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Kinderporno 
bestaat 
niet 

Stille getuigenissen zijn het. Afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. In 
de volksmond ook wel kinderporno genoemd. Maar dat is het niet. Porno sugge-
reert vrijwilligheid. Er bestaat geen porno met kinderen. Het is misbruik.

Sinds 1996 verwijdert het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) dit 
materiaal van internet. Ons programma Meldpunt Kinderporno bekeek vorig jaar 
63.000 afbeeldingen en video’s. Is het materiaal strafbaar en staat het in Nederland, 
dan stuurt het Meldpunt een verzoek om het materiaal weg te halen. Staat het in 
het buitenland, dan gaat het via het internationale netwerk naar dat land toe. Al 
het onmiskenbaar strafbare materiaal gaat ook in een database die met Interpol 
gedeeld wordt. Zo zorgen wij ervoor dat materiaal van internet wordt gehaald, 
slachtoffers worden opgespoord, daders worden gepakt en de verspreiding wordt 
gestopt.

Tien jaar geleden begonnen we steeds vaker meldingen te krijgen van kinderen of 
jongeren die te maken kregen met uitgelekte naaktfoto’s of afpersing om materiaal 
te geven aan anderen. Deze ervaring kunnen een enorme impact hebben op een 
kind. In 2007 hebben we Helpwanted opgezet, zodat kinderen en jongeren tot 
26 jaar advies en ondersteuning kunnen krijgen, wanneer zij vervelende seksuele 
ervaringen online hebben. Zij kunnen met ons chatten of mailen. Ook ouders en 
opvoeders geven we tips en adviezen. 

Ondanks de inzet van deze twee programma’s moeten we helaas vaststellen dat 
de hoeveelheid materiaal alleen maar groeit. Het weghalen van afbeeldingen van 
seksueel misbruik van kinderen is niet de oplossing: de vraag moet verminderen. 
StopitNow! is een programma voor mensen met seksuele gevoelens voor kinderen 
of mensen die naar dit materiaal kijken. Deze laatste groep is veel groter dan de 
mensen die pedofiel zijn. Het overgrote deel van mensen dat op zoek is naar 
afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen, heeft in ‘het echte leven’ geen 
seksuele voorkeur voor kinderen. Eén ding hebben ze echter gemeen: ze weten 
vaak niet hoe te stoppen. StopitNow! geeft ze die mogelijkheid door anoniem 
contact en hulp te bieden en indien nodig ze door te verwijzen naar behandeling. 

Wanneer uitkomt dat iemand afbeeldingen van seksueel kindermisbruik heeft 
bekeken, of een kind heeft misbruikt, is de impact op de familie en omgeving 
van de dader enorm. Deze mensen zijn ook slachtoffer, alleen kunnen zij hun 
verhaal moeilijk kwijt en krijgen ze nauwelijks steun. Om deze reden organiseert 
StopitNow! voor deze ‘vergeten slachtoffers’ lotgenotengroepen waarin zij herken-
ning en steun kunnen vinden.
Het EOKM kan ook u adviseren over de bestrijding van online seksueel misbruik 
van kinderen. Maar de stille getuigenissen worden thuis gemaakt. Niet door de 
man in de bosjes, maar door vader, broer, oom of buurman. Van de meisjes krijgt 
40% voor hun zestiende verjaardag te maken met seksueel misbruik, waarvan 36% 
gebeurt door een familielid. In slechts 7% van de gevallen wordt het misbruik 
gepleegd door een vreemde. De meest voorkomende leeftijd ligt rond de 16 jaar. 
Door seksueel misbruik van kinderen in de taboesfeer te houden, kan het blijven 
bestaan. Uw ogen en oren zijn essentieel in de strijd tegen kindermisbruik.

Ik heb al veel meegemaakt.
Augeo Jongerentaskforce en TNO hebben 
onderzoek gedaan naar ingrijpende jeugd-
ervaringen onder 11 en 12-jarigen in het 
reguliere basisonderwijs. Bijzonder aan dit 
onderzoek is dat zij jongeren zélf vroegen 
naar ervaring met bijvoorbeeld mishandeling, 
suïcide, huiselijk geweld, echtscheiding of het 
overlijden van een naaste. In Nederland is dit 
nooit eerder op deze manier gebeurd. Bijna 
de helft van alle kinderen gaf aan dat ze thuis 
een ingrijpende ervaring meegemaakt hebben. 
11% vermeldde 2 gebeurtenissen, 5% van de 
kinderen 3 en 7% zelfs 4 of meer ingrijpende 
gebeurtenissen. Dat deze gebeurtenissen grote 
gevolgen kunnen hebben voor de emotionele 
en lichamelijke gezondheid van kinderen, 
wordt steeds duidelijker. Dit onderzoek laat 
zien dat, meer kinderen dan je misschien zou 
denken, al veel meegemaakt hebben. Het 
volledige onderzoek en de bijbehorende 
aanbevelingen zijn te vinden op augeo.nl. 

Publicaties
Traumasporen. Het herstel 
van lichaam, brein en geest na 
overweldigende ervaringen.
Kolk, Bessel van der. ISBN 9789463160315. 
Uitgeverij Mens!, € 39,50.
Het baanbrekende boek The Body Keeps the 
Score van traumadeskundige Prof. dr. Bessel 
van der Kolk is nu ook in Nederlandse vertaling 
verschenen. Een boek over de sporen die 
traumatische gebeurtenissen onvermijdelijk 
achterlaten in de gedachten, gevoelens en het 
fysieke lichaam van mensen. Bessel van der 
Kolk geeft inzicht in de effecten van heftige 
psychische stress op de hersenen en dan met 
name die gebieden die te maken hebben met 
het ervaren van plezier, betrokkenheid, controle 
en vertrouwen. Hij bespreekt de mogelijkheden 
om ontstane schade te herstellen door middel 
van vernieuwende therapieën met elementen 
van onder andere neurofeedback, mindfulness, 
yoga, meditatie, spel en andere methoden. 
Een innovatief en informatief boek, gebaseerd 
op onderzoek en meer dan 30 jaar klinische 
ervaring, maar zeker ook een boek dat de 
aandacht grijpt en weet vast te houden. 

Buiten de lijnen. Verdieping 
van het Vlaggensysteem voor 
bijzondere groepen. 
ISBN: 9789044133769. Garant 
Uitgevers nv, € 58,00.
Voor het beoordelen en duiden van 
seksueel gedrag van minderjarigen is ‘het 
Vlaggensysteem’ (2010) ontwikkeld door 
Sensoa en Movisie, een veel gebruikte 
methodiek. Als uitbreiding en verdieping 
hierop is nu ‘Buiten de Lijnen’ gepubliceerd wat 
bestaat uit twee delen. Deel één bestaat uit 
de Toolbox ‘werken met het Vlaggensysteem 
bij specifieke groepen kinderen en jongeren’. 
Deel twee bevat een onderbouwing, die 
dieper ingaat op de seksuele ontwikkeling van 
kinderen uit verschillende doelgroepen. Aan 
de orde komen onder andere de modules: 
cultuursensitief en gendersensitief werken 
met het Vlaggensysteem, praten over seks en 
intimiteit, werken met het Vlaggensysteem met 
kinderen met een (verstandelijke) beperking 
en met kinderen en jongeren die getrau-
matiseerd zijn. Movisie organiseert diverse 
trainingen aan de hand van deze modules 
zoals: Werken met het Vlaggensysteem bij 
getraumatiseerde kinderen en jongeren op 
17 maart 2017 of cultuursensitief werken op 
13 april 2017. Meer informatie over deze 
verdiepingstrainingen staat op movisie.nl. 

Verliefdheid & Seks. Let’s talk about it! 
Qpido, Seksespecifiek Expertisecentrum. 
Verkrijgbaar via Qpido.nl/shop, € 45,-.
Het boekje ‘Verliefdheid & Seks’ is een middel 
voor hulpverleners en opvoeders om op 
laagdrempelige wijze in gesprek te gaan met 
jongeren over liefde en seksualiteit. Bij het 
boekje horen kaartjes, waarmee onderwerpen 
als verliefdheid, seks, relaties, grenzen, dwang 
en zelfbeeld aan bod komen. Het doel van zo’n 
gesprek is om een beeld te krijgen van de sek-
suele ontwikkeling. Is hij of zij voldoende voor-
gelicht? Zijn er spanningen of conflicten? Is hij 
of zij weerbaar genoeg? Het boekje en kaartjes 
zijn genderneutraal. Voorheen waren er aparte 
boekjes voor meisjes en jongens. Deze mooi 
vormgegeven set is geschikt voor 13 tot 18-jari-
gen ongeacht gender of seksuele voorkeur. 

Bevrijd van schaamte en schuld.
Lommers, Brigitte M. ISBN 9789089548887. 
Uitgeverij Elikser, € 23,50.
Brigitte M. Lommers schrijft over de beleving 
van seksualiteit na seksueel misbruik. Ze 
neemt de lezer mee in haar eigen verhaal, 
vertelt over haar seksuele ontwikkeling en 
hoe deze verstoord raakte door het misbruik 
dat ze als kind heeft meegemaakt. Daarnaast 
vertelt ze verhalen van lotgenoten. Ze pleit 
voor aandacht bij de hulpverlening voor een 
ontwrichte seksualiteit, naast aandacht voor de 
verwerking van trauma’s. In dit boek doorbreekt 
ze haar eigen schaamte, omdat ze hoopt dat 
ze anderen de lange lastige weg naar een 
gezonde seksualiteitsbeleving kan besparen.

Websites
helpwanted.nl
Helpwanted heeft een hele lijst social media 
handleidingen geschreven die jongeren (en 
wellicht ook volwassenen) kunnen raadplegen 
als ze bijvoorbeeld een WhatsApp contact willen 
blokkeren of een vervelende foto op Facebook 
willen rapporteren. De handleidingen zijn 
helder geschreven en gemakkelijk te begrijpen. 
Zo wordt het online veiliger en weet je wat 
je kan doen wanneer je toch met ongewenst 
online gedrag geconfronteerd wordt. 

Agenda
Workshop EMDR na seksueel geweld 
Ad de Jong en Iva Bicanic geven 25 
maart en 13 mei 2017 in Utrecht een 
workshop ‘EMDR na seksueel geweld.
www. psycho-trauma.nl/e-m-d-r/workshop

2nd International Course on 
Child Abuse Paediatrics
Van 12-15 juni 2017 vindt in Amsterdam het 
tweede International Course on Child Abuse 
Paediatrics plaats. De Inter-CAP-leergang is met 
name bedoeld voor artsen, zoals kinderartsen, 
jeugdartsen, huisartsen en andere geïnteres-
seerde medische professionals. Hoewel de 
leergang over kindermishandeling in al zijn 
verschijningsvormen gaat, is er veel aandacht 
voor seksuele kindermishandeling. Voor aanmel-
ding en meer informatie zie intercap2017.org.

Wetenswaardigheden
Mogelijkheden voor gegevens-
uitwisseling hulpverleners en 
jeugdbeschermers uitgebreid.
In 2016 is de Jeugdwet op een aantal punten 
gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de moge-
lijkheden rond het uitwisselen van gegevens 
tussen hulpverleners en de jeugdbescherming. 
Hulpverleners, zoals artsen en psychologen, 
kunnen nu uit eigen beweging en zonder 
toestemming, informatie over minderjarige 
patiënten/cliënten of hun ouders met een 
betrokken jeugdbeschermer (gezinsvoogd) 
delen. Voorwaarde hiervoor is wel, dat de 
informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van een ondertoezichtstelling van een kind. Het 
gaat in dit soort situaties altijd om het borgen 
van de veiligheid van een kind. Wanneer een 
jeugdbeschermer om dergelijke informatie 
vraagt, zijn hulpverleners zelfs verplicht om deze 
te verschaffen. Dit zou kunnen betekenen dat 
wanneer een jeugdbeschermer hiernaar vraagt, 
een arts die weet heeft van kindermishandeling, 
deze kennis moet delen. Ook wanneer het 
beroepsgeheim hiermee doorbroken wordt.

