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Wat betekent #MeToo voor de
behandeling en positie van
plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag?

Eveline Schippers, Larissa Hoogsteder en Nienke Sweers *

In dit artikel staan wij eerst kort stil bij de gevolgen van #MeToo voor

slachtoffers en gaan vervolgens dieper in op de betekenis van #MeToo

voor de begrenzing en eventuele behandeling van personen die seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag vertonen, waaronder zedendelicten.

Door in te gaan op deze vragen wordt er ook aandacht besteed aan de

vraag of de hashtag en het publieke debat voldoende bijdragen aan

een samenleving met minder seksueel grensoverschrijdend gedrag.

#MeToo doet recht aan slachtoffers

#MeToo heeft positieve gevolgen, zo is er meer aandacht voor (poten-

tiële) slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mensen

zijn sinds #MeToo sneller geneigd om naar buiten te treden bij het

ervaren van seksueel wangedrag (Brown & Battle 2020). Waar seksueel

grensoverschrijdend gedrag voorheen vaker buiten de openheid

plaatsvond en sneller werd toegedekt omwille van de reputatie of posi-

tie van de dader, wordt het nu vaker benoemd en hierdoor mogelijk

ook begrensd. Het bespreken van grensoverschrijdend gedrag via de

sociale media lijkt daarnaast een aanzuigende werking te hebben.

Recentelijk is te zien dat 2.900 mensen in de eerste drie maanden van
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2021 naar de politie stapten om aangifte te doen. Na de uitzending van

BOOS in januari 20221 waren dit er 4.000.

#MeToo leidt tot meer aandacht voor daders, maar nog onvoldoende

Sinds het begin van de #MeToo-beweging in 2017 zijn er meer seksu-

ele misdrijven gemeld. Dit betekent echter niet dat een melding leidt

tot vervolging van de mogelijke dader. Capaciteitsgebrek bij de zeden-

politie om aangiften af te handelen speelt hierbij een rol.2 Daarnaast

kunnen zaken inhoudelijk ingewikkeld zijn doordat er onvoldoende

bewijs is. Slechts 37% van de door de politie onderzochte meldingen

van verkrachting heeft geleid tot een aangifte en van deze aangiften

werd vervolgens 58% geseponeerd.3 Met andere woorden: een toe-

name aan meldingen door onder andere #MeToo heeft er nog niet toe

geleid dat het merendeel van de seksueel grensoverschrijdende inci-

denten bekend is. In 2019 werd geschat dat slechts 30% van deze inci-

denten werd gemeld bij de politie. In 2021 ging het in Nederland om

2.670 meldingen (voorlopige cijfers).4

Heeft #MeToo een opvoedkundige werking?

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag vallen vele soorten gedra-

gingen, die niet allemaal strafbaar zijn. Bij niet-strafbaar gedrag kun je

denken aan seksueel getinte opmerkingen of een tik op de bil. Als sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag wel strafbaar is, wordt dit een

zedendelict genoemd, het gaat dan om seksueel geweld, seksueel mis-

bruik of incest (Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020). Met name

bij het niet-strafbare gedrag kan het voor personen onduidelijk zijn

dat het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zoals al eerder

is beschreven, wordt hier onder andere door de #MeToo-beweging

meer over gesproken, met als gevolg een mogelijke opvoedkundige

werking. Het debat draagt immers bij aan psycho-educatie over seksu-

1 Zie www.ad.nl/binnenland/grote-toename-aan-nieuwe-zedenzaken-na-voice-
schandaal~afb48171/.

2 Zie www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/metoo-leidt-tot-meer-aangiftes-van-seksueel-
geweld-politie-kan-het-werk-niet-aan~baa56af5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com/%2F.

