtoffers (willen) zien en 

dat de (psychologische) hulp waaraan slachtoffers doorgaans nood hebben, kostelijk is (Donne et al., 

2018, 196). Een combinatie van deze factoren kan ertoe leiden dat niet-heteroseksuele mannen eerder 

geneigd zijn informele steun op te zoeken (Donne et al., 2018, 190). Vaak is deze echter ontoereikend 

(Richardson et al., 2015, 32).  

2.3.2. Aangiftebereidheid  

SGG is één van de minst gerapporteerde delicten (Depraetere et al., 2022, 88). Niettegenstaande de 

hoge prevalentiecijfers (zie ook 2.1.3.) ligt de aangiftebereidheid nog lager dan de zonet besproken 

meldingsbereidheid. De UN-MENIMAS-studie (2021) wees erop dat slechts 4% van de slachtoffers 

aangifte deed bij de politie (Keygnaert et al., 2021, 40). Ook de meest recente veiligheidsmonitor van 

de federale politie wees uit dat slechts ⅙ van alle slachtoffers van SG, de feiten daadwerkelijk aangaf 

(Federale Politie, 2018). In een meer recente studie kwamen Depraetere et. al. (2022) tot de 

vaststelling dat vrouwelijke slachtoffers, hoewel nog steeds beperkt, vaker geneigd zijn aangifte te 

doen (Depraetere et al., 2022, 90). Zo stelde men vast dat slechts 5% van de vrouwen, en 3% van de 

mannen in deze studie aangifte deden (Depraetere et al., 2022, 102). In tegenstelling tot het 

genderverschil, bestaat er over het verband tussen leeftijd en aangiftebereidheid echter minder 

eenduidigheid (Depraetere et al., 2022, 90). 

Overeenkomstig de meldingsbereidheid is het genderverschil deels te wijten aan gevoelens van schuld 

en schaamte die – vooral bij mannelijke slachtoffers – overheersen (Amnesty International, 2020, 1). 

De heersende genderrollen en stereotype seksuele scripts, de verkrachtingsmythes en de daaraan 

verbonden stigma’s (zie ook 2.2.3), dragen bovendien bij tot deze negatieve gevoelens. Dit leidt er dan 

weer toe dat mannen nog minder dan vrouwen geneigd zijn aangifte te doen – ook agenten kunnen 

uitgaan van een ideaal en vooral vrouwelijk slachtoffer (Depraetere et al., 2020, 1004). Daarnaast 

spelen onzekerheid over ‘hoe de politie zou reageren’,  de betrokkenheid van een gekende dader en 

gevoelens van straffeloosheid een rol in het niet-aangeven van het zedendelict (Depraetere et al., 

2022, 98). Dat straffeloosheidsgevoel is bovendien niet onterecht; officiële statistieken wijzen er 
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namelijk op dat 53% van de Belgische verkrachtingszaken (2012-2017) geseponeerd werden (Amnesty 

International, 2020, 2). Tot slot zijn de lage aangiftecijfers ook een gevolg van een lage ernstinschatting 

door het slachtoffer. In hun onderzoek ondervonden Depreatere et.al. (2022) dat ongeveer ¾ van de 

slachtoffers (67,1% vrouwen, 76,8% mannen) aangaf het delict ‘niet ernstig genoeg’ te vinden om het 

officieel aan te geven (Depraetere et al., 2022, 103). Daarenboven voedt het straffeloosheidsgevoel 

deze lage-ernstinschatting (Depraetere et al., 2022, 103). Ook het feit dat mannen de ernst doorgaans 

lager inschatten, kan verklaren waarom de aangiftebereidheid van mannen nóg lager is dan die van 

vrouwen. Desalniettemin blijkt de aanwezigheid van fysieke schade, ook de aangiftebereidheid te 

verhogen (Depraetere et al., 2022, 97).  

Het is overduidelijk dat (mannelijke) slachtoffers drempels ervaren om SGG aan te geven bij de politie.  

Dit is in het bijzonder het geval voor seksuele minderheidsgroepen (Murphy-Oikonen & Egan, 2022, 

2). LGBTQIA+-slachtoffers doen vrijwel nooit aangifte van seksueel slachtofferschap (Keygnaert et al., 

2021, 68). Ook hier speelt een lage ernstinschatting door het slachtoffer een enorme rol – binnen de 

UN-MENIMAS-studie gaf 67% van de LGBTQIA+-slachtoffers aan dat hun ervaring niet voldoende 

ernstig was om ermee naar de politie te gaan (Keygnaert et al., 2021, 69). Ook hier werden gevoelens 

van schuld, schaamte, straffeloosheid (Keygnaert et al., 2021, 69) en angst voor secundaire victimisatie 

of ongewenste coming-out benadrukt (Murphy-Oikonen & Egan, 2022, 7-8). Bijkomend gaven 

LGBTQIA+-slachtoffers aan zichzelf deels verantwoordelijk te achten voor hetgeen hen overkwam 

(Keygnaert et al., 2021, 69).  

De (politionele) reacties op LGBTQIA+-slachtoffers van SGG zijn deels afhankelijke van de maatschappij 

waarin zij leven (Murphy-Oikonen & Egan, 2022, 6). Gezien hun seksualiteit niet overeenstemt met de 

dominante scripts, groeit het vermoeden dat de politie hen toch niet serieus zal nemen. Dergelijk 

gevoel is weldegelijk doorslaggevend in het niet-aangeven van de feiten (Murphy-Oikonen & Egan, 

2022, 6). Het sociale stigma en de stereotype beeldvorming rond seksuele minderheden (Donne et al., 

2018, 190), kan de toegang tot de politiediensten bemoeilijken. Niet-heteroseksuele mannen zijn 

bovendien ook angstig voor homofobe reacties (Donne et al., 2018, 190; Murphy-Oikonen & Egan, 

2022, 8).   

Concluderend kan enerzijds gesteld worden dat niet-heteroseksuele mannelijke adolescenten een 

kwetsbare groep vormen en een verhoogd risico lopen slachtoffer te worden van SGG. Anderzijds is 

het zo dat de maatschappelijke constructie en benadering van seksualiteit en gender er onder andere 

toe leidt dat (niet-heteroseksuele) mannen geen hulp willen en/of durven vragen en/of geen aangifte 

willen en/of durven doen.  
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3. Onderzoeksvragen  

De hoofdonderzoeksvraag van dit thesisonderzoek is:  

Hoe ervaarden niet-heteroseksuele cismannen seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun 

adolescentie (16-30 jaar oud)?  

De focus van het onderzoek ligt echter ook buiten deze hoofdonderzoeksvraag. De volgende 

onderzoeks- en subvragen zorgen voor verduidelijking:  

- Welke drempels ervaren niet-heteroseksuele adolescenten in het praten over seksueel 

slachtofferschap?  

o Welke drempels ervaren niet-heteroseksuele adolescenten in het praten met 

anderen binnen hun eigen informele netwerk?  

o Welke drempels ervaren niet-heteroseksuele adolescenten in het praten met 

professionele hulpverlening?  

- Welke drempels ervaren niet-heteroseksuele adolescenten in het aangeven van het seksueel 

slachtofferschap bij de politie?  

- Welke noden ervaren niet-heteroseksuele adolescenten om de drempels om hierover te 

praten te verlagen?  

- Hoe kan Wel Jong vzw bijdragen aan het verlagen van deze drempels?  
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Deel 2: Data & methode in een ideale wereld  

1. Respondenten 

1.1. Respondentenprofiel – Inclusie- en exclusiecriteria  

Gezien de interne heterogeniteit van de LGBTQIA+-populatie (Lewis & Reynolds, 2021, 545-546), was 

het belangrijk het respondentenprofiel vooraf te bepalen. Dit droeg bij tot het formuleren van meer 

gerichte onderzoeksresultaten. De steekproef bestond uit niet-heteroseksuele cismannen tussen de 

16-30 jaar oud die reeds geconfronteerd werden met SGG, en werd bijgevolg doelbewust geselecteerd 

(purposive sampling) (Decorte & Zaitch, 2018, 110-111). Er werd beslist de leeftijdscategorie van de 

doelgroep waarop Wel Jong zich richt (16-30 jaar) te behouden. In wat volgt worden de verdere 

inclusie- en exclusiecriteria nader omschreven en beargumenteerd.  

In eerste instantie werden uitsluitend cismannen opgenomen in de steekproef. Cismannen hebben 

een genderidentiteit die overeenstemt met de cultureel bepaalde genderrollen die verbonden worden 

aan diens geboortegeslacht (Cisgender, 2020). De onderzoeker erkent dat ervaringen van niet-

heteroseksuele cismannen sterk verschillen van de ervaringen van bijvoorbeeld trans- of non-binaire 

personen. Gezien de eerder beperkte omvang van dit onderzoek, kon niet aan al deze ervaringen 

evenveel aandacht worden besteed. Bovendien leidt de combinatie van het genderaspect enerzijds 

(non-binair/transgender) en de seksuele identiteit anderzijds (niet-heteroseksueel) ertoe dat trans- en 

non-binaire personen zich in een extra kwetsbare positie bevinden. Bijgevolg stelt de onderzoeker dat 

SGG ten aanzien van adolescente non-binaire- of transpersonen een volwaardig, afzonderlijk te 

onderzoeken thema vormt.  

Ook de seksuele oriëntatie van de respondenten werd vooraf omschreven: enkel niet-heteroseksuele 

cismannen kwamen in aanmerking. Op die manier werd de steekproef niet beperkt tot 

homoseksualiteit of cismannen die zich als dusdanig identificeren. Door de seksuele identificatie uit te 

breiden van ‘homoseksueel’ naar ‘niet-heteroseksueel’ konden bijvoorbeeld ook bi- of panseksuele 

cismannen deelnemen. Men kan er namelijk voor kiezen zich te wenden tot seksuele activiteiten met 

hetzelfde geslacht (seksuele oriëntatie) zonder zichzelf daarom als homoseksueel (seksuele identiteit) 

te identificeren (Lewis & Reynolds, 2021, 546). Om de onderzoekspopulatie alsnog zo breed mogelijk 

te definiëren, werd homoseksualiteit benaderd als praktisch begrip en ligt de focus op seksuele 

activiteit/oriëntatie eerder dan op seksuele identiteit.   

Omdat Wel Jong zich zowel tot Vlaamse als Brusselse jongeren richt, bestond de mogelijkheid dat ook 

Franstalige jongeren zich kandidaat zouden stellen. Desondanks werden uitsluitend Nederlandstaligen 

geïncludeerd. Deze keuze werd gemaakt vanuit pragmatische overweging; beide onderzoekers zijn 
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Nederlandstalig (moedertaal), waardoor de deelname van Franstaligen een taalbarrière in de 

dataverzameling en -analyse zou veroorzaken. Bijkomend kan gesteld worden dat Vlaamse- of 

Brusselse jongeren die de Nederlandse taal niet machtig zijn, doorgaans een meer kwetsbare 

maatschappelijke positie innemen (bv. andere etnische achtergrond, laag opleidingsniveau, hogere 

mate van werkloosheid, etc.) (Vansteenkiste, 2020, 26). Ten gevolge daarvan dient men in onderzoek 

naar Franstalige niet-heteroseksuele cismannen aandacht te besteden aan andere maatschappelijke 

aspecten.  

1.2. Relatie met de respondent  

De gevoeligheid van het onderwerp leidde ertoe dat er voldoende aandacht besteed moest worden 

aan de persoonlijke omgang met de respondenten (Wouters et al., 2014, 322). Zo werd het informed 

consent formulier samen met de respondent overlopen. De concrete toelichting van de doelstellingen, 

hun rol als deelnemer, de manier waarop resultaten verwerkt worden en het uiteindelijk verkrijgen 

van de geïnformeerde toestemming kan bijdragen tot het opbouwen van een band met de 

respondenten (Decorte & Zaitch, 2018, 565). Ook was het aan de interviewers om de respondent op 

zijn gemak te stellen (Decorte & Zaitch, 2018, 207). Dit door voldoende oogcontact te maken en een 

open luisterhouding te hanteren (Decorte & Zaitch, 2018, 213). De empathische houding van de 

onderzoekers draagt bij tot het ontwikkelen van een vertrouwelijke, doch professionele band met de 

respondent.  

Daarnaast werd in gelijke mate aandacht besteed aan de specificiteit van de onderzoekspopulatie (nl. 

niet-heteroseksuele cismannen). De onderzoekers dienden er rekening mee te houden dat zij 

mogelijks beïnvloed worden door onbewuste vooroordelen over LGBTQIA+-personen (Lewis & 

Reynolds, 2021, 548). Deze zijn vaak het product van de maatschappij en omgeving waarin we 

opgegroeid zijn (Lewis & Reynolds, 2021, 548). Onjuiste percepties omtrent niet-heteroseksuele 

personen (bv. de aanname dat alle homoseksuelen ‘verwijfd’ zijn), kunnen van invloed zijn op de 

manier waarop de onderzoekers in gesprek treden en doet afbreuk aan de kwaliteit van het onderzoek 

(Lewis & Reynolds, 2021, 548). Het was dus noodzakelijk als onderzoekers voldoende aandacht te 

hebben voor (zelf)reflectie. Mede daarom werd (aanvankelijk) besloten de data te verzamelen aan de 

hand van co-interviews (zie ook 2. Dataverzamelingsmethode). Dit gezien de aanwezigheid van twee 

interviewers een zeker ‘toezicht’ mogelijk maakt, en dit op haar beurt bijdraagt aan het genereren van 

onbevooroordeelde onderzoeksresultaten. Uiteindelijk leidde onvoorziene moeilijkheden in het 

onderzoeksproces ertoe dat de onderzoekers hier niet aan tegemoet konden komen (zie ook deel 3).  

1.3. Respondentenzorg   

Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoekers ervoor te zorgen dat de deelname aan dit 

onderzoek het fysieke/sociale/psychologische welzijn van de respondenten niet negatief beïnvloed 
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(Decorte & Zaitch, 2018, 558). Rekening houdend met de mogelijks verstorende invloed van dit 

interview werd hier zo goed als mogelijk op geanticipeerd in de onderzoeksopzet. Van bij aanvang van 

het onderzoek werd hierover, in samenspraak met alle betrokken partijen20, uitvoerig gereflecteerd. 

Verderop wordt duidelijk dat elke mogelijke (zorg)reactie vooraf en weloverwogen werd vastgelegd.   

In eerste instantie werd rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de doelgroep, het emotioneel 

beladen thema en de gevolgen die het interview daaromtrent met zich kon meebrengen. Het 

rekruteringsmateriaal (bijlage 3 & 4), het informed consent (bijlage 1) en de introductie van het 

interview (bijlage 2) werden allen voorzien van (een verwijzing naar) een ‘opvangnet’. Dit bestond uit 

informatie rond hulpverleningsorganisaties waarbij respondenten – die daar na het interview de nood 

toe voelde – terechtkonden. Ook werd niemand verplicht deel te nemen en werd iedere respondent 

op de hoogte gesteld van de mogelijkheid zijn deelname op elk moment te kunnen intrekken.  

Ook doorheen het interview werd hier aandacht aan besteedt. Zo beschrijft het vragenprotocol wat 

de onderzoekers dienden te ondernemen wanneer een respondent hevig geëmotioneerd raakte (bv. 

verdriet, schaamte) (Decorte & Zaitch, 2018, 210). De onderzoekers trachtten hierbij de gelegenheid 

en ruimte te bieden om die gevoelens te uiten en de respondent de kans te geven terug tot zichzelf te 

komen (Decorte & Zaitch, 2018, 213). Indien een respondent aangaf het interview te willen beëindigen, 

werd dit gerespecteerd. De respondent diende hiervoor geen verantwoording af te leggen. Er werd 

naar gestreefd de negatieve effecten op respondenten te minimaliseren en zoveel als mogelijk te 

voorzien in ondersteuning/hulpverlening wanneer deze niet vermeden konden worden.  

1.4. Respondentenwerving  

De eerste kennismaking is vaak bepalend voor het verkrijgen van de nodige medewerking (Decorte & 

Zaitch, 2018, 204). Mede daarom trad Wel Jong in de rekruteringsfase op als tussenpersoon. In het 

kader van de rekrutering werd in eerste instantie een rekruteringstekst opgesteld door de 

onderzoekers. Daarin werd vermeld welke onderzoeksopzet gehanteerd werd, hoelang het interview 

zou duren en waar het kon plaatsvinden. Ook werd benadrukt dat de analyse van alle gegevens op 

vertrouwelijke wijze zou gebeuren en de ervaring van de respondenten te allen tijde centraal zou staan 

(Decorte & Zaitch, 2018, 204). Gezien het gevoelige onderwerp en de specifieke doelgroep, werd deze 

rekruteringstekst afgetoetst bij Wel Jong. Joppe de Campeneere (content creator Wel Jong) 

herformuleerde het rekruteringstekstje zodat deze aansloot bij de visie van de organisatie en 

onderzoekspopulatie.  

 
20 Joppe De Campeneere (Wel Jong), Sander Cornelis (Wel jong), Yana Jaspers (VUB), Pia Stuyf (VUB), Lara Wuyts (KUL) en 

Sofia Prekatsounaki (KUL).  
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Gezien het belang van het eerste contact met respondenten (Decorte & Zaitch, 2018, 204) werd in 

samenspraak met Wel Jong besloten ook een rekruteringsvideo op te nemen. Hierin werd, naar 

analogie van het rekruteringstekstje, meer info gegeven omtrent het verloop en de doelstelling van 

het interview. Daarenboven gaf dit de onderzoeker de mogelijkheid zichzelf voorstellen, haar 

persoonlijke betrokkenheid te tonen en te staven vanuit welke motivatie zij dit thesisonderwerp koos. 

Gezien het ook hier aangewezen is reeds een bepaalde mate van vertrouwdheid te bieden aan 

mogelijke respondenten werd ook Sander Cornelis (algemeen coördinator bij Wel Jong) betrokken in 

de rekruteringsvideo.  

Aan het einde van beide rekruteringsmedia werden de e-mailadressen van de onderzoekers 

(anna.marie.vansteenkiste@vub.be, lara.wuyts@ student.kuleuven.be) en de coördinator van Wel 

Jong (sander.cornelis@weljong.be) vermeld. Wanneer potentiële respondenten zich aanmeldden om 

deel te nemen, werd een standaardmail (zie bijlage 5) verstuurd. Het informed consent werd steeds in 

bijlage toegevoegd. Op die manier werden potentiële respondenten uitgebreider geïnformeerd en kon 

men alsnog beslissen niet deel te nemen. De finale versies van de rekruteringspost (bijlage 3) en -video 

(bijlage 4) werden, via de facebook-/Instagrampagina van Wel Jong, online geplaatst op 25/03/2022. 

Beide onderzoekers deelden dit bericht op hun persoonlijke sociale media en spoorden vrienden, 

familie, medestudenten en kennissen aan dit ook te doen. Zo werd ernaar gestreefd zoveel mogelijk 

potentiële respondenten te bereiken. Desondanks bleek dit echter onvoldoende (zie ook deel 3).  

Tot slot vormt het bereiken van theoretische saturatie een belangrijk uitgangspunt in kwalitatief 

onderzoek (Decorte & Zaitch, 2018, 121). In het bepalen van de steekproefomvang werd het bereiken 

ervan nagestreefd. Ten gevolge van de specificiteit van de onderzoekspopulatie (zie ook 1.1. 

respondentenprofiel) was de steekproef eerder homogeen. Bijgevolg, en naar analogie van bestaand 

onderzoek (Bv. Byn, 2021; Van Haute, 2016), werd geopteerd om 15 respondenten te interviewen. 

Gezien het een thesisonderzoek betreft, leek dit cijfer haalbaar. Desalniettemin werd deze gewenste 

saturatie – hoofdzakelijk omwille van diverse struikelblokken die betrekking hebben op de 

rekruteringsstrategie (zie ook deel 3) – niet bereikt.  

2. Dataverzamelingsmethode  

Dit onderzoek peilt naar belevings- en ervaringsaspecten van de respondenten, waardoor kwalitatieve 

interviews een gepaste dataverzamelingsmethode vormt (Decorte & Zaitch, 2018, 119). De data 

werden meer bepaald verzameld aan de hand van individuele, semigestructureerde interviews. In het 

kader daarvan werd in samenwerking met Lara Wuyts een gemeenschappelijk vragenprotocol 

opgesteld. Het definitieve protocol werd afgetoetst bij Wel Jong. Concreet werd het onderverdeeld in 

6 hoofdvragen, elk voorzien van enkele bijvragen. Daar waar de hoofdvragen prioritair waren, werden 

mailto:anna.marie.vansteenkiste@vub.be
mailto:lara.wuyts@%20student.kuleuven.be
mailto:sander.cornelis@weljong.be
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de bijvragen steeds gesteld naargelang de antwoorden van de respondenten. Het was niet 

noodzakelijk het vragenprotocol nauwgezet op te volgen, op die manier was er tijdens het interview 

ook meer ruimte voor persoonlijke inbreng en spontane dialoog (zie ook 1.3. relatie met de 

respondent). Het einde van de dataverzameling werd ingesteld op 15/04/2022.  

In kader van dit thesisonderzoek werden de respondenten bevraagd omtrent hun ervaringen met 

(zowel hands-on als hands-off) SGG (Schapansky et al., 2021) en de drempels die ze ervaarden er met 

anderen over te spreken (bv. familie, vrienden), er melding van te maken (bv. hulpverlening) of er 

officieel aangifte van te doen bij de politie. Het doel bestond eruit na afloopt te kunnen bepalen welke 

rol Wel jong kan spelen in het verlagen van die drempels. De omschreven aanbevelingen komen met 

andere woorden voort uit de concrete noden van de geïnterviewden.   

Met behulp van Wel Jong konden de interviews zowel in de vestiging van Wel Jong vzw (Gent) (Wij zijn 

Wel Jong!, z.d.), als de vestiging van Vzw het Roze huis21 (Antwerpen) (Het Roze Huis - 

Regenbooggemeenschap Antwerpen, z.d.) plaatsvinden. Daarnaast bleef ook een online-interview 

(Microsoft teams), mogelijk. Het was van belang dat het interview plaatsvond in een omgeving die 

voor de respondenten veilig en vertrouwd aanvoelde. Potentiële respondenten werden tijdig op de 

hoogte gesteld van de verschillende mogelijkheden (zie bijlage 1) en konden steeds zelf aangeven 

welke plaats voor hen het comfortabelst aanvoelde (zie bijlage 5).  

