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Samenvatting
Rutgers doet sinds 2005 monitoronderzoek naar de prevalentie en context van seksueel geweld in
Nederland (De Graaf & Wijsen, 2017). Dit onderzoek vindt eens per vier jaar plaats. Vanuit de
ministeries van Justitie en Veiligheid (J en V) en van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS)
bestaat behoefte aan het frequenter monitoren van dit thema én het thema huiselijk geweld. Deze
ministeries hebben daarom het initiatief genomen voor een tweejaarlijkse prevalentiemonitor
huiselijk en seksueel geweld. De vragenlijst voor deze prevalentiemonitor bestaat uit een deel over
huiselijk geweld en een deel over seksueel geweld. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van J en V heeft Rutgers gevraagd om de module te ontwikkelen voor
het deel over seksueel geweld. Dit is een set vragen waarmee zo valide mogelijk de aard en omvang
van online en offline slachtofferschap van seksuele intimidatie en geweld onder de bevolking van 16
jaar en ouder kan worden gemeten.

Deze basisvragenlijst is op zeven momenten kleinschalig getest, aangepast en opnieuw getest. Dat
gebeurde drie maal op basis van feedback van de begeleidingscommissie (een groep experts
samengesteld door het WODC) en vier maal op basis van de resultaten van pre-tests (onder in totaal
negen mannen en veertien vrouwen). Het doorlopen van dit iteratieve proces van aanpassingen
resulteerde in een instrumentarium voor het meten van de prevalentie van seksuele
grensoverschrijding en seksueel geweld, met een aantal verdiepende vervolgvragen. De vragenlijst
bevat drie blokken van achtereenvolgens hands-off online ervaringen, hands-off offline ervaringen en
hands-on ervaringen. Elk blok start met vragen naar gebeurtenissen in de afgelopen 5 jaar en in het
afgelopen jaar. Voor elke gebeurtenis die men in het afgelopen jaar meemaakte wordt gevraagd hoe
vaak dit gebeurde en wie de pleger(s) was/waren (type, aantal, geslacht). Daarna volgen vragen over
eventuele gevolgen, over praten over de ervaring en over al dan niet aangifte doen. Voor de hands-on
ervaringen wordt ook gevraagd naar de reactie van het slachtoffer zelf. De door Rutgers ontwikkelde
vragenlijst over seksueel geweld is als bijlage opgenomen in het eindrapport.

1 Koss,

M.P., Abbey, A., Campbell, R., Cook, S., Norris, J., Testa, M., & White, J. (2007). Revising the SES: A collaborative
process to improve assessment of sexual aggression and victimization. Psychology of Women Quarterly, 31, 357-370.
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In het ontwikkelingsproces is eerst een basisvragenlijst opgesteld die qua methodiek goed aansloot
bij de module over huiselijk geweld. De Sexual Experiences Survey (SES)1 vormt de basis voor deze
vragenlijst. De SES is een vragenlijst die is opgesteld en herzien door een groot aantal experts op het
thema seksuele grensoverschrijding en geweld. Deze vragenlijst neemt verschillende maatregelen
om onderrapportage van seksuele grensoverschrijding en geweld tegen te gaan, bijvoorbeeld door
juridische termen te vermijden en de vormen van seksueel gedrag tegen de wil en een breed scala
aan gebruikte pressiemethoden nauwkeurig te beschrijven. Voor de prevalentiemonitor huiselijk en
seksueel geweld is de SES aangepast en aangevuld. De afnamemethode is vereenvoudigd naar
leesniveau B1. Er zijn vragen naar online grensoverschrijding en reacties van het slachtoffer
toegevoegd. De tijdsperiode waarop de vragen betrekking hebben en vragen naar de frequentie van
het meemaken van ongewenste seksuele ervaringen zijn aangepast aan de module over huiselijk
geweld. In het type pleger zijn aanpassingen gedaan om ook zicht te krijgen op verschillen in
machtsposities en om de vragen vergelijkbaar te maken met die voor plegers van huiselijk geweld.
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Summary
4

Rutgers has been conducting a population-based survey into the prevalence and context of sexual
violence in the Netherlands since 2005 (De Graaf & Wijsen, 2017). This research takes place once
every four years. The Ministry of Justice & Security (J & V) and the Ministry of Health (VWS)
expressed the need for more frequent monitoring of sexual and domestic violence. These ministries,
therefore, took the initiative for a biannual prevalence survey of domestic and sexual violence. The
questionnaire for this prevalence monitor consists of a section on domestic violence and a section
on sexual violence. The Justice Ministry’s Scientific Research and Documentation Centre (WODC)
asked Rutgers to develop the module for the section on sexual violence. This is a set of questions
that can measure as validly as possible the nature and extent of online and offline victimization of
sexual intimidation and sexual violence among the population of 16 years and older.
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In the development process, a basic questionnaire was first compiled which, in methodology, fits well
with the module on domestic violence. The Sexual Experiences Survey (SES) forms the basis for this
questionnaire. The SES is a questionnaire that was compiled and reviewed by a large number of
experts on the topic of sexual harassment and violence. In this questionnaire various measures were
taken to prevent underreporting of sexual harassment and violence, for example avoiding legal
terminology and accurately describing forms of unwanted sexual behaviour and a wide range of
intimidating methods. For the current survey into prevalence of domestic and sexual violence the
SES was adapted and supplemented. The way questions were asked was simplified to reading level
B1. Questions were added about online intimidation and victims’ response. The time period covered
by the questions and the frequency of experiencing unwanted sexual experiences was adapted to the
module on domestic violence. With regard to the type of perpetrator, adjustments were made to also
explore differences in power positions and to make the questions comparable to those posed to the
perpetrators of domestic violence.
This basic questionnaire was tested small-scale, adapted and re-tested on seven occasions. This
happened three times as a result of feedback from the supervisory committee (a group of experts
selected by the WODC) and four times on the basis of pre-test results (among a total of nine men and
fourteen women). This iterative process of adaptation resulted in a tool for measuring the prevalence
of sexual intimidation and violence, with a number of in-depth follow-up questions. The questionnaire
contains three blocks of consecutive hands-off online experiences, hands-off offline experiences and
hands-on experiences. Each block starts with questions about events in the past 5 years and in the
past year. For each event that happened in the past year, one is asked how often this happened and
who the perpetrators were (type, number, gender). Then there are questions about possible
consequences, about talking about the experience and about whether or not to report the incident to
the police. For the hands-on experiences, the victim is also asked for his or her response. The
questionnaire that Rutgers compiled can be found as an appendix in the final report.
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld komen vaak voor, ook in Nederland. 53%
van de vrouwen en 19% van de mannen heeft weleens een vorm van seksuele grensoverschrijding
meegemaakt, variërend van zoenen tegen de wil tot geslachtsgemeenschap tegen de wil. 19% van de
vrouwen en 4% van de mannen is weleens gedwongen om seksuele dingen te doen die ze niet
wilden. Bij jongeren onder de 25 jaar is dat 11% van de meisjes en 2% van de jongens. Deze cijfers
zijn afkomstig uit twee onderzoeken van Rutgers naar seksuele gezondheid, waar de prevalentie van
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld deel van uitmaakt (Seks onder je 25e/
Leefstijlmonitor: Rutgers en Soa Aids Nederland i.s.m. RIVM, 2017; Seksuele Gezondheid in
Nederland/Leefstijlmonitor: Rutgers i.s.m. RIVM, 2017).
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Deze onderzoeken van Rutgers zijn tot nu toe de meest volledige onderzoeken naar seksuele
grensoverschrijding en geweld. Naast prevalentie geven deze onderzoeken ook inzicht in de context
van de ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (zoals kenmerken
van de pleger, de pressiemiddelen die zijn gebruikt en of er hulp gezocht is of aangifte is gedaan).
Deze periodieke onderzoeken zijn uitgevoerd in 2006, 2009, 2012 en 2017. De volgende meting staat
gepland voor 2022. Deze studies hebben echter beperkingen. De ministeries van Justitie en
Veiligheid (J en V) en van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) vinden de frequentie te
laag. Bovendien missen er in het laatste onderzoek van 2017 belangrijke vragen, zoals vragen naar
de jaarprevalentie, vragen naar online slachtofferschap en vragen naar ervaringen met hulpverlening
en politie. Ook naleving van het Verdrag Istanbul (gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld) vraagt om het strakker monitoren van dit thema.
Daarnaast hebben bewindspersonen van V en J en VWS naar aanleiding van het prevalentieonderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling (Boom & Wittebrood, 2019) aangegeven dat zij het
van belang vinden dat er frequenter dan voorheen onderzoek wordt gedaan naar de prevalentie van
huiselijk geweld. Het gewenste onderzoek naar seksuele intimidatie en geweld wordt nu
gecombineerd met het initiatief om huiselijk geweld vaker te monitoren. Daarmee kunnen de kosten
voor dit onderzoek door beide ministeries worden opgevangen, kunnen deze gevoelige onderwerpen
op elkaar worden afgestemd (zodat er ook zicht komt op de overlap) en kan een efficiëntieslag
worden gemaakt. De aanvragende ministeries opteren daarom voor een tweejaarlijkse
prevalentiemonitor huiselijk en seksueel geweld.
De vragenlijst voor deze prevalentiemonitor bestaat uit een deel over huiselijk geweld en een deel
over seksueel geweld. De vragenlijst voor het meten van de prevalentie van huiselijk geweld is door
het WODC zelf ontwikkeld. Het WODC heeft Rutgers gevraagd om de module te ontwikkelen voor het
deel over seksueel geweld: een set vragen waarmee eens in de twee jaar de aard en omvang van
online en offline slachtofferschap van seksuele intimidatie en geweld onder de bevolking van 16 jaar
en ouder kan worden gemeten. In dit rapport volgt een gedetailleerd verslag van het ontwikkelproces
van deze module.
Onderzoeksvragen
De probleemstelling is als volgt geformuleerd:
Hoe kunnen aard en omvang van (online en offline) slachtofferschap van seksuele intimidatie en
geweld onder de 16+ bevolking zo valide mogelijk worden gemeten?
De te ontwikkelen module moet ervaringen met verschillende vormen van grensoverschrijding en de
context hiervan uitvragen en passen bij de in de andere module (huiselijk geweld) voorgestelde
methodiek.

Begrippenkader
Er zijn verschillende begrippen wanneer het gaat over seksueel ongewenst gedrag. Het WODC had
gevraagd om tenminste de volgende vormen van grensoverschrijding te includeren: aanranding,
verkrachting, seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit vraagt om uitleg van
deze begrippen betekenen en in hoeverre er overlap zit tussen begrippen.

7

Seksuele grensoverschrijding
Seksuele grensoverschrijding is een paraplubegrip voor alle vormen van seksueel gedrag en situaties
die over een grens gaan. De vormen van seksuele grensoverschrijding hieronder (seksueel geweld,
seksuele intimidatie, verkrachting en aanranding) vallen hier dus ook onder.
Seksueel geweld
Seksueel geweld zijn alle seksuele handelingen die zijn afgedwongen door geweld of dreiging met
geweld of waarbij gebruik is gemaakt van een toestand of situatie waarin iemand niet kon weigeren
(bijvoorbeeld omdat hij of zij bewusteloos of onmachtig was).
Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele betekenis dat als doel
of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd (Wet
Gelijke behandeling, art. 1a). De term seksuele intimidatie wordt meestal gebruikt in werksituaties,
maar het kan overal voorkomen waar mensen samen zijn.