3 Zie www.ad.nl/binnenland/zelden-rechtszaak-na-verkrachting~a7b27ec1/.
4 CBS, StatLine, https://opendata.cbs.nl/, geraadpleegd op 26 oktober 2022.
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aliteit en het vragen naar en accepteren van grenzen. ‘Om bij mannen

daadwerkelijk een gedragsverandering teweeg te brengen, moet je ze

duidelijk maken dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn’

(socioloog Mischa Dekker via VICE5). #MeToo kan mogelijk helpen bij

meer bewustwording van je eigen grenzen en die van de ander. Dat

deze bewustwording leidt tot daadwerkelijke gedragsverandering is

niet bewezen. Wel is het aannemelijk dat #MeToo bijdraagt aan de

maatschappelijke alertheid op het begrenzen van seksueel grensover-

schrijdend gedrag, waardoor er minder ruimte komt voor acceptatie of

het goedpraten ervan. Zo wordt er binnen bedrijven nu minder seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag gerapporteerd en geven vrouwen aan

dat dit gedrag vaker en sneller aangepakt wordt (Johnson e.a. 2019).

Bovendien blijken meldingen van aanranding sinds #MeToo minder

vaak te worden genegeerd of afgewezen dan voorheen (Szekeres e.a.

2020). Het begrenzen en leren kennen van de grenzen van seksueel

gedrag zijn nodig om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorko-

men. Dit is een belangrijk onderdeel van de seksuele opvoeding, zo

ook voor leerstraffen en behandelingen voor mensen met seksueel

grensoverschrijdend gedrag (Hoogsteder e.a. 2022). Voor het leren

kennen van de grenzen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan

overigens door opvoeders, trainers en therapeuten het Vlaggensys-

teem (ontwikkeld door Sensoa en Movisie) worden gebruikt. De effec-

tiviteit van een dergelijke aanpak, die gericht is op het bewaken van

grenzen, is bewezen bij kinderen (De Lijster-van Kampen e.a. 2017).

Het Vlaggensysteem wordt nu ook ontwikkeld voor volwassenen

(Frans 2021).

#MeToo heeft vanwege het publieke debat over seksueel grensover-

schrijdend gedrag een bijdrage geleverd aan het doorvoeren van een

nieuwe wetsverandering.6 Eindelijk wordt het nu mogelijk om seksueel

grensoverschrijdend gedrag te vervolgen en strafbaar te stellen als het

tegen de wil van het volwassen slachtoffer was, maar zonder dat er

sprake was van dwang.7 Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er

sprake is van een bevriezingsreactie. Het is echter nog te vroeg om te

5 Zie www.vice.com/nl/article/bvg34v/waar-we-het-over-hebben-als-we-praten-over-het-
grijze-gebied.

6 Zie https://open.overheid.nl/repository/ronl-de6538fc-cb22-4837-b558-3cdfbb275b4f/1/
pdf/kamerbrief-over-strafbaarstellingen-van-seks-tegen-de-wil-en-seksuele-
intimidatie.pdf.

7 Zie https://open.overheid.nl/repository/ronl-de6538fc-cb22-4837-b558-3cdfbb275b4f/1/
pdf/kamerbrief-over-strafbaarstellingen-van-seks-tegen-de-wil-en-seksuele-
intimidatie.pdf.
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kunnen beoordelen of de aanpassing in de wet leidt tot het vaker straf-

fen en strafrechtelijk vervolgen van potentiële daders.

Recidive voorkomen: het belang van risicotaxatie en het
risicogericht behandelen

Om passende behandeling te bieden aan plegers van seksueel grens-

overschrijdend gedrag is het belangrijk om te onderzoeken hoe groot

de kans op herhaling is van het gedrag (het recidiverisico) en welke

risicofactoren het gedrag in stand houden of versterken. Om het reci-

diverisico te bepalen wordt een risicotaxatie-instrument gebruikt. Als

uit de risicotaxatie blijkt dat de kans op recidive hoog is, dan dient er

intensieve behandeling gegeven te worden, maar als de kans op reci-

dive laag is, heeft de persoon geen of minder intensieve behandeling

nodig (Bonta & Andrews 2017). De prevalentie van plegers van seksu-

ele delicten met een hoog of matig recidiverisico is vooralsnog niet

met zekerheid vast te stellen door de verschillende definities van sek-

sueel geweld en onderrapportage (Smid 2014).

Voor plegers van seksuele delicten is het naast het bepalen van het

recidiverisico nodig om te analyseren welke risicofactoren een rol spe-

len bij de problematiek. Het kan hierbij gaan om algemene risicofacto-

ren, die ook gelden voor ander delinquent gedrag, en specifieke risico-

factoren. Algemene risicofactoren zijn bijvoorbeeld impulsiviteit, een

beperkte emotieregulatie of de afwezigheid van een steunend netwerk.