Het informed consent werd opgesteld door Lara Wuyts. Gezien het uitgebreide karakter werd gebruik 

gemaakt van de template van de KU Leuven (zie bijlage 1). Vanzelfsprekend was de deelname aan het 

onderzoek steeds vrijblijvend en werd de data-analyse op vertrouwelijke wijze uitgevoerd. Om deze 

analyse zo volledig mogelijk uit te kunnen voeren werd elk interview – indien de respondent hier 

toestemming voor gaf – opgenomen door beide onderzoekers. Gezien deze beide in een andere stad 

studeren, werd gebruikgemaakt van twee opname apparaten om (online) uitwisseling en verlies van 

data te vermijden. Gezien de gevoeligheid van de data opteerde de onderzoeker voor een opname 

met voice-recorder die werd geleend bij de wetenschapswinkel (WEWI VUB).  

3. Materiaal 

De afname van het individueel, semigestructureerde interview verliep aan de hand van een duidelijk 

vragenprotocol (zie bijlage 2). Het protocol werd in samenwerking met Lara Wuyts en op basis van 

bestaande literatuur, de onderzoeksvragen en de concrete noden van Wel Jong, opgesteld.  

 
21 Vzw Het Roze Huis is een belangenorganisatie voor LGBTQIA+-personen. Als koepelorganisatie ondersteunen zij de werking 

van het provinciale (Antwerpen) verenigingsleven rond seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie. Men streeft 

ernaar de zichtbaarheid en maatschappelijke positie van LGBTQIA+-personen versterken.  
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De geraadpleegde literatuur werd voornamelijk gevonden via Google Scholar, Web Of Science (WOS), 

ResearchGate, ScienceDirect en Scopus. De meest gebruikte zoektermen zijn de volgende: LGBTQIA+, 

seksueel geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, homoseksueel, jeugd, melding en aangifte 

(afzonderlijk of in combinatie met elkaar ingevoerd, voornamelijk in het Engels). 

Het vragenprotocol werd bij beide promotoren (VUB/KUL) en de medewerkers van Wel Jong 

afgetoetst. Als eerder vermeld vormde dit protocol een leidraad en was het voornamelijk noodzakelijk 

de 6 hoofdvragen te stellen. Daarnaast lieten de onderzoekers zich leiden door wat de respondent te 

vertellen had. Wat het informed consent betreft, werd als eerder vermeld gebruikt gemaakt van de 

template van de KU Leuven.  
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Deel 3: Data en methode in werkelijkheid  

Zoals de titel weggeeft vormt bovenstaande onderzoeksopzet diegene die de onderzoeker idealiter 

gehanteerd had. Methodologische en communicatieve struikelblokken leidde er echter toe dat de 

onderzoeksmethode na verloop van tijd (noodgedwongen) werd aangepast. Deze aanpassingen wordt 

in wat volgt nader toegelicht.   

1. Respondentenwerving in een nieuw en realistisch(er) jasje  

Vooreerst is het noodzakelijk te vermelden dat het respondentenprofiel, de relatie met de respondent 

en de wijze van nazorg ongewijzigd bleven. Hoewel de moeizame rekrutering deels het gevolg kan zijn 

van de specifiek omschreven doelgroep, besloten de onderzoekers hierin geen aanpassingen te 

verrichten. De doelgroep werd immers weloverwogen geselecteerd en uitgebreid beargumenteerd 

(zie 1.1. respondentenprofiel). De doorgevoerde wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de  

(wijze van) rekrutering.  

Zoals eerder vermeld werden beide rekruteringsmedia gepost op de Instagram- en facebookpagina 

van Wel Jong, waarna de onderzoekers deze ook binnen hun eigen (in)formele kringen deelden. 

Naderhand werd echter duidelijk dat dit niet volstond en werd beslist het bereik uit te breiden. 

Aanvankelijk contacteerde de onderzoeker zoveel mogelijk LGBTQIA+-organisaties en enkele 

mediafiguren (02/04/2022). Hierbij verzocht zij hen de rekruteringspost(s) te delen op hun (sociale) 

mediakanalen22. Toch leverde ook dit weinig resultaat op. Daaropvolgend (05/04/2022) postte de 

onderzoeker de oproep ook op haar persoonlijke LinkedIn en twitter-profiel en werd de oproep op 

initiatief van de onderzoeker verspreid in academische (bv. 3e bachelor criminologie) en vrijblijvende 

(bv. durf te vragen Brussel) facebookgroepen. Tevens werd de dataverzamelingsperiode verlengd van 

15/04/2022 naar 30/04/2022. Ondanks de vele inspanningen resulteerde dit niet in meer potentieel 

geïnteresseerden. Bijgevolg werd een bijkomend overleg ingepland.  

Tijdens dit overleg werd duidelijk dat een aanpassing van de rekruteringspost zich opdrong. Zo was er 

volgens de onderzoeker nood aan een duidelijkere definiëring van SGG. Gezien uit onderzoek blijkt dat 

(vnl. mannelijke) slachtoffers de ernst van de feiten doorgaans lager inschatten (Depraetere et al., 

2022; Keygnaert et al., 2021), achten potentiële kandidaten hun verhaal mogelijks ‘niet ingrijpend of 

belangrijk genoeg’ om deel te nemen. Bijkomend haalde zij ook aan dat de vermelding van 3 

mailadressen mogelijks een afschrikkend effect heeft. Gezien de tussenpositie van Wel Jong, werd 

 
22 Bijlage 6 geeft een overzicht van de organisaties waarmee de onderzoeker contact opnam. Bijkomend wordt toegelicht hoe 

de organisatie in kwestie gecontacteerd werd, of zij instemden met het delen van de rekruteringspost(s), en zo ja welke 

kanalen zij hiervoor hanteerden. De gecontacteerde influencers/mediafiguren werden, omwille van anonimiteit, niet 

opgenomen in het overzicht. De onderzoeker kreeg echter van geen van de gecontacteerde mediafiguren een antwoord.  
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besloten uitsluitend het mailadres van Sander Cornelis te behouden. Bovendien kan dit het gevoel van 

anonimiteit mogelijks verhogen. Tot slot gaf Wel Jong aan dat, hoewel vanuit streven naar absolute 

correctheid en gendersensitiviteit, er te complexe bewoordingen werden gehanteerd om de doelgroep 

te duiden. Rekening houdend met deze pijnpunten werd een nieuwe post ontworpen (zie bijlage 7). 

Deze werd online (Instagram Wel Jong) geplaatst op 21/04/2022. Ook hier werden vrienden/kennissen 

aangespoord het bericht te delen teneinde het bereik te vergroten.  

Uiteindelijk namen er twee interviews plaats. Een van beide vond plaats in Het Roze Huis te 

Antwerpen, het andere werd online afgenomen. De finale dataverzameling verliep van 25/03/2022 tot 

02/05/2022. Ondanks de tijdsdruk besloot de onderzoeker beide interviews op te nemen in de analyse 

– meerdere cases geven meer informatie en zijn bijgevolg te verkiezen boven ‘single cases’ (Decorte & 

Zaitch, 2018, 125). Uiteindelijk werd beslist een meervoudige gevalstudie uit te voeren die resulteert 

in exploratieve, doch waardevolle resultaten. Derhalve is representativiteit voor alle LGBTQIA+-

personen geen streefdoel en overigens onmogelijk (Small, 2009). Dit onderzoek peilt immers naar de 

unieke, persoonlijke ervaringen met SGG. De vraag of die ervaring iets kan onthullen over de ervaring 

van anderen is bijgevolg zinloos en bovendien naast de kwestie (Small, 2009, 19). Ook hier is de 

onderzoeker van mening dat, hoewel het aantal ‘cases’ beperkt bleef en de vooropgestelde 

theoretische saturatie niet bereikt werd, deze individuele ervaringen uiterst relevant blijven.    

2. Dataverzameling en materiaal  

Ook in de afname van de interviews en het vragenprotocol werden enkele wijzigingen aangebracht. 

Zoals vermeld in de initiële onderzoeksopzet, zouden de twee onderzoekers de interviews aanvankelijk 

samen afnemen. Dit lukte echter niet gezien de onderzoeksopzet van Lara Wuyts moest onderworpen 

worden aan een evaluatie van de ethische commissie onderzoek UZ/KU Leuven. De goedkeuring liet 

echter – tot op heden – op zich wachten en dus nam Anna Vansteenkiste deze taak op zich. De eerder 

omschreven voordelen van co-interviews zijn daarom niet meer van toepassing. Desondanks werden 

de vragen van het seksuologische onderzoeksluik niet uit het interview geschrapt. De transcripties van 

de interviews werden zoals gepland opgenomen in de analyse van het seksuologisch thesisonderzoek. 

Daarnaast stelde de onderzoeker zich de vraag welke oorzaken aan de basis liggen van de bijzonder 

lage responsgraad in dit onderzoek. Bijgevolg werden hierover twee extra vragen opgenomen in het 

vragenprotocol (zie bijlage 2, ‘vragen inzake deelname’).  

3. Analyseprocedure van de uiteindelijke meervoudige gevalstudie  

Dit thesisonderzoek bestaat (uiteindelijk) uit een meervoudige gevalstudie op microniveau, gezien het 

meerdere cases gaat en deze beide individuen betreffen (Decorte & Zaitch, 2018, 174). Er werd gepeild 

naar patronen van ervaringen met seksueel slachtofferschap, naar drempels die men ervaart hier met 
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anderen (informeel/formeel) over te spreken en de in te vullen noden om deze drempels te kunnen 

verlagen. Een beter inzicht verwerven in deze ervaringen van LGBTQIA+-personen stond voorop 

(Decorte & Zaitch, 2018, 168). Daartoe werd beslist gebruik te maken van een thematische analyse van 

beide cases (Braun & Clarke, 2006). In functie daarvan werden beide interviews letterlijk 

getranscribeerd en werd een codeboom (zie bijlage 8) opgesteld. Hierbij werden de hoofdvragen van 

het vragenprotocol behouden als hoofd-labels, werden sub-labels toegekend aan de data (open 

coderen) en werden deze sub-labels binnen een hoofd-label geplaatst (axiaal coderen). Het vooraf 

opstellen van de codeboom tastte de flexibiliteit van de analyse niet aan – doorheen het analyseproces 

konden nog aanpassingen verricht worden. Gezien dit het uitschrijven van de resultaten 

vergemakkelijkt, gebeurde de data-analyse aan de hand van de MAXQDA-software.  

Wat de rapportage van de resultaten betreft was de onderzoeker van mening dat rapportering van de 

individuele cases niet noodzakelijk was (Decorte & Zaitch, 2018, 183). En dus werden de cases niet 

afzonderlijk maar gelijktijdig gerapporteerd in het resultatenluik (zie deel 4).  
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Deel 4: Exploratieve resultaten – De gevalstudies 

Elke ervaring is specifiek, ieder individu is anders en draagt een verschillend verleden met zich mee. 

Desondanks werden er naast verschillen weldegelijk ook gelijkenissen vastgesteld. Gezien beide van 

gelijkwaardig belang zijn, werd hier ook in gelijke mate aandacht aan besteed. Om de resultaten zo 

duidelijk mogelijk te schetsen werden deze samengevat in functie van de onderzoeksvragen. Elke 

bevinding werd onderbouwd aan de hand van enkele citaten.  

Beide respondenten werden meermaals en op verschillende momenten in hun leven geconfronteerd 

met SGG (in deze SG). Hoewel het niet uitsluitend plaatsvond tijdens hun adolescentie (16-30 jaar), lag 

de focus in de analyse op deze leeftijdscategorie. Het is noodzakelijk te vermelden dat de onderzoeker 

niet de indruk wil wekken vroegere ervaringen van SGG (bv. SM) als minder relevant te beschouwen. 

Echter dwingt de wetenschappelijke praktijk (cf. thesisonderzoek) de onderzoeker om de doelgroep, 

en bijgevolg de leeftijdscategorie, duidelijk af te bakenen en hierin consequent te blijven.   

1. Ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag  

Beide respondenten werden meermaals slachtoffer van hands-on SGG. Mats werd tweemaal 

slachtoffer van verkrachting, Thomas werd slachtoffer van een vorm van SGG die gepercipieerd kan 

worden als aanranding. Het valt op dat ervaringen met hands-off (hier verbale) vormen van SGG slechts 

zeer beperkt aangekaart worden. Daar waar het wel vernoemd wordt lijkt deze ervaring bovendien op 

de achtergrond te verdwijnen en te worden benaderd als iets dat ‘iedereen wel eens meemaakt’.  

[…]. En dan natuurlijk ja seksueel grensoverschrijdende vragen stellen. Alle ge kent het wel hé 

(Mats).  

In de relatie tot de dader was er enerzijds sprake van een gekende dader (Mats), anderzijds ging het 

om een totaal onbekende dader (Thomas). Wel ging het in beide gevallen om een mannelijke dader. 

Dit is van belang gezien de betrokkenheid van een gekende (mannelijke) dader een bepalende invloed 

kan hebben op het meldings- en aangiftegedrag van slachtoffers.  

Ja ik wist wel wie het was, het is nooit nooit een wildvreemde geweest. Tis altijd wel iemand 

geweest die ik kende (Mats). 

Euhm en ik probeerde weg te stappen en dan is er zo ne zatte mens dat, dat afkomt en dat zo een 

sigaretje vroeg (Thomas).  

De eerste reacties verschillen enigszins van elkaar. Beide respondenten gaven aan zich in eerste 

instantie te willen onttrekken aan de situatie. Deze vecht/vluchtreactie zwakt echter sterk af wanneer 

het gevoel van machteloosheid de overhand neemt. Eén van beide respondenten gaf aan zich ‘erbij 
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neer te leggen’ van zodra het ‘terugvechten als nutteloos aanvoelde’. Om de situatie alsnog te 

ondergaan, trachtte hij zichzelf zoveel mogelijk af te leiden. Voor beide respondenten maakt de 

vechtreactie op een bepaald moment echter plaats voor een ‘verstijfd’, ‘perplex’ en/of angstig gevoel.   

Met die verkrachting ja de eerste dingen probeerde u daarvan weg te duwen. Ge probeert u af te 

schermen. Maar van het moment da ge voelt van ja, dit is nutteloos, ja. […]. Dan legde u daarbij 

neer en probeerde echt mentaal, ik probeerde echt mentaal de kreuken van mijn kostuum te tellen 

(Mats).   

[…] want ik weet alé als het een gay bashing is, als het echt zinloos geweld is kunt ge blijven vechten. 

Met die verkrachting toen verstijfde ik na een paar keer terug te vechten (Mats).  

Ik was dan even overdondert en dan zo probeer ik weg te trekken en dan kust hij mij terug en ik 

wist echt niet wat doen (Thomas).  

Desondanks Thomas ‘overdonderd’ was, wist hij zich uiteindelijk wel te onttrekken aan de situatie. Zelf 

geeft hij aan ‘geluk te hebben gehad’ dat hij ‘de klik’ heeft kunnen maken.  De vechtreactie treed terug 

op de voorgrond naarmate de kans op onttrekking hoger ingeschat wordt.  Zo gaf Thomas aan dat hij, 

in tegenstelling tot de dader, nuchter was. 

De confrontatie met het SGG dringt pas achteraf volledig door. Het valt op dat beide respondenten de 

indruk hebben zelf deels “verantwoordelijk” te zijn. Ze hebben het gevoel dat ze anders hadden 

moeten reageren en vragen zich af waarom ze geen andere acties ondernamen om zichzelf te 

verdedigen. De aard van de gewenste reactie verschilt echter wel. Daar waar Mats het heeft over 

ondernemen van fysieke actie, geeft Thomas aan in een mentale, emotionele waas te zitten waar hij – 

achteraf gezien – sneller had kunnen ‘uitklikken’.  

En dan de dagen daarna denkt ge van waar zat ik met mijn kop. Waarom hebde niet gebeten als 

hij zijn penis in uwe mond stak (Mats).  

Ik zeg het, het is heel moeilijk, want ge beseft het vaak niet. Dat er eigenlijk iets verkeerd is aan het 

lopen. En maanden later heb ge zo iets van ja dit is ja, dit is niet oké (Mats).  

[…] ook gewoon de waas waar ik mij mentaal in bevond dat was ook wel angstaanjagend want ja 

dat was ook wel van waarom kon ik niet, kon ik mezelf er gewoon niet uitklikken, want dat was 

niet oké. Al van in het begin was het niet oké (Thomas).  

Het vermogen om mensen te vertrouwen werd erg aangetast. Dit gebrekkig vertrouwen beperkt zich 

niet tot het aangaan van nieuwe (seksuele) relaties maar uit zich ook in het dagdagelijkse leven van 

beide respondenten. Het betreden van drukke, publieke plaatsen brengt vaak veel stress met zich mee. 
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Voornamelijk fysieke aanrakingen met onbekenden resulteren voor beide respondenten in angst en/of 

stressgevoelens. Echter verschilde ook hier hun manier van omgang met deze gevoelens. Zo leidde dit 

voor Thomas tot vermijdingsgedrag (bv. niet meer uitgaan, meer kluizenaar geworden), en streefde 

Mats eerder naar meer weerbaarheid door zich op publieke plaatsen bijvoorbeeld te omringen met 

mensen die zijn veiligheidsgevoel verhogen.  

Euhm ja mensen vertrouwen, ook gewoon euhm close zijn met mensen is heel moeilijk […]. Dus het 

heeft wel euhm verbindingsproblemen, sociale bindingsproblemen veroorzaakt (Thomas).  

Ge kunt alé-, ik kan niet meer echt vertrouwen. Dat is het probleem met de hele situatie. Ge kunt 

echt niemand, niets meer vertrouwen. Zelfs een super drukke publieke plaats is niet meer veilig 

(Mats).  

In het algemeen ja. Ik ben veel meer kluizenaar geworden. […] Daarna [na totale lockdown volgend 

op SGG] ik denk dat ik toen euhm 6, 7 maanden niemand aangeraakt heb. Dat was hyperveel stress 

(Thomas).  

Ge probeert u dan te trainen op terug oké te zijn met aanrakingen. En de schouder cava, maar raak 

mij niet aan aan mijn polsen, raak mij niet aan aan mijn taille. Want dan, alé dan wordt het rood 

voor mijn ogen (Mats).  

Daarnaast overheersen gevoelens van angst, onzekerheid en schaamte. De angst lijkt hand in hand te 

gaan met het hierboven omschreven gebrek aan vertrouwen; het manifesteert zich zowel op 

relationeel/seksueel als meer algemeen sociaal vlak. Wat het gevoel van schaamte betreft, wijst 

Thomas erop die schaamte voornamelijk naar zichzelf toe te voelen.  

Maar de eerste paar maanden was ik wel veel meer angstig (Mats).  

Euhm angst, ja angst en extreme onzekerheid [in relaties met anderen] (Thomas).  

Ik was ook gewoon beschaamd omdat euhm tijdens het kussen en zo had ik ook een lichamelijke 

reactie. Euhm ik was opgewonden geraakt. Euhm en dat heeft mij ook echt wel schaamte ook  

bezorgd (Thomas).  

De manier waarop beide respondenten omgaan met die negatieve gevoelens, verschilde sterk van 

elkaar. Ook in deze wijzen van ‘copen’ ging het bij Thomas eerder om passief gedrag. Zo gaf hij aan 

geworsteld te hebben met verslaving aan alcohol, sigaretten, drugs en gamen – verslavingen die voor 

hem vooral in het teken stonden van afleiding. Mats benadrukt ook in dit geval vooral het reactieve. 

Het is opmerkelijk dat beiden aangeven zich bewust te zijn van ‘ongezonde’ coping mechanismen die 

zij zelf hanteren. Enerzijds gezien Thomas hier afleiding in vindt, anderzijds geeft Mats aan dat het hem 
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in staat stelt een ‘normaal leven te leiden’. Deze ‘effectiviteit’ van de coping mechanismen lijken, 

eerder dan het ‘gezond zijn’, te bepalen of men deze al dan niet blijft hanteren. Beide respondenten 

streven ernaar hun eigenheid te behouden en hun leven als voorheen verder te zetten.  

Ma, ma euhm ja wel ongezonde afleiding. […]. Eerst mij opgesloten en dan gewoon euhm een 

façade opgebouwd. En ja dat was mijn manier van copen eigenlijk euhm, de Thomas die zij kenden 

gewoon aanhouden en, en verder dan achter gesloten deuren met, met euhm, alles doen om 

gewoon niet te moeten denken eigenlijk. Dus gelijk, terug gamen en films kijken en dan, zelfs niet 

naar toilet zonder een geluid. Gewoon omdat, omdat da een moment van gedachten zou zijn 

(Thomas).  

[…] dan komt die vechtersattitude naar boven en zeg ik in mijn eigen van 'fuck you' Mats. Daar 

kunde ni mee leven en dan baf, ja dan vecht ik en dan, push ik mijzelf door. En dat is altijd het dinge 

geweest van, en ik weet dat ik soms geen gezonde copingsmechanisme heb voor mijn trauma's, 

maar […] ze werken wel. Aléja ik kan mijn trauma's opzij zetten. Soms op ongezonde manieren 

maar ik kan een normaal leven leiden (Mats).  

2. Praten met anderen 

Beide respondenten gaven aan er na het incident met iemand over te hebben gesproken. De motivatie 

om dit te doen verschilde echter sterk van elkaar. Mats gaf duidelijk aan hier nood aan te hebben en 

dit bovendien beter te vinden dan erover te praten met mensen binnen de zorg/hulpverlening of 

politie. Ondanks zijn duidelijk open houding, weerhield de bezorgdheid van zijn naasten (vnl. familie) 

hem er in sommige gevallen van er met hen over te spreken.  

En ik zeg het, ge kunt veel beter [dan aangifte of melden] het een keertje uitwenen op de schouder 

van een vriend en het achter u laten (Mats).  

[…] Alé buiten mijn beste vriend weet da, ma voor de rest ook familie enzo, weet dat niet. Omdat 

ja, mensen waren al zo bezorgd (Mats).  