Aanranding
Iemand onder (dreiging met) geweld of anderszins dwingen tot het plegen of dulden van ontuchtige
handelingen. Net als bij verkrachting geldt dit ook wanneer iemand bewusteloos of onmachtig is, of
een beperking of stoornis heeft die hem of haar onmachtig maakt.
De vragenlijstmodule geeft inzicht in de prevalentie van bovengenoemde vormen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Er wordt onderscheid gemaakt tussen online en offline
slachtofferschap, waarbij offline ook opgesplitst wordt in seksueel grensoverschrijdend gedrag
waarbij wel en geen fysiek contact is geweest.
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Verkrachting
Seksueel binnendringen van het lichaam (met geslachtsorgaan, vinger of voorwerp) onder (dreiging
met) geweld of een andere manier, of wanneer iemand bewusteloos of onmachtig is, of een
gebrekkige ontwikkeling of stoornis heeft die hem of haar onmachtig maakt. Dit kan gaan om
geslachtsgemeenschap, maar ook om orale of anale seks.
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1

Theoretische onderbouwing

1.1

De Sexual Experiences Survey (SES)

Rutgers doet sinds 2005 monitoronderzoek naar de prevalentie en kenmerken van seksueel geweld
in Nederland (De Graaf & Wijsen, 2017). Daarvoor is in de afgelopen jaren een uitgebreide set vragen
ontwikkeld. Deze zijn zoveel mogelijk gebaseerd op gevalideerde vragenlijsten. De vragen over de
prevalentie van seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld zijn gebaseerd op de Sexual
Experiences Survey (SES). Deze vragenlijst werd eind jaren ‘70 ontwikkeld door Koss en collega’s
(Koss & Oros, 1982) en in 2007 herzien. Bij de laatste revisie werd een grote groep experts betrokken
(Koss et al., 2007).
Een van de sterke kanten van de SES is dat juridische termen vermeden worden, omdat deze vaak
niet goed worden begrepen, en dat de vormen van gedrag tegen de wil en de gebruikte
pressiemethoden zeer nauwkeurig worden beschreven. Vaak vinden we in onderzoek naar ervaringen
met seksuele grensoverschrijding en geweld een onderrapportage (zie bijvoorbeeld Krebs, 2011).
Deze onderrapportage is hoger in bepaalde demografische groepen, bijvoorbeeld bij mannen (De
Graaf & De Haas, 2018). Het concreet beschrijven van gedrag helpt om deze onderrapportage kleiner
te maken (De Graaf & De Haas, 2018; Hamby & Koss, 2003). Daarnaast helpt het om een breed scala
aan pressiemethoden mee te nemen, van aandringen en boos worden tot fysieke vormen van druk,
omdat slachtoffers vormen van grensoverschrijding waar ‘mildere’ vormen van druk zijn gebruikt
vaak zelf niet als grensoverschrijding benoemen (Livingston, Buddie, Testa & VanZile-Tamsen, 2004).
Al deze aspecten zijn verwerkt in de SES, waardoor de kans op onderrapportage door het gebruik van
deze schaal kleiner is.
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1.2

Aanpassingen aan de SES

Hoewel de SES dus een zeer grondig doordacht instrument is voor het meten van de prevalentie van
seksuele grensoverschrijding en geweld, heeft deze vragenlijst een belangrijk nadeel. Het
meetinstrument kent een ingewikkelde afnamemethode, waarin elke pressiemethode gecombineerd
is met elke vorm van seksueel gedrag tegen de wil in een soort matrix model. Voor minder
taalvaardige respondenten is dit niet te begrijpen. Begrijpelijkheid van vragen is van groot belang
voor de betrouwbaarheid en validiteit van een vragenlijst. Tachtig procent van de bevolking begrijpt
vragen op leesniveau B1. De vragen van de SES zijn daarom aangepast aan dit leesniveau. Dit heeft
onder andere tot gevolg dat de ervaringen tegen de wil en de gebruikte pressiemethoden niet meer in
een matrix worden gecombineerd, maar dat er aparte schalen voor deze concepten worden gebruikt.
Daarnaast zijn de pressiemethoden uit de SES samengenomen in bredere categorieën: verbale druk,
boos worden, chantage, misbruik maken van alcohol- of drugsgebruik, dreigen met geweld en
gebruiken van geweld.
Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan die voortkwamen uit specifieke wensen van de ministeries
van V en J en VWS - bijvoorbeeld met het oog op beleidsvorming – of uit de noodzaak om de vragen
over seksuele grensoverschrijding en geweld goed aan te laten sluiten bij het deel over huiselijk
geweld uit de Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld. Ten eerste ontbreken in de SES
vragen naar online seksuele grensoverschrijding. In het nieuwe instrument wordt onderscheid
gemaakt tussen hands-on ervaringen en hands-off ervaringen, waarbij binnen de hands-off
ervaringen onderscheid wordt gemaakt tussen online en offline ervaringen. De vragen naar online
ervaringen zijn gebaseerd op de vragen over dit thema uit ‘Seksuele gezondheid in Nederland’ (De
Graaf & Wijsen, 2017), die zijn uitgebreid met de toevoeging ‘terwijl ik dat niet wilde’. Wanneer een
vorm van grensoverschrijding zowel online als offline kan plaatsvinden (bijvoorbeeld iemand die
ongevraagd zijn geslachtsdelen laat zien), wordt deze in beide schalen meegenomen.
Een andere aanpassing op de SES betreft de tijdsperiode waarop de vragen betrekking hebben. De
SES vraag zowel naar ervaringen sinds het 14e jaar als naar ervaringen in de laatste 12 maanden.
Deze laatste periode sluit goed aan bij de Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld, die
beoogt de jaarprevalentie van huiselijk en seksueel geweld in kaart te brengen. In de

prevalentiemonitor wordt echter niet gevraagd naar voorvallen sinds het 14e jaar, maar naar
voorval(len) in de afgelopen 5 jaar en de afgelopen 12 maanden. Deze tijdsperioden zijn gekozen in
navolging van de Veiligheidsmonitor van het CBS (Akkermans et al., 2018). De inleidende vraag naar
de afgelopen 5 jaar helpt respondenten om te focussen en zich te herinneren wanneer een voorval
precies heeft plaatsgevonden. Alleen over voorval(len) in de afgelopen 12 maanden worden
vervolgvragen gesteld.
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Daarnaast vraagt de SES heel specifiek naar het aantal ervaringen met grensoverschrijding in het
afgelopen jaar (in de categorieën nul, één, twee en drie of meer), niet naar de algemene frequentie. In
de vragenlijst naar huiselijk geweld worden de categorieën eenmalig, een aantal keren, maandelijks,
wekelijks, (bijna) dagelijks gebruikt. Voor ervaringen met seksueel geweld zijn deze categorieën
minder passend, tenzij het om seksueel geweld door de partner gaat. Het aansluiten bij de vragenlijst
huiselijk geweld weegt echter zwaarder en om deze reden is dit aangepast.

1.3

Verdiepende vragen over de context van seksuele grensoverschrijding

Het aantal verdiepende vragen dat gesteld kan worden over de gerapporteerde ervaringen met
grensoverschrijding en geweld is eindeloos (Koss et al., 2007). Er bestaat geen duidelijk theoretisch
kader om te bepalen welke contextfactoren het meest belangrijk zijn en op welke ervaringen deze
vervolgvragen betrekking zouden moeten hebben (bijvoorbeeld de laatste, de meest ernstige, of alle
ervaringen). Wat we wel weten, is dat de respons lager is en de uitval hoger als een vragenlijst te lang
is of teveel herhaling heeft (Fan & Yan, 2010). Het aantal vervolgvragen moet dus beperkt zijn. In de
ontwikkelende module zijn de volgende contextfactoren geïncludeerd: kenmerken van de pleger
(type, aantal, geslacht), reactie van het slachtoffer, gevolgen van ervaringen met seksuele
grensoverschrijding, communicatie over deze ervaringen en melding of aangifte bij de politie.

Tenslotte kwam uit de eerste bijeenkomst met de begeleidingscommissie naar voren dat er behoefte
bestond aan inzicht in de reactie van het slachtoffer op de ervaring met seksueel geweld. Hiervoor is
een geschikt meetinstrument gezocht. De Behavioral Response Questionnaire (Nurius, Norris, Young,
Graham & Gaylord, 2000) maakt onderscheid tussen assertief, diplomatiek en immobiel gedrag.
Anderson & Cahill (2015) kwamen op basis van een review tot het voorstel voor een indeling van
mogelijke reacties op een assenstelsel van fysieke versus verbale reacties en assertieve versus
passieve reacties. Op basis hiervan is een vraag geformuleerd naar mogelijke reacties van het
slachtoffer op de ervaring.
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Voor beleidsontwikkeling is inzicht in verschillen in de machtspositie tussen slachtoffer en pleger
belangrijk. Daarnaast is het voor het nieuwe instrumentarium van belang om seksueel geweld binnen
de huiselijke kring in kaart te brengen, maar zonder dat er een overlap zou ontstaan tussen de
blokken over huiselijk en seksueel geweld. Er is daarom gekozen om onderscheid te maken tussen
plegers binnen en buiten de huiselijke kring. Vervolgens is voor onderscheid in typen plegers binnen
de huiselijke kring dezelfde vraag gebruikt als in het deel over huiselijk geweld en is voor onderscheid
in typen plegers buiten de huiselijke kring een gedetailleerd onderscheid gemaakt tussen daders in
verschillende contexten (bijvoorbeeld werk) en daarbinnen in verschillende machtsposities
(bijvoorbeeld een leidinggevende of collega).

2
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Aanpassingen tijdens het ontwikkelproces

Tijdens de ontwikkeling van de vragenlijst seksueel geweld is een iteratief proces gevolgd.
Binnen een iteratief proces wordt een product, in dit geval een vragenlijst, ontworpen, vervolgens
getest, dan geëvalueerd en daarna aangepast. Dit proces kan zich meermaals herhalen, waardoor de
aangepaste vragenlijst dan weer opnieuw getest, geëvalueerd en aangepast kan worden.
Het doel van het volgen van een iteratief proces is om met elke herhaling van de cyclus een stap
dichterbij een goed eindresultaat te komen. Voor deze methode is gekozen om een compacte maar
complete vragenlijst te ontwikkelen die voor mensen met verschillende achtergronden begrijpelijk is.
Er is een basisvragenlijst ontwikkeld op basis van bovenstaande theoretische onderbouwing, de
wensen van de aanvragers en de aansluiting bij de vragenlijst huiselijk geweld. Aanpassingen aan de
vragenlijst werden gedaan op basis van feedback van de begeleidingscommissie voor de vragenlijst
seksueel geweld en op basis van de resultaten van meerdere pre-tests. De begeleidingscommissie is
een groep experts samengesteld door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van begeleidingscommissie was de voortgang
en de kwaliteit van het project te monitoren en eventueel bij te sturen. Aan de pre-tests hebben in
totaal 23 personen deelgenomen, heterogeen wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en
etnische achtergrond. Een deel van deze respondenten had ervaring met seksuele
grensoverschrijding of geweld.
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De vragenlijst is op zeven momenten kleinschalig door Rutgers getest en aangepast:
1. De eerste conceptvragenlijst is beoordeeld door de begeleidingscommissie voor de vragenlijst
seksueel geweld. Dit is een groep experts samengesteld door het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van de
begeleidingscommissie was de voortgang en de kwaliteit van het project te monitoren en
eventueel bij te sturen.
2. De op basis van het commentaar van de commissie ontwikkelde tweede conceptvragenlijst is
getest en beoordeeld door zes pre-test deelnemers. Hierbij ging het om drie mannen en drie
vrouwen variërend in de leeftijd van 30 tot 71 jaar. Vijf deelnemers hadden een Nederlandse
achtergrond en één deelnemer had een tweede generatie immigranten achtergrond.
3. De derde conceptvragenlijst is getest en beoordeeld door vijf pre-test deelnemers. Hierbij ging
het om één man en vier vrouwen variërend in de leeftijd van 27 tot 50 jaar met een
verscheidenheid aan etnische achtergronden.
4. De vierde conceptvragenlijst is getest en beoordeeld door acht pre-test deelnemers. Hierbij ging
het om vijf mannen en drie vrouwen variërend in leeftijd van 16 tot 52 jaar. Zeven deelnemers
hadden een Nederlandse achtergrond en één deelnemer had een Turkse achtergrond.
5. De vijfde conceptvragenlijst is beoordeeld door de begeleidingscommissie voor de vragenlijst
seksueel geweld.
6. De zesde conceptvragenlijst is getest en beoordeeld door vier pre-test deelnemers. Hierbij ging
het om vier vrouwen, drie van 16 tot 25 jaar en één van 56 jaar, met gevarieerde etnische
achtergronden.
7. De zevende conceptvragenlijst is nog beoordeeld door de begeleidingscommissie.
Hieronder worden de resultaten van de bijeenkomsten met de begeleidingscommissie en van de pretests beschreven. De opmerkingen van de begeleidingscommissie en deelnemers aan de pre-tests
zijn zoveel mogelijk overgenomen. Redenen om dit niet te doen waren:
• Als opmerkingen van deelnemers aan de pre-tests niet eenduidig waren.
• Als een aanpassing betekent dat de aansluiting met het deel over huiselijk geweld verloren gaat.
• Als een aanpassing betekent dat een vraag te lang of ingewikkeld wordt.
• Als er geen goed alternatief is voor een vraag of formulering.

