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Vooraf
Dit boekje is geschreven voor medewerkers, ouders, verwanten en mensen in de samenleving. Al eerder hebben we een boekje gewijd aan informatie over intimiteit, seksualiteit en lichaamsbeleving van cliënten bij De
Lichtenvoorde. Dit thema+boekje is een aanvulling. Wij laten zien wat de stand van zaken is aan de hand van
interviews, nieuwe onderwerpen en verwijzingen naar nieuwe informatiebronnen.

Je bent er nooit klaar mee!

Binnen De Lichtenvoorde blijven we werken aan het bespreekbaar
houden van seksualiteit én het voorkomen van seksueel misbruik.
Uit een landelijk onderzoek gehouden in 1995 bleek dat 60%
van de mensen met een verstandelijke beperking een misbruik
ervaring heeft. Jaarlijks leiden we nieuwe medewerkers op in de
training: ‘Bespreekbaar maken van seksualiteit en het voorkomen
van seksueel misbruik’ en worden er taakhouders voor elk team
opgeleid. Ook hebben we teammanagers en taakhouders opgeleid
om het instrument ‘de hermeneutische cirkel’ 1] toe te passen.
Tevens worden in de hele organisatie verbetertrajecten uitgevoerd
rondom preventie en seksueel misbruik. We hebben deelgenomen
aan een landelijk onderzoek uitgeschreven door het ministerie van
volksgezondheid waaruit moet blijken hoe het in 2010 is gesteld
met het misbruik onder mensen met een beperking. We zijn erg
nieuwsgierig naar de resultaten van dit onderzoek die in 2011
worden verwacht.
We kunnen stellen dat we binnen De Lichtenvoorde op de goede
weg zijn en de weerbaarheid onder onze cliënten de afgelopen jaren
is vergroot. Het thema seksualiteit is in alle lagen van de organisatie bespreekbaar en in elk zorgplan uitvoerig opgenomen. Ook in

1]

teamplannen en in de clusteractieplannen is het thema aan de orde
en ingebed. We worden regelmatig gevraagd om een workshop te
verzorgen bij externe organisaties en op scholen waar toekomstige
medewerkers worden opgeleid voor het werk binnen de zorg.
Maar, er is ook een keerzijde aan seksualiteit. Afgelopen maanden
werd Nederland opgeschrikt door pedofiele netwerken en seksueel
misbruik in de RK kerk. Dit vindt in onze samenleving plaats en
daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Wat we wel kunnen doen, is de gelegenheid dat dit plaats kan vinden zo beperkt
mogelijk maken. Daarom is ook in dit boekje een hoofdstuk over
seksueel misbruik van kinderen en hebben we ook in de leergang
Jeugdzorg het onderwerp ‘seksuele opvoeding’ een belangrijke plek
gegeven.
Als ‘portefeuillehouder seksualiteit’ probeer ik zowel binnen als buiten De Lichtenvoorde het thema seksualiteit op de agenda te houden.
In dit thema+boekje besteden we daar opnieuw aandacht aan.
Anton Stoltenborg,
clustermanager De Lichtenvoorde en voorzitter werkgroep PSM.

De hermeneutische cirkel geeft inzicht in het niveau en de seksuele ontwikkeling van iemand.
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Hoe ben je op dit idee gekomen?
‘Ik had natuurlijk die opdracht van school en op de groep waar
ik werkte waren wel boekjes aanwezig om kinderen seksuele
voorlichting te geven. In die boekjes zie je tekst en veel plaatjes. Op zich is daar niets mis mee, maar voor een bepaalde
groep is dit toch niet voldoende. Vooral de kinderen met een
autisme spectrum stoornis komen dan minder aan bod. Voor
hen is het heel belangrijk dat zij kunnen voelen, het moet
tastbaar en aaibaar zijn,’ aldus Nienke. ‘Ik had het niet meteen
bedacht. Mijn eerste idee was een soort knutselkast, er zwierf
wel wat speelgoed door de woning. Alleen, ik kon dat niet
zo onderbouwen, waar heb je die knutselkast eigenlijk voor
nodig? Met mijn collega’s heb ik erover gesproken en toen was
al snel het idee geboren. Een pop die gebruikt kan worden bij
de seksuele voorlichting van kinderen en dan vooral bij kinderen met een autisme spectrum stoornis.’

Een ‘voelbare’ pop
Nienke Harderwijk

Themaboekje

Nienke Harderwijk was stagiaire op de Elfenbank in Ruurlo,
één van de kindergroepen. Nienke volgde de opleiding SPW-4
en koos in haar laatste jaar voor een stage van een jaar, want
dan pas leer je de kinderen kennen, aldus Nienke. Een eis
vanuit de opleiding is dat je als eindopdracht een ‘product’
maakt waar het stageadres wat aan heeft. Ze bedacht een pop
die gebruikt kan worden bij de seksuele voorlichting van kinderen. En dan vooral voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis. Daar
is zij mee afgestudeerd. Op dit moment studeert zij pedagogiek
aan Windesheim in Zwolle. Een goede keuze, zegt ze zelf, maar
wel moeilijk. Het is veel theoretischer en zij is meer iemand
van de praktijk.
[4 ]

‘Dan is het idee er wel, maar hoe breng je dat tot uitvoering.
Ik ben dus op internet gaan zoeken en kwam een winkel voor
etalagepoppen tegen. Daar zijn we naar toe gegaan, ik heb
mijn idee uitgelegd en via de eigenaar kreeg ik deze pop. Later
kreeg ik nog een standaard en een afdekplaatje van hem. Ik
geloof dat ik er niet meer dan 10 euro voor betaald heb. Zelf
heb ik er later nog een ladekastje, in dezelfde kleur als de
standaard, ondergezet. In één la zitten allemaal mannenkleren
en in de andere lade vrouwenkleren. De kinderen kunnen
de pop helemaal aankleden. Daarnaast heb ik twee borden
gemaakt waarop alle geslachtsdelen (in stof) van jongen-man
en meisje-vrouw met klittenband zijn bevestigd. Klittenband
zit ook op de pop zelf.’
Hoe wordt de pop toegepast?
‘Het werkt zo; de pop wordt niet aangekleed neergezet en je
kunt aan de kinderen vragen of zij een jongen of een meisje
willen maken. Daarmee wordt het voor hen al heel tastbaar.
Daarnaast moeten ze ook wat doen, actief zijn en in die zin
werkt het voor hen beter dan met een boekje’. ‘Als de pop er

Waarom deze doelgroep?
‘De pop wordt gebruikt bij de doelgroep verstandelijke beperking met een autisme spectrum stoornis. De pop is eigenlijk
alleen bedoeld om seksuele voorlichting te geven en dan nog
alleen de basis. Hoe ziet een jongen er uit en hoe een meisje?
En zie jij er ook zo uit? Daar komt bij dat het voor deze groep
erg belangrijk is om dingen aan te raken, te voelen en zo
tastbaar te maken. Dat kan niet uit een boekje. Voor andere
doelgroepen is dat misschien minder belangrijk of zij gaan er
anders mee om. Dan is een boekje misschien voldoende. Maar
ook zij kunnen gebruik van deze pop maken.’
Hoe was de introductie?
‘In het begin, zeker ook in het team, wel een beetje lacherig.
Al snel werd de pop al regelmatig gebruikt. Ik heb er geen
handleiding bij gemaakt. Dat hoeft ook eigenlijk niet, want het
is allemaal heel simpel. Wel is er een kwartetspel bij, waarbij
het niet zozeer om het kwartetten gaat, maar veel meer om de
plaatjes die erbij staan. Deze geven vaak aanleiding tot gesprek
en daar gaat het dan ook om.’
Kun je je voorstellen dat de pop ook anders gebruikt wordt?
‘Dat kan ik wel, maar de pop is niet gemaakt om vermoedens
van seksueel misbruik bekend of bespreekbaar te maken. Dat
kan misschien wel, maar dat was niet mijn bedoeling. Ik weet
ook niet hoe dat zou werken. Misschien haal je dan allerlei
dingen los die jaren geleden hebben plaatsgevonden. Er is wel
iemand bij wie de pop is gebruikt die een verleden heeft met
seksueel misbruik. Ik weet niet hoe daarop is gereageerd. De

pop staat in Neede en is gemaakt voor die kindergroep. Op
het moment staat hij op de slaapdienstkamer, omdat het risico
dat hij kapot wordt gemaakt wel groot is. De pop is kwetsbaar.
Ik heb begrepen dat er de laatste tijd weer veel gebruik van
wordt gemaakt bij deze groep.’
Hoe hebben ouders gereageerd?
‘Ik heb geen reacties van ouders gehoord. Het is natuurlijk
wel zo dat er in de zorgplannen wordt geschreven over het
wel of niet geven van seksuele voorlichting. Deze pop is een
goed middel daartoe. Niet meer en niet minder. ‘Het is, denk
ik ook niet zo dat kinderen als ze naar huis gaan, vertellen dat
zij seksuele voorlichting hebben gehad. Dat is voor hen ook
niet zo’n begrip. Zij vertellen wel dat zij een mannenpop of
vrouwenpop hebben gemaakt of aangekleed. Ik heb ook geen
reactie gehoord van ouders die het te confronterend vonden’.
Wel vind ik het opvallend dat bijvoorbeeld op ZMLK-scholen
weinig seksuele voorlichting wordt gegeven. Belangrijk,
zeker bij deze doelgroep die toch al behoorlijk kwetsbaar is.’
Hoe gaat het nu verder?
‘De pop is een beetje van mij en een beetje van Neede. Als
andere locaties er gebruik van willen maken dan kan de pop
opgehaald worden. Als er meer vraag komt, dan moet ik er
wel één voor mezelf maken en kijken hoe ik dat verder doe
en ontwikkel. Tot op heden is er nooit een probleem over
geweest.’
Hoe kijk je er zelf naar?
‘Ik ben er wel tevreden over. De pop is gemaakt om seksuele
voorlichting te geven aan met name kinderen met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis. Ik
vind het belangrijk om mijn grens hierin aan te geven. De pop
is geworden zoals ik die voor ogen had. Een pop waar deze
kinderen iets mee kunnen doen. Daardoor is de aandacht ook
gericht op de pop en dat maakt dat zij leren. Gewoon, door
iets te doen.
[5 ]
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staat, dan kun je er ook over praten. Ik heb er verschillende
smileys bij gemaakt. Deze smileys kunnen op de plaats van het
gezicht op de pop worden gezet. Ik heb een aantal smileys met
verschillende emoties gemaakt. Je ziet ook dat de kinderen zo
een smiley oppakken en herkennen. Je zou bijvoorbeeld ook
kunnen vragen, zeker als ze al ouder zijn, wat zij wel of niet
willen op het gebied van aanraken.’

[2]

Preventie
Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking meer risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Ook is er een groter risico dat ze seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen, of zelf pleger
van seksueel misbruik worden. Als zorginstelling willen we natuurlijk seksueel misbruik van cliënten voorkomen.
Preventie is daarbij heel erg belangrijk. Een preventie die begint bij de cliënt zelf. In hoeverre is hij 1] weerbaar en
is zijn eigen seksuele ontwikkeling? Ook een veilige woonomgeving is een belangrijke factor. Een omgeving die ook
signalen moet herkennen en hoe!