LVB-cliëntenplatform
Mensen met een licht verstandelijke beperking 
(LVB) moeten de kans krijgen om mee te 
denken over beleid waar zij zelf mee te maken 
kunnen krijgen. Cliëntenbelang Amsterdam en 
KansPlus gaan daarom in 2017 in Amsterdam 
starten met een LVB-cliëntenplatform (werktitel). 
Het stedelijke platform werkt niet met een 
vastomlijnde raad, maar in een netwerk waarin 
iedere persoon met een LVB mee kan denken 
op een manier die voor hem of haar passend 
en wenselijk is. In 2016 is al begonnen met 
de medezeggenschap. Mensen met een 
verstandelijke beperking adviseerden het 
ministerie van V&J over o.a. bejegening en de 
opleiding van politieagenten. Ook werd er een 
advies gegeven over beleidsparticipatie door 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Op de hoogte blijven, meer informatie of ook 
meedenken? Mail Sophie Pennington de Jongh 
via sophie@clientenbelangamsterdam.nl. 
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Ineke van der Vlugt is programma-coördinator en onder andere verantwoor-
delijk voor het project Seksuele Gezondheid & Vluchtelingen bij Rutgers, 
kenniscentrum seksualiteit. Zij vertelt waarom Rutgers een project Seksuele 
Gezondheid & Vluchtelingen gestart is en hoe ze in het project wil bijdragen 
aan verbetering van de seksuele gezondheid van nieuwkomers.

www.ggd.amsterdam.nl
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betekenisvolle dagbesteding, kan dat ook 
al helpen. Niet elke vluchteling is ge-
traumatiseerd, maar ze hebben allemaal 
verlieservaringen. Elke vlucht gaat daar 
immers mee gepaard: verlies van dierba-
ren, familieleden, werk, inkomen, woning 
en andere vertrouwdheden. Verlies van 
alles wat tot dan toe zorgde voor zeker-
heid en een veilig bestaan. Velen zijn ook 
geconfronteerd met geweld, vernieling, 
bombardementen of seksueel geweld.

Trauma als gevolg van seksueel geweld 
is echt een aandachtspunt. We weten dat 
met name alleenstaande minderjarige 
meisjes en vrouwen extra kwetsbaar zijn 
voor seksuele uitbuiting, verkrachting en 
ongewenste zwangerschappen. Maar ook 
mannen kunnen ervaring hebben met 
uitbuiting en verkrachting. In het land 
van herkomst, tijdens de vlucht en hier 
in Nederland. Er zijn miljoenen mensen 
op de vlucht die gemiddeld 100 dagen 
onderweg zijn voordat ze eindelijk in een 
land komen waar ze zich een beetje veilig 
voelen. Ze nemen enorm veel risico’s. Wij 
hebben alleen al vanuit humanitaire gron-
den de plicht om deze groepen goed 
op te vangen en een veilig bestaan te 
bieden. Als zij problemen hebben, denk 
aan traumaklachten of andere gezond-
heidsproblemen, dan hebben zij recht op 
goede zorg en opvang in Nederland. 

Preventie door informatie en 
contact
Rutgers zet vooral in op preventie en ver-
betering van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg. Iedereen heeft recht 
op toegang tot goede informatie over 
seksualiteit, toegang tot anticonceptie en 
goede hulpverlening, ook asielzoekers en 
nieuwkomers. In Nederland hebben wij 
een lange traditie met seksuele voorlich-
ting. Rutgers beheert samen met Soa 
Aids Nederland al een aantal jaren de 
website Sense.info. Hiermee hebben jon-
geren toegang tot online informatie over 
alle thema’s die gaan over seksualiteit en 
relaties met toeleiding naar Sense-spreek-
uren in de regio’s. Die site is voor veel 
nieuwkomers te expliciet in beeld en taal 
en niet toegankelijk voor anderstaligen. 
Voor volwassenen heeft Sensoa in België 
de website Zanzu.be ontwikkeld over 
seksualiteit in 13 talen. Rutgers gaat in 
2017 in samenwerking met andere part-
ners de site geschikt maken voor gebruik 
in Nederland (Zanzu.nl). Zanzu is een 
site die op neutrale en cultuursensitieve 
wijze informatie geeft over seksualiteit, 

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog 
of onderdrukking hebben in Nederland 
de mogelijkheid asiel aan te vragen. 
Aanvragen van asielzoekers uit conflict-
landen, waar de veiligheid in het geding 
is, denk aan Syrië en Eritrea, worden 
veelal toegekend. Deze mensen krijgen 
dan na de asielprocedure een tijdelijke 
verblijfsvergunning en vaak een officiële 
vluchtelingenstatus.
Vanzelfsprekend is er naast inburgering 
ook aandacht voor de gezondheid van 
nieuwkomers. Seksuele en reproductieve 
gezondheid is hierin één van de geprio-
riteerde thema’s. Verschillende instanties 
signaleren op het gebied van de seksu-
ele gezondheid mogelijke problemen. 
De kennis over het eigen lichaam en 
over seksualiteit is bij nieuwkomers vaak 
beperkt. Opvattingen over seksuele 
moraal, gendergelijkheid en homoseksu-
aliteit verschillen soms behoorlijk van de 
Nederlandse norm. Vooral alleenstaande 
minderjarigen en LHBT-vluchtelingen zijn 
kwetsbaar voor seksueel geweld, homo-
geweld of uitbuiting. En een gedeelte 
van de asielzoekers heeft vóór of tijdens 
de vlucht met seksueel geweld te maken 
gehad.

Project Seksuele Gezondheid & 
Vluchtelingen
Vorig jaar zagen we dat er een toename 
was van het aantal vluchtelingen. Er bleek 

behoefte te zijn aan meer kennis over 
nieuwe groepen die hun toevlucht zoeken 
in Nederland. Daarom zijn we dit project 
gestart. Wij werken zelf niet direct met de 
doelgroep, maar ondersteunen profes-
sionele organisaties en nieuwkomers 
met (online) informatie, relevante kennis 
en tools. We verzamelen knelpunten in 
de ondersteuning en begeleiding en 
zoeken met partners naar oplossingen. 
Goede signalering en tijdige behandeling 
van seksuele gezondheidsproblemen is 
belangrijk, ook met het oog op goede 
inburgering en participatie. Gezond-
heidsproblemen moeten zo snel mogelijk 
aangepakt worden om te voorkomen dat 
problemen óf erger worden, óf inbur-
gering en integratie niet gaat lukken. 
Wij hebben geleerd van ervaringen met 
vluchtelingen in het verleden. Daaruit 
bleek dat we eerder moeten starten met 
inburgering en een appèl moeten doen 
op de competenties en kracht van de 
nieuwkomers zelf.

Traumaklachten behandelen
Bij gezondheidsproblemen van vluchte-
lingen denk je al snel aan traumagerela-
teerde klachten. Als mensen niet kunnen 
functioneren, omdat ze nachtmerries heb-
ben of depressief zijn, zal je daar toch iets 
mee moeten. Namelijk goede traumabe-
handeling, maar als je mensen perspectief 
kan bieden, uitzicht op werk of andere 

zwangerschap, bevalling, functies van het 
lichaam, soa/hiv, anticonceptie, seksuele 
problemen en wet- en regelgeving. De 
site kan gebruikt worden bij voorlichting 
en bij individuele consulten, maar mensen 
kunnen de site ook zelfstandig raadple-
gen. 

Daarnaast ondersteunen we professionals 
met nieuwe kennis en tools en hebben 
we in november samen met GGD GHOR 
Nederland, Pharos en Soa Aids Neder-
land, een landelijke conferentie georgani-
seerd met de titel Wat werkt! Zorgprofes-
sionals en voorlichters hebben ervaringen 
en inzichten met elkaar gedeeld. In het 
verleden bestond er een voorlichtings-
programma voor asielzoekers “Wijzer in 
liefde”. Dit programma gaan we in 2017 
samen met andere partners herzien. Dit 
materiaal kan worden ingezet bij de voor-
lichting op Asielzoekerscentra en hopelijk 
in de toekomst ook bij de inburgering of 
bij participatietrajecten in gemeenten. 

Van de voorlichters horen we dat er bij 
asielzoekers veel behoefte is aan kennis 
over allerlei onderwerpen. De vragen 
lopen uiteen van: hoe voorkom ik dat ik 
een soa krijg, welke anticonceptie is er, 
tot waar kan ik heen als ik ongewenst 
zwanger ben? Ook zijn er vragen over 
seksuele opvoeding. Hoe geef ik bijvoor-
beeld antwoord op vragen van mijn kind 
over seksualiteit? Men is ook nieuwsgierig 
naar de omgangsvormen tussen mannen 
en vrouwen. Soms leven er onjuiste beel-
den over seksuele omgang in Nederland. 
Bij sommige jonge mannen leeft het 
beeld dat iedere vrouw hier met iedere 
man naar bed gaat. Bepaalde beelden 
zullen we zelf moeten bijstellen. Laten we 
ervoor waken dat we niet alleen eenzij-
dig kennis overdragen, maar vooral de 
dialoog aangaan. En laten we aansluiten 
bij hun vragen en behoeften, de soci-
aal culturele context en hun levensfase. 
Jonge mannen die naar Nederland ko-
men, hebben andere vragen dan ouders 
met kleuters. Daar moet je rekening mee 
houden.

Leren spreken over seksualiteit
Geef asielzoekers en vluchtelingen zelf 
ruimte om een eigen taal te ontwikkelen 
om überhaupt te kunnen praten over sek-
sualiteit. Dit zijn ze vaak niet gewend. In 
Syrië groeien jongens en meisjes bijvoor-
beeld in aparte werelden op. Ook op de 
middelbare school zitten zij in gescheiden 
klassen. In Nederland gaan jongens en 

te redeneren. Het zelfbeschikkingsrecht 
staat hier hoog in het vaandel. Maar voor 
heel veel culturen, die veel meer in een 
familie-cultuur leven, is dat niet vanzelf-
sprekend. Je houdt rekening met de 
waarden die je hebt meegekregen van 
je ouders of de omgeving waarin je bent 
opgegroeid. Daar is vrije keuze niet van-
zelfsprekend en worden seksuele rechten 
soms niet nageleefd. Eigenlijk staat of 
valt goede gezondheidsbevordering 
met de deskundigheid van de profes-
sional. Er zijn professionals die al jaren 
met asielzoekers en seksuele gezondheid 
werken en die goed bij hen aan kunnen 
sluiten. Door ervaring hebben zij geleerd 
hoe ze cultuursensitief met deze thema’s 
om moeten gaan. Zij kunnen een brug 
slaan tussen de ik- en de wij-cultuur. En er 
zijn ook professionals die voor het eerst 
voorlichting geven aan nieuwkomers, die 
soms te voorzichtig zijn of soms te snel 
willen gaan. Daar zullen we allemaal onze 
weg in moeten vinden. Het vraagt dus 
wat van de professional, om ook te kijken 
naar eigen normen en waarden. Dat zal 
met elkaar een zoektocht blijven, maar 
we moeten het met elkaar doen. Het is 
die verbinding, dialogen aangaan en niet 
apart zetten, maar elkaar meenemen.

meisjes met elkaar om en leren hierdoor 
meer over elkaar. De seksuele voor-
lichting is in veel niet-westerse landen 
beperkt of het richt zich uitsluitend op 
soa-preventie. Voorlichting over hoe je 
jongeren voorbereidt op seksuele contac-
ten en hoe seks voor beiden prettig, leuk 
en veilig kan zijn én met beider instem-
ming, is niet vanzelfsprekend. Samen met 
Pharos hebben we de mentormethode 
‘Welkom op School’ uitgebreid met 
lessen over relaties en seksualiteit voor 
jonge vluchtelingen en nieuwkomers in 
schakelklassen. 

Het is niet zo vreemd dat vluchtelingen 
die nieuw zijn in Nederland, worstelen 
met de vrije seksuele moraal. Het doel 
van seksuele gezondheidsbevordering 
is niet om vluchtelingen onze seksuele 
moraal op te dringen. Ons doel is om ze 
kennis en tools aan te reiken zodat zij zelf 
daarin hun eigen keuzes kunnen maken, 
waarbij we wel rekening houden met de 
rechtenbenadering. Bijvoorbeeld met het 
recht op vrije partnerkeuze. Hier zitten 
wel punten die kunnen botsen. Afdwin-
gen werkt vaak niet, mensen meenemen 
in onze samenleving wel. We moeten 
begrip hebben voor de sociaal culturele 
context waarin iemand is opgegroeid. Er 
is aan onze seksuele moraal en hoge sek-
suele standaard ook een hele geschiede-
nis van sociale bewegingen (vrouwen- en 
homobeweging) vooraf gegaan. Wanneer 
je vluchtelingen hierover vertelt, snappen 
ze ook beter waarom wij doen wat we 
doen.

De ik-cultuur en de wij-cultuur
Wij zijn gewend, vanuit die emancipa-
tiebewegingen, om meer vanuit het ‘ik’ 

”Het is niet zo vreemd dat vluchtelingen die nieuw zijn in Nederland, 
 worstelen met de vrije seksuele moraal.”

”Rutgers zet vooral in op preventie en verbetering van seksuele en reproductieve 
  gezondheidszorg. Iedereen heeft recht op toegang tot goede informatie over seksualiteit” 

“Ons doel is om kennis en tools aan te reiken zodat zij zelf daarin hun eigen keuzes 
   kunnen maken, waarbij we wel rekening houden met de rechtenbenadering.”

Advies nodig bij 
vermoedens van 
seksueel misbruik?
Het TMT is een multidisciplinair team van experts afkomstig uit verschil-

lende organisaties. Hupverleners kunnen advies vragen aan het TMT als zij 

vermoedens hebben van seksueel misbruik van een kind (of meerderjarige 

met verstandelijke beperking) binnen een afhankelijkheidsrelatie. Wie een 

casus wil voorleggen aan het TMT kan contact opnemen met het Steunpunt 

Seksueel Geweld,

T: 020 555 5227 of E: ssga@ggd.amsterdam.nl.