2.1

Eerste bijeenkomst begeleidingscommissie

In deze eerste bijeenkomst heeft de begeleidingscommissie de vragenlijst beoordeeld en
verbeterpunten aangebracht. Er zijn zowel algemene als vraag-specifieke opmerkingen en
aanpassingen genoemd.
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Algemene punten
1. De gebeurtenis en de pressiemethode moeten van elkaar gescheiden worden.
2. Seksuele intimidatie komt nu weinig aan bod in de vragenlijst, zowel bij de pressiemethode als
bij de handelingen.
3. Er wordt nu niet gevraagd naar het handelen van het slachtoffer tijdens de gebeurtenis, dit moet
toegevoegd worden.
4. Er wordt nu in de formuleringen gebruik gemaakt van “tegen mijn wil” en “terwijl ik dat niet
wilde”. Dat laatste heeft de voorkeur.
5. Het gebruik van de categorie ‘anders’ moet zoveel mogelijk vermeden worden, omdat een open
veld niet mogelijk is en we dan niet weten wat er onder de categorie ‘anders’ valt. Er wordt in de
introductie van de vragenlijst een zin toegevoegd dat als het juiste antwoord mist, men het
antwoord moet kiezen dat het meest passend is.

Er wordt nog even gesproken over het toevoegen van een schaal om traumatische jeugdervaringen te
meten, omdat dit een sterke voorspeller is van seksueel misbruik. Besloten wordt om dit niet te doen,
omdat dit buiten het doel van dit onderzoek valt (prevalentie meten) en we al weten dat traumatische
jeugdervaringen het risico op het meemaken van seksuele grensoverschrijding als volwassene
vergroot.

2.2

Eerste pre-test

Voor de eerste pre-test hebben zes deelnemers de vragenlijst getest. Er zijn zowel algemene als
vraag-specifieke opmerkingen en aanpassingen genoemd.
Algemene punten
1. De inleiding op de vragenlijst is nog onvoldoende. In de introductie moet in ieder geval in simpele
bewoording benoemd worden welke thema’s aan de orde komen (hands-off online, hands-off
offline, hands-on).
2. Algemeen werd gezien dat er in de gehele vragenlijst nog best wat moeilijke woorden werden
gebruikt wat voor verwarring zorgde bij de pre-test deelnemers. Per vraag zal dit verder uitgelicht
worden.
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Specifieke punten per vraag
• Zoenen tegen de wil wordt gemist.
• De formulering “iemand raakte mijn borsten, billen of geslachtsdelen aan” is te specifiek,
wijzigen in “iemand raakte mij op een seksuele manier aan”.
• Ook een voorwerp noemen bij binnendringen in de vagina of anus.
• Gedwongen prostitutie worden gemist.
• Typen plegers: “Iemand met wie ik seks had, maar geen relatie” is te vaag. Bovendien kan de
pleger ook iemand zijn met wie iemand een date had, maar nog geen seks. De formulering van
dit type pleger wordt aangepast.
• Bij de typen plegers staan nu alleen personen die qua hiërarchie boven de participant staan. Hier
worden gelijkwaardige relaties aan toegevoegd, zoals collega, medeleerling. Ook wordt de
bekende van uitgaan/feestjes toegevoegd.
• Gevolgen: Er wordt over lichamelijke en psychische klachten gesproken, dit moet veranderd
worden in problemen.
• Pressiemethoden: Aandringen op seks mist en zal toegevoegd worden.
• Hands-off online: “Iemand dwong me om seksueel getinte dingen van mezelf te laten zien”:
seksuele handelingen specificeren.
• Hands-off online: Geopperd wordt om ook wraakporno mee te nemen. Dit doen we niet, omdat
nergens naar de motieven van de pleger wordt gevraagd (wraak is een motief).
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Specifieke punten per vraag
• Nu staat “iemand zoende mij” boven “iemand raakte mij op een seksuele manier aan”. Deze twee
omdraaien omdat zoenen als intiemer gezien wordt dan op een seksuele manier aanraken.
• Op seksuele manier aanraken wordt als multi-interpretabel gezien. Als alternatief wordt gegeven:
iemand raakte mij aan op een manier die voor mij als seksueel voelde.
• Pressiemethoden: “U met woorden onder druk zetten” en “dreigen met geweld” wordt als
dubbelop gezien door een deel van de deelnemers, terwijl een ander deel juist vindt dat ze
gescheiden moeten blijven. Geen eenduidige conclusie, dus opnieuw bespreken bij volgende pretesten.
• Pressiemethoden: De “anders” categorie wordt gemist, omdat niet alles gedekt wordt met de
huidige antwoord categorieën.
• Als er te vaak “let op” in de informatietekst staat, heeft het geen effect meer op mensen. “Let op”
wordt weggehaald.
• Geslacht plegers: De optie dat de plegers mannen én vrouwen kunnen zijn lijkt nu te ontbreken.
• Type plegers: Als alternatief voor “iemand met wie ik seks had, maar geen relatie” wordt
gesuggereerd: “iemand met wie ik eerder al seks had”.
• Type plegers: Er wordt nu alleen naar bovengeschikten en gelijk geschikten gevraagd, niet naar
ondergeschikten. Vanwege het overzichtelijk houden van mogelijke plegers wordt dit niet
toegevoegd.
• Type plegers: Met “coach of trainer” en “teamgenoot” wordt een sportsetting gesuggereerd.
Sommige pre-test deelnemers vinden dit te beperkt.
• Eigen reactie: “ik duwde, vocht” moet gescheiden worden van “ik probeerde te vluchten”, omdat
dit wel echt andere dingen zijn.
• Gevolgen: In de vraag staat “gevolgen”, maar in de antwoord categorieën staat “problemen”. Dat
wordt als verwarrend gezien.
• Erover praten: In de vraag staat “gesproken”, dat wordt als een te moeilijk woord gezien. Gepraat
is een betere optie.
• Erover praten: De antwoordopties zijn onnodig lang. Bij “nee, ik heb er met niemand over
gesproken”, kan worden ingekort tot “nee, met niemand”.
• Erover praten: Politie wordt ook als hulpverlener gezien, terwijl die apart in vraag 8 staat.
• Aangifte doen: In deze vraag staat drie keer “of” en deze opties worden allemaal meegenomen in
de antwoord categorieën. Dat maakt het tot een heel moeilijke vraag. Dit moet simpeler.
• Hands-off offline en online: Soms onduidelijk of er meerdere plegers waren, bijvoorbeeld dat de
één onder druk zette en de ander keek.
• Hands-off online: Chantage met eerder gemaakt materiaal ontbreekt. Dit wordt toegevoegd.

2.3

Tweede pre-test

Voor de tweede pre-test hebben vijf deelnemers de vragenlijst getest. Er zijn zowel algemene als
vraag-specifieke opmerkingen en aanpassingen genoemd.
Algemene punten
1. In de vragenlijst wordt nu gesproken over daders. Dit is een zware term en juridisch niet altijd
terecht. Aangeraden wordt om dit in plegers te wijzigen.
2. In de introtekst wordt over fysiek contact gesproken, dit wordt als een moeilijk woord ervaren.
Lichamelijk contact is makkelijker.
Specifieke punten per vraag
• Geslachtsgemeenschap wordt als onduidelijk gezien, seks zou duidelijker zijn. Seks is echter
breder dan geslachtsgemeenschap, dus geslachtsgemeenschap wordt behouden, ook omdat er
een uitleg in de vraag staat.
• Frequentie afgelopen 12 maanden: De “nee” optie ontbreekt.
• “Wat deed die ander toen dit gebeurde” wordt als verwarrend ervaren, door de verwijzingen die in
de vraag staan. Door de pressiemethoden los per meegemaakte ervaring uit te vragen, is dit
duidelijker geworden.
• Geslacht pleger: één of meerdere mannen en één of meerdere vrouwen moet gesplitst worden.
Nu omvat dat zoveel dat het onduidelijk wordt.

•
•
•
•
•

2.4

Type pleger: “iemand met wie je een date had, dus nog geen seks hebt gehad” ontbreekt.
Gevolgen: Lichamelijke gevolgen en psychische gevolgen wordt als heftiger gezien dan
lichamelijke en psychische problemen.
Erover praten: Suggestie om toe te voegen dat iemand daar geen behoefte aan had. Wij voegen
deze optie niet toe, omdat dit een andere vraag is.
Hands-off offline en online: “diegene” is een moeilijk woord en wordt veranderd in “hem/haar”.
Hands-off online: Gemist wordt: iemand verspreidde naaktfoto’s of seksvideo’s alsof ik het was,
terwijl ik het niet echt was (bijvoorbeeld uw gezicht was op het lichaam van iemand anders
geplakt).