Een veilige woonomgeving
Medewerkers van De Lichtenvoorde besteden veel aandacht aan het organiseren van een veilige woonomgeving voor
de cliënt. Want veiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij de invulling van het leven. Veiligheid betekent voor
cliënten een vertrouwde, zinvolle omgeving, duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid. Veiligheid kent twee
aspecten; een fysieke veiligheid (hoe is alles in en om het huis geregeld, toedienen van medicatie, ongevallen in en
om het huis etcetera) en sociale vaardigheid (veilige omgang met anderen, welk risico’s zijn er, welke ongewenste
omgangsvormen etcetera). Seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt is daar onderdeel van.

Seksualiteit en huisregels

Zorgplan

In de huisregels kan het recht op intimiteit en seksualiteit niet in het algemeen ontnomen of beperkt worden.
Indien de instelling dit nodig vindt, kunnen in de huisregels bepaalde regels opgesteld worden uit het oogpunt van overlast voor medebewoners. Eventuele verdere
beperkingen staan alleen in het ondersteuningsplan. Een
goede uitwerking van het onderwerp is een protocol over
hoe er binnen de instelling met seksualiteit en intimiteit
wordt omgegaan, zoals bij De Lichtenvoorde in een visiedocument is vastgelegd. Hierin is aandacht voor gewenste en ongewenste intimiteiten. In de huisregels kunnen
geen bepalingen over anticonceptie worden opgenomen.
Dit kan alleen in het individuele ondersteuningsplan.

Aandacht voor de seksuele ontwikkeling en behoefte van
de cliënt begint al bij de formulering van het zorgplan.
Vanuit dit zorgplan wordt met de cliënt, ouders, voogden
of verzorgers afspraken gemaakt over de seksuele opvoeding. Tijdens de zorgplanbespreking, die twee keer per
jaar plaatsvindt, komt het thema seksualiteit regelmatig
terug. Dat alleen is niet voldoende. In alle locaties binnen
De Lichtenvoorde wordt bijvoorbeeld gewerkt met huisregels die uitvoerig worden besproken met cliënten. Het
gaat dan ook over welke normen en waarden je hanteert
en hoe je om gaat met privacy. Kan een cliënt zich terug
trekken op zijn kamer, kunnen deuren afgesloten worden
etcetera. Ook dit wordt besproken en als het van toepassing is, vastgelegd in een zorgplan.

Themaboekje
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1] Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.
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Vooral ook luisteren
Het is erg belangrijk om mensen met een beperking
serieus te nemen. We houden daarom rekening met de
emotionele en sociale leeftijd en niet alleen de verstandelijke leeftijd. Wij proberen cliënten te behandelen als
volwaardige burgers en nemen hun behoeftes serieus. In
onze gesprekken met hen zijn we vooral niet teveel zelf
aan het woord. Aandachtig luisteren en zoveel mogelijk
ingaan op datgene dat de cliënt zelf aanreikt, is de boodschap. Geen vooroordelen dus.

Informatie verschaffen
Seksuele vorming en voorlichting kunnen het beste door
ouders en begeleiding én op school gegeven worden. Dit
kan misbruik helpen voorkomen. Door goede informatie
over seksualiteit en seksueel misbruik zal een kind hope[7 ]

Themaboekje intimiteit. lichaamsbeleving & seksualiteit

Cliënten hebben recht op een openhartige voorlichting
over seksualiteit. Deze wordt gegeven door een begeleider, een meer specifieke hulpverlener en indien van toepassing een huisarts of een seksuoloog. Deze voorlichting
wordt bepaald door de wensen en het niveau van functioneren (verstandelijk, emotioneel en relationeel) van de
cliënt en door de noodzaak om hem te beschermen tegen
grensoverschrijdend gedrag. Voorlichting betekent meer
dan de techniek alleen, het gaat ook over emoties en
relaties. Cliënten wordt geleerd en gestimuleerd rekening
te houden met wensen en weerstanden van zichzelf en
die van anderen. Goede voorlichting is ook een manier om
mensen sterker te maken.

IJKE ONT WIKKE
AMEL
LING

KE

Tijdens cursussen en trainingen die elke begeleider binnen
De Lichtenvoorde krijgt, wordt de hermeneutische cirkel
behandeld. Deze geeft inzicht in het niveau en de (seksuele) ontwikkeling van iemand. De cirkel wordt ingevuld
door de persoonlijk begeleider met de taakhouder seksualiteit en besproken in het team. Ook wordt het resultaat
zo nodig besproken met de orthopedagoog. Vaak geeft
dit weer nieuwe inzichten en mogelijk een andere aanpak.

lijk eerder een misbruiksituatie herkenen en inschatten.
De toegenomen aandacht voor seksueel misbruik heeft
het voorlichtingsmateriaal en het verhaal van ouders en
anderen wel sterk beïnvloed. Een al te eenzijdige nadruk
op de negatieve en gevaarlijke kansen van seks draagt
echter niet bij aan een gezonde, positieve seksuele ontwikkeling.

Signalen herkennen
Misbruik of intimidatie valt niet meteen op en gebeurt in
het ‘donker’. Toch zijn er wel degelijk een aantal signalen
die kunnen wijzen op seksueel misbruik. Deze signalen zijn
bijvoorbeeld:
• Negatief zelfbeeld
• Concentratieproblemen
• Plotselinge gedragsverandering, destructief en
agressief gedrag, terugtrekken
• Angst voor aanraking
• Minderwaardigheidsgevoelens
• Onhandelbaar of onverschillig gedrag
• (seksueel) agressief gedrag, vernielzucht
• Verslaving
• Fysieke en psychosomatische klachten
• Moeite om anderen te vertrouwen
• Prostitutie

Risicofactoren
In de leefsituatie van veel mensen met een beperking is
sprake van afhankelijkheid, machtsverschillen en isolement. Dit zijn risicofactoren waarvan bekend is dat zij
personen kwetsbaar maken voor seksueel misbruik. Deze
risicofactoren hangen vaak samen met zowel de omgeving waarin de persoon met een beperking leeft, als met
de beperking zelf. Voor meer informatie zie bijlage 1.
Themaboekje
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Binnen De Lichtenvoorde heeft het thema seksualiteit veel aandacht. Hierbij gaat het om preventie van misbruik, om het geven
van voorlichting, het vergroten van weerbaarheid en het ondersteunen en adviseren van cliënten bij hun vragen op dit gebied. De
directe begeleiders hebben hierin een belangrijke taak. De gedragsdeskundigen zijn vooral ter ondersteuning en advisering.
Bij elk zorgplan wordt een hermeneutische cirkel gemaakt. Dit is
een methodisch hulpmiddel om een zo goed mogelijke inschatting
te maken van de cliënt. De levensgeschiedenis wordt beschreven: de
verstandelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling. Veelal worden er binnen teams samen een
aantal cirkels gemaakt en besproken, waarbij de gedragsdeskundige
aanwezig is. Op deze wijze wordt er een duidelijk en compleet beeld
van de cliënt besproken en worden de aandachtspunten op het gebied
van seksualiteit in kaart gebracht. Deze aandachtspunten kunnen
dan omgezet worden naar gerichte doelen in het zorgplan. Zo kan
een doel zijn om vooral aan kennis van lichaamsbeeld te werken als
duidelijk wordt dat iemand nooit voorlichting heeft gehad.
Soms komen er specifieke vragen naar voren. Zo kan de beeldvorming bijvoorbeeld erg onduidelijk zijn. Als gedragsdeskundige
kun je dan deze beter in kaart brengen om vervolgens gerichter
met het thema seksualiteit bij de betreffende cliënt aan de slag te
kunnen. Het kan ook nodig zijn om specifieke diagnostiek te doen
rondom de seksuele ontwikkeling en eventuele opgelopen trauma’s.
Cliënten hebben hun kennis van seksualiteit soms opgedaan via
verkeerde bronnen als pornobeelden, waardoor ze denken dat dit
‘normaal’ seksueel gedrag is.
Het geven van voorlichting moet goed afgestemd worden op de cliënt.
Belangrijk hierbij is te weten wat het kennisniveau is van de cliënt en
op welke wijze informatie passend aangeboden kan worden.

Gedragsdeskundigen ondersteunen en onderzoeken om tot een
gericht advies te komen. Geven aan op welke wijze de voorlichting gegeven kan worden en welk materiaal geschikt is om te
gebruiken. Belangrijk blijft wel dat de taakhouder seksualiteit in
samenspraak met de persoonlijk begeleider de voorlichting geeft.
Zij kennen de cliënt goed en kunnen direct aansluiten bij concrete
situaties. Natuurlijk kunnen gedragsdeskundigen dit wel coachen
en ondersteunen.
Een belangrijk aandachtspunt bij veel cliënten is het vergroten
van de weerbaarheid. Hoe kunnen we onze cliënten leren om hun
eigen grenzen goed aan te blijven geven. Hiertoe zijn ook diverse
programma’s beschikbaar, maar ook allerlei dagelijkse situaties
lenen zich er goed voor om te oefenen. In de wijze van begroeten
hebben cliënten soms moeite om de juiste afstand te bewaren, ze
slaan bijvoorbeeld direct een arm om je heen. Deze situatie kun je
direct gebruiken om aan te geven wat een meer gepaste grens is.
Door goede voorlichting en het vergroten van de weerbaarheid
werken we al goed aan preventie van misbruik. Natuurlijk blijft
het altijd zeer belangrijk om alert te zijn op signalen en situaties
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van belang is om altijd
situaties van grensoverschrijding te melden via de MIC (melding
incidenten en calamiteiten cliënten), maar ook bij de gedragsdeskundige. Wij kunnen een goede inschatting maken van de situaties
en verdere stappen ondernemen.
Het thema seksualiteit en intimiteit moeten we met zijn allen onder
de aandacht houden. Laten we alert zijn, maar dat ook blijven. De
gedragsdeskundigen proberen zelf alert te zijn en te signaleren, door
het lezen van rapportage, te observeren en goed te luisteren naar
begeleiders en cliënten.
Er is een ruime keuze aan materialen en boeken rondom dit thema.
Deze zijn op alle clusterbureaus van De Lichtenvoorde beschikbaar
om te gebruiken en de gedragsdeskundigen kunnen hierin altijd
ondersteunen en adviseren.
[9 ]
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Alert zijn en blijven
De rol van de gedragsdeskundige bij het thema
seksualiteit