In tegenstelling tot Mats, gaf Thomas duidelijk aan hier geen nood aan te hebben. Hij sprak erover met 

anderen vanuit de veronderstelling dat dit wenselijk is. Wel gaf hij hierbij aan dat ‘het eruit moest’, en 

dat het een oppervlakkig positieve invloed heeft op zijn gevoel van eenzaamheid. Toch brengen 

dergelijke gesprekken voor hem geen emotionele of fysieke verbetering met zich mee. Ook werd zijn 

hulpzoekend gedrag sterk beïnvloed door (negatieve) reacties van anderen – indien hij de moed vond 

hierover in gesprek te gaan, merkte men op dat hij ‘er nogal rationeel over sprak’ en ‘het precies toch 

niet zoveel effect op hem had’. Nochtans is het uiten van emotionaliteit geen voorwaarde om te 
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kunnen spreken van een traumatische ervaring, maar hangt het uiten ervan veeleer samen met de 

persoonlijkheid van het slachtoffer.  

Nee het was eerder een intellectuele reactie op basis van wat ik al gehoord heb van ja als er iets 

gebeurd moet je daarover spreken met mensen die je vertrouwt. En ik dacht van zo moet ik het 

doen. Euhm en ik deed ook fotografie in Brussel en daar is het ook vaak de gewoonte als er zo iets 

euhm intens is dat je bezig houdt, dat ook te gaan uitdrukken op beeld. En zo heb ik ook geprobeerd 

voor mijn eindwerk zelfs. Maar euhm ja het was niet omdat ik het echt wou. Ik dacht dat dat het 

beste was (Thomas).  

3. Meldingsbereidheid  

Ook het meldingsgedrag van de respondenten kent zowel gelijkenissen als verschillen. Zo zocht 

Thomas geen professionele/psychologische hulp en maakte hij nergens melding van het incident. Mats 

maakte wel melding van het seksueel slachtofferschap en ging daarnaast te raden bij (psychologische) 

hulpverleningsinstanties (waaronder ook Wel Jong). Dit leidde echter niet tot doorgedreven 

hulpverlening of verbetering van zijn emotionele toestand die veroorzaakt werd door de traumatische 

ervaring(en). Gezien één van beide incidenten zich in werkverband voordeed (nl. modellenwerk), 

meldde hij dit bij zijn werkgever. Mats benadrukt hier dat de specifieke (werk)omgeving waarin hij 

slachtoffer werd sterk gelinkt was aan de totaal inadequate reacties van zijn werkgever(s). Dergelijk 

gedrag lijkt  in die wereld genormaliseerd te zijn en een zwijgcultuur lijkt hier te overheersen.  

Aléja, de modellenwereld is heel veel, da slecht gebeurde. En ge kunt er nooit iets over zeggen; ni 

over de verkrachtingen, niet over de ondervoeding, over niks kunt-. […] (Mats).  

3.1. Drempels  

Slachtoffers moeten heel wat drempels overbruggen om het incident te melden of uit te reiken naar 

professionele hulp. In eerste instantie werd door beide respondenten benadrukt dat het vinden van 

de gewenste hulpverlening erg moeilijk en deze bovendien duur is. Ook is het niet vanzelfsprekend 

hier actief naar op zoek te gaan wanneer je verstrengeld zit in een negatief en beklemmend gevoel.  

Je gaat misschien is naar de psycholoog. Maar ja, dan moet ge al ne goeie vinden (Mats).  

Ja, psychologen ofzo weet ik niet goed waar en ik weet, meestal kost dat ik weet niet hoeveel geld, 

zelfs erna (Thomas).  

Want ge moet overal, alles, altijd zelf die stap nemen en, en, wanneer dat ge in zo'n beklemmend 

gevoel zit, die stap is onmogelijk (Thomas). 

Het kost ook allemaal veel geld ja (Mats).  
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De zoektocht naar gepaste hulpverlening wordt nogmaals bemoeilijkt door het feit dat aan elke zorg- 

en hulpverlener opnieuw moet worden toegelicht wat hen precies overkomen is. Het steeds herhalen 

van dergelijk verhaal  kan er dus toe leiden dat slachtoffers geen hulp (meer) willen zoeken. Bovendien 

impliceert dit ook dat er zelden vanaf het eerste contact een waardevolle en gepaste ondersteuning 

en/of zorg kan worden geboden. 

En ge hebt ook gewoon niet de energie om duizenden keren van psycholoog te veranderen, tot da 

ge ne goeie vindt (Mats).  

Het viel op dat Mats bij Wel Jong (cf. Wel Jong, Niet Hetero) te rade ging. Hij gaf echter aan dat hij deze 

stap voornamelijk zette vanuit de veronderstelling ‘dat dit het enige was’ voor LGBTQIA+-personen in 

zijn situatie. In dit verband werd ook duidelijk dat andere zorg- en hulpverlening, vanuit Mats’ opzicht, 

onvoldoende LGBTQIA+-gevoelig zijn. Hij wijst erop dat de aanwezigheid van heteroseksuele 

hulpverleners het hulpverleningsproces bemoeilijkt en de angst voor negatieve reacties vergroot. 

Bovendien hebben heteroseksuelen een heel andere kijk op wat ‘een gezonde relatie’ inhoudt.  

Want ik had ook nooit echt hulp met psychologen. Ja het probleem is, de meeste psychologen die 

ik vond waren zelf hetero's, die begrijpen dat ook niet. […]. Want als ge erover bezig waard, over 

gezonde relaties in de homowereld, ja. Voor hun is dat geen gezonde relatie (Mats).  

Ge hebt er sommigen die echt speciale opleidingen zijn gaan doen om met LGBTQ mensen om te 

gaan. Dat is ook goed hé, maar ja, zoekt ze maar is (Mats).     

Er kan gesteld worden dat dit probleem tweeledig is. Daar waar hulpverlening en/of psychologen 

gekend en makkelijk bereikbaar zijn, zijn deze doorgaans onvoldoende LGBTQIA+-gevoelig. Mats heeft 

op zijn beurt echter weinig weet van het bestaan van wel LGBTQIA+-gevoelige hulpverlening . Wel Jong 

vormde hier voor Mats de uitzondering. Desalniettemin was de daar verkregen hulp voor hem ook 

ontoereikend. Hierbij verwees hij vooral naar de generatiekloof tussen de verschillende deelnemers.   

Wat dat soms, aléja, ik weet in den tijd als ik 16-17 was, heb ik wel eens geprobeerd om naar wel 

jong niet hetero, naar die zelfhulpgroepen te gaan, het probleem was dat was een heel andere 

generatie [22-30 jarigen]. Dat was dus nen heel nadere kijk, ook op het leven (Mats).  

En dat maakte het ook moeilijk om over alles te praten. Want, ja, aléja. Ik ga niet in een groep van 

mensen die 20 jaar ouder zijn dan ik zeggen van ik ben verkracht geweest, want den helft van den 

tijd, die oudere generatie gaat zeggen van 'ja en dan, ikke 6 keer'  (Mats).  

Met betrekking tot de leeftijdscategorie waarop Wel Jong zich richt, gaf ook Thomas aan dat hier meer 

duidelijkheid rond moet zijn. Hij stelde niet te weten op welke leeftijdscategorie Wel Jong zich nu 
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precies richt. Gezien de naam van de vzw leefde hij in de veronderstelling dat zij zich voornamelijk op 

tieners richten en hijzelf (een late twintiger) reeds te oud was om hiervoor in aanmerking te komen.  

Ik weet niet juist euhm, welke doelgroep dat zij echt beogen dus het verbaasde mij eerder dat het 

tot 30 ging bij wel jong. […]. Want als ge hoort 'wel jong' dan denkt ge meestal wel van ahja oké 

voornamelijk tieners […] (Thomas).  

In tegenstelling tot Mats, wees Thomas voornamelijk op de ongewenste (klinische) setting die zorg en 

hulpverlening met zich meebrengen. Het voortdurend ‘gepusht’ worden om te praten over het trauma, 

leidde voor hem niet tot verbetering, integendeel. Over het algemeen is zijn vertrouwen in de zorg en 

hulpverlening eerder laag – hiervan is hij zich terdege bewust.   

Dat gepusht worden om te praten is heel, is heel euhm beklemmend. Euhm, en het, het voelt, ja. 

Want ge wordt dan weer gepusht tot iets, en ge wilt net niet, niet gepusht worden omdat ge net 

dat gevoel hebt gehad (Thomas).  

En ik heb ook problemen met vertrouwen dus, mensen die dan specifiek ervoor betaald worden om 

mij te helpen, ga ik dan minder vertrouwen omdat die dan, ja, meestal ook een geldbarrière hebben 

(Thomas).  

3.2. Noden  

Beide respondenten konden voldoende benoemen waaraan zij op dat moment wél nood hadden. Mats 

geeft in eerste instantie aan dat de weg naar LGBTQIA+-hulpverleners (cf. psychologen én psychiaters) 

moet vergemakkelijkt worden. Hij stelt dat organisaties als Wel Jong hierin een belangrijke 

tussenpositie kunnen, dan wel moeten, innemen.  Wel Jong moet naar zijn gevoel meer investeren in 

communicatie met en doorverwijzing naar andere en meer gerichte LGBTQIA+ zorg of hulpverlening. 

Ook kan Wel Jong volgens hem bijdragen aan de naambekendheid van andere en minder gekende 

LGBTQIA+-organisaties (bv. LGBTQIA+ AA-meetingen). In dit verband stelt Thomas echter dat loutere 

doorverwijzing onvoldoende is – er is nood aan concrete tussenpersonen die slachtoffers blijvend 

ondersteunen doorheen het hulpverleningstraject.  

Weet ge, er moet volgens mij een manier komen voor mensen om makkelijker een LGBTQ-

psycholoog te vinden (Mats).  

Een betere werking tussen de organisaties toen had kunnen helpen. Want ze hebben allemaal, ze 

hebben allemaal hetzelfde doel, allemaal het leven van de LGBTQ mensen verbeteren (Mats). 

Want als ge dan nog is naar euhm bijvoorbeeld specifieke hulpverlening ofzo, dan is het ook niet 

genoeg om gewoon zo een pamfletje te geven van belt hier naar. Nee, ge hebt tussenpersonen 

nodig. Ik denk dat, dat is iets dat zo hard mist (Thomas).  
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Ondanks de vele verschillen benadrukken beide respondenten vooral nood te hebben aan 

genegenheid en ‘samen zijn’ met anderen. Aan een vrijblijvend gesprek met iemand die écht kan 

begrijpen hoe zij zich voelen (vnl. door zelf deel uit te maken van de LGBTQIA+-populatie), met iemand 

die écht luistert. De formele en/of klinische setting draagt voor beide respondenten niet bij tot het 

verbeteren van hun mentaal welzijn, integendeel. Zo wijzen beide respondenten ook op het belang 

van vrijwilligheid van desbetreffende ‘gesprekspartner’. Mats benadrukt dat deze vrijwillige LGBTQIA+ 

gesprekspartners de drempels naar verdere hulpverlening of behandeling zouden kunnen verkleinen.  

[…] eigenlijk een beke zoals nu, als ge dus zegt van ja ik ben verkracht ik heb een gesprek nodig, 

maken die een afspraak met u bij u thuis, op café, in één van hun kantoren,... en dan kunt ge voor 

dat ge de stap maakt van naar de psycholoog te gaan of voor dat ge naar de politie gaat, kunde 

met-, kunt ge met iemand volledig in vertrouwen efkes spreken (Mats).  

En ge moet ook niks, ge moet eigenlijk zelfs niks zeggen tegen die vrijwilliger, al is het maar gewoon 

om te bleiten en op hun schouder uit te bleiten (Mats).  

Ja ik wou gewoon euhm, samenschap, steun. En niet moeten praten, om eerlijk te zijn (Thomas).  

Ja, ja. En in dat geval zou misschien wel een, een praatpersoon, geen psycholoog, geen enfin, niks 

klinisch. Maar gewoon euhm, een, gelijk dat ze int school hebben. Een persoon die er is om mee te 

praten als ge shit hebt. […]. Vooral iemand die luistert, niet iemand die dat u analyseert (Thomas).   

OP zijn beurt hecht Thomas veel meer belang aan samen zijn met anderen, aan genegenheid, aan een 

warme omgeving en mensen die begrip tonen. Aan een setting waar praten niet verplicht, maar wel 

mogelijk is. Met betrekking tot Wel Jong, verwijst Thomas ook naar de activiteiten – deze kunnen de 

mogelijkheid bieden die noodzakelijke setting te creëren. Ook hier is bekendheid van de organisatie(s) 

en activiteiten het voornaamste knelpunt.  

Misschien is bekendheid brengen en outreach vanuit wel jong wel iets dat nodig zal zijn om dat te 

kunnen steunen, dat concept [verbondenheid door activiteiten, geen gesprekken] (Thomas).   

4. Aangiftebereidheid  

Op basis van de interviews kan enkel iets worden gezegd over de drempels die men ervaart in het 

aangeven van de feiten en/of de dader. De in te vullen noden om alsnog aangifte te doen zijn niet zo 

eenduidig te benoemen, althans niet zoals dat het geval was voor de noden om er melding te maken.  

Geen van beide respondenten gaf het incident (SGG) en/of de dader achteraf aan bij de politie. 

Daarentegen stapte Mats wel naar de politie na een confrontatie met zinloos geweld (gaybashing). De 

mate van lichamelijke schade en een hoge inschatting van de pakkans, leken zijn aangiftebereidheid 
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hieromtrent te verhogen. Het ongestraft blijven van deze dader leidde echter tot een zeer laag 

vertrouwen in politie en een gevoel van straffeloosheid (zowel haat- als zedendelicten). Ook voor 

Thomas leidde eerdere, negatieve ervaringen van vrienden ertoe dat hij zelf geen aangifte deed.  

En ik heb dat [gaybashing] gemeld bij de politie. Ze gingen zogezegd de camera beelden bekijken. 

Twee jaar later krijg ik te horen dat het vervallen is. […]. Ja ik kan ni geloven da ze geen, want ze 

hadden geen camerabeelden van die nacht. Kan ik alle, kan ik niet geloven. […]. En dan daarom dat 

ik ook zo eigenlijk al van jongs af aan. Dat is heel zelden dat ik naar de politie ga voor iets te melden 

(Mats).  

En het zijn al mijn vrienden. En allemaal een ervaring gehad. […]. We hebben allemaal een trauma 

gehad. En we hebben één keer geprobeerd het via de officiële weg op te lossen. Er komt nooit iets 

van. Dus ja (Mats).  

En ik weet ook, ja en ook politie of zo weet ik dat toch onnuttig is, omdat je dan gaat. Alles wat 

vriendinnen van mij al meegemaakt hebben en dan, dan ja-. Politie was meer een last dan iets 

anders (Thomas). 

De negatieve ervaringen van vrienden bleken dus erg bepalend in het aangiftegedrag van beide 

respondenten. Opnieuw leiden deze tot een laag vertrouwen in de politie en een gevoel van 

straffeloosheid. Deze straffeloosheidsgevoelens hebben op hun beurt negatieve effecten. Zo stelde 

Thomas dat de dader bij hem ‘slechts geprobeerd heeft’ waarop politionele reactie dientengevolge 

beperkt bleef tot het noteren van het incident. De veronderstelling dat de politie het delict niet 

voldoende ernstig zal nemen is met andere woorden erg bepalend in het al dan niet aangeven van het 

delict en/of de dader.  

En trouwens er is niets gelukt, hij heeft geprobeerd. En voor de politie proberen is oké das is goed. 

Danku dat je het gezegd hebt. Genoteerd. Euhm en daar stopt het (Mats). 

Daarnaast wijzen beide respondenten op het belang van de houding van politieagenten. Hoewel zij 

beide erkennen dat ‘sommige agenten’ het goed menen, heerst ook een vermoeden van onbegrip en 

vooroordelen. In eerste instantie vermoed Thomas dat agenten eerder wantrouwig en beoordelend 

zouden zijn, mede gezien zij doorgaans verwachten dat mannen zich “mannelijk gedragen”. Ook Mats 

wees op stereotype ideeën rond mannelijkheid en de stigmatisering die hiermee gepaard gaat. De 

respondenten geven met andere woorden aan dat hun gender én hun seksuele oriëntatie beide 

stigma’s met zich meebrengen.  
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Ik ga mij er niet over uitspreken, want sommige agenten waar ik een gesprek mee heb gehad waren 

heel vriendelijk en meelevend. Ma sommige agenten waar ge alé, die u aankijken als een stuk stront 

(Mats).  

Het hangt af wie van de agenten da ik, dat ge voor u hebt. Want ge merkt het ook in hun manier 

van doen, dat ze echt neerkijken op euhm, op euhm, mannen die niet mannelijk zijn (Thomas). 

En heel het stigma ook van, het is als man ook. Dan krijgt ge zo nog het dingen van hoe kunde dat 

laten gebeuren? Ge zijt sterk, ge zijt een man? (Mats).   

Ook de angst voor secundaire victimisatie trad hierbij op de voorgrond. Ook dit werd benoemd als één 

van de drempel om aangifte te doen. Bovendien werd het risico op secundaire victimisering door Mats 

rechtstreeks in verband gebracht met zijn (gender)expressie. Zo kan het dragen van kledij die als 

‘vrouwelijk’ of frivool kan worden gepercipieerd ertoe leiden dat agenten zich afvragen of ‘dat toch 

ook niet wat te uitdagende kledij is’.  

Analoog aan de drempels in meldingsbereidheid werd erop gewezen dat het spreken over seksueel 

slachtofferschap negatieve gevoelens (bv. schaamte, stress) met zich meebrengt. In dit verband 

benadrukt Mats dat de politionele setting bovendien niet is afgestemd op de noden van (mannelijke) 

slachtoffers. Zo wijst hij op een gebrek aan privacy in politiekantoren en ervaart hij weinig consequente 

en efficiënte aanwezigheid van politieagenten waardoor hij zijn verhaal meermaals moeten herhalen. 

De herbeleving die deze herhaling met zich meebrengt leidt ertoe dat hij liever ‘doorbijt’ dan ‘het 

gênante, het pijnlijke elke keer terug te moeten herleven’.  

Het is ook, zeker die eerste dagen, is het heel gênant om er over te spreken, […]. Dus het doet al 

zeer da ge daar in het politiekantoor het moet gaan uitleggen. De helft van de tijd is het nog niet 

echt privé, want dat is in het midden van het politiekantoor waar elke agent bij zit. En dan denkt 

ge in jezelf het is gênant, het is pijnlijk en er komt toch niets van (Mats). 

En ge hebt nog kans dat in die twee jaar 6 verschillende agenten aan het dossier werken. Dus dat 

ge 6 keer het verhaal moet doen (Mats).  

Tot slot was de relatie tot de dader voor Mats erg bepalend in zijn beslissing om geen aangifte te doen. 

Enerzijds leidde de emotionele band met één van beide daders (ex-vriend) tot het niet-aangeven van 

het incident. Anderzijds gaf hij aan dat de dader ‘zijn leven intussen had gebeterd’ en het bijgevolg 

‘zinloos’ aanvoelt om ‘zijn leven nu nog te verwoesten voor wat hij hem heeft aangedaan’.  

Ik ga nu die zijn leven niet meer verwoesten voor wat hij mij heeft aangedaan. Dat is gewoon 

zinloos, omdat ik er ook zelf geen plezier in ga hebben (Mats).  
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Het valt op dat straffen eerder als ‘nutteloos’ beschouwd wordt. Hoewel bovenstaande citaten doen 

vermoeden dat dit voornamelijk het geval is wanneer het slachtoffer en de dader een zekere 

(emotionele) band hebben, lijkt dit niet enkel samen te hangen met deze verbondenheid. Zo gaf ook 

Thomas aan weinig voordeel te halen uit het straffen van de dader. Vergelding van de dader werkt 

voor geen van beide respondenten helend. Het voorkomen van re-victimisatie door diezelfde dader 

wint hierbij echter enorm aan belang.  

Dat is ook het ding, neen [straffen helpt niet]. Het is gebeurd, ik ben mijn vertrouwen in de mensen 

kwijt, da gaat niet helpen. Het gaat mij heel efkes de vreugde van wraak geven. Maar ja, wat ben 

ik, aléja, wat ben ik daarmee? Na een dag of twee is dat ook voorbij (Mats). 

Ik heb niet echt zo, in mij heb ik niet echt zo van die persoon moet gestraft of niet gestraft worden. 

Het is eerder mijn, mijn perspectief is van zijt gij nog een gevaar voor andere? En moeten andere 

mensen van u beschermd worden? Het straffen zelf is nutteloos. […]. ja die mens moet gewoon 

stoppen met wat dat die doet. Ik vind straffen is zo banaal, wat gaat dat doen? (Thomas).  
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Deel 5 : Discussie en conclusie  

In dit vijfde en tevens laatste deel worden de onderzoeksresultaten uitvoerig besproken aan de hand 

van de literatuur uit deel 1. Daarnaast worden aanbevelingen voor verder onderzoek en de praktijk 

(hier Wel Jong) omschreven. Hierbij dient nogmaals te worden benadrukt dat deze aanbevelingen 

geformuleerd worden op basis van exploratieve informatie (cf. resultaten) die niet veralgemeend 

kunnen worden. Er wordt afgerond met een slotconclusie.  

1. Bespreking  

Het doel van dit masterproefonderzoek bestaat eruit de ervaringen van niet-heteroseksuele 

adolescente (16-30 jaar) cismannen die reeds geconfronteerd werden met (een vorm van) SGG beter 

te begrijpen. In functie daarvan werd gepeild naar de drempels die zij ervaren om er met anderen over 

te spreken, er melding van te maken of er officieel aangifte van te doen. Door bijkomend te peilen naar 

de noden die zij ervaren om deze drempels te verlagen, werd gepoogd een beter beeld te schetsen 

van de wijze waarop LGBTQIA+-jongerenorganisaties (hier Wel Jong) gepaste slachtofferhulp kunnen 

bieden.  

Vooreerst kan gesteld worden dat de manier waarop niet-heteroseksuele cismannen SGG ervaren 

uiterst persoonlijk is. Ook de omgang met het seksueel slachtofferschap en de manier waarop zij 

hierover in gesprek treden, lijkt enigszins verbonden met de persoonlijkheid van het slachtoffer. 