13

Derde pre-test

In de derde pre-test hebben acht deelnemers de vragenlijst getest. Er zijn zowel algemene als vraagspecifieke opmerkingen en aanpassingen genoemd.
Algemene punten
1. Een pre-test deelnemer vond de term “geen antwoord” bij alle vragen lastig. Moet dit
geïnterpreteerd worden als “weet ik niet” of “ik wil geen antwoord geven”.
2. Het eerste blok (hands-on) wordt als te heftig ervaren. Er zijn deelnemers die dan zouden
afhaken. De suggestie is om de volgorde van de 3 blokken om te draaien: 1) Hands-off online, 2)
Hands-off offline en 3) Hands-on.
3. Matrixen zijn te lastig. In de matrix moest de respondent zelf de meegemaakte ongewenste
ervaringen (in de rijen van de matrix) koppelen aan mogelijke pressiemethode die was gebruikt
(in de kolommen). Per rij konden ook nog meerdere hokjes aangekruist worden (wanneer er
meerdere pressiemethoden waren gebruikt. Dit was te ingewikkeld.
Seksueel Geweld en Grensoverschrijding
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Specifieke punten per vraag
• Op een seksuele manier aanraken blijft ambigu voelen voor pre-test deelnemers. Ook zij hebben
geen goede oplossing. We accepteren dat dit voor iedereen iets anders betekent.
• Vijf jaar terugkijken is wel een lange tijd voor jongere mensen (zei een deelnemer van 16 jaar).
• Frequentie: “Een aantal keren” en “maandelijks” wordt als dubbelop gezien. Onduidelijk wanneer
je voor de ene en wanneer voor de andere kiest.
• Pressiemethoden: Zeuren wordt als een vage term gezien.
• Pressiemethoden: Sociale druk wordt gemist. Dit wordt besproken in de begeleidingscommissie.
• Pressiemethoden: Iemand expres alcohol of drugs geven wordt gemist.
• Geslacht pleger: Eén man en één vrouw moeten apart gevraagd worden.
• Type pleger: Een bekende wordt als een lastige categorie gezien, wat mogelijk opgelost kan
worden door de voorbeelden concreter te maken. Dus in plaats van “van werk, school of uit de
buurt” te zeggen, “bijvoorbeeld docent, collega of coach”.
• Type pleger: In plaats van hulpverlener, wordt zorgverlener geschikter gevonden in combinatie
met arts.
• Type pleger: Bij medeleerling moet ook van een medestudent gesproken worden in plaats van
alleen student.
• Eigen reactie: Bij “ik probeerde te vluchten” wordt aangegeven dat het niet duidelijk is of dit
gelukt is. Hier zullen we niets mee doen, omdat het gaat over het eigen gedrag, niet het effect
hiervan.
• Eigen reactie: Het onderscheid tussen “probeerde de ander over te halen om te stoppen” en “ik
zei nee” wordt als onduidelijk gezien.
• Eigen reactie: Om hulp roepen wordt gemist.
• Gevolgen: Bij “problemen met (een deel van) mijn familie” zouden ook vrienden meegenomen
moeten worden.
• Erover praten: De politie en praten met de pleger worden gemist.
• Hands-off offline: Bij de informatietekst moet duidelijker aangeven wat hands-off offline is.
• Hands-off offline: “Op een seksuele manier” wordt als vaag ervaren.
• Hands-off online: Bij de informatietekst missen een paar verduidelijkingen. Niet zeker of voor
iedereen duidelijk is dat “via internet” ook via een smartphone kan. Whatsapp expliciet
toevoegen.

•
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2.5

Hands-off online: “Doorsturen” wordt als beperkt gezien, want delen kan ook door iets online te
zetten. “Delen” is voor oudere generaties lastiger te begrijpen. “Verspreiden” wordt als een goede
optie gezien.
Hands-off online: Online is bij “terwijl ik dat niet wilde” niet altijd duidelijk waar “dat” naar
verwijst. Wilde iemand bijvoorbeeld niet iets sturen of wilde iemand niet dat hen gevraagd werd
iets te sturen.

Tweede bijeenkomst begeleidingscommissie

In deze vergadering van de begeleidingscommissie is de versie van de vragenlijst seksueel geweld
na drie pre-test rondes besproken. Voor de commissie is dit de tweede versie die zij zien. Hieruit
kwamen een aantal algemene aanpassingen naar voren en een aantal specifieke punten.
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Algemene punten
1. De terminologie seksueel geweld willen we niet gebruiken in de vragenlijst omdat de term te
specifieke gedachten en gevoelens bij participanten op kan roepen. Er wordt gekozen voor
seksueel ongewenst gedrag omdat dit breder is en minder “hard”.
2. De titel van de vragenlijst voor het CBS, Persoonlijke Veiligheid, wordt als misleidend gezien. Het
CBS adviseert om de terminologie huiselijk geweld en seksueel geweld niet te gebruiken. Er
wordt besloten dat er een aanbiedingsbrief zal komen waarin besproken wordt dat de vragenlijst
gaat over vervelende ervaringen in de huiselijke kring en op seksueel gebied. Exacte verdere
invulling wordt overlegd met het CBS.
3. We willen in de seksueel geweld vragenlijst informatie blokjes behouden. Vooraf behouden we
de informatie en de opbouw van de vragenlijst. Voor de start van elk blok zal uitgelegd worden of
het gaat om Hands-off online, Hands-off offline of Hands-on.
4. In de vragenlijst huiselijk geweld zijn nu ook vragen opgenomen over seksueel geweld in de
huiselijke kring. Methodologisch belemmert het de vergelijkbaarheid als seksueel geweld niet in
het deel huiselijk geweld bevraagd wordt. Echter, we vinden het zwaarder wegen dat we
herhaling willen voorkomen. Conclusie van deze discussie is dat:
• De vragenlijst seksueel geweld wordt qua plegers aangepast aan huiselijk geweld vragenlijst
en doorgerout voor als iemand aangeeft dat de pleger uit de huiselijke kring kwam.
• In de vragenlijst huiselijk geweld wordt aangegeven dat seksueel ongewenst gedrag (ook dat
wat in huiselijke kring plaatsvindt) in deel 2 uitgevraagd wordt.
6. De matrixen zullen uit de vragenlijst gehaald worden. Deze zijn te complex. Ze worden omgezet
in losse vragen met routing.
7. Er worden vragen over de seksuele oriëntatie in het begin van de vragenlijst opgenomen.
Hiervoor wordt de vraag naar seksuele aantrekking van Rutgers gebruikt.
Specifieke punten per vraag
• Afgelopen 12 maanden: Routing invoegen, als in afgelopen 5 jaar geen seksueel ongewenst
gedrag meegemaakt dan ook niet vragen voor 12 maanden.
• Pressiemethoden: In de vraag zal niet meer gepraat worden over “de pleger”. De vraag wordt
aangepast naar: “wat deed die persoon/personen voordat dit gebeurde?”
• Pressiemethoden: In de volgende pre-test bespreken of we voldoende subtiele vormen van onder
druk zetten meenemen, zoals bijvoorbeeld “de ander vond dat hij/zij hier recht op had”.
• Pressiemethoden: Niet uitvragen voor aanraken en zoenen, omdat hier veelal geen
pressiemethode aan vooraf gaat, maar meer dat de pleger dit gewoon deed.
• Pressiemethoden: De antwoord optie “u met woorden onder druk zetten” opsplitsen in 2
categorieën: aandringen en chanteren.
• Pressiemethoden: Sociale druk, zoals groepsdruk, wordt gemist, maar is te lastig te verwerken in
een vraag over gedrag van de pleger.
• Geslacht plegers: Nu onduidelijk dat er meerdere daders aangegeven kunnen worden.
• Type plegers: Een familielid moet als antwoordoptie gelijk na de partner/ex-partner komen. Als
iemand aangeeft dat de pleger een familielid is, vindt routing plaats naar een nieuwe vraag naar
het soort familielid zoals in de huiselijk geweld vragenlijst.

•

•
•
•
•

•

2.6

Eigen reactie: Uit de pre-test kwam dat een slachtoffer vooral de mate waarin omstanders niets
deden als vervelend ervaarde. Dit zal na overleg niet toegevoegd worden aan de vragenlijst
omdat dit niet past bij het doel van deze vragenlijst.
Gevolgen, erover praten en aangifte: Worden per blok (hands-on, hands-off offline, hands-off
online) uitgevraagd.
Erover praten: De politie als aparte categorie opnemen.
Aangifte: Focussen op of er wel of geen aangifte gedaan is, in plaats van of er contact met de
politie geweest is.
Hands-off offline: Er is onduidelijkheid over in hoeverre er fysiek contact is. De introductietekst
voor het deel hands-off offline zal gewijzigd worden naar: “Hier gaat het over gebeurtenissen
waarbij geen lichamelijk contact is geweest tussen u en de pleger, maar waarbij mensen elkaar
wel in het echt kunnen zien, dus niet online.”
Gedwongen prostitutie zal verplaatst worden naar het hands-on gedeelte.
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Vierde pre-test

In de vierde pre-test hebben vier pre-test deelnemers de vragenlijst getest. In deze pre-test kwamen
enkel vraag-specifieke opmerkingen en aanpassingen naar boven.

2.7

Online feedback begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie is nog een laatste keer gevraagd om online feedback op de vragenlijst te
geven. Voor de commissie was dit de derde versie die zij zagen. Hieruit kwamen een aantal
algemene aanpassingen naar voren en een aantal specifieke punten.
In deze feedback ronde hebben we ook enkele specifieke vragen voorgelegd over de vraag over
melding/aangifte bij de politie. Deze vraag werd door deelnemers aan de pre-test te ingewikkeld
gevonden, omdat in één vraag veel verschillende dingen werd uitgevraagd. We vroegen de
commissie daarom:
• Willen we het ook weten als iemand anders melding/aangifte heeft gedaan? Of willen we alleen
weten of iemand zelf aangifte heeft gedaan?
• Willen we zowel de meldingen als de aangiftes meten? Of volstaat alleen melding of alleen
aangifte ook?
• In de vraag staat “één of meerdere ervaringen”. Kan hier ook “deze ervaringen” van worden
gemaakt?

Seksueel Geweld en Grensoverschrijding
© Hanneke de Graaf en Elske Marra, 2019

Specifieke punten per vraag
• In de introductietekst moet duidelijker worden dat online kan via telefoon, laptop, tablet of
computer, internet is te abstract. Er wordt aangeraden Whatsapp apart toe te voegen.
• Online aandringen op een date, moet duidelijker dat dit gaat om een date in real-life, want er
kunnen ook online dates zijn.
• Geslacht pleger: De optie “vrouwen én mannen” is overbodig omdat je meerdere opties aan kunt
klikken, dus ook “meerdere mannen” en “meerdere vrouwen”.
• Type pleger: Bij de voorbeelden van “een bekende” staat ook een buurman, terwijl die niet bij de
antwoordopties staat in de vervolgvraag.
• Hands-off offline: Bij item “iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van u” wordt niet
duidelijk of het slachtoffer zich ervan bewust was van dat de foto of het filmpje gemaakt werd.
• Hands-on: Bij de algemene informatie nogmaals aangeven dat dit thuis kan gebeuren, maar ook
op straat. Plegers kunnen bekenden zijn maar ook onbekenden.
• Hands-on: De volgorde van items is nu onlogisch, dwingen tot seks met iemand anders voor
geld/goederen moet naar de derde plek omdat de pleger hier zelf ook niet betrokken is bij het
lichamelijke contact.
• Pressiemethoden: “boos worden” wordt als niet indrukwekkend gezien door de pre-test.
“Agressief worden” toevoegen.
• Eigen reactie: Om hulp roepen wordt gemist.
• Gevolgen: Het krijgen van een SOA wordt gemist.
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De commissie gaf aan te verwachten dat het onderscheid tussen melding en aangifte voor de
deelnemers moeilijk te maken is. Ook is onduidelijk of we echt wat gaan doen met deze
specificering. Daarom zal gekozen worden alleen naar aangifte te vragen. Omdat mensen niet altijd
weten dat een ander gesproken heeft met de politie wordt gevraagd of er aangifte is gedaan
(ongeacht wie de aangifte heeft gedaan). Verder wordt “één of meerdere ervaringen” vervangen door
“deze ervaringen”.
Daarnaast heeft een collega van een van de leden van de begeleidingscommissie, met expertise op
het thema online seksuele grensoverschrijding, online feedback gegeven. Hiervan hebben we de
volgende punten verwerkt:
• De term ‘chanteren’ opnieuw formuleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de formuleringen
als ‘afpersen’ of ‘dwingen tot het overmaken van geld’.
• Goed kijken of het onderscheid tussen het maken van beeldmateriaal en het plaatsen of
verspreiden hiervan helder is en of beide fenomenen afdoende worden uitgevraagd.
• Bij de dadercategorieën een categorie toevoegen voor een ‘online bekende’.
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Resultaat