Wij vroegen Carien Manuels naar het aanbod seksuele gezondheidsbevor-
dering voor asielzoekers en statushouders in Amsterdam. Carien Manuels 
is arts (en seksuoloog in opleiding) op de soa-poli van de GGD Amsterdam. 
Ze ziet patiënten en ze is coach/supervisor van de Sense-verpleegkundigen. 
Op de Sense-spreekuren kunnen jongeren tot 25 jaar terecht met vragen
over seksualiteit, anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap. Ook 
Amsterdamse nieuwkomers kunnen hier terecht voor individuele vragen 
rond seksualiteit. Carien en haar team geven tevens groepsvoorlichting 
over seksuele en reproductieve gezondheid. Samen met de afdeling EGZ 
van de GGD Amsterdam wordt gewerkt aan een structureel programma ter 
bevordering van de gezondheid, inclusief de seksuele gezondheid.

Meer informatie over het project Seksuele 
Gezondheid & Vluchtelingen is te vinden op de 
website rutgers.nl/vluchtelingen. Hier staan ook 
tools en tips. Ook is er door Pharos en GGD GHOR 
Nederland een kennisdelingsprogramma opgesteld 
“Gezondheid en Vitaliteit statushouders” waar 
seksuele gezondheid is geprioriteerd. Met dit 
nieuwe programma worden ervaringen, goede 
voorbeelden en kennis gedeeld en geborgd in 
gemeenten.

‘In Amsterdam vormt het AZC Wencke-
bachweg, de voormalige Bijlmerbajes, 
de grootste opvanglocatie. Daar wonen 
nu 548 asielzoekers. De mensen die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen, 
de statushouders, wonen in principe 
gewoon in de stad. Meestal individueel 
of als gezin, maar er zijn ook enkele 
plekken in de stad waar groepen sta-
tushouders samen gehuisvest worden. 
Bijvoorbeeld in een groot project in 
Nieuw-West: Startblok Riekerhaven. 
Daar wonen studenten en statushouders 
samen.’ 
Op de Sense-spreekuren kunnen 
asielzoekers en statushouders terecht 
met hun vragen rondom seksualiteit. 
Bieden jullie dit ook op locatie aan?
‘Als daar behoefte aan is, kunnen we 
daarin voorzien. Maar de ervaring leert 
dat het voor mensen best belastend kan 
zijn om dan bij ons binnen te lopen. De 
omgeving ziet dat je daar naar binnen 
stapt, dat kan juist een drempel zijn. 
Wat we vooral moeten doen is aan 
nieuwe Amsterdammers kenbaar maken 
dát we er zijn. De medewerkers van het 
Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC 
A), dat eerstelijnszorg levert in het AZC, 
weten dat we er zijn. Zij kunnen mensen 
naar ons doorverwijzen indien nodig.
Dit kan bij de GGD in het centrum en 
op de buitenlocaties van de soa-poli in 
Amsterdam Noord en Zuidoost’
Naast individuele voorlichting, geven 
jullie ook groepsvoorlichting?
‘De GGD werkt samen met het COA 
(het centraal orgaan asielzoekers), het 
GC A en Vluchtelingenwerk om gezond-
heidsvoorlichting vorm te geven. In het 
AZC Wenckebachweg is nog veel in de 
opstartfase. De eerste mensen zijn daar 
pas vanaf begin augustus. Wanneer we 
daar groepsvoorlichting gaan geven wil-
len we een goed programma hebben, 
met bewezen effectieve methodes en 
modules die je kunt gebruiken wanneer 
nodig. Ook willen we met peers werken 
om de groep zo goed mogelijk aan te 

spreken. Peers zijn mensen uit de eigen 
groep, die getraind worden om voorlich-
ting te geven. 
Ik kijk uit naar het moment dat we een 
mooie opgebouwde voorlichting hebben 
waar allerlei aspecten rondom gezond-
heid inzitten, waaronder seksuele ge-
zondheid. Seksuele gezondheid lijkt maar 
een klein stukje van het leven, maar wel 
een belangrijk stuk. Zeker voor jongeren, 
die moet je informeren over wat er mis 
kan gaan, maar ook informatie geven 
over hoe ze seks leuk kunnen maken. 
Ik wil ze graag bijbrengen hoe ze naast 
hun grenzen, ook hun wensen kunnen 
aangeven.’
Groepsvoorlichting voor asielzoekers in 
Amsterdam is dus in ontwikkeling, maar 
wat gebeurt er nu dan op het gebied 
van seksuele gezondheidsbevordering?
‘We staan ondertussen niet stil. We 
krijgen aanvragen voor voorlichtingen 
en kijken per geval waar behoefte aan is. 
We zijn bijvoorbeeld recent bij het COC 
geweest. Zij wilden een informatieavond 
organiseren over soa, HIV en seksualiteit. 
Er waren ongeveer 40 á 50 mensen. Er za-
ten enkele vrouwen bij, het gros was man. 
Vooraf wisten we niet veel van de groep. 
Niet waar ze vandaan kwamen, hun ach-
tergrond, wat ze hebben meegemaakt. 
We wisten alleen dat het een kwetsbare 
groep was, sommigen waren hier al veel 
langer, sommigen spraken wel de taal, 
de meesten niet. We wisten niet wat hun 
behoeften waren, dus we hebben daar 
gesproken over soa en HIV, hepatitis B, 
seksueel geweld en seksualiteit in het 
algemeen. Achteraf was dit véél te veel 
voor één avond. Maar het was wel een 
hele nuttige en ook voor ons leerzame 
bijeenkomst. De discussie was levendig 
en er is veel besproken.

Binnenkort gaan we bij Startblok Rieker-
haven een voorlichting geven aan Eritrese 
jonge vrouwen. Van de Eritrese groep 
is bekend dat ze een kennisachterstand 
hebben over hun lijf en seksualiteit en 

dat er behoefte is aan kennis over soa, 
zwangerschap en anticonceptie. Ook 
vrouwenbesnijdenis komt veel voor. 
Vluchtelingenwerk heeft ons gevraagd 
om te komen praten over onderwerpen 
zoals: soa/HIV, kennis over het vrou-
wenlichaam, anticonceptie, ongeplande 
zwangerschap, seksueel geweld en weer-
baarheid. Dit is natuurlijk veel om in een 
keer te bespreken. Wij willen niet alleen 
iets komen vertellen, maar vooral vragen 
waar zij behoefte aan hebben. Achteraf 
is er altijd de mogelijkheid om één op 
één met iemand te praten en dan komen 
de vragen wellicht pas echt los.’ 
Is seksueel geweld een bespreek-
baar onderwerp tijdens dit soort 
bijeenkomsten?
‘Wij benoemen dat seksueel geweld niet 
toegestaan is, maar dat het voorkomt. 
De boodschap die wij meegeven is dat 
Nederland een open land is, er wordt 
gesproken over diversiteit, mannen 
en vrouwen zijn gelijk en seksualiteit is 
je eigen keuze. We zijn ruimdenkend 
hierin, maar je kunt te maken krijgen 
met seksueel geweld. Weet dat dat niet 
oké is en weet dat je daar hulp voor kan 
krijgen. Nieuwkomers moeten weten 
dat ze bijvoorbeeld bij het Centrum 
Seksueel Geweld terecht kunnen. En ik 
kan me voorstellen dat als je vaker bij de 
Eritrese vrouwen langskomt en een band 
opbouwt, kan blijken dat er nare erva-
ringen zijn geweest waar vrouwen hulp 
voor willen. Veel vluchtelingen hebben 
seksueel geweldservaringen. Dit kan in 
de thuissituatie zijn geweest, onderweg 
tijdens de vlucht, maar soms dus ook hier 
in Nederland.’ 
Is het voor jouw collega’s artsen en 
hulpverleners, die werken met deze 
nieuwe Amsterdammers, belangrijk om 
meer te weten over dit onderwerp?
‘Zeker, als je seksueel geweld niet ter 
sprake brengt bij mensen, duurt het lang 
voordat ze ermee naar buiten komen, uit 
schaamte, uit loyaliteit naar hun omge-
ving of uit bescherming van jou als pro-
fessional. Juist als er schaamte rondom 
seksualiteit en seksueel geweld zit, 
moeten we vragen naar wat hen is over-
komen. Want anders blijft een groot deel 
onzichtbaar. Voor het ter sprake brengen 
is o.a. achtergrondkennis nodig, dus ja, 
die kennis is heel belangrijk. Het gaat 
ons allemaal aan, niet alleen de mensen 
die in een GC A werken of mensen die 
voorlichting geven, maar ook de huisarts, 
de jeugdwerker, enz.’

zanzu.nl
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betekenisvolle dagbesteding, kan dat ook 
al helpen. Niet elke vluchteling is ge-
traumatiseerd, maar ze hebben allemaal 
verlieservaringen. Elke vlucht gaat daar 
immers mee gepaard: verlies van dierba-
ren, familieleden, werk, inkomen, woning 
en andere vertrouwdheden. Verlies van 
alles wat tot dan toe zorgde voor zeker-
heid en een veilig bestaan. Velen zijn ook 
geconfronteerd met geweld, vernieling, 
bombardementen of seksueel geweld.

Trauma als gevolg van seksueel geweld 
is echt een aandachtspunt. We weten dat 
met name alleenstaande minderjarige 
meisjes en vrouwen extra kwetsbaar zijn 
voor seksuele uitbuiting, verkrachting en 
ongewenste zwangerschappen. Maar ook 
mannen kunnen ervaring hebben met 
uitbuiting en verkrachting. In het land 
van herkomst, tijdens de vlucht en hier 
in Nederland. Er zijn miljoenen mensen 
op de vlucht die gemiddeld 100 dagen 
onderweg zijn voordat ze eindelijk in een 
land komen waar ze zich een beetje veilig 
voelen. Ze nemen enorm veel risico’s. Wij 
hebben alleen al vanuit humanitaire gron-
den de plicht om deze groepen goed 
op te vangen en een veilig bestaan te 
bieden. Als zij problemen hebben, denk 
aan traumaklachten of andere gezond-
heidsproblemen, dan hebben zij recht op 
goede zorg en opvang in Nederland. 

Preventie door informatie en 
contact
Rutgers zet vooral in op preventie en ver-
betering van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg. Iedereen heeft recht 
op toegang tot goede informatie over 
seksualiteit, toegang tot anticonceptie en 
goede hulpverlening, ook asielzoekers en 
nieuwkomers. In Nederland hebben wij 
een lange traditie met seksuele voorlich-
ting. Rutgers beheert samen met Soa 
Aids Nederland al een aantal jaren de 
website Sense.info. Hiermee hebben jon-
geren toegang tot online informatie over 
alle thema’s die gaan over seksualiteit en 
relaties met toeleiding naar Sense-spreek-
uren in de regio’s. Die site is voor veel 
nieuwkomers te expliciet in beeld en taal 
en niet toegankelijk voor anderstaligen. 
Voor volwassenen heeft Sensoa in België 
de website Zanzu.be ontwikkeld over 
seksualiteit in 13 talen. Rutgers gaat in 
2017 in samenwerking met andere part-
ners de site geschikt maken voor gebruik 
in Nederland (Zanzu.nl). Zanzu is een 
site die op neutrale en cultuursensitieve 
wijze informatie geeft over seksualiteit, 

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog 
of onderdrukking hebben in Nederland 
de mogelijkheid asiel aan te vragen. 
Aanvragen van asielzoekers uit conflict-
landen, waar de veiligheid in het geding 
is, denk aan Syrië en Eritrea, worden 
veelal toegekend. Deze mensen krijgen 
dan na de asielprocedure een tijdelijke 
verblijfsvergunning en vaak een officiële 
vluchtelingenstatus.
Vanzelfsprekend is er naast inburgering 
ook aandacht voor de gezondheid van 
nieuwkomers. Seksuele en reproductieve 
gezondheid is hierin één van de geprio-
riteerde thema’s. Verschillende instanties 
signaleren op het gebied van de seksu-
ele gezondheid mogelijke problemen. 
De kennis over het eigen lichaam en 
over seksualiteit is bij nieuwkomers vaak 
beperkt. Opvattingen over seksuele 
moraal, gendergelijkheid en homoseksu-
aliteit verschillen soms behoorlijk van de 
Nederlandse norm. Vooral alleenstaande 
minderjarigen en LHBT-vluchtelingen zijn 
kwetsbaar voor seksueel geweld, homo-
geweld of uitbuiting. En een gedeelte 
van de asielzoekers heeft vóór of tijdens 
de vlucht met seksueel geweld te maken 
gehad.