Desalniettemin werden zowel verschillen als gelijkenissen vastgesteld.  

Het dient gezegd dat, hoewel het minder voorkomt dan hands-off SGG (Keygnaert et al., 2021, 93-94), 

beide respondenten (meermaals) slachtoffer werden van hands-on SGG (nl. aanranding/verkrachting) 

(Schapansky et al., 2021, 232). Niettegenstaande de lage responsgraad, blijft dit het vermelden waard 

gezien dit mogelijks een gevolg is van een lage ernstinschatting van de feiten door het slachtoffer. De 

kans bestaat dat enkel diegenen die hun verhaal als ‘voldoende ernstig’ beschouwden, besloten 

effectief deel te nemen. Een lage ernstinschatting door slachtoffers vormt een prangend probleem 

binnen (het melden of aangeven van) seksueel slachtofferschap. Zo wordt het ook in bestaande 

literatuur benoemd als één van de oorzaken van de lage aangiftebereidheid van slachtoffers 

(Depraetere et al., 2022). Daarenboven schatten mannen (Depraetere et al., 2022, 103) en 

(mannelijke) LGBTQIA+-personen (Keygnaert et al., 2021, 69) de ernst van het SGG doorgaans lager in 

dan vrouwen.  

In onderzoek wordt benadrukt dat niet-heteroseksuele mannen zichzelf – ten gevolge van de 

heersende genderrollen, stereotype heteroseksuele scripts, verkrachtingsmythes en stereotype 

verkrachtingsscenario’s – niet of te laat als slachtoffer beschouwen (Byn, 2021, 13; Depraetere et al., 
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2020, 1006). Hoewel de respondenten zichzelf weldegelijk als slachtoffer (h)erkennen, dringt het 

slachtofferschap pas later door. Wanneer zij tot dat besef komen, lijken ze zichzelf bovendien deels 

verantwoordelijk te stellen. Ook in bestaand onderzoek wordt gewezen op het 

verantwoordelijkheidsgevoel van (mannelijke) LGBTQIA+-slachtoffers (Keygnaert et al., 2021, 69). Dit 

verantwoordelijkheidsgevoel heeft betrekking op het moment van het SGG, maar lijkt zich ook op 

andere vlakken te manifesteren. Zo schuilt er een zeker verantwoordelijkheidsgevoel in de motivatie 

voor het niet-aangeven van het incident. Indien het slachtoffer en de dader een (voorafgaande) 

persoonlijke band hadden (Depraetere et al., 2022, 98), zijn slachtoffers ook hier geneigd de 

‘verantwoordelijkheid’ te nemen – ze willen vermijden het leven van de dader te ‘verwoesten’ door 

hem zelf de gevolgen van zijn daden te laten dragen.  

Naast dit doorgedreven verantwoordelijkheidsgevoel wezen de resultaten uit dat de mate waarin 

slachtoffers nog vertrouwen hebben in mensen, hulpverlening en/of politiediensten (zie infra) 

aanzienlijk aangetast werd. Het wantrouwen is hardnekkig en leidt op haar beurt tot seksuele, 

relationele en sociale moeilijkheden. Bijkomend overheersen gevoelens van stress, schaamte, angst 

en onzekerheid. De doorgedreven, negatieve (langetermijn)gevolgen van seksueel slachtofferschap bij  

(mannelijke) LGBTQIA+-personen worden aldus bevestigd (Depraetere et al., 2022; Hillman et al., 

1990; Keygnaert et al., 2021; Murphy-Oikonen & Egan, 2022; Vearnals & Campbell, 2001).  

Beide respondenten deelden hun verhaal met mensen binnen hun eigen informele netwerk (vnl. 

vrienden). Vanuit de resultaten kan met andere woorden bevestigd worden dat, indien LGBTQIA+-

personen er reeds met iemand over praten, dit veeleer binnen hun eigen persoonlijke kring blijft 

(Keygnaert et al., 2021, 68). Ook in vergelijking met de meldings- en aangiftebereidheid zoeken 

mannelijke LGBTQIA+-slachtoffers sneller hulp in informele kring (Donne et al., 2018, 190; Keygnaert 

et al., 2021, 39-40). Bovendien is dit in sommige gevallen wenselijker. Desalniettemin is dit vaak 

ontoereikend (Richardson et al., 2015, 32). Gezien beide respondenten aangeven ongezonde 

‘afleidingsmechanismen’ (cf. copingmechanismen) te hebben ontwikkeld, kan dit enigszins bevestigd 

worden.  

Ook het melden van seksueel slachtoffers is niet vanzelfsprekend. Beide respondenten benadrukken 

dat het vinden van correcte zorg en/of hulpverlening niet eenvoudig is. Analoog aan eerdere studies 

wijst men erop dat gewenste (psychische) hulpverlening doorgaans kostelijk is (Donne et al., 2018, 

196), lijkt het vertrouwen in hulpverlening en (klinische) zorg eerder laag te zijn (Denys, 2020, 15) en 

is de meest toegankelijke hulpverlening naar hun ervaring onvoldoende LGBTQIA+-gevoelig 

(Richardson et al., 2015, 32). Dit laatste wijst nogmaals op de gelaagde kwetsbaarheid van niet-

heteroseksuele, mannelijke slachtoffers van SGG (Keygnaert et al., 2021, 64) – bovenop de te 
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overbruggen drempels om hulp te zoeken en/of melding te maken van het SGG, lijkt deze zoektocht 

zich voor te doen in een heteronormatief zorglandschap. In dit verband wees één van beide 

respondenten erop dat daar waar hulpverlening wél voldoende LGBTQIA+-gevoelig is, zij doorgaans 

onvoldoende rekening houdt met (de invloed van) leeftijdsverschillen. Nochtans is het van groot 

belang hier rekening mee te houden – verschillende (LGBTQIA+)generaties houden er namelijk zeer 

verschillende levensvisies, prioriteiten en streefdoelen (bv. gelijkheid/veiligheid i.p.v. legalisering 

homohuwelijk) op na. Daarenboven bestaat de kans dat slachtoffers uit oudere leeftijdscategorieën 

die reeds ‘meer hebben meegemaakt’ de neiging hebben het seksueel slachtofferschap van jongere 

slachtoffers te minimaliseren.  

Overeenkomstig de bestaande cijfers (Keygnaert et al., 2021, 39-40) lag de aangiftebereidheid van de 

respondenten nog lager dan de meldingsbereidheid. Desalniettemin ligt de aangiftebereidheid voor 

zinloos geweld hoger dan voor seksueel geweld. Hoewel dit in de literatuur (deels) wordt 

toegeschreven aan de aanwezigheid van (bewijsbare) fysieke schade (Depraetere et al., 2022, 97), zegt 

dit ook iets over de visie van slachtoffers op politie en justitie. Mogelijks hechten deze instanties, vanuit 

hun perceptie, meer belang aan fysiek zinloos, dan seksueel geweld ten opzichte van LGBTQIA+-

personen. Daarenboven wijzen de resultaten op een overheersend negatieve perceptie en bijzonder 

laag vertrouwen van slachtoffers in de politie. Beide respondenten gaven ook aan dat eerdere 

negatieve ervaringen van vrienden met politiediensten of -agenten deze negatieve perceptie in de 

hand werkt. Het straffeloosheidsgevoel lijkt hier, overeenkomstig de literatuur, de voornaamste 

oorzaak van te zijn  (Depraetere et al., 2022, 98; Keygnaert et al., 2021, 69).  Bovendien leidt dit gevoel 

er op haar beurt toe dat aangifte als zinloos ervaren wordt. Er heerst ook een vermoeden van onbegrip 

bij - , en vrees voor bevooroordeelde agenten. Die vooroordelen hebben volgens beide respondenten 

voornamelijk, dan wel uitsluitend, betrekking op de (maatschappelijke) stigma’s die verbonden zijn 

aan hun seksuele- en gender identiteit en/of expressie. Ook in literatuur wordt gesteld dat de daaraan 

verbonden gevoelens van schaamte vooral voorkomen bij mannelijke slachtoffers (Amnesty 

International, 2020, 1), mede gezien agenten mogelijks uitgaan van een ideaal, vrouwelijk slachtoffer 

(Depraetere et al., 2020, 1004). Bovendien resulteert dit ook in angst voor homofobe reacties (Donne 

et al., 2018) en secundaire victimisering (Murphy-Oikonen & Egan, 2022, 7).  

Tot slot wordt ook het straffen van de (al dan niet gekende) daders als nutteloos ervaren. Beide 

respondenten zijn hier erg duidelijk in – vergelding werkt in geen geval helend. De voornaamste (en 

enige) reden voor aangifte die door de beide respondenten werd benadrukt is te voorkomen dat 

diezelfde dader ook anderen schade berokkend (Depraetere et al., 2022, 105).  
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Concreet wijzen de resultaten uit dat slachtoffers van SGG voornamelijk nood hebben aan warmte, 

genegenheid, begrip en een luisterend oor. Het is van belang dat LGBTQIA+-sensitieve hulpverlenings- 

en jongerenorganisaties ernaar streven aan deze noden tegemoet te komen. Het is uiterst noodzakelijk 

dat zij een duidelijke tussenpositie innemen in het hulpverleningsproces door duurzame 

ondersteuning te garanderen en hen, indien het slachtoffer hier nood aan heeft, te informeren (zie 

ook Deel 5, 2.). Dergelijke organisaties moeten fungeren als een functioneel en waardevol knooppunt, 

eerder dan als ‘doorgeefluik’ of ‘doorverwijzer’. Hoewel dit deels afhankelijk is van de persoonlijkheid 

van het slachtoffer, is loutere doorverwijzing vaak onvoldoende. Daarenboven onderstrepen de 

resultaten het belang van vrijwilligheid van hulpverleners – het geeft slachtoffers een indicatie van de 

correcte motivatie van hulpverleners, wat het vertrouwen in zorg en hulpverleningsinstanties 

mogelijks verhoogt. Desalniettemin dient ook hier te worden benadrukt dat niet ieder slachtoffer in 

gelijke mate nood heeft aan een gesprek. De negatieve emoties die het praten over dergelijke ervaring 

met zich kan meebrengen (Donne et al., 2018, 196), valt niet te onderschatten.  

De onderzoeker is van mening dat de (soms eenzijdige) focus op het formeel melden of aangeven van 

de feiten ondergeschikt is aan het invullen van bovenstaande noden. Hoewel dit in de literatuur naar 

voor geschoven wordt als noodzakelijk om tot correcte hulp te komen (Seidler et al., 2018, 57),  wijzen 

de resultaten van dit onderzoek enigszins op andere mogelijkheden.  

2. Aanbevelingen voor de praktijk – Wat kan Wel Jong concreet doen?   

In het licht van de resultaten kunnen enkele concrete aanbevelingen geformuleerd worden. Gezien 

het samenwerkingsverband met Wel Jong, worden deze omschreven in functie van hun werking. Dit 

neemt echter niet weg dat ook andere LGBTQIA+-gevoelige hulpverlenings- en jongerenorganisaties 

deze aanbevelingen ter harte kunnen nemen.  

De zoektocht naar correcte en LGBTQIA+-gevoelige hulpverlening is, mede gezien het 

heteronormatieve zorglandschap, niet evident. Organisaties als Wel Jong kunnen deze zoektocht 

echter vergemakkelijken. Zo is het in eerste instantie aangewezen dat Wel Jong een toegankelijke 

sociale kaart opstelt waarin een overzicht wordt gegeven van alle LGBTQIA+-sensitieve hulpverleners 

in Vlaanderen en Brussel. Idealiter beperkt deze sociale kaart zich niet tot organisaties die zich tot  

slachtoffers van seksueel geweld richten (bv. ook LGBTQIA+-verslavingsgroepen). Dit zal zorgen  voor 

een vergemakkelijking van het informeren van slachtoffers, en geeft Wel Jong bijkomend de 

mogelijkheid deze slachtoffers (indien gewenst) gerichter door te verwijzen. Daarenboven stelt dit 

slachtoffers ook in staat gerichter op zoek te gaan naar een antwoord op hun (zorg)vraag en uit te 

zoeken bij welke (andere) organisaties hij/zij/die terechtkan.   
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In het licht van de (eventuele) doorverwijzing is het aangewezen, zelfs noodzakelijk, dat Wel Jong hier 

een duidelijke tussenpositie inneemt. De nadruk ligt op de duurzaamheid van de ondersteuning 

doorheen het hulpverleningstraject. Ook de vrijwilligheid van hulpverleners waarbij slachtoffers te 

raden kunnen gaan, of vrijblijvend ‘hun verhaal kunnen doen’ moet hierbij gegarandeerd kunnen 

worden. In dit verband dient te worden benadrukt dat Wel Jong met het safe(r) spaces project in de 

juiste richting werkt. Verhaal-onthaal is een onderdeel van het safe(r) spaces project dat sinds kort 

binnen Wel Jong werd opgestart. Het focust op het bieden van een vrijwillig, LGBTQIA-sensitief 

luisterend oor en komt bijgevolg tegemoet aan enkele van de ondervonden knelpunten. 

Tot slot werd duidelijk dat er naast LGBTQIA+-gevoeligheid ook een zekere leeftijdsgevoeligheid 

aanwezig moet zijn. Het is met andere woorden aangewezen om de doelgroep van Wel Jong (16-30 

jaar) niet over dezelfde kam te scheren en aandacht te hebben voor de verschillen in opvoeding, 

ontwikkeling en het verschil in maatschappij waarin deze zich voordeden. Ook op dit punt boekte Wel 

Jong echter reeds vooruitgang. Zo is ‘min.19’, een LGBTQIA+-organisatie gericht op 13-19 jarigen, nu 

ook een onderdeel van Wel Jong. De door de respondent beschreven generatiekloof kan met andere 

woorden vermeden worden.  

Wat de afbakening van deze leeftijdscategorieën betreft, kan op basis van de resultaten bijkomend 

gesteld worden dat Wel Jong hierin duidelijker moet communiceren. Hoewel men doelt op 

jongvolwassenen tot 30 jaar, doet de naam van de organisatie vermoeden dat het vooral om tieners 

gaat. Zo kan er in de ‘bio’ van de instagrampagina van Wel Jong bijvoorbeeld gesproken worden van 

‘jongvolwassenen’ eerder dan van ‘jongeren’, en kan er bijkomend verwezen worden naar het bestaan 

van min.19 als partnerorganisatie voor jongere LGBTQIA+-personen.  

3. Ethische reflecties  

Doorheen het onderzoeksproces botste de onderzoeker ook op ethische moeilijkheden. Gezien de 

gevoeligheid van het onderwerp en de kwetsbaarheid van de doelgroep, is zij van mening dat hierover 

moet worden gereflecteerd.  

Allereerst was het verschil in seksuele- en genderidentiteit tussen de onderzoeker (heteroseksuele 

cisvrouw) en de respondenten (niet-heteroseksuele cismannen) mogelijks van invloed op het 

verkrijgen en interpreteren van de resultaten. Als eerder gesteld diende de onderzoeker te allen tijde 

rekening te houden met het feit dat zij mogelijks beïnvloed werd door onbewuste vooroordelen over 

LGBTQIA+-personen (Lewis & Reynolds, 2021, 548). Hoewel zij zich hier ten volle van bewust was, kan 

niet gegarandeerd worden dat dit de resultaten niet beïnvloed heeft.  
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In dit verband stelden de respondenten dat de seksuele- en genderidentiteit van de onderzoeker 

belangrijk is. Hierbij werd erop gewezen dat de aanwezigheid van een LGBTQIA+-persoon het gesprek 

mogelijks vergemakkelijkt had – LGBTQIA+-personen hebben een beter begrip van de situatie waarin 

niet-heteroseksuele (cis)mannen zich bevinden. Ook ervaringen met SGG worden mogelijks anders 

begrepen. Wel werd benadrukt dat de aanwezigheid van een heteroseksuele cisvrouw, ten opzichte 

van een heteroseksuele cisman, minder dreigend is.  

Daarnaast werd in dit kwalitatief onderzoek gekeken naar de subjectieve leefwereld van de 

respondenten (cf. ervaringsonderzoek). De onderzoeker kon bijgevolg geconfronteerd worden met 

hevige emoties (bv. verdriet, schaamte), voornamelijk gezien de kwetsbaarheid van de respondenten 

(nl. seksuele minderheid) én het gevoelige onderwerp (ervaring met SGG) (Wittouck & Herkes, 2019, 

62). Hoewel niet expliciet geuit, maakten de verhalen ook langs de kant van de onderzoeker emoties 

los (Nuytiens & Scheirs, 2010, 21). De combinatie van het empathische karakter van de onderzoeker, 

en haar onvermogen om respondenten te helpen, bij te staan of oplossingen te bieden leidde enigszins 

tot frustratie. Hoewel er veel voorbereiding aan voorafging, blijven dergelijke emoties dus 

onvoorspelbaar. Wetende dat de lijn tussen menselijkheid en wetenschap (objectiviteit van de 

onderzoeker) flinterdun is (Nuytiens & Scheirs, 2010, 26), is de onderzoeker van mening dat er 

doorheen de opleiding criminologie meer aandacht mag besteed worden aan het mens(elijk) zijn van 

de onderzoeker.  

Tot slot vormde ook (het gebrek aan) wederkerigheid een struikelblok. Zoals eerder vermeld, roept het 

praten over dergelijke traumatische ervaringen vaak negatieve emoties op (Donne et al., 2018, 196). 

De aard van dit onderzoek, en het daaraan verbonden doel (diploma behalen) maakte dat de 

onderzoeker zichzelf ervan weerhield om potentiële respondenten persoonlijk aan te spreken.  

4. Aanbevelingen verder onderzoek  

De hier omschreven aanbevelingen voor verder onderzoek naar SGG binnen de LGBTQIA+-populatie 

zijn zowel gebaseerd op ervaringen van de onderzoeker als van de respondenten. Deze hebben 

voornamelijk betrekking op de aan te passen methodologie.  

In eerste instantie leverde de reeds verrichte aanpassingen (deel 3) verbetering op. Mede daarom is 

het aangeraden hier rekening mee te houden. De definiëring van SGG werd opgenomen in de 

rekruteringspost, de doelgroep werd minder specifiek omschreven en op de rekruteringspost werd 

slechts één mailadres medegedeeld. Hierbij wezen de respondenten erop dat het gebruik van een niet-

persoonlijk mailadres (bv. onderzoek@weljong.be) nog gepaster is. Voor één van hen zou het zijn 

gevoel van veiligheid en anonimiteit hebben vergroot. De andere respondent wees erop dat dergelijk 

mailadres respondenten meer duidelijkheid schept gezien zij in dit geval niet genoodzaakt zijn te 

mailto:onderzoek@weljong.be
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vermelden waarom zij naar de organisatie uitreiken – gezien de naam is dit uiteraard vanzelfsprekend. 

Aanvullend wees één van beide respondenten (Thomas) op het nut van een meer positieve insteek in 

de rekruteringspost. Door naast het gesprek over de negatieve ervaring ook uitdrukkelijk te wijzen op 

de bijdrage die zij met hun verhaal kunnen leveren, kan de responsgraad mogelijks worden verhoogd.  

Daarnaast is de onderzoeker van mening dat de rekruteringsperiode moet worden uitgebreid. Indien 

vervolgonderzoek een masterproef betreft is het aangewezen de rekrutering reeds bij aanvang van het 

academiejaar op te zetten. Gezien de kwetsbare doelgroep en het gevoelige onderwerp is het – zoals 

blijkt uit dit onderzoek – niet vanzelfsprekend respondenten te vinden. Het vervroegd opstarten van 

de rekrutering kan ervoor zorgen dat zowel respondenten als onderzoeker meer tijd en ruimte hebben 

om onderling te communiceren, informatie te vragen en (uiteindelijk) een gesprek vast te leggen. 

Bovendien kunnen tekortkomingen (bv. gebrekkige definiëring SGG) op die manier tijdig opgemerkt 

en aangepast worden. Wel Jong kan hierin een cruciale rol spelen.  

Zo stelt de onderzoeker dat Wel Jong in dit geval een duidelijkere tussenpositie moet innemen in het 

rekruteringsproces. Gezien hun online bereik (hoogstwaarschijnlijk) veel groter is dan dat van reguliere 

studenten, is het aangewezen de communicatie veeleer via hun kanalen te laten verlopen. Het 

systematisch delen van de rekruteringsposts vanuit de organisatie leidt vermoedelijk tot meer bereik 

en eventueel tot meer reactie. Ditzelfde geldt voor het contact met andere organisaties 

(SGG/LGBTQIA+) en mediafiguren (bv. LGBTQIA+ influencers). Het zou de non-respons, van zowel 

organisaties en mediafiguren als potentiële respondenten, kunnen verkleinen.   

Eén van beide respondenten wees op het belang van een grotere integratie van de onderzoeker in de 

organisatie. Hij stelt dat het makkelijker is om ‘mensen te ronselen’ op evenementen die Wel Jong 

organiseert. Gezien het emotioneel geladen thema kan persoonlijk contact de drempel tot deelname 

verkleinen. Bovendien kunnen respondenten elkaar op die manier ook aansporen deel te nemen aan 

dergelijke studies. Het is met andere woorden aangewezen (vanaf de aanvang van het onderzoek) 

meer persoonlijk contact tussen de onderzoeker en potentiële respondenten mogelijk te maken.  