Het doorlopen van het iteratieve proces van aanpassingen resulteerde in een instrumentarium voor
het meten van de prevalentie van seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld, met een aantal
verdiepende vervolgvragen. De vragenlijst bevat drie blokken van vragen:
1. Hands-off online ervaringen.
2. Hands-off offline ervaringen.
3. Hands-on ervaringen.
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Elk blok start met de vraag of men deze gebeurtenissen in de afgelopen 5 jaar heeft meegemaakt.
Voor de gebeurtenissen die men heeft meegemaakt, wordt vervolgens gevraagd of men deze in de
afgelopen 12 maanden meemaakte. Voor elke gebeurtenis die men in het afgelopen jaar meemaakte
wordt gevraagd hoe vaak dit gebeurde en wie de pleger(s) was/waren (type, aantal, geslacht). Daarna
volgen vragen over de gevolgen van de ervaring, over al dan niet praten over de ervaring en over al
dan niet aangifte doen. Voor de hands-on ervaringen wordt ook gevraagd naar de reactie van het
slachtoffer zelf.
De volledige module seksueel geweld is te vinden in Bijlage 2. Het CBS zal in haar vragenlijstontwerp
nog een aantal aanpassingen doen aan de introducerende teksten, bijvoorbeeld om deze korter te
maken of de vragenlijst geschikt te maken voor invullen op een smartphone. Deze module wordt
daarnaast samengevoegd met de module huiselijk geweld. Aanpassingen worden in overleg met het
WODC en Rutgers gedaan en goed onderbouwd. Door deze aanpassingen ziet de module seksueel
geweld in Bijlage 2 er iets anders uit dan de definitieve vragenlijst op de website van het WODC.
Seksueel Geweld en Grensoverschrijding
© Hanneke de Graaf en Elske Marra, 2019

Literatuur
18

Seksueel Geweld en Grensoverschrijding
© Hanneke de Graaf en Elske Marra, 2019

Akkermans, M., Gielen, W., Kloosterman, R., Knoops, K., Linden, G., & Moons, E. (2018).
Veiligheidsmonitor 2017. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Anderson, R. E., & Cahill, S. P. (2015) Behavioral response to threat (BRTT) as a key behavior for
sexual assault risk reduction intervention: A critical review. Psychology Faculty Publications, 5.
Boom, A. ten, & Wittebrood, K. (2019). De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in
Nederland. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
Fan, W., & Yan, Z. (2010) Factors affecting response rates of the web survey: a systematic review.
Computers in Human Behavior, 26, 132–139.
Fisher, B. S., & Cullen, F. T. (2000). Measuring the sexual victimization of women: Evolution, current
controversies and future research. Measurement and Analysis of Crime and Justice, 4, 317–390.
Graaf, H. de & Haas, S. de (2018). The effect of behavioural specificity of survey items on survey
respondents’ disclosure of sexual victimization. Journal of gender-Based Violence, 2, 359-372.
Graaf, H. de & Wijsen, C. (2017). Seksuele gezondheid in Nederland 2017. Delft: Eburon.
Hamby, S.L., & Koss, M.P. (2003) Shades of gray: A qualitative study of terms used in the
measurement of sexual victimization. Psychology of Women Quarterly, 27, 243–255.
Koss, M. P., & Oros, C. J. (1982). The Sexual Experience Survey: An empirical instrument investigating
sexual aggression and victimization. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 455-457.
Koss, M.P., Abbey, A., Campbell, R., Cook, S., Norris, J., Testa, M., & White, J. (2007). Revising the SES:
A collaborative process to improve assessment of sexual aggression and victimization.
Psychology of Women Quarterly, 31, 357-370.
Krebs, C.P. Lindquist, C.H., Warner, T.D., Fisher, B.S., Martin, S.L. and Childers, J.M. (2011) Comparing
sexual assault prevalence estimates obtained with direct and indirect questioning techniques.
Violence Against Women, 17, 219–235.
Livingston, J. A., Buddie, A. M., Testa, M., & VanZile-Tamsen, C. (2004). The role of sexual precedence
in verbal sexual coercion. Psychology of Women Quarterly, 28, 287–297.
Nurius, P. S., Norris, J., Young, D. S., Graham, T. L., & Gaylord, J. (2000). Interpreting and defensively
responding to threat: Examining appraisals and coping with acquaintance sexual aggression.
Violence and Victims, 15, 187-208.

Bijlage 1
•
•
•
•

Begeleidingscommisie

Mevrouw prof. dr. E.T.M. Laan (Voorzitter), hoogleraar biopsychosociale determinanten van
seksuele gezondheid, Universiteit van Amsterdam.
Mevrouw dr. L.M. van der Knaap, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC).
De heer drs. R. de Jong, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen
Kinderen.
Mevrouw mr. H. Donner LLM, Ministerie voor Justitie en Veiligheid - DG Straffen en Beschermen.

19

Seksueel Geweld en Grensoverschrijding
© Hanneke de Graaf en Elske Marra, 2019

Bijlage 2
Nr

20

Karakteristieken pre-test deelnemers
Geslacht

Leeftijd

Opleidingsniveau

Herkomst

1

Man

35

MBO-3

Marokkaans (tweede generatie)

2

Vrouw

32

HBO

Nederlandse

3

Vrouw

71

MBO

Nederlandse

4

Man

35

HBO

Nederlands

5

Vrouw

32

HBO

Nederlandse

6

Man

30

WO

Nederlands

1

Vrouw

45/50

VMBO

Nederlandse

2

Vrouw

30

VMBO

Curaçao

3

Vrouw

27

WO

Nederlandse

4

Vrouw

33

MBO-2

Turks (eerste generatie)

5

Man

27

WO

Antilliaans

1

Vrouw

16

MBO-4

Nederlandse

2

Man

16

Gymnasium

Nederlands

3

Man

52

MBO-2

Nederlands

4

Vrouw

45

MBO-2

Nederlandse

5

Man

35

WO

Nederlands

6

Vrouw

40

WO

Nederlandse

7

Man

40

WO

Nederlands

8

Man

40

HBO

Turks (eerste generatie)

1

Vrouw

25

WO

Nederlands

2

Vrouw

19

MBO-4

Turks (tweede generatie)

3

Vrouw

23

WO

Nederlandse

4

Vrouw

56

WO

Nederlandse

Pre-test 2

Pre-test 3

Pre-test 4
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Pre-test 6

Bijlage 3 Module seksueel geweld
Ongewenste seksuele ervaringen
In dit tweede deel van de vragenlijst zullen vragen gesteld worden over het meemaken van
ongewenst seksueel gedrag. Vervelende seksuele opmerkingen, ongewenste aanrakingen of
gedwongen worden om seksuele dingen te doen. Het zijn allemaal voorbeelden van ongewenst
seksueel gedrag. Dit kan thuis gebeuren, maar ook op straat of op internet. De plegers kunnen
bekenden zijn, maar ook onbekenden. De volgende vragen gaan dus niet alleen over gebeurtenissen
in de huiselijke kring.
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In dit tweede deel van de vragenlijst zullen we naar drie thema’s vragen. We beginnen met vragen
over ongewenste seksuele gebeurtenissen die online gebeurd zijn. Daarna vragen we naar
ongewenste seksuele gebeurtenissen waarbij geen lichamelijk contact is geweest met de pleger,
maar waarbij mensen elkaar wel in het echt kunnen zien, dus niet online. Tot slot vragen we over
seksuele gebeurtenissen waarbij ongewenst lichamelijk contact is geweest.
We beginnen nu met de vragen over online gebeurtenissen. Met online bedoelen we internet, dus
bijvoorbeeld social media, Whatsapp, (video) chat of email. Dit kan dus via je smartphone, laptop,
tablet of computer.
1.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

1.9
1.10

1.11
1.12

Seksueel Geweld en Grensoverschrijding
© Hanneke de Graaf en Elske Marra, 2019

1.1

Heeft u in de afgelopen 5 jaar online één of meerdere van de volgende gebeurtenissen
meegemaakt?
Ja
Nee
Geen
antwoord
Iemand maakte online seksueel kwetsende opmerkingen of
grapjes
Iemand bleef online aandringen op een date, terwijl u dat niet
wilde
Iemand bleef online aandringen op seks met hem/haar, terwijl
u dat niet wilde
Iemand vroeg u online om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf
te sturen, terwijl u dat niet wilde
Iemand stuurde u naaktfoto’s of seksfilmpjes toe van
hem/haar of iemand anders, terwijl u dat niet wilde
Iemand dwong u online tot uitkleden of masturberen (uzelf
bevredigen), bijvoorbeeld door te dreigen met het verspreiden
van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u
Iemand maakte online een naaktfoto of seksfilmpje van u,
terwijl u dat niet wilde
Iemand dwong u online tot het overmaken van geld, door te
dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes
van u
Iemand verspreidde online een naaktfoto of seksfilmpje van u,
terwijl u dat niet wilde
Iemand verspreidde online een nepnaaktfoto of
nepseksfilmpje van u (bijvoorbeeld: uw gezicht was op het
lichaam van iemand anders gezet)
Iemand liet u online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten
zien, terwijl u dat niet wilde
Iemand liet u online zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf
bevredigde), terwijl u dat niet wilde
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14. [Als 1.1 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand online
seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte?
15. [Als 1.2 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand online bleef
aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde?
16. [Als 1.3 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand online bleef
aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde?
17. [Als 1.4 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u online vroeg
om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te sturen, terwijl u dat niet wilde?
18. [Als 1.5 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u online
naaktfoto’s of seksfilmpjes stuurde van hem/haar of iemand anders, terwijl u dat niet
wilde?
19. [Als 1.6 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u online dwong
u uit te kleden of te masturberen (uzelf bevredigen), bijvoorbeeld door te dreigen met het
verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u?
20. [Als 1.7 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand online een
naaktfoto of seksfilmpje van u maakte, terwijl u dat niet wilde?
21. [Als 1.8 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u online dwong
tot het overmaken van geld, door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s of
seksfilmpjes van u?
22. [Als 1.9 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand online een
naaktfoto of seksfilmpje van u verspreidde, terwijl u dat niet wilde?
23. [Als 1.10 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand online een
nepnaaktfoto of nepseksfilmpje van u verspreidde, terwijl u dat niet wilde (bijvoorbeeld: uw
gezicht was op het lichaam van iemand anders gezet)?
24. [Als 1.11 = b] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u online
zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien, terwijl u dat niet wilde?
25. [Als 1.12 = b] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u online liet
zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde), terwijl u dat niet wilde?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nee
Ja, één keer
Ja, een aantal keren
Ja, maandelijks
Ja, wekelijks
Ja, (bijna) dagelijks
Geen antwoord

a. Iemand uit de huiselijke kring (een partner, ex-partner, gezinslid of familielid)
b. Iemand buiten de huiselijke kring
c. Geen antwoord
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26. [Als 14 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand online
seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Was dit iemand in de huiselijke kring,
of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
27. [Als 15 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand online
bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de huiselijke kring,
of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
28. [Als 16 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand online
bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de
huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
29. [Als 17 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u online
vroeg om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te sturen, terwijl u dat niet wilde. Was dit
iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden
mogelijk)
30. [Als 18 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u online
naaktfoto’s of seksfilmpjes stuurde van hem/haar of iemand anders, terwijl u dat niet
wilde. Was dit iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere
antwoorden mogelijk)
31. [Als 19 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u online
dwong u uit te kleden of te masturberen (uzelf bevredigen), bijvoorbeeld door te dreigen
met het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u. Was dit iemand in de huiselijke
kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
32. [Als 20 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand online een
naaktfoto of seksfilmpje van u maakte, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de
huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
33. [Als 21 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u online
dwong tot het overmaken van geld, door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s of
seksfilmpjes van u. Was dit iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring?
(meerdere antwoorden mogelijk)
34. [Als 22 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand online een
naaktfoto of seksfilmpje van u verspreidde, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de
huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
35. [Als 23 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand online een
nepnaaktfoto of nepseksfilmpje van u verspreidde. Was dit iemand in de huiselijke kring, of
buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
36. [Als 24 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u online
zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand
in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
37. [Als 25 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u online
liet zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde), terwijl u dat niet wilde. Was dit
iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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38. [Als 14 = b/c/d/e/f & 27 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Wie
deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader*
f. Moeder*
g. Broer*
h. Zus*
i. Zoon*
j. Dochter*
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
* Het gaat om de biologische/half/pleeg/stief/adoptie/schoonvader, moeder, broer, zus,
zoon en dochter
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39. [Als 14 = b/c/d/e/f & 27 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Wie
deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw,
klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
40. [Als 14 = b/c/d/e/f & 27 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Wie
deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord

41. [Als 15 = b/c/d/e/f & 28 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring online bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde. Wie deed
of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

43. [Als 15 = b/c/d/e/f & 28 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring online bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde. Wie
deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord
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42. [Als 15 = b/c/d/e/f & 28 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring online bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde. Wie
deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw,
klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
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44. [Als 16 = b/c/d/e/f & 29 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring online bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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45. [Als 16 = b/c/d/e/f & 29 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring online bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én
een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
46. [Als 16 = b/c/d/e/f & 29 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke online bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.
Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord

47. [Als 17 = b/c/d/e/f & 30 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring iemand u online vroeg om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te
sturen, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

49. [Als 17 = b/c/d/e/f & 30 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring iemand u online vroeg om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te
sturen, terwijl u dat niet wilde. Wie deed/ deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord

Seksueel Geweld en Grensoverschrijding
© Hanneke de Graaf en Elske Marra, 2019

48. [Als 17 = b/c/d/e/f & 30 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring iemand u online vroeg om seksuele foto’s of filmpjes van uzelf te
sturen, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes
aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van
een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord

27

28

50. [Als 18 = b/c/d/e/f & 31 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring u online naaktfoto’s of seksfilmpjes stuurde van hem/haar of iemand
anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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51. [Als 18 = b/c/d/e/f & 31 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online naaktfoto’s of seksfilmpjes stuurde van hem/haar of
iemand anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes
aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van
een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
52. [Als 18 = b/c/d/e/f & 31 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online naaktfoto’s of seksfilmpjes stuurde van hem/haar of
iemand anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden
mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord

53. [Als 19 = b/c/d/e/f & 32 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring u online dwong u uit te kleden of te masturberen (uzelf bevredigen).
Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

55. [Als 19 = b/c/d/e/f & 32 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online dwong u uit te kleden of te masturberen (uzelf
bevredigen). Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord
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54. [Als 19 = b/c/d/e/f & 32 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online dwong u uit te kleden of te masturberen (uzelf
bevredigen). Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een
man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord

29

30

56. [Als 20 = b/c/d/e/f & 34 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring online een naaktfoto of seksfilmpje van u maakte, terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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57. [Als 20 = b/c/d/e/f & 34 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring online een naaktfoto of seksfilmpje van u maakte, terwijl u dat
niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man
én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
58. [Als 20 = b/c/d/e/f & 34 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring online een naaktfoto of seksfilmpje van u maakte, terwijl u dat
niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord

59. [Als 21 = b/c/d/e/f & 35 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring u online dwong tot het overmaken van geld, door te dreigen met het
verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u. Wie deed of deden dit?
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

61. [Als 21 = b/c/d/e/f & 35 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online dwong tot het overmaken van geld, door te dreigen met
het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u. Wie deed of deden dit? (meerdere
antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord
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60. [Als 21 = b/c/d/e/f & 35 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online dwong tot het overmaken van geld, door te dreigen met
het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes van u. Wie deed of deden dit? (u mag hier
meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man
én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord

31

32

62. [Als 22 = b/c/d/e/f & 36 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u online verspreidde, terwijl u dat
niet wilde. Wie deed dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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63. [Als 22 = b/c/d/e/f & 36 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u online verspreidde, terwijl u
dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een
man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
64. [Als 22 = b/c/d/e/f & 36 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u online verspreidde, terwijl u
dat niet wilde. Wie deed/ deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord

65. [Als 23 = b/c/d/e/f & 37 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring een nepnaaktfoto of nepseksfilmpje online verspreidde, terwijl u dit
niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

67. [Als 23 = b/c/d/e/f & 37 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring een nepnaaktfoto of nepseksfilmpje online verspreidde, terwijl u
dit niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord
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66. [Als 23 = b/c/d/e/f & 37 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring een nepnaaktfoto of nepseksfilmpje online verspreidde, terwijl u
dit niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een
man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord

33

34

68. [Als 24 = b/c/d/e/f & 38 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring u online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien, terwijl u
dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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69. [Als 24 = b/c/d/e/f & 38 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien,
terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken,
dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw
aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
70. [Als 24 = b/c/d/e/f & 38 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien,
terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord

71. [Als 25 = b/c/d/e/f & 39 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring u online liet zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde),
terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit?
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

73. [Als 25 = b/c/d/e/f & 39 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online liet zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde),
terwijl u dat niet wilde. Wie deed/ deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Iemand die ik online heb leren kennen maar nog niet in het echt had ontmoet
n. Een onbekende
o. Iemand anders dan bovengenoemde
p. Geen antwoord
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72. [Als 25 = b/c/d/e/f & 39 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u online liet zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde),
terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken,
dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw
aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord

35

36

[als 14 t/m 25=b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden één of
meerdere ongewenste seksuele ervaringen online heeft meegemaakt. We willen nu graag een
aantal vragen stellen over de gevolgen die deze ervaring(en) voor u heeft / hebben gehad, of u
er met anderen over heeft gepraat en of u de politie op de hoogte heeft gesteld van wat u is
overkomen.
74. Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u
gehad? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Nee, geen gevolgen
b. Ja, lichamelijke problemen
c. Ja, psychische problemen
d. Ja, seksuele problemen
e. Ja, problemen met (een deel van) mijn familie
f. Ja, relatieproblemen
g. Ja, ik kon (een tijdje) niet meer werken
h. Ja, andere problemen met werk of opleiding
i. Ja, andere problemen
j. Geen antwoord
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75. Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit afgelopen 12
maanden? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Nee, met niemand
b. Ja, met mijn partner
c. Ja, met een ander gezins- of familielid
d. Ja, met een vriend of vriendin
e. Ja, met een hulpverlener (bijvoorbeeld (huis)arts, psycholoog of maatschappelijk
werker)
f. Ja, met een medewerker van Veilig Thuis
g. Ja, met de politie
h. Ja, met iemand anders
i. Geen antwoord
76. Is er van deze ervaring(en) uit de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan bij de politie?
a. Nee
b. Ja
c. Geen antwoord
Als afsluiting van dit deel over ongewenste seksuele ervaringen online willen we nog een laatste
vraag stellen.
77. Heeft u voor uw 12e jaar weleens één of meer van de genoemde ongewenste seksuele
ervaringen online meegemaakt?
a. Nee
b. Ja
c. Geen antwoord

De volgende vragen gaan over ongewenste seksuele ervaringen waarbij u niet werd aangeraakt,
maar waarbij u de ander wel in het echt kon zien, dus niet online.

37
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78. Hebt u in de afgelopen 5 jaar één of meerdere van de volgende dingen meegemaakt?
Ja
Nee
Geen
antwoord
1
Iemand maakte seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes
2
Iemand bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde
3
Iemand bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet
wilde
4
Iemand staarde naar u op een seksuele manier, terwijl u dat niet
wilde
5
Iemand liet u naaktfoto’s of seksfilmpjes zien van zichzelf of van
iemand anders, terwijl u dat niet wilde
6
Iemand maakte seksuele bewegingen naar u, terwijl u dat niet
wilde. Bijvoorbeeld alsof hij/zij masturbeerde (zichzelf
bevredigde) of orale seks (seks met de mond) had
7
Iemand keek naar u terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf
bevredigde) of seks had met iemand anders, terwijl u dat niet
wilde
8
Iemand maakte een naaktfoto of seksfilmpje van u terwijl u dat
niet wilde
9
Iemand liet een naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen zien
terwijl u dat niet wilde
10 Iemand liet zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten aan u zien
terwijl u dat niet wilde
11 Iemand liet u zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde)
terwijl u dat niet wilde

38

79. [Als 78.1 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand seksueel
kwetsende opmerkingen of grapjes maakte?
80. [Als 78.2 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand bleef
aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde?
81. [Als 78.3 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand bleef
aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde?
82. [Als 78.4 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand naar u
staarde op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde?
83. [Als 78.5 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u naaktfoto’s
of seksfilmpjes liet zien van zichzelf of van iemand anders, terwijl u dat niet wilde?
84. [Als 78.6 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand seksuele
bewegingen naar u maakte, terwijl u dat niet wilde? Bijvoorbeeld alsof hij/zij masturbeerde
(zichzelf bevredigde) of orale seks (seks met de mond) had.
85. [Als 78.7 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand naar u keek
terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf bevredigde) of seks had met iemand anders,
terwijl u dat niet wilde?
86. [Als 78.8 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand een naaktfoto
of seksfilmpje van u maakte terwijl u dat niet wilde?
87. [Als 78.9 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand een naaktfoto
of seksfilmpje van u aan anderen liet zien terwijl u dat niet wilde?
88. [Als 78.10 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u zijn/haar
billen, geslachtsdelen of borsten liet zien terwijl u dat niet wilde?
89. [Als 78.11 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u liet zien
dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde) terwijl u dat niet wilde?
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nee
Ja, één keer
Ja, een aantal keren
Ja, maandelijks
Ja, wekelijks
Ja, (bijna) dagelijks
Geen antwoord

a.
b.
c.

Iemand uit de huiselijke kring (een partner, ex-partner, gezinslid of familielid)
Iemand buiten de huiselijke kring
Geen antwoord
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90. [Als 79 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand seksueel
kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Was dit iemand in de huiselijke kring, of buiten
de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
91. [Als 80 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand bleef
aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de huiselijke kring, of
buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
92. [Als 81 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand bleef
aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de huiselijke
kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
93. [Als 82 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand naar u
staarde op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de huiselijke
kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
94. [Als 83 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u
naaktfoto’s of seksfilmpjes liet zien van zichzelf of van iemand anders, terwijl u dat niet
wilde. Was dit iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere
antwoorden mogelijk)
95. [Als 84 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand seksuele
bewegingen naar u maakte, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de huiselijke kring, of
buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
96. [Als 85 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand naar u
keek terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf bevredigde) of seks had met iemand
anders, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke
kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
97. [Als 86 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand een
naaktfoto of seksfilmpje van u maakte terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de
huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
98. [Als 87 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand een
naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen liet zien terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand
in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
99. [Als 88 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u
zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand
in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
100. [Als 89= b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u liet zien
dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde) terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de
huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
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101. [Als 79 = b/c/d/e/f & 90 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Wie deed of
deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

Seksueel Geweld en Grensoverschrijding
© Hanneke de Graaf en Elske Marra, 2019

102. [Als 79 = b/c/d/e/f & 90 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Wie deed
of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik
dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
103. [Als 79 = b/c/d/e/f & 90 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte. Wie deed
of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

104. [Als 80 = b/c/d/e/f & 91= a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of
deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

106. [Als 80 = b/c/d/e/f & 91 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of
deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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105. [Als 80 = b/c/d/e/f & 91 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring bleef aandringen op een date, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of
deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan
het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
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107. [Als 81 = b/c/d/e/f & 92 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde. Wie
deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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108. [Als 81 = b/c/d/e/f & 92 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.
Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een
vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
109. [Als 81 = b/c/d/e/f & 92 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring bleef aandringen op seks met hem/haar, terwijl u dat niet wilde.
Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