Project Seksuele Gezondheid & 
Vluchtelingen
Vorig jaar zagen we dat er een toename 
was van het aantal vluchtelingen. Er bleek 

behoefte te zijn aan meer kennis over 
nieuwe groepen die hun toevlucht zoeken 
in Nederland. Daarom zijn we dit project 
gestart. Wij werken zelf niet direct met de 
doelgroep, maar ondersteunen profes-
sionele organisaties en nieuwkomers 
met (online) informatie, relevante kennis 
en tools. We verzamelen knelpunten in 
de ondersteuning en begeleiding en 
zoeken met partners naar oplossingen. 
Goede signalering en tijdige behandeling 
van seksuele gezondheidsproblemen is 
belangrijk, ook met het oog op goede 
inburgering en participatie. Gezond-
heidsproblemen moeten zo snel mogelijk 
aangepakt worden om te voorkomen dat 
problemen óf erger worden, óf inbur-
gering en integratie niet gaat lukken. 
Wij hebben geleerd van ervaringen met 
vluchtelingen in het verleden. Daaruit 
bleek dat we eerder moeten starten met 
inburgering en een appèl moeten doen 
op de competenties en kracht van de 
nieuwkomers zelf.

Traumaklachten behandelen
Bij gezondheidsproblemen van vluchte-
lingen denk je al snel aan traumagerela-
teerde klachten. Als mensen niet kunnen 
functioneren, omdat ze nachtmerries heb-
ben of depressief zijn, zal je daar toch iets 
mee moeten. Namelijk goede traumabe-
handeling, maar als je mensen perspectief 
kan bieden, uitzicht op werk of andere 

zwangerschap, bevalling, functies van het 
lichaam, soa/hiv, anticonceptie, seksuele 
problemen en wet- en regelgeving. De 
site kan gebruikt worden bij voorlichting 
en bij individuele consulten, maar mensen 
kunnen de site ook zelfstandig raadple-
gen. 

Daarnaast ondersteunen we professionals 
met nieuwe kennis en tools en hebben 
we in november samen met GGD GHOR 
Nederland, Pharos en Soa Aids Neder-
land, een landelijke conferentie georgani-
seerd met de titel Wat werkt! Zorgprofes-
sionals en voorlichters hebben ervaringen 
en inzichten met elkaar gedeeld. In het 
verleden bestond er een voorlichtings-
programma voor asielzoekers “Wijzer in 
liefde”. Dit programma gaan we in 2017 
samen met andere partners herzien. Dit 
materiaal kan worden ingezet bij de voor-
lichting op Asielzoekerscentra en hopelijk 
in de toekomst ook bij de inburgering of 
bij participatietrajecten in gemeenten. 

Van de voorlichters horen we dat er bij 
asielzoekers veel behoefte is aan kennis 
over allerlei onderwerpen. De vragen 
lopen uiteen van: hoe voorkom ik dat ik 
een soa krijg, welke anticonceptie is er, 
tot waar kan ik heen als ik ongewenst 
zwanger ben? Ook zijn er vragen over 
seksuele opvoeding. Hoe geef ik bijvoor-
beeld antwoord op vragen van mijn kind 
over seksualiteit? Men is ook nieuwsgierig 
naar de omgangsvormen tussen mannen 
en vrouwen. Soms leven er onjuiste beel-
den over seksuele omgang in Nederland. 
Bij sommige jonge mannen leeft het 
beeld dat iedere vrouw hier met iedere 
man naar bed gaat. Bepaalde beelden 
zullen we zelf moeten bijstellen. Laten we 
ervoor waken dat we niet alleen eenzij-
dig kennis overdragen, maar vooral de 
dialoog aangaan. En laten we aansluiten 
bij hun vragen en behoeften, de soci-
aal culturele context en hun levensfase. 
Jonge mannen die naar Nederland ko-
men, hebben andere vragen dan ouders 
met kleuters. Daar moet je rekening mee 
houden.

Leren spreken over seksualiteit
Geef asielzoekers en vluchtelingen zelf 
ruimte om een eigen taal te ontwikkelen 
om überhaupt te kunnen praten over sek-
sualiteit. Dit zijn ze vaak niet gewend. In 
Syrië groeien jongens en meisjes bijvoor-
beeld in aparte werelden op. Ook op de 
middelbare school zitten zij in gescheiden 
klassen. In Nederland gaan jongens en 

te redeneren. Het zelfbeschikkingsrecht 
staat hier hoog in het vaandel. Maar voor 
heel veel culturen, die veel meer in een 
familie-cultuur leven, is dat niet vanzelf-
sprekend. Je houdt rekening met de 
waarden die je hebt meegekregen van 
je ouders of de omgeving waarin je bent 
opgegroeid. Daar is vrije keuze niet van-
zelfsprekend en worden seksuele rechten 
soms niet nageleefd. Eigenlijk staat of 
valt goede gezondheidsbevordering 
met de deskundigheid van de profes-
sional. Er zijn professionals die al jaren 
met asielzoekers en seksuele gezondheid 
werken en die goed bij hen aan kunnen 
sluiten. Door ervaring hebben zij geleerd 
hoe ze cultuursensitief met deze thema’s 
om moeten gaan. Zij kunnen een brug 
slaan tussen de ik- en de wij-cultuur. En er 
zijn ook professionals die voor het eerst 
voorlichting geven aan nieuwkomers, die 
soms te voorzichtig zijn of soms te snel 
willen gaan. Daar zullen we allemaal onze 
weg in moeten vinden. Het vraagt dus 
wat van de professional, om ook te kijken 
naar eigen normen en waarden. Dat zal 
met elkaar een zoektocht blijven, maar 
we moeten het met elkaar doen. Het is 
die verbinding, dialogen aangaan en niet 
apart zetten, maar elkaar meenemen.

meisjes met elkaar om en leren hierdoor 
meer over elkaar. De seksuele voor-
lichting is in veel niet-westerse landen 
beperkt of het richt zich uitsluitend op 
soa-preventie. Voorlichting over hoe je 
jongeren voorbereidt op seksuele contac-
ten en hoe seks voor beiden prettig, leuk 
en veilig kan zijn én met beider instem-
ming, is niet vanzelfsprekend. Samen met 
Pharos hebben we de mentormethode 
‘Welkom op School’ uitgebreid met 
lessen over relaties en seksualiteit voor 
jonge vluchtelingen en nieuwkomers in 
schakelklassen. 

Het is niet zo vreemd dat vluchtelingen 
die nieuw zijn in Nederland, worstelen 
met de vrije seksuele moraal. Het doel 
van seksuele gezondheidsbevordering 
is niet om vluchtelingen onze seksuele 
moraal op te dringen. Ons doel is om ze 
kennis en tools aan te reiken zodat zij zelf 
daarin hun eigen keuzes kunnen maken, 
waarbij we wel rekening houden met de 
rechtenbenadering. Bijvoorbeeld met het 
recht op vrije partnerkeuze. Hier zitten 
wel punten die kunnen botsen. Afdwin-
gen werkt vaak niet, mensen meenemen 
in onze samenleving wel. We moeten 
begrip hebben voor de sociaal culturele 
context waarin iemand is opgegroeid. Er 
is aan onze seksuele moraal en hoge sek-
suele standaard ook een hele geschiede-
nis van sociale bewegingen (vrouwen- en 
homobeweging) vooraf gegaan. Wanneer 
je vluchtelingen hierover vertelt, snappen 
ze ook beter waarom wij doen wat we 
doen.

De ik-cultuur en de wij-cultuur
Wij zijn gewend, vanuit die emancipa-
tiebewegingen, om meer vanuit het ‘ik’ 

”Het is niet zo vreemd dat vluchtelingen die nieuw zijn in Nederland, 
 worstelen met de vrije seksuele moraal.”

”Rutgers zet vooral in op preventie en verbetering van seksuele en reproductieve 
  gezondheidszorg. Iedereen heeft recht op toegang tot goede informatie over seksualiteit” 

“Ons doel is om kennis en tools aan te reiken zodat zij zelf daarin hun eigen keuzes 
   kunnen maken, waarbij we wel rekening houden met de rechtenbenadering.”

Advies nodig bij 
vermoedens van 
seksueel misbruik?
Het TMT is een multidisciplinair team van experts afkomstig uit verschil-

lende organisaties. Hupverleners kunnen advies vragen aan het TMT als zij 

vermoedens hebben van seksueel misbruik van een kind (of meerderjarige 

met verstandelijke beperking) binnen een afhankelijkheidsrelatie. Wie een 

casus wil voorleggen aan het TMT kan contact opnemen met het Steunpunt 

Seksueel Geweld,

T: 020 555 5227 of E: ssga@ggd.amsterdam.nl.

Wij vroegen Carien Manuels naar het aanbod seksuele gezondheidsbevor-
dering voor asielzoekers en statushouders in Amsterdam. Carien Manuels 
is arts (en seksuoloog in opleiding) op de soa-poli van de GGD Amsterdam. 
Ze ziet patiënten en ze is coach/supervisor van de Sense-verpleegkundigen. 
Op de Sense-spreekuren kunnen jongeren tot 25 jaar terecht met vragen
over seksualiteit, anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap. Ook 
Amsterdamse nieuwkomers kunnen hier terecht voor individuele vragen 
rond seksualiteit. Carien en haar team geven tevens groepsvoorlichting 
over seksuele en reproductieve gezondheid. Samen met de afdeling EGZ 
van de GGD Amsterdam wordt gewerkt aan een structureel programma ter 
bevordering van de gezondheid, inclusief de seksuele gezondheid.

Meer informatie over het project Seksuele 
Gezondheid & Vluchtelingen is te vinden op de 
website rutgers.nl/vluchtelingen. Hier staan ook 
tools en tips. Ook is er door Pharos en GGD GHOR 
Nederland een kennisdelingsprogramma opgesteld 
“Gezondheid en Vitaliteit statushouders” waar 
seksuele gezondheid is geprioriteerd. Met dit 
nieuwe programma worden ervaringen, goede 
voorbeelden en kennis gedeeld en geborgd in 
gemeenten.

‘In Amsterdam vormt het AZC Wencke-
bachweg, de voormalige Bijlmerbajes, 
de grootste opvanglocatie. Daar wonen 
nu 548 asielzoekers. De mensen die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen, 
de statushouders, wonen in principe 
gewoon in de stad. Meestal individueel 
of als gezin, maar er zijn ook enkele 
plekken in de stad waar groepen sta-
tushouders samen gehuisvest worden. 
Bijvoorbeeld in een groot project in 
Nieuw-West: Startblok Riekerhaven. 
Daar wonen studenten en statushouders 
samen.’ 
Op de Sense-spreekuren kunnen 
asielzoekers en statushouders terecht 
met hun vragen rondom seksualiteit. 
Bieden jullie dit ook op locatie aan?
‘Als daar behoefte aan is, kunnen we 
daarin voorzien. Maar de ervaring leert 
dat het voor mensen best belastend kan 
zijn om dan bij ons binnen te lopen. De 
omgeving ziet dat je daar naar binnen 
stapt, dat kan juist een drempel zijn. 
Wat we vooral moeten doen is aan 
nieuwe Amsterdammers kenbaar maken 
dát we er zijn. De medewerkers van het 
Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC 
A), dat eerstelijnszorg levert in het AZC, 
weten dat we er zijn. Zij kunnen mensen 
naar ons doorverwijzen indien nodig.
Dit kan bij de GGD in het centrum en 
op de buitenlocaties van de soa-poli in 
Amsterdam Noord en Zuidoost’
Naast individuele voorlichting, geven 
jullie ook groepsvoorlichting?
‘De GGD werkt samen met het COA 
(het centraal orgaan asielzoekers), het 
GC A en Vluchtelingenwerk om gezond-
heidsvoorlichting vorm te geven. In het 
AZC Wenckebachweg is nog veel in de 
opstartfase. De eerste mensen zijn daar 
pas vanaf begin augustus. Wanneer we 
daar groepsvoorlichting gaan geven wil-
len we een goed programma hebben, 
met bewezen effectieve methodes en 
modules die je kunt gebruiken wanneer 
nodig. Ook willen we met peers werken 
om de groep zo goed mogelijk aan te 

spreken. Peers zijn mensen uit de eigen 
groep, die getraind worden om voorlich-
ting te geven. 
Ik kijk uit naar het moment dat we een 
mooie opgebouwde voorlichting hebben 
waar allerlei aspecten rondom gezond-
heid inzitten, waaronder seksuele ge-
zondheid. Seksuele gezondheid lijkt maar 
een klein stukje van het leven, maar wel 
een belangrijk stuk. Zeker voor jongeren, 
die moet je informeren over wat er mis 
kan gaan, maar ook informatie geven 
over hoe ze seks leuk kunnen maken. 
Ik wil ze graag bijbrengen hoe ze naast 
hun grenzen, ook hun wensen kunnen 
aangeven.’
Groepsvoorlichting voor asielzoekers in 
Amsterdam is dus in ontwikkeling, maar 
wat gebeurt er nu dan op het gebied 
van seksuele gezondheidsbevordering?
‘We staan ondertussen niet stil. We 
krijgen aanvragen voor voorlichtingen 
en kijken per geval waar behoefte aan is. 
We zijn bijvoorbeeld recent bij het COC 
geweest. Zij wilden een informatieavond 
organiseren over soa, HIV en seksualiteit. 
Er waren ongeveer 40 á 50 mensen. Er za-
ten enkele vrouwen bij, het gros was man. 
Vooraf wisten we niet veel van de groep. 
Niet waar ze vandaan kwamen, hun ach-
tergrond, wat ze hebben meegemaakt. 
We wisten alleen dat het een kwetsbare 
groep was, sommigen waren hier al veel 
langer, sommigen spraken wel de taal, 
de meesten niet. We wisten niet wat hun 
behoeften waren, dus we hebben daar 
gesproken over soa en HIV, hepatitis B, 
seksueel geweld en seksualiteit in het 
algemeen. Achteraf was dit véél te veel 
voor één avond. Maar het was wel een 
hele nuttige en ook voor ons leerzame 
bijeenkomst. De discussie was levendig 
en er is veel besproken.