Tot slot wil de onderzoeker nogmaals de nadruk leggen op het belang van (vervolg)onderzoek naar 

seksueel slachtofferschap van niet-heteroseksuele mannen. Gezien de beperkte omvang van dit 

thesisonderzoek moest de doelgroep concreet worden afgebakend. Bijgevolg werden enkele 

karakteristieken en/of groepen binnen de LGBTQIA-populatie geweerd uit dit onderzoek. Zo vormt 

onderzoek naar SGG ten aanzien van niet-heteroseksuele adolescente transmannen een volwaardig 

en afzonderlijk te onderzoeken thema. Daarenboven liet de omvang van dit onderzoek niet toe ook 

aandacht te hebben voor niet-heteroseksuele cis- en/of transmannen die zich op een (bijkomend) 

kruispunt van kwetsbaarheid bevinden (bv. andere etnische achtergrond).  
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5. Conclusie  

De aandacht voor (slachtofferschap van) seksueel grensoverschrijdend gedrag steeg de voorbije jaren 

aanzienlijk (bv. Brinckman & Droeven, 2021; Heymans & Verstraete, 2021). Ongeacht het feit dat het 

thema reeds enkele jaren uitgebreid aan bod komt in het maatschappelijk debat, blijft 

(gendergevoelig) onderzoek naar seksueel slachtofferschap in België schaars (Keygnaert et al., 2021; 

Schapansky et al., 2021). Ook ligt de focus vaak op vrouwelijke slachtoffers (Depraetere et al., 2020) 

en heeft men zelden aandacht voor verschil in seksuele- en genderidentiteit en/of oriëntatie van 

(mannelijke) slachtoffers (Hequembourg et al., 2015). Daarenboven wordt in bestaand onderzoek 

voornamelijk nagegaan of slachtoffers het incident al dan niet melden en/of aangeven, maar blijven 

de noden die zij ervaren om die stap alsnog te zetten nog al te vaak onderbelicht (Menning & Holtzman, 

2014). 

Dit onderzoek trachtte deze leemte enigszins op te vullen. In samenwerking met Wel Jong vzw werd 

dieper ingegaan op de ervaring van niet-heteroseksuele, adolescente cismannen die reeds 

geconfronteerd werden met hands-on en/of hands-off (Schapansky et al., 2021) seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Het doel bestond eruit te bepalen welke drempels (en noden) slachtoffers 

ervaren er met anderen over te spreken, er melding van te maken en/of er aangifte van te doen bij de 

politie. De resultaten bieden de mogelijkheid  concreet te omschrijven hoe (organisaties als) Wel Jong 

hieraan tegemoet kan komen en zo optimale slachtofferhulp kan bieden.  

Uit de (exploratieve) resultaten blijkt duidelijk dat ervaringen met seksueel grensoverschrijdend 

gedrag traumatisch en uiterst persoonlijk zijn. Ook de manier waarop slachtoffers hiermee omgaan en 

hierover in gesprek treden kunnen sterk van elkaar verschillen. Bijkomend blijkt dat niet-

heteroseksuele (cis)mannelijke slachtoffers die hulp zoeken vaak terechtkomen in een 

heteronormatief en kostelijk zorg- en hulpverleningslandschap. De (gefragmenteerde) zoektocht leidt 

ertoe dat het verhaal steeds herhaalt moet worden en de negatieve gevoelens alsmaar terugkeren. 

Daarnaast lijken organisaties zelden aan te sluiten op zowel gender als leeftijd van het slachtoffer – 

desalniettemin kan Wel Jong hier zeker de uitzondering op de regel zijn. Wat de aangiftebereidheid 

betreft overheersen gevoelens van straffeloosheid en een bijzonder laag vertrouwen in de Belgische 

politiediensten. Slachtoffers vrezen bijkomend dat ze zullen stuiten op onbegrip, ongeloof, homofobe 

of inadequate reacties, stigmatisering en secundaire victimisatie. Bovendien wordt zowel het 

meldings- als het aangiftegedrag van niet-heteroseksuele adolescente cismannen in sterke mate 

bemoeilijkt door gevoelens van schaamte, angst, schuld en onzekerheid – deze hangen doorgaans 

samen met het ‘man’ en het ‘niet-hetero’ zijn.  
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Tenslotte komt uit dit onderzoek voldoende naar voor kan aan de hand van dit onderzoek gesteld 

worden dat de reeds geleverde inspanningen van Wel Jong de juiste kant opgaan. Als organisatie 

hanteren zij een duidelijke en correcte visie op zowel LGBTQIA+-jongeren als seksueel slachtofferschap 

en beschikken zij over de noodzakelijke basis om tegemoet te komen aan de beschreven noden. Wel 

Jong kan een krachtige positie innemen in het invullen van die noden. Dit kan er op haar beurt toe 

bijdragen dat de drempels (tot melding/aangifte) weldegelijk verlaagd worden en slachtoffers 

bovendien sneller, effectiever en efficiënter bij de correcte, noodzakelijk zorg- of hulpverlening 

terechtkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Referentielijst   

Altinisik, B. (2021, augustus 3). DE STRIJD TEGEN SEKSUEEL GEWELD: HERVORMING VAN HET 

SEKSUEEL STRAFRECHT. Van Steenbrugge - advocaten. https://vsadvocaten.be/de-strijd-

tegen-seksueel-geweld-hervorming-van-het-seksueel-strafrecht/ 

Amnesty International. (2020). Dossier seksueel geweld in België 2020. https://www.amnesty-

international.be/sites/default/files/bijlagen/amnesty-international_dossier-seksueel-geweld-

in-belgie-2020_2.pdf 

Bakker, F., de Graaf, H., de Haas, S., Kedde, H., Kruijer, H., & Wijsen, C. (2009). Seksuele gezondheid in 

Nederland 2009 (Onderzoeksrapport Nr. EPI031). Rutgers Nisso Groep. 

https://fiom.nl/sites/default/files/files/RNG_rapport-seksuele-gezondheid-in-nederland-

2009.pdf 

Balsam, K., Rothblum, E., & Beauchaine, T. (2005). Victimization Over the Life Span: A Comparison of 

Lesbian, Gay, Bisexual, and Heterosexual Siblings. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 73, 477–487. https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.3.477 

Bauermeister, J. A., Giguere, R., Carballo-Diéguez, A., Ventuneac, A., & Eisenberg, A. (2010). 

Perceived Risks and Protective Strategies Employed by Young Men Who Have Sex With Men 

(YMSM) When Seeking Online Sexual Partners. Journal of Health Communication, 15(6), 679–

690. https://doi.org/10.1080/10810730.2010.499597 

Bertling, L., Mack, A., Vonk, H., & Timmermans, M. (2017). Slachtoffers van zedenmisdrijven: Een 

verkenning van de overwegingen  voor contact met politie en/of  hulpverlening (p. 120) 

[Eindrapport]. Regioplan Beleidsonderzoek. 

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/2277 

Boyon, N. (2021). LGBT+ Pride 2021 Global Survey points to a generation gap around gender identity 

and sexual attraction. Ipsos. https://www.ipsos.com/en/lgbt-pride-2021-global-survey-

points-generation-gap-around-gender-identity-and-sexual-attraction 



54 
 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

Brinckman, B., & Droeven, V. (2021). De zaak-De Pauw, het proces dat niemand wou. De Standaard. 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211008_97602543 

Buysse, A., Enzlin, P., Lievens, J., T’Sjoen, G., Van Houtte, M., Vermeersch, H., Dewaele, A., Caen, M., 

Elaut, E., Hellemans, S., Hendrickx, L., Pinxten, W., Symons, K., Vandamme, J., Van 

Houdenhove, E., Van Caenegem, E., Wierckx, K., Vermeire, K., dos Santos Santiago, A., … 

Brants, S. (2014). Sexpert: Seksuele gezondheid in Vlaanderen: valorisatierapport [Valorisatie 

rapport]. Academia Press. http://hdl.handle.net/1854/LU-5752551 

Buysse, A., & Hellemans, S. (2013). Seksueel grensoverschreidend gedrag. In A. Buysse, M. Caen, A. 

Dewaele, P. Enzlin, J. Lievens, G. T’Sjoen, M. Van Houtte, & H. Vermeersch, Sekspert: 

Seksuele gezondheid in Vlaanderen (pp. 217–240). Academia Press. 

Byn, L. (2021). De rol van seksuele scripts in seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maklu. 

https://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789046611289 

Capon, F. (2021, november 21). Schamper | Meldet: Aanranding en seksuele intimidatie in Gent. 

Schamper. https://www.schamper.ugent.be/editie/626/artikel/meldet-aanranding-en-

seksuele-intimidatie-in-gent 

Categories. (2021, januari 26). Meldet.Org. https://meldet.org/categories/ 

Christie, N. (1986). The Ideal Victim. In E. A. Fattah (Red.), From Crime Policy to Victim Policy: 

Reorienting the Justice System (pp. 17–30). Palgrave Macmillan UK. 

https://doi.org/10.1007/978-1-349-08305-3_2 

Cijfers over seksueel misbruik in België | Sensoa. (2021). Sensoa. https://www.sensoa.be/seksueel-

grensoverschrijdend-gedrag-bij-jongeren-en-volwassenen-feiten-en-cijfers 

Cisgender – APA Dictionary of Psychology. (2020). American Psychological Association. 

https://dictionary.apa.org/cisgender 



55 
 

Davies, M. (2002). Male sexual assault victims: A selective review of the literature and implications 

for support services. Aggression and Violent Behavior, 7(3), 203–214. 

https://doi.org/10.1016/S1359-1789(00)00043-4 

de Haas, S. (2012). Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in 

Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 2(36), 136–145. 

De Schrijver, L., Fomenko, E., Krahé, B., Dewaele, A., Harb, J., Janssen, E., Motmans, J., Roelens, K., 

Beken, T. V., & Keygnaert, I. (2022). An Assessment of the Proportion of LGB+ Persons in the 

Belgian Population, their Identification as Sexual Minority, Mental Health and Experienced 

Minority Stress (pp. 1–25) [Preprint]. BMC public health. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-

1358200/v1 

Decorte, T., & Zaitch, D. (2018). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (5de dr.). 

Acco. http://hdl.handle.net/1854/LU-8086679 

Denys, E. (2020). Awel je uitdagingen te baas! Over het afstemmen van een hulp-en informatielijn op 

jongens. Awel. 

https://cdn.nimbu.io/s/wiwrlkx/assets/1642676309156/Awel%20jongens%20%281%29.pdf 

Depraetere, J., Keygnaert, I., & Vandeviver, C. (2022). To report or not to report? Aangiftebereidheid 

van slachtoffers van seksueel geweld in België. In S. De Kimpe, J. Janssen, P. Struf, & J. Winter 

(Red.), Zedenzaken (Vol. 1–11). Gompel & Svacina. 

Depraetere, J., Vandeviver, C., Vander Beken, T., & Keygnaert, I. (2018). Nood aan een kritisch 

Interpretatieve synthese: Genderverschillen in prevalentiecijfers van seksueel geweld 

gekaderd. Panopticon, 5(39), 389–406. 

Depraetere, J., Vandeviver, C., Vander Beken, T., & Keygnaert, I. (2020). Big Boys Don’t Cry: A Critical 

Interpretive Synthesis of Male Sexual Victimization. Trauma, Violence, & Abuse, 21(5), 991–

1010. https://doi.org/10.1177/1524838018816979 

Donne, M. D., DeLuca, J., Pleskach, P., Bromson, C., Mosley, M. P., Perez, E. T., Mathews, S. G., 

Stephenson, R., & Frye, V. (2018). Barriers to and Facilitators of Help-Seeking Behavior 



56 
 

Among Men Who Experience Sexual Violence. American Journal of Men’s Health, 12(2), 189–

201. https://doi.org/10.1177/1557988317740665 

Dworkin, E. R., Krahé, B. & Zinzow, H. (2021). The global prevalence of sexual assault: A systematic 

review of international research since 2010. Psychology of Violence, 11(5), 497–508. 

http://dx.doi.org/10.1037/vio0000374 

Eisenberg, M. E., Lust, K., Mathiason, M. A., & Porta, C. M. (2021). Sexual Assault, Sexual Orientation, 

and Reporting Among College Students. Journal of Interpersonal Violence, 36(1–2), 62–82. 

https://doi.org/10.1177/0886260517726414 

El Bakkali, L. (2021, maart 10). Drie jongeren die verdacht worden van dood homoseksuele man al 

bekend bij politie: ‘Veelvoorkomend verhaal’ [Nieuwsbericht]. vrtnws.be. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/10/drie-jongeren-die-betrokken-zouden-zijn-bij-de-

dood-van-een-homo/ 

Federale Politie. (2018). Veiligheidsmonitor 2018 [Tabellenrapport]. Federale politie DGR - informatie 

en ICT. http://www.moniteurdesecurite.policefederale. be/assets/pdf/2018/reports/FEDER A 

AL _NL .pdf 

Fomenko, E., Baert, S., & Keygnaert, I. (2021). Zorgcentra na Seksueel Geweld: Jaarrapport 2020 

[Jaarrapport]. Universiteit Gent. Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg. International 

Centre for Reproductive Health. 

Hequembourg, A. L., Parks, K. A., Collins, R. L., & Hughes, T. L. (2015). Sexual Assault Risks Among Gay 

and Bisexual Men. The Journal of Sex Research, 52(3), 282–295. 

https://doi.org/10.1080/00224499.2013.856836 

Het Roze Huis—Regenbooggemeenschap Antwerpen. (z.d.). Het Roze Huis. Geraadpleegd 10 februari 

2022, van https://www.hetrozehuis.be/nl/ 

Heymans, P., & Verstraete, J. (2021, juni 18). Kunstenaar Jan Fabre voor de rechter voor geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag [Nieuwsbericht]. VRT NWS. 



57 
 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/28/kunstenaar-jan-fabre-voor-de-rechter-voor-

geweld-pesterijen-of/ 

Hillman, R. J., O’Mara, N., Taylor-Robinson, D., & Harris, J. R. W. (1990). Medical and social aspects of 

sexual assault of males: A survey of 100 victims. British Journal of General Practice, 3. 

Hospers, H. J., Kok, G., Harterink, P., & de Zwart, O. (2005). A new meeting place: Chatting on the 

Internet, e-dating and sexual risk behaviour among Dutch men who have sex with men. AIDS, 

19(10), 1097–1101. https://doi.org/10.1097/01.aids.0000174457.08992.62 

Jackson, C., & Newall, M. (2018). The #MeToo Movement: One Year Later (p. 20). Ipsos. 

https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/MeToo-Movement 

Jacques-Tiura, A. J., Abbey, A., Parkhill, M. R., & Zawacki, T. (2007). Why Do Some Men Misperceive 

Women’s Sexual Intentions More Frequently Than Others Do? An Application of the 

Confluence Model. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(11), 1467–1480. 

https://doi.org/10.1177/0146167207306281 

Kanuga, M., & Rosenfeld, W. D. (2004). Adolescent sexuality and the internet: The good, the bad, and 

the URL. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 17(2), 117–124. 

https://doi.org/10.1016/j.jpag.2004.01.015 

Keygnaert, I., De Schrijver, L., Cismaru Inescu, A., Schapansky, E., Nobels, A., Hahaut, B., Stappers, C., 

De Bauw, Z., Lemonne, A., Renard, B., Weewauters, M., Nisen, L., Vander Beken, T., & 

Vandeviver, C. (2021). UN-MENAMAIS - Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude 

and Impact of Sexual Violence in Belgium. Belgian Science Policy Office. 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/264402 

Krahé, B., Berger, A., Vanwesenbeeck, I., Bianchi, G., Chliaoutakis, J., Fernandez-Fruetez, AA., Fuertes, 

A., Matos, M., Hadjigeorgiou, E., Haller, B., Hellemans, S., Izdebski, Z., Kouta, C., Meijnckens, 

D., Murauskiene, L., Papadakaki, M., Ramiro, L., Reis, M., Symons, K., & Zygadło, A. (2015). 

Prevalence and correlates of young people’s sexual aggression perpetration and victimisation 



58 
 

in 10 European countries: A multi-level analysis. Culture Health & Sexuality, 8. 

https://doi.org/10.1080/13691058.2014.989265 

Krahé, B., Tomaszewska, P., Kuyper, L., & Vanwesenbeeck, I. (2014). Prevalence of sexual aggression 

among young people in Europe: A review of the evidence from 27 EU countries. Aggression 

and Violent Behavior, 19(5), 545–558. https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.07.005 

Lewis, C., & Reynolds, N. (2021). Considerations for conducting sensitive research with the LGBTQIA+ 

communities. International Journal of Market Research, 63(5), 544–551. 

https://doi.org/10.1177/14707853211030488 

Masho, S. W., & Alvanzo, A. (2010). Help-Seeking Behaviors of Men Sexual Assault Survivors. 

American Journal of Men’s Health, 4(3), 237–242. 

https://doi.org/10.1177/1557988309336365 

McGraw, L. K., Tyler, K. A., & Simons, L. G. (2020). Risk Factors for Sexual Assault of Heterosexual and 

Sexual Minority College Women. Journal of Interpersonal Violence. 

https://doi.org/10.1177/0886260520976224 

McLean, I. A. (2013). The male victim of sexual assault. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & 

Gynaecology, 27(1), 39–46. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.006 

Meldet.org. (2021). Meldet.Org. https://meldet.org/ 

Menning, C. L., & Holtzman, M. (2014). Processes and Patterns in Gay, Lesbian, and Bisexual Sexual 

Assault: A Multimethodological Assessment. Journal of Interpersonal Violence, 29(6), 1071–

1093. https://doi.org/10.1177/0886260513506056 

Montz, B. (2021). Acronyms Explained. OutRight Action International. 

https://outrightinternational.org/print/content/acronyms-explained 

Mulder, E., & Bosma, A. (2018). ‘Als je echt verkracht bent, doe je morgen aangifte’: Reacties op een 

non-stereotypische #MeToo–casus. PROCES, 97(4), 237–251. 

https://doi.org/10.5553/PROCES/016500762018097004002 



59 
 

Murphy-Oikonen, J., & Egan, R. (2022). Sexual and Gender Minorities: Reporting Sexual Assault to the 

Police. Journal of Homosexuality, 69(5), 773–795. 

https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1892402 

Nightingale, S. D. (2021). Campus Climate and the Sexual Assault Victimization of LGBQ College 

Students. Journal of Homosexuality. https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1938466 

Nuytiens, A., & Scheirs, V. (2010). Etnografisch onderzoek en emoties: Over de (on)verenigbaarheid 

van mens en wetenschap. Panopticon, 32, 21–38. 

OECD. (2019). Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators. OECD Publishing. 

https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en 

Okur, P., van der Knaap, L. M., & Bogaerts, S. (2016). Ethnic differences in help-seeking behaviour 

following child sexual abuse: A multi-method study. Culture, Health & Sexuality, 18(1), 99–

111. https://doi.org/10.1080/13691058.2015.1062144 

Richardson, H. B., Armstrong, J. L., Hines, D. A., & Reed, K. M. P. (2015). Sexual Violence and Help-

Seeking Among LGBQ and Heterosexual College Students. Partner Abuse, 6(1), 29–46. 

https://doi.org/10.1891/1946-6560.6.1.29 

Robert, L., Vander Beken, T., & Vermeulen, G. (2018). Tussen Hollywood en Marcinelle: Van seksueel 

grensoverschrijdend  gedrag tot seksuele delinquentie. Panopticon, 5(39), 385–406. 

Rothman, E. F., Exner, D., & Baughman, A. L. (2011). The Prevalence of Sexual Assault Against People 

Who Identify as Gay, Lesbian, or Bisexual in the United States: A Systematic Review. Trauma, 

Violence, & Abuse, 12(2), 55–66. https://doi.org/10.1177/1524838010390707 

Schapansky, E., Depraetere, J., & Keygnaert, I. (2021). Seksueel geweld in België: Aard, omvang en 

risicofactoren van slachtofferschap van seksueel geweld in een nationaal representatieve 

bevolkingssteekproef. 23. 

Seidler, Y., van den Heerik, A., van San, M., de Boom, J., & van Leeuwen, R. (2018). Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven: Een belevingsonderzoek onder 

het uitgaanspubliek (p. 85). Risbo BV. 



60 
 

Sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid | Sensoa. (2021). Sensoa. 

https://www.sensoa.be/wie-is-sensoa 

Small, M. L. (2009). `How many cases do I need?’: On science and the logic of case selection in field-

based research. Ethnography, 10(1), 5–38. https://doi.org/10.1177/1466138108099586 

Smith, S. G., Zhang, X., Basile, K. C., Merrick, M. T., Wang, J., Kresnow, M., & Chen, J. (2018). The 

National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2015 Data Brief—Updated Release (p. 

32). GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and 

Prevention. 

Stermac, L., Sheridan, P. M., Davidson, A., & Dunn, S. (1996). Sexual Assault of Adult Males. Journal of 

Interpersonal Violence, 11(1), 52–64. https://doi.org/10.1177/088626096011001004 

Struckman-Johnson, C., & Struckman-Johnson, D. (1992). Acceptance of male rape myths among 

college men and women. Sex Roles: A Journal of Research, 27(3–4), 85–100. 

https://doi.org/10.1007/BF00290011 

Unieke Europese resultaten over holebi’s & transgenders. | holebi.info. (2019). holebi.info. 

http://www.holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=17517 

van Berlo, W., & van Beek, I. (2019). Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld: Feiten en 

cijfers (p. 16) [Factsheet]. Rutgers Nisso Groep & movisie. 

https://www.movisie.nl/publicatie/whitepaper-seksuele-grensoverschrijding-seksueel-

geweld 

Van Haute, M. (2016). Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij holibi’s in Vlaanderen. Een 

exploratieve kwalitatieve studie [Masterproef]. Universiteit Gent. 

van Lisdonk, J., & Nikkelen, S. (2017). Seksuele oriëntatie. In H. de Graaf & W. Ciel, Seksuele 

gezondheid in Nederland (Vol. 4, pp. 52–64). Rutgers. https://rutgers.nl/wp-

content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf 



61 
 

van Minnen, A., & Bicanic, I. (2019). Jongens en mannen als slachtoffer van seksueel geweld. 