Bevindingen vertrouwenspersoon cliënten
Willy Bennink is vertrouwenspersoon cliënten bij De Lichtenvoorde.
Hij vertelt over zijn bevindingen als vertrouwenspersoon op het
gebied van seksualiteit. ‘Bij veel organisaties die ik in mijn werk
tegenkom, is er weinig of geen aandacht voor seksualiteit van cliënten. Gelukkig bij De Lichtenvoorde wel. Je ziet dit onmiddellijk terug
in de deelname aan Themacafé’s over dit onderwerp. Mensen die
ondersteuning krijgen van De Lichtenvoorde denken meer na over dit
onderwerp en durven daar ook meer vanuit henzelf over te vertellen.’
‘Helaas is het nog steeds zo dat meer dan 60% van mensen met
een verstandelijke beperking negatieve ervaringen hebben met seksualiteit. Goede voorlichting en informatie, maar vooral het leren
omgaan met je gevoelens(normalisatie) is hierbij een belangrijk
aspect. Tijdens Themacafé’s zie ik vaak dat meisjes op een onhandige manier de aandacht vragen van jongens en hierbij totaal niet
door hebben wat ze bij deze jongens aan het losmaken zijn. Video
home training zou hierbij een goed middel zijn om dit gedrag
bespreekbaar te maken. Ook merk ik dat er nog veel te weinig
aandacht is voor mensen met een verstandelijke beperking met
homoseksuele gevoelens. Mensen die ik daarover spreek, zeggen dat
ze dat als een dubbele beperking ervaren. Praten over seksualiteit
blijkt niet gemakkelijk te zijn, maar op homoseksualiteit rust nog
altijd een groot taboe. Belangrijk is dat deze mensen in contact
kunnen komen met mensen die dezelfde gevoelens hebben. In de
regio Achterhoek zijn hiervoor maar weinig mogelijkheden. LFB
zuid-oost en het landelijke COC 1] zijn gestart met één maal per
maand op de zondagmiddag een ontmoetingsmiddag voor mensen
met een beperking en homoseksuele gevoelens.’
‘Vanaf december 2007 ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon
voor de cliënten van De Lichtenvoorde. Met een klacht, probleem
of vraag kunnen cliënten contact met mij opnemen als ze daarover
niet of moeilijk kunnen praten met hun ondersteuner of manager. Seksuele intimidatie of seksueel misbruik zal hierbij zeker
een onderwerp kunnen zijn. Cliënten die contact willen, kunnen
hiervoor de kaart - die ze hebben ontvangen van De Lichtenvoorde
- naar mij opsturen.’
Willy Bennink, Vertrouwenspersoon cliënten
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1] LFB is Landelijke Federatie van Belangenvereniging Onderling Sterk en
COC is de Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit.

Klachtenregeling
De Lichtenvoorde beschikt over een goed werkende klachtenregeling. Het bestaan van deze regeling
wordt tijdens de intake gemeld. Tevens is een folder
aanwezig, zowel in een tekstversie als een versie in
pictogrammen en er is een klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon cliënten
Voor veel cliënten is de stap naar een klachtencommissie vaak te groot. Cliënten moeten ook de
mogelijkheid hebben een onafhankelijke derde te
raadplegen. Daarom kunnen zij contact opnemen met
de vertrouwenspersoon cliënten die werkzaan is bij
LFB. Op alle clusterbureaus van De Lichtenvoorde is
informatie aanwezig hoe men de vertrouwenspersoon
kan bereiken. Cliënten zelf beschikken over een kaart
met daarop alle adresgegevens.

Voortgang werkgroep Preventie Seksueel Misbruik
De Lichtenvoorde heeft een werkgroep Preventie
Seksueel Misbruik (PSM) die preventie van seksueel
misbruik tot doel heeft. De werkgroep heeft organisatiebreed pilots ingezet. Er werd een risico-inventarisatie gehouden met vragenlijsten voor medewerkers,
teammanager, cliënten en hun netwerk. Er zijn acties
uitgezet naar aanleiding van de bevindingen ervan.
Zo staat in elk team ‘seksualiteit van cliënten’ op de
vergaderagenda.
In locaties zijn praktische huisregels en afspraken
gemaakt. Ook wordt seksualiteit in zorgplannen uitvoeriger beschreven. Er is beperkt aandacht voor
seksuele voorlichting van logees, te meer daar kinderen vaak zeer kortdurend aanwezig zijn en onder
de directe verantwoordelijkheid van de ouders vallen. Bijzonder seksueel gedrag wordt gecorrigeerd en
besproken met de cliënt/ouders of voogd. Het geven

Meldingen ongewenst gedrag medewerkers
Ook medewerkers kunnen in hun werk te maken krijgen
met ongewenst gedrag van cliënten of collega’s. Patrick
Stroeve, adviseur personeelszaken, benaderen we met
het verzoek om medewerkers bevindingen:
‘Ongewenst gedrag, waar medewerkers mee geconfronteerd
kunnen worden, komen voor bij organisaties. Ook bij De
Lichtenvoorde hebben medewerkers met ongewenst gedrag
te maken. De resultaten uit de RI&E van 2005 en de Effectory
van 2010 waren aanleiding om met betrekking tot gewenst
en ongewenst gedrag in relatie tot medewerkers het beleid
te verduidelijken en aan te scherpen. Met als resultaat
de: Gedragscode medewerkers, Protocol agressie/ongewenst
gedrag en een Gedragscode dienstverlening aan cliënten. De
afgelopen jaren zijn er geen formele klachten of anonieme
meldingen bij de vertrouwenspersoon gedaan over ongewenst
gedrag waarbij de veroorzaker geen cliënt was. Ongewenst
gedrag van cliënten komt voor en wordt ook gemeld. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld om seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanrakingen of cliënten die in de nabijheid van de
begeleiding naar erotische films kijken. Deze situaties worden
gemeld.’

Vertrouwenspersoon medewerkers
Ook medewerkers kunnen zich seksueel aangetrokken
voelen tot een cliënt. Hier wordt, ook binnen de zorg,
nauwelijks over gesproken. Veelal voelen deze medewerkers zich schuldig of verward en hebben diverse redenen
om hun (eventueel grensoverschrijdend) gedrag niet
bespreekbaar te maken. Met behulp van anderen kunnen deze gevoelens beter geplaatst worden, zodat zij te
beheersen zijn en op een professionele wijze te hanteren
zijn. Het niet erover praten leidt eerder tot grensoverschrijdend gedrag. Ook daarom werkt De Lichtenvoorde met
een Vertrouwenspersoon voor medewerkers. Medewerkers
weten dat zij de Vertrouwenspersoon in vertrouwen kunnen consulteren; zij zullen dus eerder advies en steun vragen, waardoor isolement wordt voorkomen. Het spreekt
voor zich dat in het beleid van De Lichtenvoorde is vastgelegd dat er geen grensoverschrijdend gedag tussen een
cliënt en een medewerker mag plaatsvinden. Dat leidt
altijd tot het verbreken van de arbeidsrelatie.
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van seksuele voorlichting wordt tevoren met ouders
besproken. Organisatiebreed zijn de bevindingen eveneens
besproken. De manier van voorlichten, wanneer is iets
grensoverschrijdend en hoe gaat het melden in zijn werk,
hebben opnieuw de aandacht gekregen.

[3]

Seksueel misbruik van kinderen
Seksueel misbruik van kinderen komt voor. Soms op onverwachte plaatsen zoals bijvoorbeeld in de kerk of een kinderdagverblijf. Seksueel misdrijf aard in een omgeving van geheimzinnigheid en onduidelijkheid. Mede daarom is het
beleid van De Lichtenvoorde rondom seksualiteit gericht op openheid en transparantie. Door zaken bespreekbaar
te maken en te houden, ontstaat er een gevoel van alertheid bij medewerkers die tenslotte in allerlei trainingen
deskundigheid in het herkennen van signalen krijgen. Tenslotte is er een gedragscode voor alle medewerkers en
dienen zij altijd een Verklaring omtrent Goed Gedrag te overleggen. Echter, en ook dat is (jammer genoeg) ervaring,
hiermee wordt seksueel misbruik niet altijd voorkomen! Van belang hierbij is ook kennis en informatie.

Wetgeving
In Nederland is seksueel contact met een kind jonger dan
twaalf jaar zonder meer strafbaar. Ook contact met een
jongere tussen de twaalf en zestien jaar is strafbaar,
maar de politie komt alleen in actie als er aangifte wordt
gedaan. In het belang van de bestrijding van seksueel
misbruik is er nu wetgeving, waarbij zonder klacht (zoals
eerder vereist was) tot vervolging kan worden overgegaan. De minderjarige krijgt nu de gelegenheid zijn mening
te geven. Dit noemen we het hoorrecht. Ook strafbaar
is de volwassene die seksueel contact heeft met een
minderjarige (jonger dan achttien jaar) die afhankelijk
van hem is: een vader met een dochter of een leraar met
een leerling.

Wie plegen seksueel misbruik met kinderen?
Seksueel misbruik komt voor in alle milieus, zowel bij de
lagere als hogere sociale klasse, bij mensen van alle kerkelijke
gezindten en bij autochtone en allochtone Nederlanders.
Voor zover bekend uit onderzoek zijn plegers vrijwel altijd
mannen. Vrouwen vormen één tot drie procent van alle plegers. Meestal zijn hun slachtoffers kinderen binnen het gezin,
jongens even vaak als meisjes. De kinderen zijn doorgaans
afhankelijk van de pleger of hebben vertrouwen in hem:
een vader, broer, oom, de vriend van moeder, een tante,
huisvriend, buurman, leraar of jeugdleider. Meisjes blijken
vaker door gezins- of familieleden misbruikt te worden terwijl
jongens vaker door mannen buiten de kring van verwanten
worden misbruikt. Plegers van seksueel misbruik van kinderen
worden wel pedoseksuelen genoemd.

Hoe worden de seksuele contacten voorbereid?
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Plegers bereiden het seksueel misbruik op subtiele wijze
voor. Kinderen zijn volgens pedofiele plegers het meest
kwetsbaar voor misbruik als ze zich ergens alleen ophouden, nieuwsgierig en goedgelovig zijn, problemen in het
gezin hebben, weinig zelfvertrouwen en assertiviteit
bezitten, knap zijn en ‘uitdagend’ gekleed. Misbruikers
van kinderen buiten het gezin zoeken contact met hun
[1 2 ]

Bij de seksuele contacten die uiteindelijk lukken, gaat
het vaak om streling en wederzijdse masturbatie. Bij
ongeveer veertig procent van de kinderen of jongeren
is sprake van (poging tot) penetratie of orale seks. De
meerderheid van de misbruikers houdt de contacten met
een kind in stand door een combinatie van methoden:
• ze bieden het kind vriendschap,
• ze drukken het kind op het hart er niet met anderen
over te praten,
• ze stellen het misbruik voor als spel of voorlichting,
• ze dreigen zich van het kind af te keren als het erover
praat of
• ze zeggen dat het kind medeplichtig is aan het
misbruik.