Binnenkort gaan we bij Startblok Rieker-
haven een voorlichting geven aan Eritrese 
jonge vrouwen. Van de Eritrese groep 
is bekend dat ze een kennisachterstand 
hebben over hun lijf en seksualiteit en 

dat er behoefte is aan kennis over soa, 
zwangerschap en anticonceptie. Ook 
vrouwenbesnijdenis komt veel voor. 
Vluchtelingenwerk heeft ons gevraagd 
om te komen praten over onderwerpen 
zoals: soa/HIV, kennis over het vrou-
wenlichaam, anticonceptie, ongeplande 
zwangerschap, seksueel geweld en weer-
baarheid. Dit is natuurlijk veel om in een 
keer te bespreken. Wij willen niet alleen 
iets komen vertellen, maar vooral vragen 
waar zij behoefte aan hebben. Achteraf 
is er altijd de mogelijkheid om één op 
één met iemand te praten en dan komen 
de vragen wellicht pas echt los.’ 
Is seksueel geweld een bespreek-
baar onderwerp tijdens dit soort 
bijeenkomsten?
‘Wij benoemen dat seksueel geweld niet 
toegestaan is, maar dat het voorkomt. 
De boodschap die wij meegeven is dat 
Nederland een open land is, er wordt 
gesproken over diversiteit, mannen 
en vrouwen zijn gelijk en seksualiteit is 
je eigen keuze. We zijn ruimdenkend 
hierin, maar je kunt te maken krijgen 
met seksueel geweld. Weet dat dat niet 
oké is en weet dat je daar hulp voor kan 
krijgen. Nieuwkomers moeten weten 
dat ze bijvoorbeeld bij het Centrum 
Seksueel Geweld terecht kunnen. En ik 
kan me voorstellen dat als je vaker bij de 
Eritrese vrouwen langskomt en een band 
opbouwt, kan blijken dat er nare erva-
ringen zijn geweest waar vrouwen hulp 
voor willen. Veel vluchtelingen hebben 
seksueel geweldservaringen. Dit kan in 
de thuissituatie zijn geweest, onderweg 
tijdens de vlucht, maar soms dus ook hier 
in Nederland.’ 
Is het voor jouw collega’s artsen en 
hulpverleners, die werken met deze 
nieuwe Amsterdammers, belangrijk om 
meer te weten over dit onderwerp?
‘Zeker, als je seksueel geweld niet ter 
sprake brengt bij mensen, duurt het lang 
voordat ze ermee naar buiten komen, uit 
schaamte, uit loyaliteit naar hun omge-
ving of uit bescherming van jou als pro-
fessional. Juist als er schaamte rondom 
seksualiteit en seksueel geweld zit, 
moeten we vragen naar wat hen is over-
komen. Want anders blijft een groot deel 
onzichtbaar. Voor het ter sprake brengen 
is o.a. achtergrondkennis nodig, dus ja, 
die kennis is heel belangrijk. Het gaat 
ons allemaal aan, niet alleen de mensen 
die in een GC A werken of mensen die 
voorlichting geven, maar ook de huisarts, 
de jeugdwerker, enz.’
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betekenisvolle dagbesteding, kan dat ook 
al helpen. Niet elke vluchteling is ge-
traumatiseerd, maar ze hebben allemaal 
verlieservaringen. Elke vlucht gaat daar 
immers mee gepaard: verlies van dierba-
ren, familieleden, werk, inkomen, woning 
en andere vertrouwdheden. Verlies van 
alles wat tot dan toe zorgde voor zeker-
heid en een veilig bestaan. Velen zijn ook 
geconfronteerd met geweld, vernieling, 
bombardementen of seksueel geweld.

Trauma als gevolg van seksueel geweld 
is echt een aandachtspunt. We weten dat 
met name alleenstaande minderjarige 
meisjes en vrouwen extra kwetsbaar zijn 
voor seksuele uitbuiting, verkrachting en 
ongewenste zwangerschappen. Maar ook 
mannen kunnen ervaring hebben met 
uitbuiting en verkrachting. In het land 
van herkomst, tijdens de vlucht en hier 
in Nederland. Er zijn miljoenen mensen 
op de vlucht die gemiddeld 100 dagen 
onderweg zijn voordat ze eindelijk in een 
land komen waar ze zich een beetje veilig 
voelen. Ze nemen enorm veel risico’s. Wij 
hebben alleen al vanuit humanitaire gron-
den de plicht om deze groepen goed 
op te vangen en een veilig bestaan te 
bieden. Als zij problemen hebben, denk 
aan traumaklachten of andere gezond-
heidsproblemen, dan hebben zij recht op 
goede zorg en opvang in Nederland. 

Preventie door informatie en 
contact
Rutgers zet vooral in op preventie en ver-
betering van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg. Iedereen heeft recht 
op toegang tot goede informatie over 
seksualiteit, toegang tot anticonceptie en 
goede hulpverlening, ook asielzoekers en 
nieuwkomers. In Nederland hebben wij 
een lange traditie met seksuele voorlich-
ting. Rutgers beheert samen met Soa 
Aids Nederland al een aantal jaren de 
website Sense.info. Hiermee hebben jon-
geren toegang tot online informatie over 
alle thema’s die gaan over seksualiteit en 
relaties met toeleiding naar Sense-spreek-
uren in de regio’s. Die site is voor veel 
nieuwkomers te expliciet in beeld en taal 
en niet toegankelijk voor anderstaligen. 
Voor volwassenen heeft Sensoa in België 
de website Zanzu.be ontwikkeld over 
seksualiteit in 13 talen. Rutgers gaat in 
2017 in samenwerking met andere part-
ners de site geschikt maken voor gebruik 
in Nederland (Zanzu.nl). Zanzu is een 
site die op neutrale en cultuursensitieve 
wijze informatie geeft over seksualiteit, 

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog 
of onderdrukking hebben in Nederland 
de mogelijkheid asiel aan te vragen. 
Aanvragen van asielzoekers uit conflict-
landen, waar de veiligheid in het geding 
is, denk aan Syrië en Eritrea, worden 
veelal toegekend. Deze mensen krijgen 
dan na de asielprocedure een tijdelijke 
verblijfsvergunning en vaak een officiële 
vluchtelingenstatus.
Vanzelfsprekend is er naast inburgering 
ook aandacht voor de gezondheid van 
nieuwkomers. Seksuele en reproductieve 
gezondheid is hierin één van de geprio-
riteerde thema’s. Verschillende instanties 
signaleren op het gebied van de seksu-
ele gezondheid mogelijke problemen. 
De kennis over het eigen lichaam en 
over seksualiteit is bij nieuwkomers vaak 
beperkt. Opvattingen over seksuele 
moraal, gendergelijkheid en homoseksu-
aliteit verschillen soms behoorlijk van de 
Nederlandse norm. Vooral alleenstaande 
minderjarigen en LHBT-vluchtelingen zijn 
kwetsbaar voor seksueel geweld, homo-
geweld of uitbuiting. En een gedeelte 
van de asielzoekers heeft vóór of tijdens 
de vlucht met seksueel geweld te maken 
gehad.

Project Seksuele Gezondheid & 
Vluchtelingen
Vorig jaar zagen we dat er een toename 
was van het aantal vluchtelingen. Er bleek 

behoefte te zijn aan meer kennis over 
nieuwe groepen die hun toevlucht zoeken 
in Nederland. Daarom zijn we dit project 
gestart. Wij werken zelf niet direct met de 
doelgroep, maar ondersteunen profes-
sionele organisaties en nieuwkomers 
met (online) informatie, relevante kennis 
en tools. We verzamelen knelpunten in 
de ondersteuning en begeleiding en 
zoeken met partners naar oplossingen. 
Goede signalering en tijdige behandeling 
van seksuele gezondheidsproblemen is 
belangrijk, ook met het oog op goede 
inburgering en participatie. Gezond-
heidsproblemen moeten zo snel mogelijk 
aangepakt worden om te voorkomen dat 
problemen óf erger worden, óf inbur-
gering en integratie niet gaat lukken. 
Wij hebben geleerd van ervaringen met 
vluchtelingen in het verleden. Daaruit 
bleek dat we eerder moeten starten met 
inburgering en een appèl moeten doen 
op de competenties en kracht van de 
nieuwkomers zelf.

Traumaklachten behandelen
Bij gezondheidsproblemen van vluchte-
lingen denk je al snel aan traumagerela-
teerde klachten. Als mensen niet kunnen 
functioneren, omdat ze nachtmerries heb-
ben of depressief zijn, zal je daar toch iets 
mee moeten. Namelijk goede traumabe-
handeling, maar als je mensen perspectief 
kan bieden, uitzicht op werk of andere 

zwangerschap, bevalling, functies van het 
lichaam, soa/hiv, anticonceptie, seksuele 
problemen en wet- en regelgeving. De 
site kan gebruikt worden bij voorlichting 
en bij individuele consulten, maar mensen 
kunnen de site ook zelfstandig raadple-
gen. 

Daarnaast ondersteunen we professionals 
met nieuwe kennis en tools en hebben 
we in november samen met GGD GHOR 
Nederland, Pharos en Soa Aids Neder-
land, een landelijke conferentie georgani-
seerd met de titel Wat werkt! Zorgprofes-
sionals en voorlichters hebben ervaringen 
en inzichten met elkaar gedeeld. In het 
verleden bestond er een voorlichtings-
programma voor asielzoekers “Wijzer in 
liefde”. Dit programma gaan we in 2017 
samen met andere partners herzien. Dit 
materiaal kan worden ingezet bij de voor-
lichting op Asielzoekerscentra en hopelijk 
in de toekomst ook bij de inburgering of 
bij participatietrajecten in gemeenten. 

Van de voorlichters horen we dat er bij 
asielzoekers veel behoefte is aan kennis 
over allerlei onderwerpen. De vragen 
lopen uiteen van: hoe voorkom ik dat ik 
een soa krijg, welke anticonceptie is er, 
tot waar kan ik heen als ik ongewenst 
zwanger ben? Ook zijn er vragen over 
seksuele opvoeding. Hoe geef ik bijvoor-
beeld antwoord op vragen van mijn kind 
over seksualiteit? Men is ook nieuwsgierig 
naar de omgangsvormen tussen mannen 
en vrouwen. Soms leven er onjuiste beel-
den over seksuele omgang in Nederland. 
Bij sommige jonge mannen leeft het 
beeld dat iedere vrouw hier met iedere 
man naar bed gaat. Bepaalde beelden 
zullen we zelf moeten bijstellen. Laten we 
ervoor waken dat we niet alleen eenzij-
dig kennis overdragen, maar vooral de 
dialoog aangaan. En laten we aansluiten 
bij hun vragen en behoeften, de soci-
aal culturele context en hun levensfase. 
Jonge mannen die naar Nederland ko-
men, hebben andere vragen dan ouders 
met kleuters. Daar moet je rekening mee 
houden.

Leren spreken over seksualiteit
Geef asielzoekers en vluchtelingen zelf 
ruimte om een eigen taal te ontwikkelen 
om überhaupt te kunnen praten over sek-
sualiteit. Dit zijn ze vaak niet gewend. In 
Syrië groeien jongens en meisjes bijvoor-
beeld in aparte werelden op. Ook op de 
middelbare school zitten zij in gescheiden 
klassen. In Nederland gaan jongens en 

te redeneren. Het zelfbeschikkingsrecht 
staat hier hoog in het vaandel. Maar voor 
heel veel culturen, die veel meer in een 
familie-cultuur leven, is dat niet vanzelf-
sprekend. Je houdt rekening met de 
waarden die je hebt meegekregen van 
je ouders of de omgeving waarin je bent 
opgegroeid. Daar is vrije keuze niet van-
zelfsprekend en worden seksuele rechten 
soms niet nageleefd. Eigenlijk staat of 
valt goede gezondheidsbevordering 
met de deskundigheid van de profes-
sional. Er zijn professionals die al jaren 
met asielzoekers en seksuele gezondheid 
werken en die goed bij hen aan kunnen 
sluiten. Door ervaring hebben zij geleerd 
hoe ze cultuursensitief met deze thema’s 
om moeten gaan. Zij kunnen een brug 
slaan tussen de ik- en de wij-cultuur. En er 
zijn ook professionals die voor het eerst 
voorlichting geven aan nieuwkomers, die 
soms te voorzichtig zijn of soms te snel 
willen gaan. Daar zullen we allemaal onze 
weg in moeten vinden. Het vraagt dus 
wat van de professional, om ook te kijken 
naar eigen normen en waarden. Dat zal 
met elkaar een zoektocht blijven, maar 
we moeten het met elkaar doen. Het is 
die verbinding, dialogen aangaan en niet 
apart zetten, maar elkaar meenemen.

meisjes met elkaar om en leren hierdoor 
meer over elkaar. De seksuele voor-
lichting is in veel niet-westerse landen 
beperkt of het richt zich uitsluitend op 
soa-preventie. Voorlichting over hoe je 
jongeren voorbereidt op seksuele contac-
ten en hoe seks voor beiden prettig, leuk 
en veilig kan zijn én met beider instem-
ming, is niet vanzelfsprekend. Samen met 
Pharos hebben we de mentormethode 
‘Welkom op School’ uitgebreid met 
lessen over relaties en seksualiteit voor 
jonge vluchtelingen en nieuwkomers in 
schakelklassen. 