110. [Als 82 = b/c/d/e/f & 93 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring naar u staarde op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde. Wie
deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

112. [Als 82 = b/c/d/e/f & 93 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring naar u staarde op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde.
Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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111. [Als 82 = b/c/d/e/f & 93 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke naar u staarde op een seksuele manier, terwijl u dat niet wilde. Wie
deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw,
klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
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113. [Als 83 = b/c/d/e/f & 94 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring u naaktfoto’s of seksfilmpjes liet zien van zichzelf of van iemand
anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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114. [Als 83 = b/c/d/e/f & 94 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u naaktfoto’s of seksfilmpjes liet zien van zichzelf of van iemand
anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes
aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van
een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
115. [Als 83 = b/c/d/e/f & 94 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u naaktfoto’s of seksfilmpjes liet zien van zichzelf of van iemand
anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

116. [Als 84 = b/c/d/e/f & 95 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring seksuele bewegingen naar u maakte, terwijl u dat niet wilde. Wie
deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

118. [Als 84 = b/c/d/e/f & 95 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke seksuele bewegingen naar u maakte, terwijl u dat niet wilde. Wie deed
of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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117. [Als 84 = b/c/d/e/f & 95 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring seksuele bewegingen naar u maakte, terwijl u dat niet wilde. Wie
deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw,
klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
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119. [Als 85 = b/c/d/e/f & 96 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring naar u keek terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf
bevredigde) of seks had met iemand anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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120. [Als 85 = b/c/d/e/f & 96 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring naar u keek terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf
bevredigde) of seks had met iemand anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit?
(u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje
van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
121. [Als 85 = b/c/d/e/f & 96 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring naar u keek terwijl u zich uitkleedde, masturbeerde (uzelf
bevredigde) of seks had met iemand anders, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

122. [Als 86 = b/c/d/e/f & 97 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u maakte terwijl u dat niet wilde.
Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

124. [Als 86 = b/c/d/e/f & 97 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u maakte terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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123. [Als 86 = b/c/d/e/f & 97 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u maakte terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én
een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
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125. [Als 87 = b/c/d/e/f & 98 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen liet zien terwijl u dat
niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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126. [Als 87 = b/c/d/e/f & 98 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen liet zien terwijl u
dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een
man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
127. [Als 87 = b/c/d/e/f & 98 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring een naaktfoto of seksfilmpje van u aan anderen liet zien terwijl u
dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

128. [Als 88 = b/c/d/e/f & 99 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring u zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord

130. [Als 88 = b/c/d/e/f & 99 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien terwijl u dat
niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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129. [Als 88 = b/c/d/e/f & 99 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u zijn/haar billen, geslachtsdelen of borsten liet zien terwijl u dat
niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een
man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
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131. [Als 89 = b/c/d/e/f & 100 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
uit de huiselijke kring u liet zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde) terwijl u dat
niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader
f. Moeder
g. Broer
h. Zus
i. Zoon
j. Dochter
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
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132. [Als 89 = b/c/d/e/f & 100 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u liet zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde) terwijl u
dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een
man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
133. [Als 89 = b/c/d/e/f & 100 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u liet zien dat hij/zij masturbeerde (zichzelf bevredigde) terwijl u
dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

[als 79t/m 89=b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden één of meerdere
ongewenste seksuele ervaringen heeft meegemaakt waarbij u niet werd aangeraakt, maar u de ander
wel in het echt kon zien. We willen nu graag een aantal vragen stellen over de gevolgen die deze
ervaring(en) voor u heeft / hebben gehad, of u er met anderen over heeft gepraat en of u de politie op
de hoogte heeft gesteld van wat u is overkomen.
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134. Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u
gehad? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Nee, geen gevolgen
b. Ja, lichamelijke problemen
c. Ja, psychische problemen
d. Ja, seksuele problemen
e. Ja, problemen met (een deel van) mijn familie
f. Ja, relatieproblemen
g. Ja, ik kon (een tijdje) niet meer werken
h. Ja, andere problemen met werk of opleiding
i. Ja, andere problemen
j. Geen antwoord

136. Is er van deze ervaring(en) uit de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan bij de politie?
a. Nee
b. Ja
c. Geen antwoord
Als afsluiting van dit deel van de vragenlijst over ongewenste seksuele ervaringen waarbij u niet
werd aangeraakt, maar u de ander wel kon zien, willen we nog een laatste vraag stellen.
137. Heeft u voor uw 12e jaar weleens één of meer van de genoemde ongewenste seksuele
ervaringen waarbij u niet werd aangeraakt, maar u de ander wel kon zien, meegemaakt?
a. Nee
b. Ja
c. Geen antwoord
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135. Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12
maanden? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Nee, met niemand
b. Ja, met mijn partner
c. Ja, met een ander gezins- of familielid
d. Ja, met een vriend of vriendin
e. Ja, met een hulpverlener (bijvoorbeeld (huis)arts, psycholoog of maatschappelijk
werker)
f. Ja, met een medewerker van Veilig Thuis
g. Ja, met de politie
h. Ja, met iemand anders
i. Geen antwoord

We beginnen nu aan het laatste deel van de vragenlijst. Hier gaat het over gebeurtenissen waarbij
ongewenst lichamelijk contact is geweest. Dit kan thuis zijn gebeurd, maar ook op straat. De
pleger(s) kan een bekende zijn, maar ook een onbekende.

52

1
2
3
4
5
6
7

137. Heeft u in de afgelopen 5 jaar één of meerdere van de volgende dingen meegemaakt?
Het gaat hier om dingen die iemand bij u deed of dingen die u bij iemand anders moest doen
Ja
Nee
Geen
antwoord
Iemand raakte u op een seksuele manier aan terwijl u dat niet
wilde
Iemand zoende u terwijl u dat niet wilde
Aftrekken of vingeren (seks met de hand) terwijl u dat niet wilde
Orale seks (seks met de mond) terwijl u dat niet wilde
Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) terwijl u
dat niet wilde
Anale seks (penis of voorwerp in anus) terwijl u dat niet wilde
Iemand dwong u om seks met iemand anders te hebben voor
geld/goederen
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138. [Als 137.1 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u op een
seksuele manier aanraakte terwijl u dat niet wilde?*
139. [Als 137.2 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u zoende
terwijl u dat niet wilde?*
140. [Als 137.3 = Ja] Aftrekken of vingeren (seks met de hand) terwijl u dat niet wilde. Heeft u
dat in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?*
141. [Als 137.4 = Ja] Orale seks (seks met de mond) terwijl u dat niet wilde. Heeft u dat in de
afgelopen 12 maanden meegemaakt?*
142. [Als 137.5 = Ja] Geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) terwijl u dat niet
wilde. Heeft u dat in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?*
143. [Als 137.6 = Ja] Anale seks (penis of voorwerp in anus) terwijl u dat niet wilde. Heeft u dat
in de afgelopen 12 maanden meegemaakt?*
144. [Als 137.7 = Ja] Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat iemand u dwong om
seks met iemand anders te hebben voor geld/goederen?*
*Het gaat hier om dingen die iemand bij u deed of dingen die u bij iemand anders moest doen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nee
Ja, één keer
Ja, een aantal keren
Ja, maandelijks
Ja, wekelijks
Ja, (bijna) dagelijks
Geen antwoord

145. [Als 140 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden aftrekken of
vingeren (seks met de hand) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Wat deed die
persoon/personen voordat dit gebeurde?* (meerdere antwoorden mogelijk)
146. [Als 141 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden orale seks
(seks met de mond) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Wat deed die
persoon/personen voordat dit gebeurde?* (meerdere antwoorden mogelijk)
147. [Als 142 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet
wilde. Wat deed die persoon/personen voordat dit gebeurde?* (meerdere antwoorden
mogelijk)
148. [Als 143 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden anale seks
(penis of voorwerp in anus) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Wat deed die
persoon/personen voordat dit gebeurde?* (meerdere antwoorden mogelijk)
149. [Als 144 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bent
gedwongen om seks met iemand anders te hebben voor geld/goederen.* Wat deed die
persoon/personen voordat dit gebeurde? (meerdere antwoorden mogelijk)
* Staat uw antwoord er niet bij, kies dan wat hier het meest op lijkt
Aandringen / zeuren
Chanteren (dreigen iets vervelends te doen)
Boos worden / agressief worden
Dreigen met geweld
Geweld gebruiken (bijvoorbeeld vasthouden, slaan of een wapen gebruiken)
Er misbruik van maken dat u alcohol of drugs gebruikt had
U alcohol of drugs geven
Geen antwoord

150. [Als 138 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden heeft
meegemaakt dat iemand u op een seksuele manier aanraakte terwijl u dat niet wilde. Was
dit iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden
mogelijk)
151. [Als 139 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u
zoende terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke
kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
152. [Als 140 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden aftrekken of
vingeren (seks met de hand) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in
de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
153. [Als 141 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden orale seks
(seks met de mond) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in de
huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
154. [Als 142 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet
wilde. Was dit iemand in de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere
antwoorden mogelijk)
155. [Als 143 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden anale seks
(penis of voorwerp in anus) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Was dit iemand in
de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
156. [Als 144 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bent
gedwongen om seks met iemand anders te hebben voor geld/goederen. Was dit iemand in
de huiselijke kring, of buiten de huiselijke kring? (meerdere antwoorden mogelijk)
a.
b.
c.

Iemand uit de huiselijke kring (een partner, ex-partner, gezinslid of familielid)
Iemand buiten de huiselijke kring
Geen antwoord
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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157. [Als 138 = b/c/d/e/f & 150 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden
iemand uit de huiselijke kring u op een seksuele manier aanraakte terwijl u dat niet wilde.
Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader*
f. Moeder*
g. Broer*
h. Zus*
i. Zoon*
j. Dochter*
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
* Het gaat om de biologische/half/pleeg/stief/adoptie/schoonvader, moeder, broer, zus,
zoon en dochter
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158. [Als 138 = b/c/d/e/f & 150 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden
iemand buiten de huiselijke kring u op een seksuele manier aanraakte terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én
een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
159. [Als 138 = b/c/d/e/f & 150 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden
iemand buiten de huiselijke kring u op een seksuele manier aanraakte terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

160.[Als 138 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u op een
seksuele manier aanraakte terwijl u dat niet wilde. Wat deed u toen dit gebeurde?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Staat uw antwoord hier niet bij? Kies dan het antwoord dat er het meeste op lijkt.
a. Ik bevroor (verstijfde)
b. Ik wachtte tot het voorbij was
c. Ik probeerde de ander over te halen om te stoppen
d. Ik draaide mijn hoofd of lichaam weg
e. Ik huilde
f. Ik zei duidelijk ´nee´ of schreeuwde
g. Ik duwde of vocht
h. Ik probeerde te vluchten