PsyXpert, 1. http://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/jongens-en-mannen-als-

slachtoffer-van-seksueel-geweld 

Van Ouytsel, J., & Dhoest, A. (2022). The prevalence, context and perceptions of sexting among non-

heterosexual men from various generations in Belgium. Computers in Human Behavior, 126, 

107031. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107031 

Vandendriessche, K., Steenberghs, E., Matheve, A., Geogres, A., & De Marez, L. (2020). Digimeter 

2020: Digitale trends in Vlaanderen. Imec. https://www.imec.be/sites/default/files/inline-

files/DIGIMETER2020.pdf 

Vansteenkiste, A. (2020). À LA RECHERCHE DE LA BONNE PORTE Over kwetsbare Brusselse jongeren, 

hun  beroepstoekomst en de nood aan een duurzame plaats op de arbeidsmarkt 

[Masterproef]. Vrije Universiteit Brussel. 

https://www.wetenschapswinkel.be/publicaties/over-kwetsbare-brusselse-jongeren-hun-

beroepstoekomst-en-de-nood-aan 

Vearnals, S., & Campbell, T. (2001). Male victims of male sexual assault: A review of psychological 

consequences and treatment. Sexual and Relationship Therapy, 16(3), 279–286. 

https://doi.org/10.1080/14681990123228 

Walsh, K., Choo, T.-H., Wall, M., Hirsch, J. S., Ford, J., Santelli, J. S., Gilbert, L., Thompson, M. P., 

Reardon, L., & Mellins, C. A. (2020). Repeat Sexual Victimization During College: Prevalence 

and Psychosocial Correlates. Psychology of Violence, 10(6), 676–686. 

https://doi.org/10.1037/vio0000339 

Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht (1), Pub. 

L. No. 86, Belgisch Staatsblad 25785 (2022). 

https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/03/30_1.pdf#Page23 

Wij zijn Wel Jong! (z.d.). Geraadpleegd 10 februari 2022, van https://www.weljong.be/ 



62 
 

Wittouck, C., & Herkes, G. (2019). De emotionele beleving van kwalitatief onderzoekers bij onderzoek 

naar kwetsbare groepen en gevoelige thema’s. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 9(3), 

62–92. https://doi.org/10.5553/TCC/221195072019009003005 

Wouters, K., Loyens, K., Maesschalck, J., & Schrijver, A. D. (2014). Morele dilemma’s bij 

criminologisch onderzoek. Panopticon, 35(4), 313–335. 

 



63 

 

Bijlagen  

Bijlage 1: Geïnformeerde toestemming  

Exemplaar voor de deelnemer 

Titel van de studie: Kwalitatief onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 

adolescente, niet-heteroseksuele cisgender mannen.  

Onderzoeksinstelling: KU Leuven / Vrije Universiteit Brussel  

Ethisch comité: Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven 

Onderzoekers:  

Lara Wuyts, Master Seksuologie, lara.wuyts@student.kuleuven.be 

Anna Marie Vansteenkiste, Master Criminologie, anna.marie.vansteenkiste@vub.be  

Promotoren:  

Paul Enzlin, paul.enzlin@kuleuven.be 

Yana Jaspers, yana.jaspers@vub.be 

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen 

Inleiding 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de ervaring van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag tijdens de adolescentie (16-30 jaar) van Nederlandstalige niet-

heteroseksuele cisgender mannen (16-30 jaar). Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan gezien 

worden als gedrag dat seksueel van aard is en over de persoonlijke grenzen van iemand gaat. Binnen 

dit onderzoek wordt enerzijds onderzocht wat de gevolgen zijn van het seksueel slachtofferschap op 

uw seksuele en relationele ontwikkeling en beleving. Anderzijds wordt gekeken naar de door u ervaren 

drempels in het praten over seksueel slachtofferschap. Om u te helpen beslissen of u al dan niet aan 

deze studie wenst deel te nemen, willen we u vragen even de tijd te nemen om onderstaande 

informatie voor deelnemers door te nemen, zodat u een welbewuste beslissing kunt nemen. Dit wordt 

een “geïnformeerde toestemming” genoemd. 

Wij vragen u de volgende pagina’s met informatie aandachtig te lezen. Hebt u vragen, dan kan u 

terecht bij de onderzoekers.  

mailto:lara.wuyts@student.kuleuven.be
mailto:anna.marie.vansteenkiste@vub.be
mailto:paul.enzlin@kuleuven.be
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Dit document bestaat uit essentiële informatie die u nodig heeft voor het nemen van uw beslissing, 

uw schriftelijke toestemming en eventuele bijlagen waarin u meer details terugvindt over bepaalde 

onderdelen van de basisinformatie. 

Als u aan deze studie deelneemt, moet u weten dat: 

➢ Deze studie opgesteld is na evaluatie door het Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.  

➢ Uw deelname vrijwillig is; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Voor deelname is 

uw ondertekende toestemming nodig. Ook nadat u hebt getekend, kan u de onderzoeker laten 

weten dat u uw deelname wilt stopzetten zonder hiervoor een reden op te geven. 

➢ De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn vertrouwelijk. Bij de 

publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd. 

➢ Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de onderzoekers. 

➢ Uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Uw antwoorden of gegevens worden onder geen enkel 

beding gedeeld met derden of onbevoegden, met uitzondering van de betrokken begeleiders aan 

de KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel. 

➢ U kunt op elk gegeven moment weigeren een vraag te beantwoorden of vragen het interview te 

stoppen. Ook kan u binnen de 24u na het afnemen van het interview, verzoeken uw deelname 

en/of antwoorden te wijzigen of in te trekken. 

➢ Tijdens uw deelname aan het interview zal u onder geen enkele omstandigheid geconfronteerd 

worden met opzettelijke misleiding, aanstootgevend materiaal of ongemakken. U bent te allen 

tijde vrij om aan te geven als u iets als ongepast ervaart en bent vrij een antwoord te weigeren. 

Doelstellingen en verloop van de studie 

Deze studie heeft als doel de ervaring van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de adolescentie 

(16-30 jaar) van Nederlandstalige niet-heteroseksuele cisgender mannen (16-30 jaar) te begrijpen. 

Dit wijst op gedrag dat seksueel van aard is en over de grenzen van een persoon gaan. Enerzijds wil 

dit onderzoek nagaan welke gevolgen u ervaart van seksueel grensoverschrijdend gedrag op uw 

beleving van seksualiteit en relaties. Daarnaast wordt binnen deze studie gepeild naar de drempels 

die u ervaart in het praten over seksueel slachtofferschap en welke noden u ervaart om de drempels 

om hierover te praten te verlagen. De vraag naar dit onderzoek werd gesteld door Wel Jong vzw.  

Wij nodigen u uit om aan deze studie deel te nemen omdat u mogelijk slachtoffer geweest bent van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de adolescentie (16-30 jaar), u zelf tussen 16 en 30 jaar 

oud bent, Nederlandstalig bent en u zichzelf als niet-heteroseksueel en cisgender identificeert.   
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Aan deze studie zullen ongeveer 15 personen deelnemen. Om aan deze studie te kunnen 

deelnemen, moet u seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt hebben tijdens de 

adolescentie (16-30 jaar), u zichzelf binnen de leeftijdscategorie van 16-30 jaar bevinden, 

Nederlandstalig zijn en u zichzelf identificeren als niet-heteroseksueel en cisgender. 

De onderzoeker zal u vragen om deel te nemen aan een interview dat peilt naar de ervaring van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de adolescentie. Specifiek zal tijdens het interview 

ingegaan worden op de eventueel door u ervaren gevolgen van dit seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en de ervaren drempels in het praten over seksueel slachtofferschap. Ook zal gepeild worden 

naar de noden die u ervaart in het verlagen van deze drempels.   

Deelname aan het interview zal ongeveer 90 minuten van uw tijd in beslag nemen en het interview zal 

afgenomen worden op een plaats die voor u veilig en comfortabel aanvoelt. De locatie van het 

interview zal daarom steeds in overleg met u worden bepaald. Gezien de strikte maatregelen opgelegd 

door de federale overheid aangaande COVID-19, kan ervoor gekozen worden het interview digitaal te 

laten plaatsvinden via een gekozen communicatietool, zoals Teams.  

De interviews zullen vanaf maart 2022 van start gaan.  

Beschrijving van de risico’s en van de voordelen 

Deelname aan de studie zou een confrontatie kunnen zijn met een gevoelig thema. Indien u dit wenst, 

kan u steeds bij een zorgverlener terecht voor een ondersteunend gesprek. Contact kan opgenomen 

worden met promotor Paul Enzlin via paul.enzlin@kuleuven.be of promotor Yana Jaspers via 

yana.jaspers@vub.be. Verder kan ook contact opgenomen worden met een aantal organisaties: 

- Lumi: Lumi is er voor iedereen met vragen over gender en seksuele voorkeur. Het biedt een 

luisterend oor en is tevens ook een informatiekanaal. Lumi is een veilige plaats om te spreken 

over discriminatie. Contact opnemen kan volledig anoniem, gratis en een medewerker luistert 

zonder vooroordelen. Met Lumi kan telefonisch contact opgenomen worden via het nummer 

0800-99-533 (maandag en woensdag), maar u kan ook mailen via vragen@lumi.be of chatten 

via de website van lumi (maandag, woensdag, donderdag). 

- Safe Space vzw: Safe Space vzw is een inloophuis, die een veilige omgeving wil bieden aan 

jongeren en hun ouders. Zij zetten zich dagelijks in voor de persoonlijke/identiteits- 

ontwikkeling en de relaties van deze jongeren en hun ouders. Safe Space wil haar jongeren en 

hun ouders stimuleren om actief te participeren aan de samenleving en hen prikkelen hun 

burgerschap te bevorderen. Dit willen zij realiseren door een open ruimte aan te bieden, waar 

open dialoog en inzicht mogelijkheden zijn en jongeren en hun ouders hun horizon kunnen 

mailto:paul.enzlin@kuleuven.be
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verbreden. Safe Space vzw bevindt zich in de Kerkstraat 159 te Antwerpen. U kan steeds bij 

hen binnen wandelen. Ook kan u via een contactformulier via de website 

https://www.safespacevzw.be/contactus contact opnemen met hen.  

- PUNT.VZW: PUNT.VZW is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van 

slachtoffers die in aanraking zijn gekomen of nog steeds in contact komen met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (verkrachting, seksueel misbruik, incest, seksuele intimidatie, 

ongewenste aanrakingen, iemand die over je grenzen gaat, …). Hun slachtofferwerking 

beperkt zich voorlopig noodzakelijk tot de regio Antwerpen. Er kan steeds contact opgenomen 

worden met medewerkers van PUNT.VZW. Zij kunnen samen met u op zoek naar geschikte 

hulpverlening. De kostprijs van een kennismakingsgesprek bedraagt 20 euro, dit is eveneens 

het jaarlijks lidgeld. Contact kan opgenomen worden via mail via help@puntvzw.be of via een 

contactformulier op de website www.puntvzw.be/. 

- Tele-Onthaal: bij Tele-Onthaal kan u terecht met alles wat u bezighoudt. Er kan anoniem een 

chat gesprek opgestart worden elke avond en woensdag- en zondagnamiddag via www.tele-

onthaal.be/, ook kan een anonieme telefoongesprek aangegaan worden. Dit kan altijd op het 

nummer 106.  

- CAW: een CAW helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met 

welzijn. Ook naar een CAW kan u bellen, mailen of chatten met een hulpverlener. U kan er ook 

voor kiezen om een afspraak te maken bij het CAW zelf. Een CAW is aanwezig in verschillende 

steden, waaronder ook Gent en Antwerpen. Bij het CAW Gent kan u elke werkdag tijdens de 

kantooruren naar 0800 13 500 bellen met al uw hulpvragen. Ook kan u mailen naar de 

hulpverleners via onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be. Zij antwoorden binnen de 2 

werkdagen. U kan verder ook chatten met een hulpverlener van maandag tot en met vrijdag 

van 13u tot 17u of u kan langskomen op afspraak. Bij het CAW Antwerpen kan u telefonisch 

terecht via het nummer 03 270 31 90 tijdens de werkuren van maandag tot vrijdag. Ook kan u 

mailen via info@cawantwerpen.be of op afspraak langskomen.   

- 1712 is tevens ook een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en 

kindermishandeling. Bellen (via 1712), chatten of mailen kan met 1712 volledig anoniem en 

gratis. Chatten kan met 1712 van maandag tot donderdag van 13u tot 17u en van 18u tot 22u 

via de website https://1712.be/chat. Mailen kan via een contactformulier op de website 

https://1712.be/mail.  

- Awel: Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een 

probleem. Ook Awel kan u telefonisch bereiken via het nummer 102 elke dag van 16u tot 22u, 

behalve op zon- en feestdagen. Op woensdag en zaterdag kan u al vanaf 14u bellen. U kan ook 

een chatgesprek opstarten via de website https://www.awel.be/babbel#chat elke dag tussen 

https://www.safespacevzw.be/contactus
mailto:help@puntvzw.be
mailto:onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be
https://www.caw.be/contacteer-ons/chat/
tel:03%20270%2031%2090
mailto:info@cawantwerpen.be
https://1712.be/chat
https://1712.be/mail
https://www.awel.be/babbel#chat
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17u en 22u, behalve op zon- en feestdagen. Op woensdag en zaterdag kan dit al vanaf 16u. 

Een chatgesprek is volledig anoniem en gratis. Tot slot kan u mailen naar brievenbus@awel.be. 

Zij antwoorden binnen de week.  

- Nu praat ik erover (VK). Nu praat ik erover is een chatbox voor minderjarigen die slachtoffer 

zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Het is een initiatief van het 

vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK). Chatten is volledig gratis en kan anoniem via 

de website https://www.nupraatikerover.be op volgende momenten: Op maandag van 19u 

tot 22u, op dinsdag van 19u tot 22u, op woensdag van 14u tot 22u en op donderdag van 19u 

tot 22u. Mailen kan ook naar info@nupraatikerover.be, u kan via dit mailadres ook een 

afspraak aanvragen buiten de openingsuren.  

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw 

ervaringen, bijdragen aan het begrijpen van de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

aan een inzicht in hoe Wel Jong vzw de meldings- en aangiftebereidheid na seksueel slachtofferschap 

kan verhogen en de drempels tot spreken over seksueel slachtofferschap kan verlagen.  

Intrekking van uw toestemming 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, 

hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt 

meedoen.   

Als u wel meedoet, kan u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft 

hiervoor geen reden te geven. 

Als u aan deze studie deelneemt, vragen wij om: 

➢ Ten volle mee te werken voor een correct verloop van de studie. 

Contact 

Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in geval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan 

u contact opnemen met de onderzoekers Lara Wuyts via lara.wuyts@student.kuleuven.be en Anna 

Marie Vansteenkiste via Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be en de hoofdonderzoekers professor Paul 

Enzlin  via paul.enzlin@kuleuven.be of professor Yana Jaspers via yana.jaspers@vub.be.  

 

 

 

mailto:brievenbus@awel.be
mailto:info@nupraatikerover.be,
mailto:lara.wuyts@student.kuleuven.be
mailto:Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be
mailto:paul.enzlin@kuleuven.be
mailto:yana.jaspers@vub.be
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Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen 

met de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (ec@uzleuven.be; 016 34 86 00 (werkdagen 

tussen 10 en 11 uur). 

Titel van de studie: Kwalitatief onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 

adolescente, niet-heteroseksuele cisgender mannen.  

II Geïnformeerde toestemming 

Deelnemer 

- Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen 

en risico’s van de studie en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennisgenomen 

van het informatiedocument en de bijlagen ervan. 

- Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en indien gewenst met een door mij gekozen 

persoon te overleggen. 

- Ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen en ik heb een duidelijk antwoord 

gekregen op mijn vragen. 

- Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan 

deze studie elk moment stop te zetten of een antwoord op bepaalde vragen te weigeren. 

Daarvoor hoef ik geen reden op te geven en ik weet dat er geen nadeel voor mij kan ontstaan.  

- Ik begrijp dat er tijdens mijn deelname aan deze studie gegevens over mij zullen worden 

verzameld en dat de onderzoekers de vertrouwelijkheid van deze gegevens verzekeren 

overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving ter zake. 

Ik ga akkoord dat het interview zal worden opgenomen. De opnames worden zo snel mogelijk 

getranscribeerd en verwijderd van de laptop/smartphone. 

Ik ga wel / niet akkoord dat het interview zal worden afgenomen via een gekozen communicatietool, 

zoals Teams, en werd voldoende geïnformeerd over het gebruikte kanaal. 

Ik wil graag / Ik wil niet geïnformeerd worden over de algemene onderzoeksresultaten van de studie 

via volgend e-mailadres: 

Ik heb een exemplaar ontvangen van de informatie aan de deelnemer en de geïnformeerde 

toestemming. 

Naam, voornaam, datum en handtekening van de deelnemer 
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Onderzoeker 

Ondergetekenden Wuyts Lara en Vansteenkiste Anna Marie, onderzoekers, verklaren de benodigde 

informatie over deze studie mondeling te hebben verstrekt evenals een exemplaar van het 

informatiedocument aan de deelnemer te hebben verstrekt.  

We bevestigen dat geen enkele druk op de deelnemer is uitgeoefend om hem te doen toestemmen 

met deelname aan de studie en we zijn bereid om op alle eventuele bijkomende vragen te antwoorden. 

We bevestigen dat we werken in overeenstemming met de ethische beginselen zoals vermeld in de 

"Verklaring van Helsinki", de "Goede klinische praktijk" en de Belgische wet van 7 mei 2004 inzake 

experimenten op de menselijke persoon. 

 

Naam, voornaam, datum en handtekening van de onderzoekers 
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Titel van de studie: Kwalitatief onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 

adolescente, niet-heteroseksuele cisgender mannen. 

III Aanvullende informatie 

2: Aanvullende informatie over de bescherming en rechten van de deelnemer 

Ethisch comité 

Deze studie werd geëvalueerd door een onafhankelijk ethisch comité, namelijk EC Onderzoek UZ/KU 

Leuven, dat een gunstig advies heeft uitgebracht. De ethische comités hebben als taak de personen 

die aan studies deelnemen te beschermen.  

U dient het positief advies van de Ethische Comités in geen geval te beschouwen als een aansporing 

om deel te nemen aan deze studie. 

Vrijwillige deelname 

Aarzel niet om alle vragen te stellen die u nuttig vindt voordat u tekent. Neem de tijd om er met een 

vertrouwenspersoon over te praten, als u dit wenst. 

U heeft het recht om niet deel te nemen aan deze studie of met deze studie te stoppen zonder dat u 

hiervoor een reden hoeft te geven, zelfs al hebt u eerder toegestemd om aan deze studie deel te 

nemen. Uw beslissing zal in geen geval nadelige gevolgen hebben voor u. 

Als u aanvaardt om aan deze studie deel te nemen, ondertekent u het toestemmingsformulier. De 

onderzoeker zal dit formulier ook ondertekenen en zal zo bevestigen dat hij u de noodzakelijke 

informatie voor deze studie heeft gegeven. U zult het voor u bestemde exemplaar ontvangen. 

Kosten in verband met uw deelname 

U zult geen vergoeding krijgen voor uw deelname aan deze studie. Uw deelname zal echter voor u ook 

geen bijkomende kosten met zich meebrengen. 

Vertrouwelijkheidgarantie 

Uw deelname aan de studie betekent dat de onderzoekers gegevens over u verzamelen en gebruiken 

voor onderzoek en in het kader van wetenschappelijke en medische publicaties. 

Uw gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de Europese Algemene Verordening inzake 

Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. KU Leuven is de 

verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. 
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U hebt het recht om aan de onderzoekers te vragen welke gegevens zij over u hebben verzameld en 

waarvoor ze gebruikt worden in het kader van de studie. U hebt het recht om deze gegevens in te 

kijken en om verbeteringen te laten aanbrengen indien ze foutief zouden zijn23. 

De onderzoekers zijn verplicht om deze verzamelde gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

Dit betekent dat zij zich ertoe verbinden om uw naam nooit bekend te maken in het kader van een 

publicatie of een conferentie en dat zij uw gegevens zullen coderen (uw identiteit zal worden 

vervangen door een identificatiecode in de studie). De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten 

geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren24. 

De (gecodeerde) onderzoeksgegevens kunnen doorgegeven worden aan Belgische of andere 

regelgevende instanties, aan de ethische comités, aan andere onderzoekers en/of instellingen die 

samenwerken met de opdrachtgever. Dit gebeurt dan steeds in gecodeerde vorm.  

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de verzamelde gegevens enkel in het kader van deze studie 

te gebruiken.  

Indien u uw toestemming tot deelname aan de studie intrekt, zullen de gecodeerde gegevens die al 

verzameld waren vóór uw terugtrekking, bewaard worden. Hierdoor wordt de geldigheid van de studie 

gegarandeerd. Er zal geen enkel nieuw gegeven aan de opdrachtgever worden doorgegeven. 

Indien u vragen hebt over hoe wij uw gegevens gebruiken of uw recht op inzage, correctie, eventueel 

stopzetting van de verdere verwerking wil uitoefenen, dan kan u hiervoor steeds terecht bij de 

onderzoekers op volgend contactadres: Paul Enzlin via paul.enzlin@kuleuven.be, Yana Jaspers via 

yana.jaspers@vub.be, Lara Wuyts via lara.wuyts@student.kuleuven.be en Anna Marie Vansteenkiste 

via Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be. Indien u naderhand nog bijzondere aandachtspunten heeft of 

klacht wenst neer te leggen, kan u terecht bij het privacy team van de KU Leuven op 

privacy@kuleuven.be. 

Tot slot, indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met 

de Belgische toezichthoudende instantie die toeziet op de naleving van de grondbeginselen van de 

bescherming van persoonsgegevens: 

 
23 Deze rechten zijn bepaald door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door de Belgische Wetgeving 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en door de wet van 22 
augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 
24 De database met de resultaten van de studie zal dus geen elementen bevatten zoals uw initialen, uw geslacht en uw volledige 

geboortedatum (dd/mm/jjjj).  

mailto:paul.enzlin@kuleuven.be
mailto:yana.jaspers@vub.be
mailto:lara.wuyts@student.kuleuven.be
mailto:Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be
mailto:privacy@kuleuven.be
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De Belgische toezichthoudende instantie heet:  

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

e-mail: contact(at)apd-gba.be 

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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Exemplaar voor de onderzoeker 

Titel van de studie: Kwalitatief onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 

adolescente, niet-heteroseksuele cisgender mannen. 