Het is niet zo vreemd dat vluchtelingen 
die nieuw zijn in Nederland, worstelen 
met de vrije seksuele moraal. Het doel 
van seksuele gezondheidsbevordering 
is niet om vluchtelingen onze seksuele 
moraal op te dringen. Ons doel is om ze 
kennis en tools aan te reiken zodat zij zelf 
daarin hun eigen keuzes kunnen maken, 
waarbij we wel rekening houden met de 
rechtenbenadering. Bijvoorbeeld met het 
recht op vrije partnerkeuze. Hier zitten 
wel punten die kunnen botsen. Afdwin-
gen werkt vaak niet, mensen meenemen 
in onze samenleving wel. We moeten 
begrip hebben voor de sociaal culturele 
context waarin iemand is opgegroeid. Er 
is aan onze seksuele moraal en hoge sek-
suele standaard ook een hele geschiede-
nis van sociale bewegingen (vrouwen- en 
homobeweging) vooraf gegaan. Wanneer 
je vluchtelingen hierover vertelt, snappen 
ze ook beter waarom wij doen wat we 
doen.

De ik-cultuur en de wij-cultuur
Wij zijn gewend, vanuit die emancipa-
tiebewegingen, om meer vanuit het ‘ik’ 

”Het is niet zo vreemd dat vluchtelingen die nieuw zijn in Nederland, 
 worstelen met de vrije seksuele moraal.”

”Rutgers zet vooral in op preventie en verbetering van seksuele en reproductieve 
  gezondheidszorg. Iedereen heeft recht op toegang tot goede informatie over seksualiteit” 

“Ons doel is om kennis en tools aan te reiken zodat zij zelf daarin hun eigen keuzes 
   kunnen maken, waarbij we wel rekening houden met de rechtenbenadering.”

Advies nodig bij 
vermoedens van 
seksueel misbruik?
Het TMT is een multidisciplinair team van experts afkomstig uit verschil-

lende organisaties. Hupverleners kunnen advies vragen aan het TMT als zij 

vermoedens hebben van seksueel misbruik van een kind (of meerderjarige 

met verstandelijke beperking) binnen een afhankelijkheidsrelatie. Wie een 

casus wil voorleggen aan het TMT kan contact opnemen met het Steunpunt 

Seksueel Geweld,

T: 020 555 5227 of E: ssga@ggd.amsterdam.nl.

Wij vroegen Carien Manuels naar het aanbod seksuele gezondheidsbevor-
dering voor asielzoekers en statushouders in Amsterdam. Carien Manuels 
is arts (en seksuoloog in opleiding) op de soa-poli van de GGD Amsterdam. 
Ze ziet patiënten en ze is coach/supervisor van de Sense-verpleegkundigen. 
Op de Sense-spreekuren kunnen jongeren tot 25 jaar terecht met vragen
over seksualiteit, anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap. Ook 
Amsterdamse nieuwkomers kunnen hier terecht voor individuele vragen 
rond seksualiteit. Carien en haar team geven tevens groepsvoorlichting 
over seksuele en reproductieve gezondheid. Samen met de afdeling EGZ 
van de GGD Amsterdam wordt gewerkt aan een structureel programma ter 
bevordering van de gezondheid, inclusief de seksuele gezondheid.

Meer informatie over het project Seksuele 
Gezondheid & Vluchtelingen is te vinden op de 
website rutgers.nl/vluchtelingen. Hier staan ook 
tools en tips. Ook is er door Pharos en GGD GHOR 
Nederland een kennisdelingsprogramma opgesteld 
“Gezondheid en Vitaliteit statushouders” waar 
seksuele gezondheid is geprioriteerd. Met dit 
nieuwe programma worden ervaringen, goede 
voorbeelden en kennis gedeeld en geborgd in 
gemeenten.

‘In Amsterdam vormt het AZC Wencke-
bachweg, de voormalige Bijlmerbajes, 
de grootste opvanglocatie. Daar wonen 
nu 548 asielzoekers. De mensen die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen, 
de statushouders, wonen in principe 
gewoon in de stad. Meestal individueel 
of als gezin, maar er zijn ook enkele 
plekken in de stad waar groepen sta-
tushouders samen gehuisvest worden. 
Bijvoorbeeld in een groot project in 
Nieuw-West: Startblok Riekerhaven. 
Daar wonen studenten en statushouders 
samen.’ 
Op de Sense-spreekuren kunnen 
asielzoekers en statushouders terecht 
met hun vragen rondom seksualiteit. 
Bieden jullie dit ook op locatie aan?
‘Als daar behoefte aan is, kunnen we 
daarin voorzien. Maar de ervaring leert 
dat het voor mensen best belastend kan 
zijn om dan bij ons binnen te lopen. De 
omgeving ziet dat je daar naar binnen 
stapt, dat kan juist een drempel zijn. 
Wat we vooral moeten doen is aan 
nieuwe Amsterdammers kenbaar maken 
dát we er zijn. De medewerkers van het 
Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC 
A), dat eerstelijnszorg levert in het AZC, 
weten dat we er zijn. Zij kunnen mensen 
naar ons doorverwijzen indien nodig.
Dit kan bij de GGD in het centrum en 
op de buitenlocaties van de soa-poli in 
Amsterdam Noord en Zuidoost’
Naast individuele voorlichting, geven 
jullie ook groepsvoorlichting?
‘De GGD werkt samen met het COA 
(het centraal orgaan asielzoekers), het 
GC A en Vluchtelingenwerk om gezond-
heidsvoorlichting vorm te geven. In het 
AZC Wenckebachweg is nog veel in de 
opstartfase. De eerste mensen zijn daar 
pas vanaf begin augustus. Wanneer we 
daar groepsvoorlichting gaan geven wil-
len we een goed programma hebben, 
met bewezen effectieve methodes en 
modules die je kunt gebruiken wanneer 
nodig. Ook willen we met peers werken 
om de groep zo goed mogelijk aan te 

spreken. Peers zijn mensen uit de eigen 
groep, die getraind worden om voorlich-
ting te geven. 
Ik kijk uit naar het moment dat we een 
mooie opgebouwde voorlichting hebben 
waar allerlei aspecten rondom gezond-
heid inzitten, waaronder seksuele ge-
zondheid. Seksuele gezondheid lijkt maar 
een klein stukje van het leven, maar wel 
een belangrijk stuk. Zeker voor jongeren, 
die moet je informeren over wat er mis 
kan gaan, maar ook informatie geven 
over hoe ze seks leuk kunnen maken. 
Ik wil ze graag bijbrengen hoe ze naast 
hun grenzen, ook hun wensen kunnen 
aangeven.’
Groepsvoorlichting voor asielzoekers in 
Amsterdam is dus in ontwikkeling, maar 
wat gebeurt er nu dan op het gebied 
van seksuele gezondheidsbevordering?
‘We staan ondertussen niet stil. We 
krijgen aanvragen voor voorlichtingen 
en kijken per geval waar behoefte aan is. 
We zijn bijvoorbeeld recent bij het COC 
geweest. Zij wilden een informatieavond 
organiseren over soa, HIV en seksualiteit. 
Er waren ongeveer 40 á 50 mensen. Er za-
ten enkele vrouwen bij, het gros was man. 
Vooraf wisten we niet veel van de groep. 
Niet waar ze vandaan kwamen, hun ach-
tergrond, wat ze hebben meegemaakt. 
We wisten alleen dat het een kwetsbare 
groep was, sommigen waren hier al veel 
langer, sommigen spraken wel de taal, 
de meesten niet. We wisten niet wat hun 
behoeften waren, dus we hebben daar 
gesproken over soa en HIV, hepatitis B, 
seksueel geweld en seksualiteit in het 
algemeen. Achteraf was dit véél te veel 
voor één avond. Maar het was wel een 
hele nuttige en ook voor ons leerzame 
bijeenkomst. De discussie was levendig 
en er is veel besproken.

Binnenkort gaan we bij Startblok Rieker-
haven een voorlichting geven aan Eritrese 
jonge vrouwen. Van de Eritrese groep 
is bekend dat ze een kennisachterstand 
hebben over hun lijf en seksualiteit en 

dat er behoefte is aan kennis over soa, 
zwangerschap en anticonceptie. Ook 
vrouwenbesnijdenis komt veel voor. 
Vluchtelingenwerk heeft ons gevraagd 
om te komen praten over onderwerpen 
zoals: soa/HIV, kennis over het vrou-
wenlichaam, anticonceptie, ongeplande 
zwangerschap, seksueel geweld en weer-
baarheid. Dit is natuurlijk veel om in een 
keer te bespreken. Wij willen niet alleen 
iets komen vertellen, maar vooral vragen 
waar zij behoefte aan hebben. Achteraf 
is er altijd de mogelijkheid om één op 
één met iemand te praten en dan komen 
de vragen wellicht pas echt los.’ 
Is seksueel geweld een bespreek-
baar onderwerp tijdens dit soort 
bijeenkomsten?
‘Wij benoemen dat seksueel geweld niet 
toegestaan is, maar dat het voorkomt. 
De boodschap die wij meegeven is dat 
Nederland een open land is, er wordt 
gesproken over diversiteit, mannen 
en vrouwen zijn gelijk en seksualiteit is 
je eigen keuze. We zijn ruimdenkend 
hierin, maar je kunt te maken krijgen 
met seksueel geweld. Weet dat dat niet 
oké is en weet dat je daar hulp voor kan 
krijgen. Nieuwkomers moeten weten 
dat ze bijvoorbeeld bij het Centrum 
Seksueel Geweld terecht kunnen. En ik 
kan me voorstellen dat als je vaker bij de 
Eritrese vrouwen langskomt en een band 
opbouwt, kan blijken dat er nare erva-
ringen zijn geweest waar vrouwen hulp 
voor willen. Veel vluchtelingen hebben 
seksueel geweldservaringen. Dit kan in 
de thuissituatie zijn geweest, onderweg 
tijdens de vlucht, maar soms dus ook hier 
in Nederland.’ 
Is het voor jouw collega’s artsen en 
hulpverleners, die werken met deze 
nieuwe Amsterdammers, belangrijk om 
meer te weten over dit onderwerp?
‘Zeker, als je seksueel geweld niet ter 
sprake brengt bij mensen, duurt het lang 
voordat ze ermee naar buiten komen, uit 
schaamte, uit loyaliteit naar hun omge-
ving of uit bescherming van jou als pro-
fessional. Juist als er schaamte rondom 
seksualiteit en seksueel geweld zit, 
moeten we vragen naar wat hen is over-
komen. Want anders blijft een groot deel 
onzichtbaar. Voor het ter sprake brengen 
is o.a. achtergrondkennis nodig, dus ja, 
die kennis is heel belangrijk. Het gaat 
ons allemaal aan, niet alleen de mensen 
die in een GC A werken of mensen die 
voorlichting geven, maar ook de huisarts, 
de jeugdwerker, enz.’
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Kinderporno 
bestaat 
niet 

Stille getuigenissen zijn het. Afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. In 
de volksmond ook wel kinderporno genoemd. Maar dat is het niet. Porno sugge-
reert vrijwilligheid. Er bestaat geen porno met kinderen. Het is misbruik.

Sinds 1996 verwijdert het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) dit 
materiaal van internet. Ons programma Meldpunt Kinderporno bekeek vorig jaar 
63.000 afbeeldingen en video’s. Is het materiaal strafbaar en staat het in Nederland, 
dan stuurt het Meldpunt een verzoek om het materiaal weg te halen. Staat het in 
het buitenland, dan gaat het via het internationale netwerk naar dat land toe. Al 
het onmiskenbaar strafbare materiaal gaat ook in een database die met Interpol 
gedeeld wordt. Zo zorgen wij ervoor dat materiaal van internet wordt gehaald, 
slachtoffers worden opgespoord, daders worden gepakt en de verspreiding wordt 
gestopt.