Waaraan kunnen ouders of verzorgers merken dat een
kind seksueel misbruikt is?
Kinderen zwijgen vaak over seksueel misbruik. Ze schamen
zich, voelen zich schuldig of zijn bang dat de pleger en
zijzelf het nog moeilijker krijgen als het misbruik naar buiten komt. Meestal krijgen ouders argwaan door terloopse
opmerkingen van het kind dat er iemand aan hem of haar
heeft gezeten of door blauwe plekken en klachten rond
vagina, penis en anus. De meest betrouwbare signalen zijn
letsel rondom de genitale streken en een geloofwaardig
verhaal van het kind.
Er bestaan wel lijsten met klachten, symptomen en opvallende gedragingen van kinderen die kunnen wijzen op misbruik. Maar die signalen zijn niet specifiek voor seksueel
misbruik en kunnen ook het gevolg zijn van andere problemen van het kind, zoals echtscheiding van de ouders, het
overlijden van een familielid, klasgenootje of huisdier of
problemen op school.
[1 3 ]
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slachtoffers bij bijvoorbeeld: scholen, speelplaatsen,
amusementsparken, winkelcentra, sportvelden, strand
en zwembaden. Zij proberen het kind afhankelijk van hen
te maken. Later zorgen ze ervoor welkom te zijn bij het
kind thuis. Daders praten het kind soms geleidelijk naar
seksuele activiteiten toe of vragen het kind hen ‘ergens
mee te helpen’, bijvoorbeeld met uitkleden. Soms proberen daders kinderen meegaand te krijgen door ze om te
kopen, ‘toevallige’ aanrakingen als truc te gebruiken, te
praten over seks of naar porno te kijken. Plegers die als
oppas fungeren, beginnen met praten over seks, bieden
het kind aan samen in bad te gaan of manipuleren het
door voor te wenden dat ze met seks het kind willen voorlichten of hun liefde willen tonen. Als het kind niet wil of
angstig is, houden de meeste daders op en proberen het
kind later opnieuw te overreden.

Kinderen die seksueel misbruikt zijn, geven daarover
lichamelijk en geestelijk signalen af. Elk signaal op zich
betekent niet dat het kind misbruikt is, maar bij meerdere signalen moeten ouders en andere opvoeders vragen
stellen aan het kind of advies vragen aan een hulpverlener. Het gaat hier om plotselinge gedragsveranderingen
van jonge kinderen tot ongeveer tien jaar.
• Slaapproblemen, bang zijn in het donker,
nachtmerries, extreme vrees voor ‘monsters’.
• Verlies van eetlust, eetproblemen, voortdurend
buikpijn zonder aanwijsbare reden.
• Plotselinge wisselingen in de stemming van het kind:
ongelukkig zijn, boos, teruggetrokken gedrag bij een
voorheen opgeruimd kind.
• Vrees voor bepaalde mensen of plekken, bijvoorbeeld:
het kind wil niet alleen gelaten worden met een
oppas, huisvriend of familielid.
• Een ouder kind dat doet zoals een jong kind: weer
bedplassen, duimzuigen of heel eenkennig worden.
• Weigeren om over een ‘geheimpje’ te praten dat het
kind met een andere volwassene heeft.
• Praten over een nieuwe, oudere vriend en daar vaak
over de vloer komen.
• Plotseling over veel zakgeld beschikken.
• Niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag vertonen.
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Wat is typisch seksueel gedrag van kinderen
en wat niet?
Onderstaand gedrag is typisch seksueel gedrag voor
kinderen. Dit kan bij kinderen met een beperking wel
anders zijn. De hermeneutische cirkel is hierbij een goed
instrument.
• Peuters en kleuters (twee tot vijf jaar) zijn nieuwsgierig naar hun eigen lichaam en vooral naar dat van
anderen. Ze spelen met hun geslachtsdelen en zijn
gefascineerd door bloot, kijken en bekeken worden.
Ze vinden het heerlijk om overal - en ook daar gestreeld te worden. Dit is de tijd voor stereotype
seksspelletjes: doktertje spelen (uitkleden), vadertje
en moedertje spelen. Ook ‘vieze’ woorden (poep, pies,
pik, kut) zijn leuk.
• Basisschoolkinderen (zes tot twaalf) experimenteren
ook met seks en met hun lichaam, maar meer in het
verborgene. Ze gaan zich schamen. De meeste
jongens en meisjes masturberen voor het
twaalfde jaar, dat wil zeggen dat ze hun
eigen geslachtsdelen aanraken en strelen.
• De helft van alle kinderen doet voor
het twaalfde jaar seksuele spelletjes
met een ander kind. Het gaat daarbij
om doktertje spelen, elkaars genitaliën bekijken of betasten, ‘vrijen’,
of ‘vrijen nadoen’. Deze spelletjes
worden meestal positief of neutraal
beleefd.
• Ouders reageren echter meestal
afkeurend of verontrust voorzover ze
ervan op de hoogte zijn.

• Pas later, rond veertien, vijftien jaar, zoeken jongens
en meisjes persoonlijker contact met elkaar. Één op
de drie zestienjarigen heeft ervaring met geslachtsgemeenschap. Vlak voor hun achttiende verjaardag
heeft ongeveer de helft van de jongeren hun eerste
geslachtsgemeenschap.
• Een klein deel van de jongeren geeft te kennen dat zij
homoseksuele verlangens hebben of heeft al eens met
een seksegenoot gevreeën.
De hier beschreven seksuele uitingen zijn normaal en
duiden niet op seksueel misbruik. Alleen seksueel gedrag
dat in het geheel niet past bij het ontwikkelingsstadium
van het kind, kan een aanwijzing zijn dat er misbruik in
het spel is. Voorbeelden hiervan zijn: niet bij de leeftijd
passend ‘seksueel’ spel, dwangmatig seksueel gedrag,
extreem veel masturberen, erg vaak tonen van geslachtsdelen, bij herhaling praten over seks, niet bij de leeftijd
passende kennis over seks en seks in tekeningen.

Grooming
Grooming is het benaderen van en contact leggen met
kinderen door een pedofiel met als uiteindelijke doel het
mogelijk maken van seksueel contact door de seksuele drempels en remmingen van het kind te verlagen. De
Nederlandse uitdrukking ‘kinderlokker’ komt hier dicht
bij in de buurt, hoewel het niet precies hetzelfde is. Ook
bij seksueel misbruik binnen een gezin kan sprake zijn
van een groomingproces, waarbij de dader de normale
familierelatie stap voor stap ‘ombuigt’ tot een seksuele
relatie.
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• In het begin van de puberteit (elf tot dertien) spelen bij
jongeren vooral de lichaamsveranderingen een rol. Het
overgrote deel van de jongeren heeft op deze leeftijd
seksuele fantasieën, jongens meer dan meisjes. Meisjes
masturberen minder vaak en minder meisjes hebben
ervaring met tongzoenen en strelen dan jongens.

Vermoeden van seksueel misbruik?
Wanneer er sprake of een vermoeden is van seksueel misbruik volgen we het protocol. Als begeleider mag je nooit
zelfstandig doorvragen en de cliënt aan een verhoor bloot
stellen. Al deze voorkomende gevallen meldt een begeleider bij zijn leidinggevende. Die kan dan eventueel stappen
zetten om te komen tot een taxatiegesprek.

Het taxatiegesprek
Een taxatiegesprek is een hulpverleningsgesprek met
als doel het methodisch verhelderen van een vage spontane onthulling. Doel van het taxatiegesprek is het
verhelderen van een vermoeden van een strafbaar feit
- seksueel misbruik - en het eventueel op gang brengen
van de benodigde ondersteuning. Zoals hiervoor gezegd:
het is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van
politie en justitie. Het taxatiegesprek anticipeert op een
eventueel verhoor bij de politie, maar belangrijk daarbij
is om niet door te vragen. Een belangrijke voorwaarde
is dat een taxatiegesprek wordt uitgevoerd door hierin
getrainde gedragskundigen, die weten wat ze kunnen
vragen, maar vooral ook wat ze niet moeten vragen.
Binnen De Lichtenvoorde zijn deskundigen beschikbaar
die opgeleid zijn om een taxatiegesprek te voeren. Een
taxatiegesprek wordt alleen gevoerd wanneer dit echt
nodig is: bij onheldere signalen. Wanneer iemand zelf over
het misbruik heeft verteld, of bij heel duidelijke signalen
is een taxatiegesprek niet nodig! Een taxatiegesprek is
dus beslist niet bedoeld om voor de zekerheid nog even
te checken wat het vermoedelijke slachtoffer heeft verteld. Het is noodzakelijk om de audiovisuele opnames van
dit gesprek, mits er toestemming is van de cliënt, mee
Themaboekje
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te geven aan de politie. De ontstaansgeschiedenis van
een vermoeden is voor justitie namelijk heel belangrijk.
Het verslag van dit gesprek kan met toestemming van de
cliënt ‘het slachtoffer’ naar de politie.

Seksueel misbruik door kinderen
Kinderen onder de twaalf jaar zijn strafrechtelijk niet vervolgbaar. Dat betekent dat een kind, dat een overtreding
of misdrijf pleegt, niet vervolgd zal worden. Als een kind
zonder licht fiets heeft iedereen daar wel begrip voor,
maar als een kind van negen seksuele handelingen pleegt
met een kind van zes, dan oordelen we daar allemaal heel
anders over. In sommige gevallen kan een dergelijk oordeel ook wel begrijpelijk zijn, want seksueel misbruik is
ernstig, ook als het kinderen onderling betreft.
Het ontdekken van seksualiteit zit in de ontwikkeling van
kinderen. Soms hoort ‘doktertje spelen’ daarbij. Hier is
niets abnormaals aan. Kinderen kunnen nieuwsgierig zijn
naar hun eigen seksuele gevoelens. Als een moeder haar
twee kinderen aantreft tijdens het ‘doktertje spelen’,
moet men niet direct denken aan seksueel misbruik of
seksueel onaanvaardbaar gedrag. Het hoort gewoon bij
het opgroeien van het kind, als dit ‘doktertje spelen’
binnen de door ons geaccepteerde aanvaardbare grenzen
blijft. Bij een te groot leeftijdsverschil onderling denken
we er al anders over. Als bij hetzelfde ‘doktertje spelen’
sprake is van een jongen van elf met een meisje van vier
dan begrijpt iedereen dat dit heel wat anders is dan twee
kinderen die naar hun ontblote lichaam kijken. Elke zaak
staat overigens op zich en kan door iedereen op zijn of
haar eigen manier geïnterpreteerd worden.