Onderzoeksinstelling: KU Leuven 

Ethisch comité: Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven 

Onderzoekers: 

Lara Wuyts, Master Seksuologie, lara.wuyts@student.kuleuven.be 

Anna Marie Vansteenkiste, Master Criminologie, Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be  

Promotoren:  

Paul Enzlin, paul.enzlin@kuleuven.be 

Yana Jaspers, yana.jaspers@vub.be 

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen 

Inleiding 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de ervaring van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag tijdens de adolescentie (16-30 jaar) van Nederlandstalige niet-

heteroseksuele cisgender mannen (16-30 jaar). Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan gezien 

worden als gedrag dat seksueel van aard is en over de persoonlijke grenzen van iemand gaat. Binnen 

dit onderzoek wordt enerzijds onderzocht wat de gevolgen zijn van het seksueel slachtofferschap op 

uw seksuele en relationele ontwikkeling en beleving. Anderzijds wordt gekeken naar de door u ervaren 

drempels in het praten over seksueel slachtofferschap. Om u te helpen beslissen of u al dan niet aan 

deze studie wenst deel te nemen, willen we u vragen even de tijd te nemen om onderstaande 

informatie voor deelnemers door te nemen, zodat u een welbewuste beslissing kunt nemen. Dit wordt 

een “geïnformeerde toestemming” genoemd. 

Wij vragen u de volgende pagina’s met informatie aandachtig te lezen. Hebt u vragen, dan kan u 

terecht bij de onderzoekers.  

Dit document bestaat uit essentiële informatie die u nodig heeft voor het nemen van uw beslissing, 

uw schriftelijke toestemming en eventuele bijlagen waarin u meer details terugvindt over bepaalde 

onderdelen van de basisinformatie. 

 

mailto:lara.wuyts@student.kuleuven.be
mailto:Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be
mailto:paul.enzlin@kuleuven.be
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Als u aan deze studie deelneemt, moet u weten dat: 

➢ Deze studie opgesteld is na evaluatie door het Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.  

➢ Uw deelname vrijwillig is; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Voor deelname is 

uw ondertekende toestemming nodig. Ook nadat u hebt getekend, kan u de onderzoeker laten 

weten dat u uw deelname wilt stopzetten zonder hiervoor een reden op te geven. 

➢ De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn vertrouwelijk. Bij de 

publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd. 

➢ Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de onderzoekers. 

➢ Uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Uw antwoorden of gegevens worden onder geen enkel 

beding gedeeld met derden of onbevoegden, met uitzondering van de betrokken begeleiders aan 

de KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel. 

➢ U kunt op elk gegeven moment weigeren een vraag te beantwoorden of vragen het interview te 

stoppen. Ook kan u binnen de 24u na het afnemen van het interview, verzoeken uw deelname 

en/of antwoorden te wijzigen of in te trekken. 

➢ Tijdens uw deelname aan het interview zal u onder geen enkele omstandigheid geconfronteerd 

worden met opzettelijke misleiding, aanstootgevend materiaal of ongemakken. U bent te allen 

tijde vrij om aan te geven als u iets als ongepast ervaart en bent vrij een antwoord te weigeren. 

Doelstellingen en verloop van de studie 

Deze studie heeft als doel de ervaring van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de adolescentie 

(16-30 jaar) van Nederlandstalige niet-heteroseksuele cisgender mannen (16-30 jaar) te begrijpen. 

Dit wijst op gedrag dat seksueel van aard is en over de grenzen van een persoon gaan. Enerzijds wil 

dit onderzoek nagaan welke gevolgen u ervaart van seksueel grensoverschrijdend gedrag op uw 

beleving van seksualiteit en relaties. Daarnaast wordt binnen deze studie gepeild naar de drempels 

die u ervaart in het praten over seksueel slachtofferschap en welke noden u ervaart om de drempels 

om hierover te praten te verlagen. De vraag naar dit onderzoek werd gesteld door Wel Jong vzw.  

Wij nodigen u uit om aan deze studie deel te nemen omdat u mogelijk slachtoffer geweest bent van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de adolescentie (16-30 jaar), u zelf tussen 16 en 30 

jaar oud bent, Nederlandstalig bent en u zichzelf als niet-heteroseksueel en cisgender identificeert.   

Aan deze studie zullen ongeveer 15 personen deelnemen. Om aan deze studie te kunnen 

deelnemen, moet u seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt hebben tijdens de 
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adolescentie (16-30 jaar), u zichzelf binnen de leeftijdscategorie van 16-30 jaar bevinden, 

Nederlandstalig zijn en u zichzelf identificeren als niet-heteroseksueel en cisgender. 

De onderzoeker zal u vragen om deel te nemen aan een interview dat peilt naar de ervaring van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de adolescentie. Specifiek zal tijdens het interview 

ingegaan worden op de eventueel door u ervaren gevolgen van dit seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en de ervaren drempels in het praten over seksueel slachtofferschap. Ook zal gepeild worden 

naar de noden die u ervaart in het verlagen van deze drempels.   

Deelname aan het interview zal ongeveer 90 minuten van uw tijd in beslag nemen en het interview zal 

afgenomen worden op een plaats die voor u veilig en comfortabel aanvoelt. De locatie van het 

interview zal daarom steeds in overleg met u worden bepaald. Gezien de strikte maatregelen opgelegd 

door de federale overheid aangaande COVID-19, kan ervoor gekozen worden het interview digitaal te 

laten plaatsvinden via een gekozen communicatietool, zoals Teams.  

De interviews zullen vanaf maart 2022 van start gaan.  

Beschrijving van de risico’s en van de voordelen 

Deelname aan de studie zou een confrontatie kunnen zijn met een gevoelig thema. Indien u dit wenst, 

kan u steeds bij een zorgverlener terecht voor een ondersteunend gesprek. Contact kan opgenomen 

worden met promotor Paul Enzlin via paul.enzlin@kuleuven.be of promotor Yana Jaspers via 

yana.jaspers@vub.be. Verder kan ook contact opgenomen worden met een aantal organisaties: 

- Lumi: Lumi is er voor iedereen met vragen over gender en seksuele voorkeur. Het biedt een 

luisterend oor en is tevens ook een informatiekanaal. Lumi is een veilige plaats om te spreken 

over discriminatie. Contact opnemen kan volledig anoniem, gratis en een medewerker luistert 

zonder vooroordelen. Met Lumi kan telefonisch contact opgenomen worden via het nummer 

0800-99-533 (maandag en woensdag), maar u kan ook mailen via vragen@lumi.be of chatten 

via de website van lumi (maandag, woensdag, donderdag). 

- Safe Space vzw: Safe Space vzw is een inloophuis, die een veilige omgeving wil bieden aan 

jongeren en hun ouders. Zij zetten zich dagelijks in voor de persoonlijke/identiteits- 

ontwikkeling en de relaties van deze jongeren en hun ouders. Safe Space wil haar jongeren en 

hun ouders stimuleren om actief te participeren aan de samenleving en hen prikkelen hun 

burgerschap te bevorderen. Dit willen zij realiseren door een open ruimte aan te bieden, waar 

open dialoog en inzicht mogelijkheden zijn en jongeren en hun ouders hun horizon kunnen 

verbreden. Safe Space vzw bevindt zich in de Kerkstraat 159 te Antwerpen. U kan steeds bij 

mailto:paul.enzlin@kuleuven.be
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hen binnen wandelen. Ook kan u via een contactformulier via de website 

https://www.safespacevzw.be/contactus contact opnemen met hen.  

- PUNT.VZW: PUNT.VZW is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van 

slachtoffers die in aanraking zijn gekomen of nog steeds in contact komen met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (verkrachting, seksueel misbruik, incest, seksuele intimidatie, 

ongewenste aanrakingen, iemand die over je grenzen gaat, …). Hun slachtofferwerking 

beperkt zich voorlopig noodzakelijk tot de regio Antwerpen. Er kan steeds contact opgenomen 

worden met medewerkers van PUNT.VZW. Zij kunnen samen met u op zoek naar geschikte 

hulpverlening. De kostprijs van een kennismakingsgesprek bedraagt 20 euro, dit is eveneens 

het jaarlijks lidgeld. Contact kan opgenomen worden via mail via help@puntvzw.be of via een 

contactformulier op de website www.puntvzw.be/. 

- Tele-Onthaal: bij Tele-Onthaal kan u terecht met alles wat u bezighoudt. Er kan anoniem een 

chat gesprek opgestart worden elke avond en woensdag- en zondagnamiddag via www.tele-

onthaal.be/, ook kan een anonieme telefoongesprek aangegaan worden. Dit kan altijd op het 

nummer 106.  

- CAW: een CAW helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met 

welzijn. Ook naar een CAW kan u bellen, mailen of chatten met een hulpverlener. U kan er 

ook voor kiezen om een afspraak te maken bij het CAW zelf. Een CAW is aanwezig in 

verschillende steden, waaronder ook Gent en Antwerpen. Bij het CAW Gent kan u elke 

werkdag tijdens de kantooruren naar 0800 13 500 bellen met al uw hulpvragen. Ook kan u 

mailen naar de hulpverleners via onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be. Zij antwoorden 

binnen de 2 werkdagen. U kan verder ook chatten met een hulpverlener van maandag tot en 

met vrijdag van 13u tot 17u of u kan langskomen op afspraak. Bij het CAW Antwerpen kan u 

telefonisch terecht via het nummer 03 270 31 90 tijdens de werkuren van maandag tot 

vrijdag. Ook kan u mailen via info@cawantwerpen.be of op afspraak langskomen.   

- 1712 is tevens ook een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en 

kindermishandeling. Bellen (via 1712), chatten of mailen kan met 1712 volledig anoniem en 

gratis. Chatten kan met 1712 van maandag tot donderdag van 13u tot 17u en van 18u tot 

22u via de website https://1712.be/chat. Mailen kan via een contactformulier op de website 

https://1712.be/mail.  

- Awel: Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een 

probleem. Ook Awel kan u telefonisch bereiken via het nummer 102 elke dag van 16u tot 

22u, behalve op zon- en feestdagen. Op woensdag en zaterdag kan u al vanaf 14u bellen. U 

kan ook een chatgesprek opstarten via de website https://www.awel.be/babbel#chat elke 

https://www.safespacevzw.be/contactus
mailto:help@puntvzw.be
mailto:onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be
https://www.caw.be/contacteer-ons/chat/
tel:03%20270%2031%2090
mailto:info@cawantwerpen.be
https://1712.be/chat
https://1712.be/mail
https://www.awel.be/babbel#chat
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dag tussen 17u en 22u, behalve op zon- en feestdagen. Op woensdag en zaterdag kan dit al 

vanaf 16u. Een chatgesprek is volledig anoniem en gratis. Tot slot kan u mailen naar 

brievenbus@awel.be. Zij antwoorden binnen de week.  

- Nu praat ik erover (VK). Nu praat ik erover is een chatbox voor minderjarigen die slachtoffer 

zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Het is een initiatief van het 

vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK). Chatten is volledig gratis en kan anoniem via 

de website https://www.nupraatikerover.be op volgende momenten: Op maandag van 19u 

tot 22u, op dinsdag van 19u tot 22u, op woensdag van 14u tot 22u en op donderdag van 19u 

tot 22u. Mailen kan ook naar info@nupraatikerover.be, u kan via dit mailadres ook een 

afspraak aanvragen buiten de openingsuren.  

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw 

ervaringen, bijdragen aan het begrijpen van de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

aan een inzicht in hoe Wel Jong vzw de meldings- en aangiftebereidheid na seksueel slachtofferschap 

kan verhogen en de drempels tot spreken over seksueel slachtofferschap kan verlagen.  

Intrekking van uw toestemming 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, 

hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt 

meedoen.   

Als u wel meedoet, kan u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft 

hiervoor geen reden te geven. 

Als u aan deze studie deelneemt, vragen wij om: 

➢ Ten volle mee te werken voor een correct verloop van de studie. 

Contact 

Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in geval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan 

u contact opnemen met de onderzoekers Lara Wuyts via lara.wuyts@student.kuleuven.be en Anna 

Marie Vansteenkiste via Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be en de hoofdonderzoekers professor Paul 

Enzlin  via paul.enzlin@kuleuven.be of professor Yana Jaspers via yana.jaspers@vub.be. 

 

 

mailto:brievenbus@awel.be
mailto:info@nupraatikerover.be,
mailto:lara.wuyts@student.kuleuven.be
mailto:paul.enzlin@kuleuven.be
mailto:yana.jaspers@vub.be
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Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen 

met de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (ec@uzleuven.be; 016 34 86 00 (werkdagen 

tussen 10 en 11 uur) 

Titel van de studie: Kwalitatief onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 

adolescente, niet-heteroseksuele cisgender mannen. 

II Geïnformeerde toestemming 

Deelnemer 

- Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen 

en risico’s van de studie en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennisgenomen 

van het informatiedocument en de bijlagen ervan. 

- Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en indien gewenst met een door mij gekozen 

persoon te overleggen. 

- Ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen en ik heb een duidelijk antwoord 

gekregen op mijn vragen. 

- Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan 

deze studie elk moment stop te zetten of een antwoord op bepaalde vragen te weigeren. 

Daarvoor hoef ik geen reden op te geven en ik weet dat er geen nadeel voor mij kan ontstaan.  

- Ik begrijp dat er tijdens mijn deelname aan deze studie gegevens over mij zullen worden 

verzameld en dat de onderzoekers de vertrouwelijkheid van deze gegevens verzekeren 

overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving ter zake. 

Ik ga akkoord dat het interview zal worden opgenomen. De opnames worden zo snel mogelijk 

getranscribeerd en verwijderd van de laptop/smartphone. 

Ik ga wel / niet akkoord dat het interview zal worden afgenomen via een gekozen communicatietool, 

zoals Teams, en werd voldoende geïnformeerd over het gebruikte kanaal. 

Ik wil graag / Ik wil niet geïnformeerd worden over de algemene onderzoeksresultaten van de studie 

via volgend e-mailadres: 

Ik heb een exemplaar ontvangen van de informatie aan de deelnemer en de geïnformeerde 

toestemming. 

Naam, voornaam, datum en handtekening van de deelnemer 
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Onderzoeker 

Ondergetekenden Wuyts Lara en Vansteenkiste Anna Marie, onderzoekers, verklaren de benodigde 

informatie over deze studie mondeling te hebben verstrekt evenals een exemplaar van het 

informatiedocument aan de deelnemer te hebben verstrekt. 

We bevestigen dat geen enkele druk op de deelnemer is uitgeoefend om hem te doen toestemmen 

met deelname aan de studie en we zijn bereid om op alle eventuele bijkomende vragen te antwoorden. 

We bevestigen dat we werken in overeenstemming met de ethische beginselen zoals vermeld in de 

"Verklaring van Helsinki", de "Goede klinische praktijk" en de Belgische wet van 7 mei 2004 inzake 

experimenten op de menselijke persoon. 

Naam, voornaam, datum en handtekening van de onderzoekers 
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Titel van de studie: Kwalitatief onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 

adolescente, niet-heteroseksuele cisgender mannen. 

III Aanvullende informatie 

2: Aanvullende informatie over de bescherming en rechten van de deelnemer 

Ethisch comité 

Deze studie werd geëvalueerd door een onafhankelijk ethisch comité, namelijk EC Onderzoek UZ/KU 

Leuven, dat een gunstig advies heeft uitgebracht. De ethische comités hebben als taak de personen 

die aan studies deelnemen te beschermen.  

U dient het positief advies van de Ethische Comités in geen geval te beschouwen als een aansporing 

om deel te nemen aan deze studie. 

Vrijwillige deelname 

Aarzel niet om alle vragen te stellen die u nuttig vindt voordat u tekent. Neem de tijd om er met een 

vertrouwenspersoon over te praten, als u dit wenst. 

U heeft het recht om niet deel te nemen aan deze studie of met deze studie te stoppen zonder dat u 

hiervoor een reden hoeft te geven, zelfs al hebt u eerder toegestemd om aan deze studie deel te 

nemen. Uw beslissing zal in geen geval nadelige gevolgen hebben voor u. 

Als u aanvaardt om aan deze studie deel te nemen, ondertekent u het toestemmingsformulier. De 

onderzoeker zal dit formulier ook ondertekenen en zal zo bevestigen dat hij u de noodzakelijke 

informatie voor deze studie heeft gegeven. U zult het voor u bestemde exemplaar ontvangen. 

Kosten in verband met uw deelname 

U zult geen vergoeding krijgen voor uw deelname aan deze studie. Uw deelname zal echter voor u ook 

geen bijkomende kosten met zich meebrengen. 

Vertrouwelijkheidgarantie 

Uw deelname aan de studie betekent dat de onderzoekers gegevens over u verzamelen en gebruiken 

voor onderzoek en in het kader van wetenschappelijke en medische publicaties. 

Uw gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de Europese Algemene Verordening inzake 

Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. KU Leuven is de 

verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. 
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U hebt het recht om aan de onderzoekers te vragen welke gegevens zij over u hebben verzameld en 

waarvoor ze gebruikt worden in het kader van de studie. U hebt het recht om deze gegevens in te 

kijken en om verbeteringen te laten aanbrengen indien ze foutief zouden zijn25. 

De onderzoekers zijn verplicht om deze verzamelde gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

Dit betekent dat zij zich ertoe verbinden om uw naam nooit bekend te maken in het kader van een 

publicatie of een conferentie en dat zij uw gegevens zullen coderen (uw identiteit zal worden 

vervangen door een identificatiecode in de studie). De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten 

geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren 26. 

De (gecodeerde) onderzoeksgegevens kunnen doorgegeven worden aan Belgische of andere 

regelgevende instanties, aan de ethische comités, aan andere onderzoekers en/of instellingen die 

samenwerken met de opdrachtgever. Dit gebeurt dan steeds in gecodeerde vorm.  

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de verzamelde gegevens enkel in het kader van deze studie 

te gebruiken.  

Indien u uw toestemming tot deelname aan de studie intrekt, zullen de gecodeerde gegevens die al 

verzameld waren vóór uw terugtrekking, bewaard worden. Hierdoor wordt de geldigheid van de studie 

gegarandeerd. Er zal geen enkel nieuw gegeven aan de opdrachtgever worden doorgegeven. 

Indien u vragen hebt over hoe wij uw gegevens gebruiken of uw recht op inzage, correctie, eventueel 

stopzetting van de verdere verwerking wil uitoefenen, dan kan u hiervoor steeds terecht bij de 

onderzoekers op volgend contactadres: Paul Enzlin via paul.enzlin@kuleuven.be, Yana Jaspers via 

yana.jaspers@vub.be, Lara Wuyts via lara.wuyts@student.kuleuven.be en Anna Marie Vansteenkiste 

via Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be. Indien u naderhand nog bijzondere aandachtspunten heeft of 

klacht wenst neer te leggen, kan u terecht bij het privacyteam van de KU Leuven op 

privacy@kuleuven.be. 

Tot slot, indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met 

de Belgische toezichthoudende instantie die toeziet op de naleving van de grondbeginselen van de 

bescherming van persoonsgegevens: 

 
 

25 Deze rechten zijn bepaald door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door de Belgische 

Wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en 

door de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.  
26 De database met de resultaten van de studie zal dus geen elementen bevatten zoals uw initialen, uw geslacht en uw 

volledige geboortedatum (dd/mm/jjjj).  

mailto:paul.enzlin@kuleuven.be
mailto:yana.jaspers@vub.be
mailto:lara.wuyts@student.kuleuven.be
mailto:Anna.Marie.Vansteenkiste@vub.be
mailto:privacy@kuleuven.be
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De Belgische toezichthoudende instantie heet:  

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

e-mail: contact(at)apd-gba.be 

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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Bijlage 2: Verloop van het interview – Vragenprotocol  

1. Introductie  

Bedankt voor je komst, je aanwezigheid wordt erg gewaardeerd! Wij zijn Lara Wuyts (student 

seksuologie aan de KUL) en Anna Vansteenkiste (student criminologie aan de VUB). Onze 

masterproeven maken deel uit van een onderzoeksproject over de ervaringen van niet-heteroseksuele 

cisgender mannen met seksueel grensoverschrijdend gedrag dat plaatsvond gedurende de 

adolescentie (16-30 jaar). In het kader daarvan zullen wij dit interview vandaag gelijktijdig afnemen. 

Het is belangrijk te benadrukken dat jouw ervaring hier centraal staat. Enerzijds willen we hierbij peilen 

naar die ervaring en de manier waarop je er al dan niet over sprak met anderen – van gesprekken met 

naasten tot melding bij officiële instanties en aangifte bij de politie (criminologisch luik). De vragen 

hieromtrent zullen gesteld door Anna gesteld worden. Anderzijds  wordt er gepeild naar de manier 

waarop het seksueel grensoverschrijdend gedrag invloed had op, en/of gevolgen had voor jouw 

relationele en seksuele ontwikkeling (seksuologisch luik). Deze vragen zullen gesteld worden door Lara. 

Ook hier staat jouw verhaal, jouw ervaring te allen tijde centraal.  

Om alle informatie na afloop van de interviews zo goed en volledig mogelijk te kunnen analyseren, 

zouden we dit gesprek willen opnemen. Het is belangrijk dat jij je hier comfortabel bij voelt en hiermee 

instemt. De opname zal uitsluitend door ons onderzoeksteam (her)beluisterd worden. Het vormt de 

basis voor het transcriberen (uittypen) van onze gesprekken, om zo de analyse van de verzamelde data 

te vergemakkelijken. De opname van ons gesprek zal verwijderd worden van zodra de beoordeling van 

dit onderzoek afgerond werd. In het transcript zal steeds gebruik gemaakt worden van pseudoniemen. 

Alle data zullen zoveel mogelijk gepseudonimiseerd worden om ervoor te zorgen dat jouw identiteit 

op geen enkele manier kan achterhaald worden. Jouw eigennaam wordt met andere woorden nergens 

vermeld.  Ook de verwerking van de data zal op vertrouwelijke wijze gebeuren – naast ons (Lara & 

Anna) zal niemand weten wat, door wie verteld werd. Bij deze willen we je vragen of het voor jou oké 

is als dit interview wordt opgenomen (audio)?  

Voor we echt van start gaan hebben we jouw ‘geïnformeerde toestemming’ nog nodig. Dit document 

ontving je reeds van ons via mail. Heb je deze al eens kunnen doorlopen voor de aanvang van ons 

gesprek? We zullen het document nu (nogmaals) samen doornemen.  

[Interviewers en respondent overlopen het IC grondig] 

Indien je hier nog vragen over hebt, mag je deze uiteraard altijd stellen. Indien je geen vragen meer 

hebt, nodigen we je graag uit om het document te ondertekenen.  