Tien jaar geleden begonnen we steeds vaker meldingen te krijgen van kinderen of 
jongeren die te maken kregen met uitgelekte naaktfoto’s of afpersing om materiaal 
te geven aan anderen. Deze ervaring kunnen een enorme impact hebben op een 
kind. In 2007 hebben we Helpwanted opgezet, zodat kinderen en jongeren tot 
26 jaar advies en ondersteuning kunnen krijgen, wanneer zij vervelende seksuele 
ervaringen online hebben. Zij kunnen met ons chatten of mailen. Ook ouders en 
opvoeders geven we tips en adviezen. 

Ondanks de inzet van deze twee programma’s moeten we helaas vaststellen dat 
de hoeveelheid materiaal alleen maar groeit. Het weghalen van afbeeldingen van 
seksueel misbruik van kinderen is niet de oplossing: de vraag moet verminderen. 
StopitNow! is een programma voor mensen met seksuele gevoelens voor kinderen 
of mensen die naar dit materiaal kijken. Deze laatste groep is veel groter dan de 
mensen die pedofiel zijn. Het overgrote deel van mensen dat op zoek is naar 
afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen, heeft in ‘het echte leven’ geen 
seksuele voorkeur voor kinderen. Eén ding hebben ze echter gemeen: ze weten 
vaak niet hoe te stoppen. StopitNow! geeft ze die mogelijkheid door anoniem 
contact en hulp te bieden en indien nodig ze door te verwijzen naar behandeling. 

Wanneer uitkomt dat iemand afbeeldingen van seksueel kindermisbruik heeft 
bekeken, of een kind heeft misbruikt, is de impact op de familie en omgeving 
van de dader enorm. Deze mensen zijn ook slachtoffer, alleen kunnen zij hun 
verhaal moeilijk kwijt en krijgen ze nauwelijks steun. Om deze reden organiseert 
StopitNow! voor deze ‘vergeten slachtoffers’ lotgenotengroepen waarin zij herken-
ning en steun kunnen vinden.
Het EOKM kan ook u adviseren over de bestrijding van online seksueel misbruik 
van kinderen. Maar de stille getuigenissen worden thuis gemaakt. Niet door de 
man in de bosjes, maar door vader, broer, oom of buurman. Van de meisjes krijgt 
40% voor hun zestiende verjaardag te maken met seksueel misbruik, waarvan 36% 
gebeurt door een familielid. In slechts 7% van de gevallen wordt het misbruik 
gepleegd door een vreemde. De meest voorkomende leeftijd ligt rond de 16 jaar. 
Door seksueel misbruik van kinderen in de taboesfeer te houden, kan het blijven 
bestaan. Uw ogen en oren zijn essentieel in de strijd tegen kindermisbruik.

Ik heb al veel meegemaakt.
Augeo Jongerentaskforce en TNO hebben 
onderzoek gedaan naar ingrijpende jeugd-
ervaringen onder 11 en 12-jarigen in het 
reguliere basisonderwijs. Bijzonder aan dit 
onderzoek is dat zij jongeren zélf vroegen 
naar ervaring met bijvoorbeeld mishandeling, 
suïcide, huiselijk geweld, echtscheiding of het 
overlijden van een naaste. In Nederland is dit 
nooit eerder op deze manier gebeurd. Bijna 
de helft van alle kinderen gaf aan dat ze thuis 
een ingrijpende ervaring meegemaakt hebben. 
11% vermeldde 2 gebeurtenissen, 5% van de 
kinderen 3 en 7% zelfs 4 of meer ingrijpende 
gebeurtenissen. Dat deze gebeurtenissen grote 
gevolgen kunnen hebben voor de emotionele 
en lichamelijke gezondheid van kinderen, 
wordt steeds duidelijker. Dit onderzoek laat 
zien dat, meer kinderen dan je misschien zou 
denken, al veel meegemaakt hebben. Het 
volledige onderzoek en de bijbehorende 
aanbevelingen zijn te vinden op augeo.nl. 

Publicaties
Traumasporen. Het herstel 
van lichaam, brein en geest na 
overweldigende ervaringen.
Kolk, Bessel van der. ISBN 9789463160315. 
Uitgeverij Mens!, € 39,50.
Het baanbrekende boek The Body Keeps the 
Score van traumadeskundige Prof. dr. Bessel 
van der Kolk is nu ook in Nederlandse vertaling 
verschenen. Een boek over de sporen die 
traumatische gebeurtenissen onvermijdelijk 
achterlaten in de gedachten, gevoelens en het 
fysieke lichaam van mensen. Bessel van der 
Kolk geeft inzicht in de effecten van heftige 
psychische stress op de hersenen en dan met 
name die gebieden die te maken hebben met 
het ervaren van plezier, betrokkenheid, controle 
en vertrouwen. Hij bespreekt de mogelijkheden 
om ontstane schade te herstellen door middel 
van vernieuwende therapieën met elementen 
van onder andere neurofeedback, mindfulness, 
yoga, meditatie, spel en andere methoden. 
Een innovatief en informatief boek, gebaseerd 
op onderzoek en meer dan 30 jaar klinische 
ervaring, maar zeker ook een boek dat de 
aandacht grijpt en weet vast te houden. 

Buiten de lijnen. Verdieping 
van het Vlaggensysteem voor 
bijzondere groepen. 
ISBN: 9789044133769. Garant 
Uitgevers nv, € 58,00.
Voor het beoordelen en duiden van 
seksueel gedrag van minderjarigen is ‘het 
Vlaggensysteem’ (2010) ontwikkeld door 
Sensoa en Movisie, een veel gebruikte 
methodiek. Als uitbreiding en verdieping 
hierop is nu ‘Buiten de Lijnen’ gepubliceerd wat 
bestaat uit twee delen. Deel één bestaat uit 
de Toolbox ‘werken met het Vlaggensysteem 
bij specifieke groepen kinderen en jongeren’. 
Deel twee bevat een onderbouwing, die 
dieper ingaat op de seksuele ontwikkeling van 
kinderen uit verschillende doelgroepen. Aan 
de orde komen onder andere de modules: 
cultuursensitief en gendersensitief werken 
met het Vlaggensysteem, praten over seks en 
intimiteit, werken met het Vlaggensysteem met 
kinderen met een (verstandelijke) beperking 
en met kinderen en jongeren die getrau-
matiseerd zijn. Movisie organiseert diverse 
trainingen aan de hand van deze modules 
zoals: Werken met het Vlaggensysteem bij 
getraumatiseerde kinderen en jongeren op 
17 maart 2017 of cultuursensitief werken op 
13 april 2017. Meer informatie over deze 
verdiepingstrainingen staat op movisie.nl. 

Verliefdheid & Seks. Let’s talk about it! 
Qpido, Seksespecifiek Expertisecentrum. 
Verkrijgbaar via Qpido.nl/shop, € 45,-.
Het boekje ‘Verliefdheid & Seks’ is een middel 
voor hulpverleners en opvoeders om op 
laagdrempelige wijze in gesprek te gaan met 
jongeren over liefde en seksualiteit. Bij het 
boekje horen kaartjes, waarmee onderwerpen 
als verliefdheid, seks, relaties, grenzen, dwang 
en zelfbeeld aan bod komen. Het doel van zo’n 
gesprek is om een beeld te krijgen van de sek-
suele ontwikkeling. Is hij of zij voldoende voor-
gelicht? Zijn er spanningen of conflicten? Is hij 
of zij weerbaar genoeg? Het boekje en kaartjes 
zijn genderneutraal. Voorheen waren er aparte 
boekjes voor meisjes en jongens. Deze mooi 
vormgegeven set is geschikt voor 13 tot 18-jari-
gen ongeacht gender of seksuele voorkeur. 

Bevrijd van schaamte en schuld.
Lommers, Brigitte M. ISBN 9789089548887. 
Uitgeverij Elikser, € 23,50.
Brigitte M. Lommers schrijft over de beleving 
van seksualiteit na seksueel misbruik. Ze 
neemt de lezer mee in haar eigen verhaal, 
vertelt over haar seksuele ontwikkeling en 
hoe deze verstoord raakte door het misbruik 
dat ze als kind heeft meegemaakt. Daarnaast 
vertelt ze verhalen van lotgenoten. Ze pleit 
voor aandacht bij de hulpverlening voor een 
ontwrichte seksualiteit, naast aandacht voor de 
verwerking van trauma’s. In dit boek doorbreekt 
ze haar eigen schaamte, omdat ze hoopt dat 
ze anderen de lange lastige weg naar een 
gezonde seksualiteitsbeleving kan besparen.

Websites
helpwanted.nl
Helpwanted heeft een hele lijst social media 
handleidingen geschreven die jongeren (en 
wellicht ook volwassenen) kunnen raadplegen 
als ze bijvoorbeeld een WhatsApp contact willen 
blokkeren of een vervelende foto op Facebook 
willen rapporteren. De handleidingen zijn 
helder geschreven en gemakkelijk te begrijpen. 
Zo wordt het online veiliger en weet je wat 
je kan doen wanneer je toch met ongewenst 
online gedrag geconfronteerd wordt. 

Agenda
Workshop EMDR na seksueel geweld 
Ad de Jong en Iva Bicanic geven 25 
maart en 13 mei 2017 in Utrecht een 
workshop ‘EMDR na seksueel geweld.
www. psycho-trauma.nl/e-m-d-r/workshop

2nd International Course on 
Child Abuse Paediatrics
Van 12-15 juni 2017 vindt in Amsterdam het 
tweede International Course on Child Abuse 
Paediatrics plaats. De Inter-CAP-leergang is met 
name bedoeld voor artsen, zoals kinderartsen, 
jeugdartsen, huisartsen en andere geïnteres-
seerde medische professionals. Hoewel de 
leergang over kindermishandeling in al zijn 
verschijningsvormen gaat, is er veel aandacht 
voor seksuele kindermishandeling. Voor aanmel-
ding en meer informatie zie intercap2017.org.

Wetenswaardigheden
Mogelijkheden voor gegevens-
uitwisseling hulpverleners en 
jeugdbeschermers uitgebreid.
In 2016 is de Jeugdwet op een aantal punten 
gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de moge-
lijkheden rond het uitwisselen van gegevens 
tussen hulpverleners en de jeugdbescherming. 
Hulpverleners, zoals artsen en psychologen, 
kunnen nu uit eigen beweging en zonder 
toestemming, informatie over minderjarige 
patiënten/cliënten of hun ouders met een 
betrokken jeugdbeschermer (gezinsvoogd) 
delen. Voorwaarde hiervoor is wel, dat de 
informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van een ondertoezichtstelling van een kind. Het 
gaat in dit soort situaties altijd om het borgen 
van de veiligheid van een kind. Wanneer een 
jeugdbeschermer om dergelijke informatie 
vraagt, zijn hulpverleners zelfs verplicht om deze 
te verschaffen. Dit zou kunnen betekenen dat 
wanneer een jeugdbeschermer hiernaar vraagt, 
een arts die weet heeft van kindermishandeling, 
deze kennis moet delen. Ook wanneer het 
beroepsgeheim hiermee doorbroken wordt.

LVB-cliëntenplatform
Mensen met een licht verstandelijke beperking 
(LVB) moeten de kans krijgen om mee te 
denken over beleid waar zij zelf mee te maken 
kunnen krijgen. Cliëntenbelang Amsterdam en 
KansPlus gaan daarom in 2017 in Amsterdam 
starten met een LVB-cliëntenplatform (werktitel). 
Het stedelijke platform werkt niet met een 
vastomlijnde raad, maar in een netwerk waarin 
iedere persoon met een LVB mee kan denken 
op een manier die voor hem of haar passend 
en wenselijk is. In 2016 is al begonnen met 
de medezeggenschap. Mensen met een 
verstandelijke beperking adviseerden het 
ministerie van V&J over o.a. bejegening en de 
opleiding van politieagenten. Ook werd er een 
advies gegeven over beleidsparticipatie door 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Op de hoogte blijven, meer informatie of ook 
meedenken? Mail Sophie Pennington de Jongh 
via sophie@clientenbelangamsterdam.nl. 

Project Seksuele 
Gezondheid & 
Vluchtelingen

InZicht
januari 2017
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
ggd.amsterdam.nl

Gastcolumn Arda Gerkens, directeur Expertisebureau Online Kindermisbruik

Ineke van der Vlugt is programma-coördinator en onder andere verantwoor-
delijk voor het project Seksuele Gezondheid & Vluchtelingen bij Rutgers, 
kenniscentrum seksualiteit. Zij vertelt waarom Rutgers een project Seksuele 
Gezondheid & Vluchtelingen gestart is en hoe ze in het project wil bijdragen 
aan verbetering van de seksuele gezondheid van nieuwkomers.
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Stille getuigenissen zijn het. Afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. In 
de volksmond ook wel kinderporno genoemd. Maar dat is het niet. Porno sugge-
reert vrijwilligheid. Er bestaat geen porno met kinderen. Het is misbruik.

Sinds 1996 verwijdert het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) dit 
materiaal van internet. Ons programma Meldpunt Kinderporno bekeek vorig jaar 
63.000 afbeeldingen en video’s. Is het materiaal strafbaar en staat het in Nederland, 
dan stuurt het Meldpunt een verzoek om het materiaal weg te halen. Staat het in 
het buitenland, dan gaat het via het internationale netwerk naar dat land toe. Al 
het onmiskenbaar strafbare materiaal gaat ook in een database die met Interpol 
gedeeld wordt. Zo zorgen wij ervoor dat materiaal van internet wordt gehaald, 
slachtoffers worden opgespoord, daders worden gepakt en de verspreiding wordt 
gestopt.