Reacties ouders
Bij ‘doktertje spelen’ denken we dus niet aan seksueel
misbruik. Anders is het als een kind seksuele handelingen uitvoert met een ander kind waarbij er sprake is van
dwang of geweld. Bijvoorbeeld als een kind tijdens het
spelen bij een ander kind een stokje in de anus of vagina
duwt of een kind dat gedwongen wordt om het broekje
naar beneden te doen en waarbij seksuele handelingen
verricht worden door een ander kind. Er zijn genoeg situaties en handelingen voor te stellen waarbij iedereen
weet dat dit niets meer met ‘het kinderlijke ontdekken’
te maken heeft, maar gewoon met seksueel misbruik of
seksueel afwijkend gedrag bij sommige kinderen.
Ouders kunnen dan ook soms heftig reageren als zij te
horen krijgen dat dit hun kind is overkomen. Aan de
andere kant zit geen enkele ouder erop te wachten dat
hun kind beschuldigd wordt van het feit dat hij dit gedaan
heeft bij een ander kind. Ouders gaan er vaak aan voorbij
dat de politie dit kind niet zomaar kan oppakken, omdat
kinderen onder de twaalf jaar strafrechtelijk niet vervolgbaar zijn. Het is begrijpelijk dat ouders een dergelijk kind
als een gevaar zien voor andere kinderen en dat zij dit kind
uit de buurt van hun eigen kind willen hebben, maar zo
gemakkelijk is dat niet.

zaak, waarbij er geen sprake is van seksueel misbruik,
maar wel van handelingen waarop het kind aangesproken
moet worden, zullen er gesprekken plaats kunnen vinden
met de ouders van beide kinderen. Deze kunnen hun kinderen dan daarna zelf aanspreken en verder hoeft er, normaal gesproken, geen actie meer ondernomen te worden.
Hebben er wel seksuele handelingen plaats gevonden, dan
kunnen, zowel de ouders van zowel het slachtoffer en de
dader en de betreffende kinderen bijvoorbeeld in contact
gebracht worden met de hulpverlening van het bureau
Jeugdzorg. Dit bureau kan die ondersteuning voor het
kind, de ouders of het gezin bieden als die op dat moment
nodig is. Verder is het voor de ouders van het kind vaak
wel van belang om het voorval dat het kind is overkomen,
te melden bij de eigen huisarts.
Bron: voor dit hoofdstuk is informatie van
www.seksueelmisdrijf.nl gebruikt.

Men verwacht van de politie dat deze het kind, dat
beschuldigd is van seksueel misbruik, op zal pakken
en uit de buurt zal verwijderen. Misschien een logische
gedachte, maar het Nederlandse Strafrecht staat zoiets
niet toe. De politie zal bij een dergelijke melding vaak
bemiddelend optreden. Het hangt van de zaak zelf af
welke actie er ondernomen wordt. Bij een eenvoudige
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Optreden politie
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Weerbaarheid
Uit de praktijk komt duidelijk naar voren dat cliënten niet of nauwelijks weerbaar zijn en dat medewerkers het soms lastig vinden om het met cliënten over hun seksualiteit te hebben. Gelukkig is er voldoende informatie waar medewerkers
op kunnen terugvallen zoals beleid, protocollen, trainingen, meldingsprocedure of intranet. Ook kunnen medewerkers
een beroep doen op de taakhouder seksualiteit in het team en eventueel orthopedagogische ondersteuning.

Weerbaarheid
Weerbaar zijn betekent dat je op een passende wijze kunt
opkomen voor jezelf. Niet iedereen kan dat even goed. De
weerbaarheid van iemand kan je vergroten en daardoor kunnen/zullen mensen met een beperking effectiever reageren
op grensoverschrijdend gedrag. Een grotere weerbaarheid
kan machtsmisbruik en geweldservaringen voorkomen. Het
is dus van groot belang om aan de weerbaarheid te werken.

Bespreekbaar maken
Het is belangrijk, zeker voor kinderen en voor jongeren,
dat zij leren eigen keuzes te maken. Met hen kan gepraat
worden over de prettige kanten van lichamelijkheid en
intimiteit. Kinderen en jongeren mogen ook ‘ja’ zeggen
tegen dingen die ze zelf lekker en spannend vinden. Zo
zullen zij hun eigen verlangens en gedrag op seksueel
gebied als normaal en vanzelfsprekend leren accepteren. Kinderen moeten leren dat ze niets geheim hoeven
te houden als ze daar in de war van zijn of verdrietig.
Het is ook belangrijk kinderen de gangbare woorden voor
geslachtsdelen te leren, anders zijn ze nog niet in staat
onder woorden te brengen wat ze hebben meegemaakt.

Empowerment
Ook voor volwassenen is het belangrijk dat er een klimaat is
waarin seksualiteit bespreekbaar is en waarin mensen zich
kunnen ontwikkelen. Dat klimaat is er niet alleen bij de zorg-

planbespreking, maar juist ook tijdens de dingen van alledag.
Cliënten stellen vragen, zijn nieuwsgierig, reageren op televisie of krant. Allemaal momenten die aanleiding kunnen zijn
tot een gesprek. Het is aan de begeleiding hier alert in te zijn
en open te staan voor de vraag van die cliënt. Door dingen te
benoemen en bespreekbaar te maken wordt een cliënt meer
weerbaar en dat is waar het om gaat. Er zijn ook voldoende
trainingsprogramma’s die mensen met een beperking weerbaarder kunnen maken. Geef cliënten probeerruimte om zelf
verantwoordelijkheid te nemen. Denk aan andere manieren
van ondersteuning, zoals trainingen, afspraken maken,
voorlichting, tijdelijke specifieke begeleiding etcetera.

Kleding
Bij het kiezen van kleding, houd je rekening met mode en
het seizoen. In de winter draag je dikkere kleding en in
de zomer kan het een stuk luchtiger. Toch zijn er situaties
waarin het lastiger is om de kledingkeuze te bepalen. Wat
als je als medewerker een slaapdienst hebt, draag je dan
een pyjama of alleen een t-shirt? Als het buiten 30 graden
is, draag je dan op je werk een driekwart broek met een
shirt? Wat is maatschappelijk aanvaard? Schaarse kleding
die je lichaam amper bedekt en symbolen op kleding, kunnen door mensen in de omgeving uitgelegd worden als een
uitnodiging tot (seksueel) contact. De kledingkeuze kan
bij anderen dus iets anders oproepen, dan gewild. Daarom
heeft de organisatie in het Handboek Huisstijl vastgelegd
[1 9 ]
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dat van medewerkers wordt verwacht dat zij servicegericht, dienstverlenend én representatief zijn.

willen ze afspreken en vragen ze om adres en telefoonnummers. Deze kunnen beter niet op het internet worden
vrijgegeven. Ook dit is onderdeel van onze begeleiding.

Telefoon
Populair bij uitbuiters is de telefoontruc. De loverboy
dwingt hierbij niet langer tot seks maar tot het afsluiten
van telefoonabonnementen. De gratis telefoons worden
verkocht met de sim-kaart en het abonnement. Op naam
van de abonnee worden voor duizenden euro’s gebeld;
voor de beller gratis, de abonnee is vaak jaren bezig de
schuld te betalen.

Sociale media
De laatste jaren zijn de sociale media enorm populair
geworden, vooral ook bij jongeren. Dit is goed voor te stellen want de mogelijkheden zijn enorm. Het is ook gewoon
leuk. Er is echter ook een andere kant. Uit een onderzoek
van de Rutger Nisso Groep uit 2006 bleek het volgende:
• 57% van de meisjes en 40% van de jongens kreeg in
2005 een verzoek zich uit te kleden voor de webcam.
• 11% van de meisjes en 39% van de jongens geeft hier
gehoor aan.
• Het afgelopen jaar had één op de drie meisjes en één
op de acht jongens een vervelende seksuele ervaring
op internet.
• 50% van de jongens en 35% van de meisjes heeft hier
nooit over gesproken.

MSN

Themaboekje

MSN is heel bekend en razend populair. Bijna iedereen
heeft het wel op zijn of haar computer geïnstalleerd.
MSN is een chatprogramma op internet. Het is belangrijk
op een veilige manier kennis te maken met MSN, vooral
omdat via MSN het pestgedrag, agressie en de gevaren
sterk toenemen. Ook loverboys werken met MSN. Vaak
[2 0 ]

Webcam
Een webcam is een digitale videocamera die via het internet beelden en geluid verstuurt naar een andere computer. Voordat men camt moet men er bij nadenken wat men
wil laten zien voor de camera. Als mensen via bijvoorbeeld
MSN vragen of je met de webcam beelden van je naakte
lichaam of seksscènes op wilt nemen en deze via het
internet verspreiden, moet je je afvragen of dat is wat je
wilt. De kans is groot dat de gemaakte opnames worden
verspreid op internet. Meestal is dit niet meer ongedaan te
maken. In onze begeleiding is daar aandacht voor. Met de
kinderen en jongeren wordt dit ook besproken.

Hyves
Hyves is een gratis site met persoonlijke gegevens van
iemand zoals naam, leeftijd, woonplaats, school e.d. vaak
met foto. Men kan er vrienden toevoegen en elkaar via deze
site berichtjes sturen. Daarom wijzen medewerkers van De
Lichtenvoorde cliënten er op dat zij in openbare gegevens
nooit privégegevens als adres en vast telefoonnummer zetten. Ook wordt gesproken over het begrip ‘vriend’. Weet de
cliënt wat het begrip vriend inhoudt? En snapt een cliënt
dat een medewerker geen vriend kan zijn? Contacten tussen
een cliënt en een medewerker via Hyves ontmoedigen wij.
Facebook
Facebook is een sociale netwerksite voor scholieren,
studenten en werknemers. Sinds mei 2008 is er een
Nederlandstalige versie. In december 2008 groeide de site
met 600.000 nieuwe aanmeldingen per dag. In april 2009
had Facebook meer dan 200 miljoen actieve gebruikers, vijf
maanden later waren dat er 50 miljoen meer. In juli 2010
bediende Facebook al een half miljard gebruikers.

Training bespreekbaar maken seksualiteit en voorkomen seksueel misbruik
Marianne van Egmond is begeleidster en werkt op locatie De Veste. Marianne heeft samen met collega’s de training
‘Bespreekbaar maken van seksualiteit en voorkomen van seksueel misbruik’ gevolgd. We hebben Marianne gevraagd een
stukje te schrijven over haar ervaring met de training.

‘De docente, Wil Schippers, startte met een introductieronde waar
een ieder vertelde met welke doelgroep ze werken en waar je in de
praktijk tegenaan loopt. De vragen die je van tevoren ingeleverd
had, werden deels behandeld en kwamen in je cursus terug.
Verder werden er een aantal onderwerpen behandeld. Sommige
onderwerpen zijn wat minder relevant voor de doelgroep waarmee
ik werk. Dat wil voor mij niet zeggen dat ik er in de toekomst
niets mee kan. De informatie die ik kreeg, is voldoende om mee te
werken in de praktijk.

Het tweede dagdeel bestond meer uit oefeningen, de casussen die
werden gebruikt, stonden dicht bij de praktijk. De hermeneutische
cirkel is ingevuld. Het was voor mij een stuk duidelijker en inzichtelijker. Nu weet ik hoe ik ‘m in moet vullen. Het oefenen van een
voorlichtingsgesprek is ook niet verkeerd, hierdoor zie je waar je
zwakke en sterke kanten zitten.
De training kwam bij mij positief over. De informatie zal ik in
de praktijk zeker gaan gebruiken, de cursus heeft voor mij een
meerwaarde gehad.’
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De training is voldoende op de doelgroepen met een verstandelijke
beperking ingesteld. Ik werk zelf met een doelgroep waar veel
ouderen zijn, waarvan de meeste vanuit hun opvoeding liever niet
over deze onderwerpen praten. Als de cliënt geen behoefte heeft om
daarover te praten, respecteer ik deze beslissing. Bij de cliënt waar
het wel een rol speelt, begin ik het gesprek door middel van het
zorgplan en maak ik gebruik van het voorlichtingsmateriaal dat
binnen De Lichtenvoorde aanwezig is.