[interviewers ondertekenen zelf het IC en verzamelen de ondertekende versie]
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We gaan zo meteen met elkaar in gesprek. Wij hebben hiervoor enkele vragen voorbereid, maar het is 

belangrijk dat je weet dat het een gesprek wordt waarin jij jouw ervaringen kan delen en jij bovendien 

kan aangeven wat er voor jou belangrijk is/was. Tot slot willen we je graag nogmaals (zie ook IC) 

meegeven dat jij te allen tijde mag aangeven dat je het interview of de opname ervan wenst stop te 

zetten, of je niet wenst te antwoorden op een bepaalde vraag. 

Het volledige interview zal maximum 90 minuten in beslag nemen. Om praktische redenen zal het 

gesprek opgenomen worden op twee apparaten. Gezien we (Lara en Anna) in een andere stad studeren, 

maar we beide gebruik zullen maken van de opnames besloten we gebruik te maken van twee opname 

apparaten. Op die manier hoeven de bestanden niet (online) te worden uitgewisseld en kunnen we het 

risico op verlies van de opnames zoveel mogelijk vermijden. Als dit voor jou oké is gaan we nu van start 

met het interview en zal de audio opname nu gestart worden.  

[interviewer start de opname bij 2 apparaten].  

2. Aandachtspunten doorheen het interview  

Respondentenzorg gedurende het interview – emotionaliteit respondent  

Gezien de gevoeligheid van het te bespreken thema/de te bespreken ervaring is het belangrijk 

aandacht te hebben voor de emoties en gevoelens van de respondent. 

- Zakdoeken ter beschikking  

- Stilzetten van opnameapparaat indien respondent: bloost, niet meer uit zijn woorden komt of 

weent.  

o Ik merk dat dit je erg aangrijpt.  

o Wil je graag even pauzeren?  

o Ik snap dat het vervelend kan zijn hierover te praten.  

- Benadrukken dat:  

o De respondent te allen tijde de mogelijkheid heeft het interview te pauzeren of af te 

breken 

o De respondent altijd mag weigeren een bepaalde vraag te beantwoorden  

- Wanneer een respondent het interview – na eerdere toestemming – wenst te annuleren en/of 

wenst stop te zetten:  

o Aanvaarden en begrip tonen!  

o Absolute noodzaak tot instemming en motivatie van de respondenten   

Doorvragen 

- Hoe bedoel je? 
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- Kan je dat nog eens toelichten? 

- Hoe voelde je je daarbij?  

- Hoe was dat voor jou?  

3. Interviewschema  

Inleidende vragen   

- Hoe oud ben je? 

- Wat zijn jouw voornaamwoorden?  

Specifieke vragen  

1. Je neemt vandaag deel aan dit onderzoek omdat je al slachtoffer werd van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (SGG)  tijdens je adolescentie. Zou je me daar wat mee over 

kunnen vertellen?  

o Waar vond het SGG plaats?  

o Hoe oud was je op dat moment?  

o Relatie tot de dader:  

▪ Wat was je relatie tot de dader?  

▪ Hoe oud was de dader op dat moment? (cf. Machtsrelatie?)  

o Wat deed je op dat moment?  

o Wat dacht je op dat moment? Wat dacht je achteraf?  

o Wat voelde je op dat moment? Hoe voelde je je achteraf?  

o Welke emoties ervaarde je op dat moment? En achteraf?  

o Hoe kijk je er nu op terug?  

2. Welke gevolgen van het SGG ondervind je op relationeel vlak?  

o Hoe ervaar je relaties sinds het incident? Hoe verschilt dit met jouw ervaring voor het 

incident? 

o Hoe voel jij je tegenover relatiepartners sinds het incident? Hoe verschilt dit met jouw 

gevoel voor het incident?    

o Hoe gedraag jij je binnen relaties sinds het incident? Hoe verschilt dit met jouw gedrag 

voor het incident?  

3. Welke gevolgen van het SGG ondervind je op seksueel vlak?  

o Hoe heeft het SGG een invloed gehad op de manier waarop je seksualiteit beleefd?  

o Hoe ben je seks/seksualiteit gaan ervaren na het SGG? Hoe verschilt dit met jouw 

ervaring voor het incident? 
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o Hoe voel jij je tegenover seksuele partners sinds het incident? Hoe verschilt dit met 

voor het incident? 

o Op welke manier is je seksueel gedrag veranderd na het SGG in vergelijking met voor 

het SGG?  

4. Sommige mensen hebben de behoefte om er na de feiten met iemand over te praten, 

anderen niet. Hoeveel behoefte aan een gesprek met iemand had jij na het incident? 

o Indien behoefte: je had dus wel degelijk behoefte aan een gesprek met iemand, met 

wie? Wat maakt dat je deze persoon in vertrouwen hebt genomen?  

o Indien geen behoefte, wat maakt dat jij hier geen behoefte aan had?  

5. Na het ervaren van SGG kan hierover gesproken worden met diverse hulporganisaties. 

Hoeveel behoefte aan contact met een hulporganisatie had jij na het incident? 

o Waarom heb jij wel/niet overwogen contact op te nemen met een hulporganisatie? 

o Indien contact opgenomen: 

▪ Welke organisatie heb je benaderd? Hoe heb je deze organisatie benaderd? 

Welke kennis had je van deze organisatie?  

▪ Wat maakte dat je deze stap hebt durven zetten?  

▪ Waar had je op dat moment nood aan? Hoe werden jouw noden ingevuld? 

▪ Wat heeft deze organisatie op dat moment voor jou betekend?  

o Indien geen contact: 

▪ Wat weerhield je ervan melding te maken bij een hulporganisatie? Welke 

drempels heb je hierbij ervaren?  

▪ Wat betekent het voor jou om daarover melding te maken bij een 

hulporganisatie?  

▪ Waar had je op dat moment nood aan?  

▪ Wat had een hulporganisatie op dat moment voor jou kunnen betekenen?  

▪ Had je er naderhand spijt van dat je deze stap op dat moment niet hebt gezet?  

o Ken jij hulporganisaties voor jonge LGBTQIA+ personen die slachtoffer werden van 

SG/SGG? Ken jij Wel Jong vzw? 

▪ Wat kan Wel Jong vzw volgens jou betekenen voor slachtoffers van SGG/SG?  

▪ Wat had Wel Jong vzw op dat moment voor jou kunnen betekenen?  

▪ Wat betekent Wel Jong vzw op dit moment nog voor jou?  

6. Sommige geven de dader/de feiten aan bij de politie. Heb jij dit achteraf ook gedaan? 

o Zo ja, wat maakte dat je deze stap gezet hebt?  

▪ Hoe voelde je je daarbij?  

▪ Hoe heb je dat ervaren?  
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o Zo nee, heb je dit ooit overwogen?  

▪ Wat weerhield je er dan van de feiten daadwerkelijk aan te geven?  

▪ Hoe denk je dat de politie zou jou zou behandelen wanneer je het incident zou 

aangeven?  

▪ Hoe zou de politie jouw aangifte behandelen?  

▪ Hoe zou jij je erbij voelen om de feiten aan te geven bij de politie?  

o Waaraan had je nood op dat moment? Wie of wat had ervoor kunnen zorgen dat je 

alsnog aangifte zou hebben gedaan?  

o Indien wel melding en geen aangifte:   

▪ Je maakte wel melding van het SGG bij een hulporganisatie, maar deed geen 

aangifte bij de politie. Hoe komt dat volgens jou?  

o Indien beide:  

▪ Was er voor jou een verschil in het melden van het incident bij een 

hulpverleningsorganisatie of het officieel aangeven van de feiten?  

Vragen inzake deelname  

- Wat maakt dat je hebt deelgenomen aan dit onderzoek?  

- Welke drempels kunnen anderen hier volgens jou in ervaren?  

Besluitende vragen  

- Hoe voelt het voor jou om over dit onderwerp te praten en jouw ervaring te delen? 

- Hoe heb jij het interview ervaren? Wat vond je van het interview?  

- Is er nog iets dat je zelf wilt toevoegen aan dit interview?  

- Heb je een voorkeur voor het gebruik van een bepaald pseudoniem (vervanging eigennaam) 

in de transcriptie (uitgetypte versie) van ons gesprek?  

- Is het oké voor jou als we het gesprek hier afronden?  

4. Zorgen voor en bedanken van de respondent  

Bij deze is het interview afgerond. Graag zouden we je nogmaals uitdrukkelijk willen bedanken voor 

jouw deelname aan dit interview. Het stelt ons in staat de situatie zo concreet mogelijk in kaart te 

brengen en op die manier bij te dragen aan het creëren van een veilige samenleving voor iedereen.  
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Bijlage 3: Rekruteringspost  
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Bijlage 4: Script rekruteringsvideo  

Sander: Hey! Ik ben Sander, algemeen coördinator bij wel jong en ik wil jullie iets vertellen over een 

onderzoek dat we dit jaar begeleiden bij wel jong. De laatste jaren kwamen er via Instagram, mail en 

andere kanalen veel meldingen binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nog te veel jonge 

LGBTQ+ personen komen in aanraking met grensoverschrijdend gedrag, en daar willen wij iets aan 

doen. Als eerste stap vroegen we aan masterstudenten bij de KUL en de VUB of zij een onderzoek 

willen uitvoeren rond dit onderwerp, onder begeleiding van wel jong. We gaan dit jaar samen met 

studenten van seksuologie en criminologie een onderzoek opstarten naar de ervaringen met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij niet-heteroseksuele, cisgender jongens en mannen tussen de leeftijd 

van 16-30 jaar. We kiezen voor een specifieke doelgroep omdat we erkennen dat de ervaringen van 

niet-heteroseksuele cisgender mannen heel erg verschillen van de ervaringen van bijvoorbeeld trans 

en non-binaire personen. We kunnen niet al die ervaringen in hetzelfde onderzoek een plaats geven, 

daarom willen we in de toekomst ook het onderzoek uitbreiden naar de andere doelgroepen binnen 

onze gemeenschap om zo een vollediger beeld van het probleem van seksueel grensoverschrijdend 

gedag, maar ook van de oplossing te kunnen krijgen. Met de resultaten willen we bij wel jong aan de 

slag gaan om slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag beter te kunnen opvangen en hulp 

te bieden. We gaan er vanuit de organisatie ook op waken dat wie meewerkt of wie getuigt, goed zal 

opgevangen worden en begeleidt zal worden. Heb je daar vragen over dan mag je me altijd contacteren 

via de contactgegevens van wel jong. En dan wil ik jullie nu graag voorstellen aan de studenten die het 

onderzoek zullen begeleiden.  

Anna: “Heyy! Ik ben Anna, een 23 jarige student criminologie aan de VUB! Ik ben een familiemens, en 

hou van de zon, en van muziek, en haal er super veel voldoening uit andere mensen te kunnen helpen.”  

Lara: “Hallo allemaal! Ik ben Lara, een 22 jarige student Seksuologie in Leuven. In mijn vrije tijd ga ik 

lopen en engageer ik mij soms ook binnen de scouts. Ik haal veel energie uit het samenzijn met 

vrienden, reizen en nieuwe culturen ontdekken. ”  

Anna: “Wij kozen dit jaar hetzelfde onderwerp voor onze masterproef en werken daarvoor samen met 

Wel Jong. Kort gezegd willen we meer te weten komen over de ervaring met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van niet-heteroseksuele cisgender mannen tussen de 16-30 jaar. Het is 

één groot onderzoek dat onderverdeeld wordt in twee masterproeven!” 

Lara: “Als toekomstige seksuoloog wil ik eigenlijk vooral te weten komen welke gevolgen dit had op 

jouw seksueel en relationeel leven. Concreet vraag ik mij dan bijvoorbeeld af hoe het een invloed heeft 

gehad op de manier waarop jij seksualiteit nu beleeft?. Ik vind het zelf ook heel belangrijk dat elk 
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slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag zijn verhaal kan doen bij hulpverleningsorganisaties en dat 

organisaties zoals Wel Jong de hulp die ze bieden zo goed mogelijk kunnen afstemmen op wat 

slachtoffers nodig hebben. Ik hoop zo, via mijn masterproef, mijn steentje hierin bij te dragen.” 

Anna: “Als criminoloog, zal ik me meer focussen op hoe jij het seksueel grensoverschrijdend gedrag 

hebt ervaren en hoe je hier achteraf mee omging. Heb je erover gesproken met vrienden of familie? 

Met een hulpverlener? Deed je aangifte bij de politie? Ik wil graag te weten komen welke drempels je 

hierin hebt ervaren, om zo na te gaan hoe Wel Jong die drempels kan helpen verlagen. Ik vind het 

super belangrijk dat ik met mijn masterproef iets kan betekenen voor de maatschappij en dat 

slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in de wetenschap een stem krijgen. Ik hoop 

hier met mijn onderzoek mee voor te zorgen. Maar het bestaan van organisaties als Wel Jong is voor 

mij het belangrijkste. Ik wil met mijn onderzoek mijn steentje bij te dragen aan hetgeen waar zij naar 

streven: een gelijkwaardige samenleving waarin IEDEREEN zichzelf kan zijn.”  

Anna: Hiervoor hebben wij jullie hulp nodig! Ben jij niet-hetero? Ben je een Nederlandstalige cisman 

tussen de 16-30 jaar oud en werd je tijdens je jeugdjaren geconfronteerd met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag? Als je je hierdoor aangesproken voelt en dit met ons wil delen, zouden 

we hier graag met jou in gesprek over gaan.  

Lara: Ons gesprek kan in Gent (bij Wel Jong), Antwerpen (Het Roze Huis) of online (microsoft teams) 

plaatsvinden. Als je zou beslissen om deel te nemen, zullen we samen kijken wanneer dit voor jou het 

beste past en welk plek voor jou het veiligst aanvoelt. Alles wat jij ons tijdens dat gesprek toevertrouwd 

zal natuurlijk enkel gebruikt worden voor het onderzoek, en zal ongeveer 90 minuten duren.  

Anna: Als je interesse hebt om deel te nemen, kan je contact opnemen met Anna  

(anna.marie.vansteenkiste@vub.be of https://www.instagram.com/annavanstnkiste/) of met Lara 

(lara.wuyts@student.kuleuven.be of https://www.insta gram.com/lara.wuyts/ ). Nadat je een mailtje 

gestuurd hebt zal je van één van ons een formulier van ‘geïnformeerde toestemming’ ontvangen. Het 

formulier geeft je nog wat meer uitleg, zodat je jouw beslissing om deel te nemen goed kan overwegen; 

maar geen paniek!! Als je uiteindelijk zou beslissen om deel te nemen, overlopen we dit formulier 

zeker nog eens samen vooraleer we ons gesprek starten!  

 

 

 

mailto:anna.marie.vansteenkiste@vub.be
https://www.instagram.com/annavanstnkiste/
mailto:lara.wuyts@student.kuleuven.be
https://www.instagram.com/lara.wuyts/
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Bijlage 5: Template standaardmailtje potentiële respondenten  

Hey [NAAM RESPONDENT],  

 

Allereerst zouden Lara en ik je willen bedanken voor je interesse om deel te nemen aan ons onderzoek. 

We zijn er ons van bewust dat het veel moed vergt hierover in gesprek te gaan.   

Ik heb in bijlage het informed consent toegevoegd. Daarin staat uitgelegd wat het doel is van het 

onderzoek, hoe we dit zullen aanpakken, waar je terecht kan als je na afloop nood hebt aan een verder 

gesprek, etc. Het is voor ons natuurlijk belangrijk dat je goed geïnformeerd bent! Als je na het 

doornemen van het document nog met vragen zit, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Als 

dat voor jou makkelijker is kan je mij (0478813053) of Lara (0472486197) ook altijd telefonisch 

bereiken.  

Indien je na het lezen van het document nog steeds wenst deel te nemen, geef ons zeker een seintje! 

Dan kijken we samen waar en wanneer dit voor jou het beste past. Die keuze ligt bij jou, wij passen 

ons zeker aan.  

Groetjes,  

Anna & Lara  
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Bijlage 6: Overzicht gecontacteerde organisaties  

 Organisatie  Contact Gedeeld  Platform(en)  

1 Cavaria Vzw E-mail  Ja Instagrampagina  (verhaal), 

facebook 

2 Het Roze Huis 

Antwerpen  

Wel Jong Vzw/E-mail  Ja Instagrampagina (verhaal)  

3 Lumi Vzw  E-mail – geen antwoord Neen  

4 Sensoa  E-mail – geen antwoord  Neen  

5 LGBTQ+ Network Facebook-chatberichten  Ja Facebook/besloten groep – 

LGBTQ+ Network 

6 The Belgian Pride  E-mail – antwoord: 

doorsturen dienst 

communicatie 

Neen  

7 VUB  Facebook- en Instagram-

chatberichten – geen 

antwoord  

Neen  

8 Spectrum VUB 

GSA  

Facebook-chatberichten  Ja Facebook 

9 RainbowHouse 

Brussels  

Facebook-chatberichten  Ja Besloten groep -  Rainbow 

house Brussels Community 

10 Punt Vzw  E-mail Ja Instagrampagina (verhaal) 

11 Casa Rosa Vzw  E-mail Ja Instagrampagina (verhaal)  

12 Holebi Antwerpen  Facebook-chatberichten Neen   

13 Rainbowcops 

Belgium 

E-mail – geen antwoord  Neen   

14 The Gathering  Facebook-chatberichten  Neen   

15 UniQue 

Regenbooghuis 

E-mail  Ja Intern gedeeld  

16 &Of E-mail – geen antwoord  Neen   

17 Cantarelli  E-mail – geen antwoord  Neen   

18 De Roze Ballon E-mail – geen antwoord  Neen  

19 Driekant  E-mail – geen antwoord  Neen   

20 Mixed Online  E-mail – geen antwoord  Neen   

21 Break-out Leuven  E-mail – geen antwoord  Neen   

22 Spectrum Leuven  Facebook-chatberichten  Ja Besloten groep – Spectrum 

Leuven 

23 Meldet.org vzw Instagram-chatberichten  Neen   

24 DurfDiversDenken 

(UGent)  

Instagram-chatberichten Ja Instagrampagina (verhaal) 

25 Awel Vzw  E-mail  Neen  

26 Antwerp Pride  Wel Jong Vzw  Ja  Instagrampagina 

(verhaal)/facebookbericht 
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Bijlage 7: Aangepaste rekruteringspost  
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Bijlage 8: Codeboom  

Persoonlijke kenmerken  Leeftijd  

 

Seksuele identiteit  

Moment van het interview  

Moment van het SGG   

Ervaring met SGG Hands-on SGG  

 

 

Hands-off SGG  

  

Gedachten  

Gevoelens  

Gedrag 

Gedachten  

Gevoelens  

Gedrag  

 

Gesprek naasten  Drempels  

Effect/gevolg    

Noden  

Motivatie 

 

 
 

Melding  Hulpverlening  

Drempels  

Effect/gevolg  

Noden  

Motivatie 

 
 

 
  

 

Aangifte  Drempels  

Effect/gevolg   

Noden  

Motivatie  

 

 
 

Deelname onderzoek  Motivatie deelname 

(Mogelijke) drempels  

Mogelijke oplossingen  

 

 

Methodologische oplossingen 

LGBTQIA+-gerelateerde 

oplossingen 
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Bijlage 9: Data Management Plan (DMP)  

1. Wordt er nieuwe data verzameld en/of wordt er gebruik gemaakt van bestaande data?  

Enerzijds werd gebruik gemaakt van bestaande literatuur. De (relevante) reeds geproduceerde kennis 

rond het thema (nl. seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van niet-heteroseksuele 

adolescente mannen) werd gebundeld in de literatuurstudie. Anderzijds werd er, aan de hand van 

individuele semigestructureerde interviews, nieuwe data verzameld.  

2. Wat is de origine en de aard van deze data?  

De mondelinge informatie werd bekomen aan de hand van kwalitatieve interviews met niet-

heteroseksuele, adolescente (16-30 jaar oud) cisgender mannen die reeds geconfronteerd werden met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. De interviews werden opgenomen op een voice recorder 

(uitgeleend bij de wetenschapswinkel) en werden achteraf letterlijk getranscribeerd in een word 

document. De informatie in de transcripties werd gepseudonimiseerd.  

3. Worden er persoonlijke data verzameld? Zo ja, welke?  

Tijdens de interviews werden weldegelijk enkele persoonlijke gegevens verzameld. Desondanks de 

vraag niet werd gesteld in het kader van het interview (en dit dus niet werd  opgenomen), kent de 

onderzoeker de namen van de respondenten. Als eerder vermeld werden eigennamen 

gepseudonimiseerd. Bijkomend werden ook de leeftijd en gehanteerde voornaamwoorden van de 

respondenten bevraagd. Dit werd noodzakelijk geacht gezien de doelgroep erg specifiek is en het 

steeds moest gaan op adolescente cisgender mannen (d.w.z. tussen de 16-30 jaar oud en hij/hem als 

gehanteerde voornaamwoorden)  

4. Waar zullen de data worden opgeslagen?  

De verzamelde data (zowel de opnames, als de transcripties) werden steeds overgezet van de voice 

recorder, naar de (beveiligde) privé-computer van de onderzoeker. Van zodra dit gebeurde, werden 

de opnames op de voice recorder systematisch verwijderd. Gezien het thesisonderzoek deel uitmaakt 

van een onderzoeksproject (in samenwerking met een student seksuologie, KUL), werden de 

transcripties gedeeld in OneDrive (VUB). Hierbij werd de link (en bijgevolg de toegang) enkel en alleen 

verleend aan de student seksuologie. Na afloopt van de quotering, zullen er geen data (noch opnames, 

noch transcripties) meer bewaard worden op de privé-computer van de onderzoeker. Wel worden de 

ruwe data overgeheveld naar de promotor. Ook hiervoor werd gebruik gemaakt van OneDrive (VUB).   

5. Zal de verzamelde data later hergebruikt worden?  

Dit thesisonderzoek maakt deel uit van een tweeledig onderzoeksproject. Gezien het thesisonderzoek 

van de seksuologie studente (KUL) doorloopt gedurende het academiejaar 2022-2023, zullen de data 

die dit academiejaar (2021-2022) vergaard werden, volgend jaar hergebruikt worden. 

6. Voor informed consent zie bijlage 1 (pg. 63 ev.).  