Tien jaar geleden begonnen we steeds vaker meldingen te krijgen van kinderen of 
jongeren die te maken kregen met uitgelekte naaktfoto’s of afpersing om materiaal 
te geven aan anderen. Deze ervaring kunnen een enorme impact hebben op een 
kind. In 2007 hebben we Helpwanted opgezet, zodat kinderen en jongeren tot 
26 jaar advies en ondersteuning kunnen krijgen, wanneer zij vervelende seksuele 
ervaringen online hebben. Zij kunnen met ons chatten of mailen. Ook ouders en 
opvoeders geven we tips en adviezen. 

Ondanks de inzet van deze twee programma’s moeten we helaas vaststellen dat 
de hoeveelheid materiaal alleen maar groeit. Het weghalen van afbeeldingen van 
seksueel misbruik van kinderen is niet de oplossing: de vraag moet verminderen. 
StopitNow! is een programma voor mensen met seksuele gevoelens voor kinderen 
of mensen die naar dit materiaal kijken. Deze laatste groep is veel groter dan de 
mensen die pedofiel zijn. Het overgrote deel van mensen dat op zoek is naar 
afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen, heeft in ‘het echte leven’ geen 
seksuele voorkeur voor kinderen. Eén ding hebben ze echter gemeen: ze weten 
vaak niet hoe te stoppen. StopitNow! geeft ze die mogelijkheid door anoniem 
contact en hulp te bieden en indien nodig ze door te verwijzen naar behandeling. 

Wanneer uitkomt dat iemand afbeeldingen van seksueel kindermisbruik heeft 
bekeken, of een kind heeft misbruikt, is de impact op de familie en omgeving 
van de dader enorm. Deze mensen zijn ook slachtoffer, alleen kunnen zij hun 
verhaal moeilijk kwijt en krijgen ze nauwelijks steun. Om deze reden organiseert 
StopitNow! voor deze ‘vergeten slachtoffers’ lotgenotengroepen waarin zij herken-
ning en steun kunnen vinden.
Het EOKM kan ook u adviseren over de bestrijding van online seksueel misbruik 
van kinderen. Maar de stille getuigenissen worden thuis gemaakt. Niet door de 
man in de bosjes, maar door vader, broer, oom of buurman. Van de meisjes krijgt 
40% voor hun zestiende verjaardag te maken met seksueel misbruik, waarvan 36% 
gebeurt door een familielid. In slechts 7% van de gevallen wordt het misbruik 
gepleegd door een vreemde. De meest voorkomende leeftijd ligt rond de 16 jaar. 
Door seksueel misbruik van kinderen in de taboesfeer te houden, kan het blijven 
bestaan. Uw ogen en oren zijn essentieel in de strijd tegen kindermisbruik.

Ik heb al veel meegemaakt.
Augeo Jongerentaskforce en TNO hebben 
onderzoek gedaan naar ingrijpende jeugd-
ervaringen onder 11 en 12-jarigen in het 
reguliere basisonderwijs. Bijzonder aan dit 
onderzoek is dat zij jongeren zélf vroegen 
naar ervaring met bijvoorbeeld mishandeling, 
suïcide, huiselijk geweld, echtscheiding of het 
overlijden van een naaste. In Nederland is dit 
nooit eerder op deze manier gebeurd. Bijna 
de helft van alle kinderen gaf aan dat ze thuis 
een ingrijpende ervaring meegemaakt hebben. 
11% vermeldde 2 gebeurtenissen, 5% van de 
kinderen 3 en 7% zelfs 4 of meer ingrijpende 
gebeurtenissen. Dat deze gebeurtenissen grote 
gevolgen kunnen hebben voor de emotionele 
en lichamelijke gezondheid van kinderen, 
wordt steeds duidelijker. Dit onderzoek laat 
zien dat, meer kinderen dan je misschien zou 
denken, al veel meegemaakt hebben. Het 
volledige onderzoek en de bijbehorende 
aanbevelingen zijn te vinden op augeo.nl. 

Publicaties
Traumasporen. Het herstel 
van lichaam, brein en geest na 
overweldigende ervaringen.
Kolk, Bessel van der. ISBN 9789463160315. 
Uitgeverij Mens!, € 39,50.
Het baanbrekende boek The Body Keeps the 
Score van traumadeskundige Prof. dr. Bessel 
van der Kolk is nu ook in Nederlandse vertaling 
verschenen. Een boek over de sporen die 
traumatische gebeurtenissen onvermijdelijk 
achterlaten in de gedachten, gevoelens en het 
fysieke lichaam van mensen. Bessel van der 
Kolk geeft inzicht in de effecten van heftige 
psychische stress op de hersenen en dan met 
name die gebieden die te maken hebben met 
het ervaren van plezier, betrokkenheid, controle 
en vertrouwen. Hij bespreekt de mogelijkheden 
om ontstane schade te herstellen door middel 
van vernieuwende therapieën met elementen 
van onder andere neurofeedback, mindfulness, 
yoga, meditatie, spel en andere methoden. 
Een innovatief en informatief boek, gebaseerd 
op onderzoek en meer dan 30 jaar klinische 
ervaring, maar zeker ook een boek dat de 
aandacht grijpt en weet vast te houden. 

Buiten de lijnen. Verdieping 
van het Vlaggensysteem voor 
bijzondere groepen. 
ISBN: 9789044133769. Garant 
Uitgevers nv, € 58,00.
Voor het beoordelen en duiden van 
seksueel gedrag van minderjarigen is ‘het 
Vlaggensysteem’ (2010) ontwikkeld door 
Sensoa en Movisie, een veel gebruikte 
methodiek. Als uitbreiding en verdieping 
hierop is nu ‘Buiten de Lijnen’ gepubliceerd wat 
bestaat uit twee delen. Deel één bestaat uit 
de Toolbox ‘werken met het Vlaggensysteem 
bij specifieke groepen kinderen en jongeren’. 
Deel twee bevat een onderbouwing, die 
dieper ingaat op de seksuele ontwikkeling van 
kinderen uit verschillende doelgroepen. Aan 
de orde komen onder andere de modules: 
cultuursensitief en gendersensitief werken 
met het Vlaggensysteem, praten over seks en 
intimiteit, werken met het Vlaggensysteem met 
kinderen met een (verstandelijke) beperking 
en met kinderen en jongeren die getrau-
matiseerd zijn. Movisie organiseert diverse 
trainingen aan de hand van deze modules 
zoals: Werken met het Vlaggensysteem bij 
getraumatiseerde kinderen en jongeren op 
17 maart 2017 of cultuursensitief werken op 
13 april 2017. Meer informatie over deze 
verdiepingstrainingen staat op movisie.nl. 

Verliefdheid & Seks. Let’s talk about it! 
Qpido, Seksespecifiek Expertisecentrum. 
Verkrijgbaar via Qpido.nl/shop, € 45,-.
Het boekje ‘Verliefdheid & Seks’ is een middel 
voor hulpverleners en opvoeders om op 
laagdrempelige wijze in gesprek te gaan met 
jongeren over liefde en seksualiteit. Bij het 
boekje horen kaartjes, waarmee onderwerpen 
als verliefdheid, seks, relaties, grenzen, dwang 
en zelfbeeld aan bod komen. Het doel van zo’n 
gesprek is om een beeld te krijgen van de sek-
suele ontwikkeling. Is hij of zij voldoende voor-
gelicht? Zijn er spanningen of conflicten? Is hij 
of zij weerbaar genoeg? Het boekje en kaartjes 
zijn genderneutraal. Voorheen waren er aparte 
boekjes voor meisjes en jongens. Deze mooi 
vormgegeven set is geschikt voor 13 tot 18-jari-
gen ongeacht gender of seksuele voorkeur. 

Bevrijd van schaamte en schuld.
Lommers, Brigitte M. ISBN 9789089548887. 
Uitgeverij Elikser, € 23,50.
Brigitte M. Lommers schrijft over de beleving 
van seksualiteit na seksueel misbruik. Ze 
neemt de lezer mee in haar eigen verhaal, 
vertelt over haar seksuele ontwikkeling en 
hoe deze verstoord raakte door het misbruik 
dat ze als kind heeft meegemaakt. Daarnaast 
vertelt ze verhalen van lotgenoten. Ze pleit 
voor aandacht bij de hulpverlening voor een 
ontwrichte seksualiteit, naast aandacht voor de 
verwerking van trauma’s. In dit boek doorbreekt 
ze haar eigen schaamte, omdat ze hoopt dat 
ze anderen de lange lastige weg naar een 
gezonde seksualiteitsbeleving kan besparen.

Websites
helpwanted.nl
Helpwanted heeft een hele lijst social media 
handleidingen geschreven die jongeren (en 
wellicht ook volwassenen) kunnen raadplegen 
als ze bijvoorbeeld een WhatsApp contact willen 
blokkeren of een vervelende foto op Facebook 
willen rapporteren. De handleidingen zijn 
helder geschreven en gemakkelijk te begrijpen. 
Zo wordt het online veiliger en weet je wat 
je kan doen wanneer je toch met ongewenst 
online gedrag geconfronteerd wordt. 

Agenda
Workshop EMDR na seksueel geweld 
Ad de Jong en Iva Bicanic geven 25 
maart en 13 mei 2017 in Utrecht een 
workshop ‘EMDR na seksueel geweld.
www. psycho-trauma.nl/e-m-d-r/workshop

2nd International Course on 
Child Abuse Paediatrics
Van 12-15 juni 2017 vindt in Amsterdam het 
tweede International Course on Child Abuse 
Paediatrics plaats. De Inter-CAP-leergang is met 
name bedoeld voor artsen, zoals kinderartsen, 
jeugdartsen, huisartsen en andere geïnteres-
seerde medische professionals. Hoewel de 
leergang over kindermishandeling in al zijn 
verschijningsvormen gaat, is er veel aandacht 
voor seksuele kindermishandeling. Voor aanmel-
ding en meer informatie zie intercap2017.org.

Wetenswaardigheden
Mogelijkheden voor gegevens-
uitwisseling hulpverleners en 
jeugdbeschermers uitgebreid.
In 2016 is de Jeugdwet op een aantal punten 
gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de moge-
lijkheden rond het uitwisselen van gegevens 
tussen hulpverleners en de jeugdbescherming. 
Hulpverleners, zoals artsen en psychologen, 
kunnen nu uit eigen beweging en zonder 
toestemming, informatie over minderjarige 
patiënten/cliënten of hun ouders met een 
betrokken jeugdbeschermer (gezinsvoogd) 
delen. Voorwaarde hiervoor is wel, dat de 
informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van een ondertoezichtstelling van een kind. Het 
gaat in dit soort situaties altijd om het borgen 
van de veiligheid van een kind. Wanneer een 
jeugdbeschermer om dergelijke informatie 
vraagt, zijn hulpverleners zelfs verplicht om deze 
te verschaffen. Dit zou kunnen betekenen dat 
wanneer een jeugdbeschermer hiernaar vraagt, 
een arts die weet heeft van kindermishandeling, 
deze kennis moet delen. Ook wanneer het 
beroepsgeheim hiermee doorbroken wordt.

LVB-cliëntenplatform
Mensen met een licht verstandelijke beperking 
(LVB) moeten de kans krijgen om mee te 
denken over beleid waar zij zelf mee te maken 
kunnen krijgen. Cliëntenbelang Amsterdam en 
KansPlus gaan daarom in 2017 in Amsterdam 
starten met een LVB-cliëntenplatform (werktitel). 
Het stedelijke platform werkt niet met een 
vastomlijnde raad, maar in een netwerk waarin 
iedere persoon met een LVB mee kan denken 
op een manier die voor hem of haar passend 
en wenselijk is. In 2016 is al begonnen met 
de medezeggenschap. Mensen met een 
verstandelijke beperking adviseerden het 
ministerie van V&J over o.a. bejegening en de 
opleiding van politieagenten. Ook werd er een 
advies gegeven over beleidsparticipatie door 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Op de hoogte blijven, meer informatie of ook 
meedenken? Mail Sophie Pennington de Jongh 
via sophie@clientenbelangamsterdam.nl. 

Project Seksuele 
Gezondheid & 
Vluchtelingen

InZicht
januari 2017
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
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Gastcolumn Arda Gerkens, directeur Expertisebureau Online Kindermisbruik

Ineke van der Vlugt is programma-coördinator en onder andere verantwoor-
delijk voor het project Seksuele Gezondheid & Vluchtelingen bij Rutgers, 
kenniscentrum seksualiteit. Zij vertelt waarom Rutgers een project Seksuele 
Gezondheid & Vluchtelingen gestart is en hoe ze in het project wil bijdragen 
aan verbetering van de seksuele gezondheid van nieuwkomers.

https://www.augeo.nl