Loverboys en lovergirls
Een loverboy of lovergirl is iemand die een jongen of meisje versiert en later misbruikt. Hij of zij doet dat door heel lief
voor diegene te zijn, veel aandacht te geven en vaak mooie en dure cadeaus te kopen zoals een nieuwe mobiel of zelfs
een scooter. Ze doen samen veel leuke dingen, zoals naar de film of uit eten gaan. Na een tijdje verkering met diegene
te hebben gehad, wordt hij of zij gedwongen tot seks. Zelfs voor seks in ruil voor geld: prostitutie. De website www.
bewareofloverboys.nl heeft een stappenplan over de manier waarop een loverboy te werk gaat:

1 2
3
ontmoeten

Eerste stap:
Een leuke jongen, hij heeft iets aantrekkelijks,
maakt een praatje met je, of je wordt aan hem
voorgesteld door een vriendin van je. Dit gebeurt
bijvoorbeeld op school, in een discotheek, coffeeshop, café, in de trein, in de stad, op het station, het kan eigenlijk overal. Waar er maar jonge
meiden zijn... Ook via het internet. Er worden
afspraakjes gemaakt en contacten gelegd.

verkering

Themaboekje

Derde stap:
Jullie hebben nu echt verkering: jij bent zijn vriendin. Jullie doen heel veel dingen samen; je gaat
naar de film, naar vrienden? Met de auto ga je
overal naartoe. Jouw vriendinnen zie je niet zoveel
meer. Maar dat maakt ook niet zoveel uit, die zijn
toch maar kinderachtig, zegt hij. Hij houdt echt
van je en die meiden zijn alleen maar jaloers. Je
ouders of je mentor zie je ook niet zoveel meer,
die vinden die jongen maar niks. Wat zeuren die
mensen. Hij is toch geweldig? Ze begrijpen je
gewoon niet.

[2 2 ]

BRON: www.bewareofloverboys.nl

indruk maken

Tweede stap:
Dan geeft hij je een mooi cadeautje, een mobieltje
bijvoorbeeld. ‘Zo kan ik je overal bereiken en jij
mij!’ Maar daar blijft het niet bij, je krijgt ook nog
mooie sieraden en parfum en jullie gaan samen uit
eten in een duur restaurant. Je bent helemaal weg
van hem. Je denkt: Zo’n vriend heb ik altijd al willen hebben. Hij is zo stoer. Hij zegt allemaal lieve
dingen tegen mij, dat ik mooi ben en hij alles voor
me over heeft.
Hij komt je ophalen met de auto of de scooter. Hij
heeft dure kleren aan en ziet er goed uit.

4 5
6 7
Je bent met hem naar bed geweest? Het was heel
mooi en romantisch, hij was zo lief en aardig. Je
bent echt gelukkig met hem. Je wilt altijd bij hem
blijven, en hij bij jou, zegt hij. Je besluit langzamerhand weg te gaan van huis. Hij wil ook dat je
dag en nacht bij hem bent.

overhalen tot
prostitutie
Zesde stap:

Het geld is op. Hij heeft zoveel voor jou overgehad
en je hebt het gevoel dat je nu iets voor hem terug
moet doen. Misschien word je ontzettend bang
voor hem en daardoor ga je twijfelen. Wat gebeurt
er als ik nu zeg dat ik niet verder wil? Hij belooft
je dat je niet lang hoeft te werken als prostituee.
Jullie kunnen dan sparen, een huis en een auto
kopen. Ook kunnen jullie op vakantie.

Hoe ben je met een verstandelijke beperking
weerbaar tegen loverboys?

Meisjes en vrouwen met een licht verstandelijke beperking
zien er uit als leeftijdsgenoten zonder beperking. Ze staan
volop in de maatschappij en kunnen leuk mee kletsen.

wennen aan
prostitutie
Vijfde stap:

Hij neemt je mee naar de rosse buurt en daar
ontmoet je andere meisjes van jouw leeftijd die
het werk ook doen. Hij laat je ook je grenzen
verleggen. Er moet bij een vriend bijvoorbeeld een
schuld afgelost worden en jij bent de enige die
hem kan helpen door een avondje uit te gaan met
die vriend. Die vriend is erg handtastelijk en dat
weet hij.

prostitutie

Zevende stap:
Nu zit je achter het raam, of ga je naar mannen
thuis, of werk je in een seksclub. Ergens wilde
je het helemaal niet. Maar hij heeft je geslagen
en gezegd dat als je het niet zou doen, hij jou en
je familie wat aan zou doen. Je voelt je vies en
smerig. Maar toch houd je nog steeds ontzettend
veel van je vriend. Het zal allemaal wel weer goed
komen, of niet? Hij is soms weer zo lief?

Emotioneel zijn ze meestal naïef en stellen ze geen of
weinig grenzen. Loverboys weten dit en spelen daar op in.
Het is dus belangrijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking het verschil weten tussen een vriend en
een foute vriend. Daarom praten we daarover.
[2 3 ]
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met elkaar naar
bed gaan

Vierde stap:

[5]

Kinderwens en ouderschap
Het kabinet heeft geconcludeerd dat verantwoord ouderschap uitsluitend mogelijk is als er
sprake is van een ondersteunend netwerk. Is er geen ondersteunend netwerk, dan moet een
ontmoedigingsbeleid worden gevoerd.
Bron: brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris drs Clémence Ross-van Dorp, 1 maart 2006

De Lichtenvoorde volgt het ontmoedigingsbeleid van het
Kabinet en hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
• Mensen met een verstandelijke beperking zijn zeer
verschillend. Slechts een individuele benadering heeft
zin en doet recht aan het individu.
• Gezien onderzoekscijfers en de ervaringen van mensen
met een verstandelijke beperking en hun begeleiders,
is ouderschap voor veel mensen met een verstandelijke
beperking geen verstandige keuze.
• De Lichtenvoorde gaat uit van een volwaardig
burgerschap, maar kiest op voorhand voor een
ontmoedigingsbeleid ten aanzien van kinderwens en
ouderschap. Van een medewerker verwachten we een
houding waarin aandacht is voor de risico’s en de
beperkingen van het krijgen van kinderen. Wanneer
de kinderwens van een cliënt blijvend is, zoeken we
samen naar mogelijkheden. Wanneer er sprake is van
ouderschap zoekt De Lichtenvoorde (indien mogelijk)
samen met de verstandelijke beperkte ouder(s) naar
een juiste ondersteuning en samenwerking met andere
(medeverantwoordelijke) partijen zoals MEE of de Raad
voor de Kinderbescherming.

Themaboekje
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• Het contact met de begeleider is cruciaal bij een
goede voorbereiding van mensen met een
verstandelijke beperking over keuzes rondom een
kinderwens. Daarom investeert De Lichtenvoorde in
de ondersteuning van de begeleiders door middel van
scholing op het gebied van opvoeding, seksualiteit en
levensvragen.

Rol van de huisarts
Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij het
maken van afwegingen van een kinderwens bij mensen
met een verstandelijke beperking. Zij kunnen ook een rol
spelen als er een kind is. De huisarts kan signaleren of
de ouders meer ondersteuning nodig hebben dan ze krijgen en daar op adviseren. Ook kan hij doorverwijzen naar
hulpinstanties.

Themaboekje intimiteit. lichaamsbeleving & seksualiteit
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Als hij acht is, gaan we genieten!
De Lichtenvoorde heeft ontmoedigingsbeleid op het gebied van cliënten met een kinderwens. Toch is er binnen de organisatie
een cliënt die moeder is geworden. Ik was benieuwd naar haar verhaal en ging naar haar toe. Eén van haar begeleidsters was
bij het gesprek aanwezig.
Als ik nog in de straat rijd op zoek naar het huis, wordt de deur al
direct open gedaan. Gevonden! Moeder staat me een beetje nerveus
op te wachten. Eenmaal binnen zie ik in de huiskamer een prachtig kind dat zich in de box optrekt tot staan. Een grote glimlach
volgt, wat een leuk kind.
Het gezin bestaat uit vader, moeder en een zoon van bijna een jaar.
Moeder werkt niet en is thuis. ‘Mijn man is vrachtwagenchauffeur
en moet ’s morgens al vroeg opstaan’, vertelt ze. Omdat ze zoveel
thuis is, wil ze er meer op uit trekken. ‘Woensdags ga ik met mijn
zoon naar de Speel-o-theek.’ En als er begeleiding is dan laat ze
haar twee honden een paar keer per dag uit. Is er geen begeleiding
dan gaat ze lekker met haar zoon een stukje wandelen. Ik vraag
moeder of ze vindt dat ze voldoende ondersteuning krijgt. Zij vindt
dat die voldoende is. Ze is tevreden over de gang van zaken.
Vader is ’s avonds thuis en helpt moeder bij het maken van
een dagschema. Op maandag en woensdag krijgt het gezin
een aantal uren ondersteuning van persoonlijk begeleiders van
De Lichtenvoorde. Zij helpen moeder met het bieden van een
dagritme, structuur en proberen te voorkomen dat moeder zich
overvraagt. Verder geven ze tips bij de opvoeding van het kind en
praten ze over zaken waar het gezin tegen aanloopt. Nu kijken ze
samen of er mogelijkheden zijn vanuit de WMO. Zwemmen of
peutergym voor als het kind iets groter is bijvoorbeeld.
Het kind heeft een rood oortje. Ik vraag moeder of ze gezien heeft
dat het oortje van haar zoontje dik en rood is. Ze vertelt dat haar
Themaboekje
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kind ’s nachts huilt en dat ze moe is. ‘Hij krijgt tandjes erbij’,
vertelt ze en vervolgt ‘dat is niet leuk. Ik slaap niet. Maar dat gaat
wel over als hij acht is, want dan heeft hij ze allemaal.’
Op mijn vraag of ze blij is om moeder te zijn, antwoordt ze:
‘Ja, maar nu niet. Ik ben moe. Ik slaap ’s nachts niet. Mijn zoon
huilt dan en dan geef ik hem sap, wel light sap want daar zit geen
suiker in en dan slaapt hij weer.’
Ik vraag haar wat ze het leukst vindt aan haar zoon. ‘Als hij
vrolijk is en blij en als hij lekker aan het spelen is.’
Het kind brabbelt al en kan al papa en mama zeggen. Toch zei
hij als eerst mama. Moeder glundert: ‘ja dat zegt hij nog steeds
het meest.’
Moeder is heel bang om haar zoon te verliezen. Ze heeft moeite
met het binnen laten van vreemde mensen. Toch ondervind ik dit
als ‘indringer’ niet. Ze is open en ik voel me welkom. Als ik haar
daarmee confronteer zegt ze: ‘ja maar jij bent hier maar even. Jij
komt niet steeds terug. Ik voel dat jij mijn kind niet van mij wilt
afpakken.’
Heb je bewust voor een kind gekozen? vraag ik. Hoe ging dat?
Wanneer besloot je dat je een kind wilde?
‘Ik wilde geen kind’, zegt moeder. ‘Ik werd een hele tijd niet ongesteld en toen zei mijn man dat ik maar eens naar de dokter moest
gaan. Dat heb ik toen gedaan en toen was ik zwanger.’