162. [Als 139 = b/c/d/e/f & 151 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden
iemand buiten de huiselijke kring u zoende terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit?
(u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje
van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
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161. [Als 139 = b/c/d/e/f & 151 = a] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden
iemand uit de huiselijke kring u zoende terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader*
f. Moeder*
g. Broer*
h. Zus*
i. Zoon*
j. Dochter*
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
* Het gaat om de biologische/half/pleeg/stief/adoptie/schoonvader, moeder, broer, zus,
zoon en dochter
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163. [Als 139 = b/c/d/e/f 151 = b] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand
buiten de huiselijke kring u zoende terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit dit?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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164.[Als 139 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat in de afgelopen 12 maanden iemand u
zoende terwijl u dat niet wilde. Wat deed u toen dit gebeurde? (meerdere antwoorden
mogelijk)
Staat uw antwoord hier niet bij? Kies dan het antwoord dat er het meeste op lijkt.
a. Ik bevroor (verstijfde)
b. Ik wachtte tot het voorbij was
c. Ik probeerde de ander over te halen om te stoppen
d. Ik draaide mijn hoofd of lichaam weg
e. Ik huilde
f. Ik zei duidelijk ´nee´ of schreeuwde
g. Ik duwde of vocht
h. Ik probeerde te vluchten
165. [Als 140 = b/c/d/e/f & 152 = a] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
aftrekken of vingeren (seks met de hand) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde, met
iemand uit de huiselijke kring. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader*
f. Moeder*
g. Broer*
h. Zus*
i. Zoon*
j. Dochter*
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
* Het gaat om de biologische/half/pleeg/stief/adoptie/schoonvader, moeder, broer, zus,
zoon en dochter

166. [Als 140 = b/c/d/e/f & 152 = b] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
aftrekken of vingeren (seks met de hand) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde, met
iemand buiten de huiselijke kring. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes
aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van
een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord

168. [Als 140 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden aftrekken of
vingeren (seks met de hand) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Wat deed u toen
dit gebeurde? (meerdere antwoorden mogelijk)
Staat uw antwoord hier niet bij? Kies dan het antwoord dat er het meeste op lijkt.
a. Ik bevroor (verstijfde)
b. Ik wachtte tot het voorbij was
c. Ik probeerde de ander over te halen om te stoppen
d. Ik draaide mijn hoofd of lichaam weg
e. Ik huilde
f. Ik zei duidelijk ´nee´ of schreeuwde
g. Ik duwde of vocht
h. Ik probeerde te vluchten
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167. [Als 140 = b/c/d/e/f 152 = b] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
aftrekken of vingeren (seks met de hand) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde, met
iemand buiten de huiselijke kring. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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169. [Als 141 = b/c/d/e/f & 153 = a] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden orale
seks (seks met de mond) heeft gehad met iemand uit de huiselijke kring, terwijl u dat niet
wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader*
f. Moeder*
g. Broer*
h. Zus*
i. Zoon*
j. Dochter*
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
* Het gaat om de biologische/half/pleeg/stief/adoptie/schoonvader, moeder, broer, zus,
zoon en dochter
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170. [Als 141 = b/c/d/e/f & 153 = b] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden orale
seks (seks met de mond) heeft gehad met iemand buiten de huiselijke kring, terwijl u dat
niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij een
man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
171. [Als 141 = b/c/d/e/f 153 = b] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden orale
seks (seks met de mond) heeft gehad met iemand buiten de huiselijke kring, terwijl u dat
niet wilde. Wie deed of deden dit?
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

172. [Als 141 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden orale seks
(seks met de mond) heeft meegemaakt terwijl u dat niet wilde. Wat deed u toen dit
gebeurde? (meerdere antwoorden mogelijk)
Staat uw antwoord hier niet bij? Kies dan het antwoord dat er het meeste op lijkt.
a. Ik bevroor (verstijfde)
b. Ik wachtte tot het voorbij was
c. Ik probeerde de ander over te halen om te stoppen
d. Ik draaide mijn hoofd of lichaam weg
e. Ik huilde
f. Ik zei duidelijk ´nee´ of schreeuwde
g. Ik duwde of vocht
h. Ik probeerde te vluchten

174. [Als 142 = b/c/d/e/f & 154 = b] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) heeft gehad met iemand buiten de
huiselijke kring, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere
hokjes aanklikken, dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het
vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
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173. [Als 142 = b/c/d/e/f & 154 = a] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) heeft gehad met iemand uit de
huiselijke kring, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden
mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader*
f. Moeder*
g. Broer*
h. Zus*
i. Zoon*
j. Dochter*
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
* Het gaat om de biologische/half/pleeg/stief/adoptie/schoonvader, moeder, broer, zus,
zoon en dochter

59

60

175. [Als 142 = b/c/d/e/f 154 = b] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) heeft gehad met iemand buiten de
huiselijke kring, terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit?
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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176. [Als 142 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
geslachtsgemeenschap (penis of voorwerp in vagina) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet
wilde. Wat deed u toen dit gebeurde? (meerdere antwoorden mogelijk)
Staat uw antwoord hier niet bij? Kies dan het antwoord dat er het meeste op lijkt.
a. Ik bevroor (verstijfde)
b. Ik wachtte tot het voorbij was
c. Ik probeerde de ander over te halen om te stoppen
d. Ik draaide mijn hoofd of lichaam weg
e. Ik huilde
f. Ik zei duidelijk ´nee´ of schreeuwde
g. Ik duwde of vocht
h. Ik probeerde te vluchten
177. [Als 142 = b/c/d/e/f & 154 = a] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
anale seks (penis of voorwerp in anus) heeft gehad met iemand uit de huiselijke kring,
terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader*
f. Moeder*
g. Broer*
h. Zus*
i. Zoon*
j. Dochter*
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
* Het gaat om de biologische/half/pleeg/stief/adoptie/schoonvader, moeder, broer, zus,
zoon en dochter

178. [Als 142 = b/c/d/e/f & 154 = b] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden
anale seks (penis of voorwerp in anus) heeft gehad met iemand buiten de huiselijke kring,
terwijl u dat niet wilde. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken,
dus bij een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw
aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord

180. [Als 142 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden anale seks
(penis of voorwerp in anus) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Wat deed u toen dit
gebeurde? (meerdere antwoorden mogelijk)
Staat uw antwoord hier niet bij? Kies dan het antwoord dat er het meeste op lijkt.
i. Ik bevroor (verstijfde)
j. Ik wachtte tot het voorbij was
k. Ik probeerde de ander over te halen om te stoppen
l. Ik draaide mijn hoofd of lichaam weg
m. Ik huilde
n. Ik zei duidelijk ´nee´ of schreeuwde
o. Ik duwde of vocht
p. Ik probeerde te vluchten
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179. [Als 142 = b/c/d/e/f 154 = b] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden anale
seks (penis of voorwerp in anus) heeft gehad met iemand buiten de huiselijke kring, terwijl
u dat niet wilde. Wie deed of deden dit?
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord
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181. [Als 143 = b/c/d/e/f & 155 = a] U heeft aangegeven dat iemand uit de huiselijke kring u in
de afgelopen 12 maanden dwong om seks met iemand anders te hebben voor
geld/goederen. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Mannelijke partner
b. Vrouwelijke partner
c. Mannelijke ex-partner
d. Vrouwelijke ex-partner
e. Vader*
f. Moeder*
g. Broer*
h. Zus*
i. Zoon*
j. Dochter*
k. Ander mannelijk familielid
l. Ander vrouwelijk familielid
m. Geen antwoord
* Het gaat om de biologische/half/pleeg/stief/adoptie/schoonvader, moeder, broer, zus,
zoon en dochter
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182. [Als 143 = b/c/d/e/f & 155 = b] U heeft aangegeven dat iemand buiten de huiselijke kring u
in de afgelopen 12 maanden dwong om seks met iemand anders te hebben voor
geld/goederen. Wie deed of deden dit? (u mag hier meerdere hokjes aanklikken, dus bij
een man én een vrouw, klik dan het vakje van een man én het vakje van een vrouw aan)
a. Een man
b. Een vrouw
c. Meerdere mannen
d. Meerdere vrouwen
e. Geen antwoord
183. [Als 143 = b/c/d/e/f 155 = b] U heeft aangegeven dat iemand buiten de huiselijke kring u in
de afgelopen 12 maanden dwong om seks met iemand anders te hebben voor
geld/goederen. Wie deed of deden dit? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie
b. Iemand met wie ik een date had / net ontmoet had
c. Een goede vriend(in)
d. Mijn leidinggevende
e. Een collega
f. Mijn coach of trainer
g. Een teamgenoot
h. Een religieus leider
i. Een docent
j. Een medeleerling of medestudent
k. Mijn arts of zorgverlener
l. Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje
m. Een onbekende
n. Iemand anders dan bovengenoemde
o. Geen antwoord

184. [Als 143 = b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden anale seks
(penis of voorwerp in anus) heeft meegemaakt, terwijl u dat niet wilde. Wat deed u toen dit
gebeurde? (meerdere antwoorden mogelijk)
Staat uw antwoord hier niet bij? Kies dan het antwoord dat er het meeste op lijkt.
a. Ik bevroor (verstijfde)
b. Ik wachtte tot het voorbij was
c. Ik probeerde de ander over te halen om te stoppen
d. Ik draaide mijn hoofd of lichaam weg
e. Ik huilde
f. Ik zei duidelijk ´nee´ of schreeuwde
g. Ik duwde of vocht
h. Ik probeerde te vluchten
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[Als 138 t/m 144= b/c/d/e/f] U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden één of
meerdere ongewenste seksuele ervaringen heeft meegemaakt met lichamelijk contact. We willen
nu graag een aantal vragen stellen over de gevolgen van deze ervaring(en), of u er met anderen
over heeft gepraat en of u de politie op de hoogte heeft gesteld van wat u is overkomen.

186. Heeft u met iemand gepraat over één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12
maanden? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Nee, met niemand
b. Ja, met mijn partner
c. Ja, met een ander gezins- of familielid
d. Ja, met een vriend of vriendin
e. Ja, met een hulpverlener (bijvoorbeeld (huis)arts, psycholoog, maatschappelijk werker)
f. Ja, met een medewerker van Veilig Thuis
g. Ja, met een hulpverlener van het Centrum Seksueel Geweld
h. Ja, met de politie
i. Ja, met iemand anders
j. Geen antwoord
187. Is er van deze ervaring(en) uit de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan bij de politie?
a. Nee
b. Ja
c. Geen antwoord
Als afsluiting van dit deel over ongewenste seksuele ervaringen waarbij lichamelijk contact is
geweest willen we nog een laatste vraag stellen.
188. Heeft u voor uw 12e jaar weleens één of meer van de genoemde ongewenste seksuele
ervaringen met lichamelijk contact meegemaakt?
a. Nee
b. Ja
c. Geen antwoord
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185. Heeft één of meer van deze ervaringen uit de afgelopen 12 maanden gevolgen voor u
gehad? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Nee, geen gevolgen
b. Ja, lichamelijke problemen (bijvoorbeeld een soa)
c. Ja, psychische problemen
d. Ja, seksuele problemen
e. Ja, problemen met (een deel van) mijn familie
f. Ja, relatieproblemen
g. Ja, ik kon (een tijdje) niet meer werken
h. Ja, andere problemen met werk of opleiding
i. Ja, andere problemen
j. Geen antwoord
k. [als geslacht = vrouw] ja, zwangerschap

Afsluiting
Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Wilt u nog iets kwijt over het onderwerp of over de vragenlijst?

Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst willen napraten over dit onderwerp, dan kunt u bij de
volgende instanties terecht:
Voor advies of melding voor hulpverlening (voor slachtoffers en plegers):
VEILIG THUIS www. veiligthuis.nl / 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Voor hulp en advies na aanranding of verkrachting:
Centrum Seksueel Geweld www.centrumseksueelgeweld.nl 0800-0188 (gratis en 24/7 bereikbaar)
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Hulpverlening voor slachtoffers:
SLACHTOFFERHULP NEDERLAND WWW.SLACHTOFFERHULP.NL/ 0900-0101 (LOKAAL TARIEF)
Voor melding en aangifte:
POLITIE WWW.POLITIE.NL/ 0900-8844 (LOKAAL TARIEF)
Napraten over het onderwerp:
KORRELATIE WWW.KORRELATIE.NL/ 0900-1450 (15 CENT P/M)