Moeder vertelt: ‘Ik wilde het kind weg laten halen zo bang was ik.
Ik heb een beperking en dan kan ik toch geen kind krijgen. Hoe
doe ik dat allemaal.’
De persoonlijk begeleidster: ‘De huisarts en yoga-instructrice hebben haar goed ondersteund en cliënt heeft toen zelf gekozen om het
kind te krijgen en niet weg te laten halen.’
Het contact met de yoga-instructrice was zo goed dat ze ook bij de
bevalling is geweest. De bevalling begon thuis en wilde maar niet
vlotten. In het ziekenhuis hebben gynaecoloog en verloskundige
de bevalling begeleid in aanwezigheid van de yoga-instructrice.
Na een zware bevalling die bijna achter de rug was, volgde een
keizersnede, omdat het kind zijn hoofd voor het geboortekanaal
naar achteren wendde.
De persoonlijk begeleidster vertelt: ‘Cliënte is als de dood voor
ziekenhuizen en moest toen dus blijven.’
Moeder: ‘Ja, maar drie dagen en geen week’ en glundert.

een kolf op stroom hebben gekocht. Eerst gebruikte ik dan dat
apparaat en deed het daarna in de fles voor mijn zoon.’
Vader en moeder hebben hun kind laten dopen. Samen lazen ze ten
overstaan van alle mensen in de kerk een stukje en spraken ze de
doopnamen van het kind uit. De persoonlijk begeleidster is trots op
moeder: ‘Knap hoor. Ik was zo trots op ze; zulke moeilijke namen
uitspreken en dat voor al die mensen in de kerk. Ik was echt trots.’
Als ik moeder vraag of haar gezin nu compleet is, antwoordt ze
bevestigend:
‘Ja één is meer dan genoeg. Je moet alles zelf doen en dat valt
tegen. Zeker als ze tanden krijgen, maar dat is met acht jaar weer
over en pas dan gaan we genieten van ons kind.’
Een dag na het interview krijg ik van de persoonlijk begeleidster een berichtje dat De Lichtenvoorde geen huishoudelijke
werkzaamheden voor het gezin mag verrichten en dat Jeugdzorg
diezelfde dag nog contact heeft opgenomen en betrokken wordt
in de opvoeding. Moeder nam dit goed op en staat hier gelukkig
inmiddels een beetje voor open. De angst om het kind te verliezen
blijft bestaan, maar ze ziet wel in dat ze het niet alleen kunnen en
een ondersteunend netwerk nodig is. Als ik vraag, raad je anderen
met een beperking aan om een kind te krijgen antwoordt ze: ‘Oh
dan moeten ze er wel heel goed over nadenken en goed met de
begeleiding en anderen over praten, want het is niet zo maar iets
en erg moeilijk.’

Na de bevalling heeft moeder haar kind bijna zes maanden lang
borstvoeding gegeven:
‘Eerst gewoon maar dat deed zo’n pijn. Toen hebben we op
Marktplaats een handkolf gekocht, maar dat was niks. Toen
konden we er één huren, maar dat was zo duur dat we maar zelf
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Hoe vond je het om zwanger te zijn?
Ik was heel boos en bang.’
De persoonlijk begeleidster vult aan:
‘Tijdens haar zwangerschap heeft zij heel veel ondersteuning gehad
van de huisarts. Die heeft haar goed gevolgd. Maandelijks was er
overleg met huisarts en verloskundige. Ook wij hebben veel met
haar gesproken. Zij is zelfs naar yoga gegaan. De yoga-instructrice
is een geweldige steun geweest. Vooral voor haar. Ze heeft haar tot
de bevalling toe begeleid.’

[6]

Er is al veel gedaan!
Maar we zijn er nog niet! Medewerkers zijn de afgelopen jaren bijgeschoold over intimiteit, lichaamsbeleving
en seksualiteit van cliënten. Er zijn in alle teams mensen aangesteld om collega’s te ondersteunen bij vragen op het gebied van seksualiteit en om het onderwerp telkens onder de aandacht houden. Het onderwerp
komt terug op de agenda in team- en zorgplanbesprekingen, tijdens het woonoverleg en in de Themacafés.

Door seksualiteit op deze wijze bespreekbaar te maken,
worden cliënten uitgenodigd erover te praten. Naast de
openheid die er is rond dit thema zijn er natuurlijk duidelijke afspraken over wat wel en wat niet kan. Deze zijn
vastgelegd in diverse protocollen, waarvan medewerkers
op de hoogte zijn en die gemakkelijk toegankelijk zijn.
Seksueel misbruik van kinderen komt voor. Dat kunnen wij
niet ontkennen. Door onder meer openheid en transparantie kunnen we wel proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kunnen we echter niet alleen!

Leergang jeugdzorg

Themaboekje

Veel jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
en bijkomende psychische en sociale problemen hebben
professionele hulp nodig. Deze is niet altijd voldoende
beschikbaar. Ook de samenleving is steeds veeleisender
geworden. De zorgvraag van deze jeugdigen is dan ook
alleen maar toegenomen. Daarom heeft De Lichtenvoorde
twee jaar geleden besloten een opleiding te ontwikkelen
waarbij medewerkers leren omgaan met deze groep jeugdigen. Deze opleiding, Leergang Jeugdzorg, is ontwikkeld
met Avans+.De VGN heeft de leergang Jeugdzorg erkend.
De Lichtenvoorde is daarmee één van de eerste zorginstellingen in de gehandicaptensector die een branche
erkende opleiding mag verzorgen! En ook dat is bijzonder.
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Cliënten en school
Op scholen is er ook aandacht voor seksualiteit van
leerlingen. Er wordt gewerkt met protocollen en er vindt
regelmatig overleg plaats met ouders/verwanten/begeleiders. Een drietal scholen in de regio waar veel cliënten
van De Lichtenvoorde lessen volgen, hebben we een aantal
vragen voorgelegd.

Pronova, Praktijkonderwijs te Winterswijk

Het Aladon (voorheen de Magnoliaschool), Aalten

Gerrie Wieggers, schoolmaatschappelijk werker

Anne-Marie Molleman, Directeur

Leerlingen uiten zich in de klas, de mentor pakt zo nodig signalen
op en brengt zorgleerlingen in bij het zorgteam. Opvallend gedrag
op seksueel gebied wordt besproken en er wordt zo nodig een plan
opgezet door de zorg in samenwerking met de mentor. Er wordt
aandacht besteed aan seksualiteit binnen de lessen (o.a. leefstijl).
Verder wordt opvallend gedrag gesignaleerd en besproken. Er zijn
twee vertrouwenspersonen binnen de school (een man en een
vrouw). Zij behandelen o.a. klachten van leerlingen over ongewenste intimiteiten. Als een leerling speciale begeleiding krijgt,
wordt dit gecommuniceerd met ouders/verzorgers, tenzij een leerling hier, in een incidenteel geval, bezwaar tegen maakt. Dit geldt
ook voor begeleiding in het geval van zorgwekkend seksueel gedrag.
Wij hebben op Pronova een duidelijke zorgstructuur. Hierdoor zijn
signaleren, gesprekken voeren en contacten met ouders/verzorgers
vanzelfsprekend.

Seksualiteit speelt op iedere leeftijd en bij ieder niveau. Het begint
bij een jong kind al dat zijn of haar lichaam ontdekt. In de puberteit spelen de hormonen een belangrijke rol en is het van belang
dat de jongeren dit kunnen begrijpen, kunnen herkennen, een plek
kunnen geven en vooral weten hoe ze daar mee om kunnen gaan.
Daarbij is sociale weerbaarheid een belangrijk aandachtspunt.

Lidy Borgers, Teamleider SO(speciaal onderwijs)
De school heeft te maken met omgang van de leerlingen onder
elkaar, verliefdheid, puberteit en lichamelijke veranderingen.
Wij hebben een protocol en werken met de leerlingen en het
CED(Centrum Educatieve Diensten). We hebben een vertrouwenspersoon op beide afdelingen (SO en VSO), maar niet speciaal op
het gebied van seksualiteit. Meestal komt een incident via de leerkracht bij de teamleider terecht. Overdracht wordt altijd besproken
met de leerling, ouders, groepsleerkrachten en met iedereen die het
aangaat. Tijdens de overdracht naar een andere groep wordt hier
ook aandacht aan geschonken. We willen graag informatie van
jullie en met jullie delen wat wij doen. We blijven steeds zoeken
naar materialen.

De school heeft een vertrouwenspersoon. Ouders en leerlingen kunnen bij haar terecht met alle vragen, dus ook op het gebied van
seksualiteit.
Wanneer wij bijzonderheden rondom seksualiteit zien bij leerlingen bespreken we dat altijd met ouders of de begeleiders. Dit
doen we bij alle bijzonderheden, dus ook bij dit onderwerp. Het
is van belang om bijzonderheden zo vroeg en zo open mogelijk te
bespreken.
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Hamalandschool, Lichtenvoorde

Seksualiteit hoort bij het leven, iedere leerling ontwikkelt zich
daarin en binnen de school besteden we daar aandacht aan. Hoe we
daar aandacht aan besteden, hangt samen met de feitelijke leeftijd
en de ontwikkelingsleeftijd van de leerling. Bij de jonge leerlingen
is deze informatie anders dan bij oudere leerlingen. Gedragsregels
zijn daarbij ook van belang. Wanneer een leerling op de wc. zit,
wordt deze niet gestoord. Zo zijn er voor het personeel gedragsregels
hoe je omgaat met het verschonen van een leerling. De oudere leerlingen krijgen seksuele voorlichting. Hiervoor gebruiken we allerlei
materiaal; foto’s, maar we laten ook zien hoe je een condoom
gebruikt. Voor ouders hebben we vorig schooljaar hier een thema
avond over gehouden. En daarna hebben een aantal ouders met een
medewerker van MEE een aantal gespreksavonden gehad over hoe
je daar als ouder mee om moet gaan.

Onderzoeken
Landelijk is er aandacht voor seksualiteit van mensen met
een beperking. De laatste landelijke onderzoeksresultaten van seksualiteit bij mensen met een beperking zijn
van 1995 en in 2010 is er opnieuw landelijk onderzoek verricht door Rutgers Nissogroep. Dit onderzoek bestond uit
een voor-en hoofdonderzoek waaruit inzichtelijk wordt
wat de omvang en kenmerken zijn van seksueel geweld,
de risicofactoren en het voorkomen en aanpakken van
seksueel misbruik.
De Lichtenvoorde nam actief deel aan dit onderzoek en
stelde een geanonimiseerde cliëntbestand beschikbaar
waaruit door de onderzoekers nummers werden getrokken. De nummers werden aan De Lichtenvoorde doorgegeven en deze correspondeerden met de namen van onze
cliënten. Vervolgens werd hen door De Lichtenvoorde
gevraagd of ze het goed vonden dat hun naam en adres
aan de onderzoekers beschikbaar werd gesteld voor het
onderzoek. De doelstelling van dit onderzoek is:
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Inzicht verkrijgen in omvang en kenmerken van
seksueel geweld jegens mensen met een lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke beperking.
2] Inzicht verkrijgen in bevorderende en belemmerende
factoren om seksueel geweld adequaat te signaleren
en aan te pakken.
3] Op basis van de resultaten van het onderzoek
ontwikkelen van een stapsgewijze handreiking voor
zorgaanbieders en cliënten (vertegenwoordigers) voor
de handelwijze bij vermoedens van seksueel geweld.
1]

In augustus 2010 zijn alle cliënten benaderd en de uitslag van het onderzoek wordt in de eerste helft van 2011
verwacht.

Meer informatie
Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de portefeuillehouder Seksualiteit.
Het Bureau Zorgexpertise heeft ook veel kennis en materiaal beschikbaar. Ook is er in de plaatselijke bibliotheek en op internet meer te vinden over dit onderwerp. Op elk clusterbureau van De Lichtenvoorde is informatie over seksuele voorlichting aanwezig.

Wellicht wilt u meer weten over een onderwerp?
Belangrijke websites daarbij zijn:

In de Markant (markant@tijdschriftmarkant.nl) van april
2011 staat een artikel over mensen met een verstandelijke beperking en homoseksualiteit.

www.seksualiteit.nl

www.zonderstempel.nl

Seksualiteit.nl is de website voor betrouwbare informatie
over relaties en seksualiteit.

Ook op www.zonderstempel.nl staat informatie over dit
onderwerp.

www.uwkindenseks.nl

www.sense.nl

Site voor ouders over de seksuele opvoeding

Over seksualiteit en seksuele gezondheid, verliefdheid,
relaties, liefde en alles wat daarbij komt kijken.

Publicaties

www.zoenenenzo.nl
Over relaties en seksualiteit voor jongeren met een
handicap (Rutgers Nisso Groep)

www.zoenenenzovoort.nl
Over relaties en seksualiteit, bedoeld voor ouders en
begeleiders van jongeren met een handicap (Rutgers Nisso
Groep)

www.allesovergay.nl
Allesovergay.nl geeft je antwoord op de meest gestelde
vragen over homoseksualiteit. Vragen over school, discriminatie, verliefdheid, relaties, seks, coming out,
vooroordelen, gezondheid, sport, geloof, uitgaan en nog
veel meer.

www.jip.org/nl
JIP staat voor Jongeren Informatie Punt. Het JIP geeft
informatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en vrije tijd.

www.netdokter.nl
Netdokter is een initiatief van de artsenorganisatie
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst (KNMG). Het gezondheidsinstituut NIGZ
probeert bij te dragen aan een gezonde leefstijl van
iedereen in Nederland. Dat gebeurt onder andere door het
geven van goede voorlichting en het signaleren van vragen
over gezondheid en leefstijl.
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www.mindyourownlife.nl

www.gezondheidsraad.nl

(website voor jongeren over diverse onderwerpen)
Dit is Mind Your Own Life. Een site over onderwerpen die
jij belangrijk vindt. Waar je kunt praten met deskundigen
en, op het forum, met andere jongeren. Waar je verhalen,
informatie en tests vindt. Zodat je nooit met een vraag
blijft zitten.

Anticonceptie voor mensen met een verstandelijke beperking

www.verwijsindexgelderland.nl

Het AMK is er voor iedereen die met zorgen en vragen over
kinderenmishandeling rondloopt.

Sommige jongeren of kinderen hebben even hulp nodig.
Bijvoorbeeld omdat ze regelmatig spijbelen, met politie in
aanraking komen of vanwege een problematische gezinssituatie. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en
instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor.
De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en
andere professionals de persoonsgegevens registreren
van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen
maken. Dat zorgt ervoor dat de jongeren die hulp nodig
hebben tijdig worden opgemerkt en dat hun hulpverleners
elkaar snel vinden.

www.bjz.nl

www.nvavg.nl

Bureau Jeugdzorg. Hier kunt u terecht als u zich zorgen
maakt over de ontwikkeling van een kind. Of wanneer u
daarover vragen heeft of advies wilt.

Omgaan met vragen omtrent kinderwens en anticonceptie
bij mensen met een verstandelijke handicap

www.begrensdeliefde.nl
Een databank met beschrijvingen van materialen, cursussen en andere instrumenten die ingezet kunnen worden
voor seksuele vorming en voor preventie van en behandeling na seksueel misbruik bij mensen met een beperking.

www.amk-nederland.nl

www.minvws.nl
www.kinderbescherming.nl
Als er een melding komt van het Bureau Jeugdzorg of AMK
dan wordt eerst gekeken of de zaak overgedragen moet
worden aan de Raad van de Kinderbescherming. Dit doet
men alleen als het kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt
bedreigd en wanneer het nodig is dat hulp verplicht wordt
gesteld.

www.meenederland.nl
Beleidsvisie van MEE Nederland
Themaboekje
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Rapport ‘Samenspel van factoren’
Rapport naar aanleiding van onderzoek van VU Amsterdam
in 2005 onder 1300 ouders met een verstandelijke beperking. Insteek: hoe ging het met de opvoeding van hun kind.
• Een derde van de onderzochte gezinnen kende
succesvol ouderschap.
• Een derde had bemoeienis van de Raad voor de
Kinderbescherming of het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling Nederland.
• Een derde van de gezinnen had het kind/de kinderen
uit huis geplaatst.

www.seksueelmisdrijf.nl
Een zeer uitvoerige site vol informatie over seksueel
misbruik van kinderen wordt in deze notitie regelmatig
geciteerd.

Koffer Kinderen waar kies ik voor?
ASVZ ontwikkelde de koffer ‘Kinderen waar kies ik voor?’
Met behulp van deze koffer kunnen cliënten met een
verstandelijke beperking zo goed mogelijk worden voorgelicht over de consequenties van hun kinderwens en
de inhoud van het ouderschap. De koffer bevat allerlei
materialen om dit gevoelige onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bespreekbaar te maken met cliënten,
ouders en hulpverleners. De koffer is aanwezig op alle
clusterbureaus van De Lichtenvoorde.

Gebruikte Literatuur
Belie, E., de; Lesseliers, J.; Ivens, C.; Hove, G., van
(redactie), Seksueel misbruik van mensen met een
verstandelijke handicap, handboek preventie en hulpverlening, Acco, Leuven/Leusden, 2000.
2] Berlo, W., van, Seksueel misbruik bij mensen met een
verstandelijke handicap, een onderzoek naar omvang,
kenmerken en preventiemogelijkheden, NISSO-studies
nr. 16, Delft: Eburon, 1995.
3] Huisarts in praktijk, juli 2009.
4] Seksueel misbruik door hulpverleners, 1991.
5] Seksueel misbruik van kinderen. Brochure en website
Nationaal Actieplan Ministerie van Justitie 2001.
1]

Een weerbaar kind
Een handreiking voor ouders van een kind met verstandelijke beperkingen over seksualiteit en weerbaarheid. FVO
2005.

Samen misbruik de baas
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Lotgenotenmethodiek voor vrouwelijke slachtoffers met
een verstandelijke beperking. Movisie 2008

Bijlage
Risicofactoren
In de leefsituatie van veel mensen met een beperking is sprake van afhankelijkheid, machtsverschillen en
isolement. Dit zijn risicofactoren waarvan bekend is dat zij personen kwetsbaar maken voor seksueel misbruik. Deze risicofactoren hangen vaak samen met zowel de omgeving waarin de persoon met een beperking
leeft, als met de beperking zelf.

Factoren die met de omgeving samenhangen
• Afhankelijkheid van anderen;
• Benaderd worden op zwakke punten;
• Overbescherming, verwenning en aangeleerde
hulpeloosheid;
• Groter sociaal isolement/uitsluiting, waardoor er
minder mogelijkheden zijn om ervaringen op te doen en
te experimenteren en hiervan te leren;
• Ontkennen of negeren van sekse en seksualiteit door
opvoeders/begeleiders;
• Gebrek aan informatie en kennis over het eigen
lichaam, seksualiteit en seksueel misbruik;
• Veelvuldig lichamelijke contacten, minder privacy en
zeggenschap over het eigen lichaam;
• Niet begrepen en soms niet geloofd worden door de
omgeving;
• Onder- of overschat worden door de omgeving;
• Minder goed grenzen hebben leren stellen in de
opvoeding doordat men minder goed geleerd heeft te
luisteren en coöperatief te zijn en ‘nee’ te zeggen.
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Factoren die met de beperking samenhangen
• Negatief zelf- en lichaamsbeeld;
• Verminderde, vertraagde of verstoorde sociale en
emotionele ontwikkeling; moeilijker kunnen leren door
ervaring;
• Moeite met inschatten van de veiligheid van situaties
en de aard van personen (goed of niet goed);
• Gemakkelijker beïnvloedbaar zijn en consequenties van
eigen gedrag en dat van anderen moeilijker kunnen
overzien;
• Moeilijker tot een eigen identiteit kunnen komen,
inclusief sekse en seksuele identiteit.

Risicofactoren om pleger te worden
Een deel van deze risicofactoren maken personen met
een beperking ook kwetsbaarder om plegergedrag te
ontwikkelen. Opnieuw gaat het om factoren die met
de omgeving samenhangen en om factoren die met de
beperking en/of de persoon samenhangen.

Factoren die met de beperking en/of de persoon
samenhangen
• Een beperkte verstandelijke, sociale en emotionele
ontwikkeling. Er is dan een minder gedifferentieerd
gevoelsleven en een gebrekkige vaardigheid in het
leggen van contacten.
• Zich minder kunnen inleven in een ander. Dit komt door
een gebrekkig sociaal inzicht;
• Een minder ontwikkelde gewetensfunctie: men weet
misschien wel dat ‘iets niet mag’, maar heeft geen
idee van het waarom.
• Een beperkte(re) impulscontrole als gevolg van de
handicap, het ontwikkelingsniveau, psychische
stoornissen of organische problemen.
• Een negatief zelfbeeld waardoor men situaties zoekt
waarin men zich veiliger voelt;
• Slachtoffer zijn (geweest) van seksueel misbruik of
seksueel grensoverschrijdend gedrag en dit gedrag als
‘normaal’ gaan leren zien.

• Het ontbreken van openheid en heldere seksuele
voorlichting en vorming. Hierdoor worden normen
en waarden over wat wel en niet kan onvoldoende
geleerd;
• Niet adequaat handelen door de omgeving bij seksueel
grensoverschrijdend gedrag, het seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt dan eerder bekrachtigd
dan afgeleerd;
• Het achterwege laten van specifieke diagnostiek bij
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor blijven
oorzaken van dit gedrag, het type pleger en de
begeleiding of behandeling die nodig is buiten
beschouwing.
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Factoren die met de omgeving samenhangen

bezoekadres:
Galileïstraat 26
7131 PE Lichtenvoorde
postadres:
Postbus 169
7130 AD Lichtenvoorde
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(0544) 371130
(0544) 377630
info@delichtenvoorde.nl
www.delichtenvoorde.nl