Een specifieke risicofactor is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een

afwijkende seksuele interesse (Hanson e.a. 2007; Helmus e.a. 2021),

die kan leiden tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of het erva-

ren van sociaal isolement (Brankley e.a. 2021). Bij een dader spelen

vaak meerdere risicofactoren een rol. Over het algemeen geldt: hoe

meer risicofactoren een rol spelen en hoe groter de invloed van deze

factoren op het probleemgedrag, des te hoger het risico op recidive is

(Bonta & Andrews 2017). De risicofactoren die als zorgelijk (kritisch)

uit de risicotaxatie komen en veranderbaar zijn, dienen zoals eerder

aangegeven te worden behandeld (Bonta & Andrews 2017). Behande-

ling van psychische problematiek heeft voor het verminderen van het

recidiverisico alleen zin als de problematiek daadwerkelijk het recidi-

verisico verhoogt en dus een risicofactor is, of als die de leerbaarheid

negatief beïnvloedt. Zo kunnen traumagerelateerde klachten ervoor
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zorgen dat een persoon eerst traumabehandeling nodig heeft, omdat

de persoon anders onvoldoende ontvankelijk is voor het deel van de

behandeling dat zich richt op het verminderen van het recidiverisico.

Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt in Nederland vooral

de combinatie van de Static, Stable en Acute (SSA) gebruikt (Expertise-

centrum Forensische Psychiatrie 2019). De Static bestaat uit tien items

en inventariseert de statische risicofactoren die relateren aan seksuele

recidive, en kan daarmee een indicatie geven voor de benodigde

behandelintensiteit. De Stable bestaat uit twaalf items en inventari-

seert de dynamische risicofactoren, en wordt gebruikt voor het inven-

tariseren van aandachtsgebieden en voor het monitoren en evalueren

van de voortgang van de behandeling. De Acute bestaat uit zeven

items en wordt gebruikt om acute risicofactoren te beoordelen, en kan

helpen bij het opstellen van een veiligheidsplan en het stellen van pri-

oriteiten in de behandeling. Acute risicofactoren zijn voor het behan-

delen in een ambulante setting zeer relevant. Bij de aanwezigheid van

acute risicofactoren, bijvoorbeeld middelenmisbruik of het wegvallen

van een belangrijk steunfiguur, wordt namelijk op dat moment de

kans op terugval een stuk groter.

Een substantieel deel van de daders van seksueel grensoverschrijdend

gedrag pleegt recidive met een ander delict dan een seksueel delict,

zoals vermogensdelicten of geweldsdelicten (Helmus e.a. 2021). Bij

hen spelen naast seksuele motivatie en problemen op het gebied van

intimiteit en seksuele zelfregulatie, vooral de algemene risicofactoren

een rol, zoals al eerder werd benoemd (Brouillette-Alarie & Proulx

2019). Het is dus belangrijk om tijdens de risicotaxatie te onderzoeken

of ook deze risicofactoren aan de orde zijn, en niet alleen de risicofac-

toren te behandelen die kunnen leiden tot herhaling van seksueel

grensoverschrijdend gedrag.

Risicotaxatie toepasbaar op (nog) niet-plegers?

Een beperking van risicotaxatie-instrumenten is dat deze alleen

getoetst zijn op veroordeelde zedendelinquenten (Hanson e.a. 2007;

Helmus e.a. 2021; Olver & Eher 2020). Het is dus nog onduidelijk of de

instrumenten ook valide zijn voor mensen die minder ernstige seksu-

ele grensoverschrijdende gedragingen vertonen, of mensen die een

seksueel non-contactdelict hebben gepleegd, zoals het bekijken van
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kinderporno. Toch worden de bestaande instrumenten, bij gebrek aan

beter, hier in de dagelijkse praktijk wel voor gebruikt. Dat hoeft echter

niet problematisch te zijn. Deze instrumenten geven immers richting

voor de inhoud van de behandeling. Door het screenen wordt duide-

lijk of er sprake is van kritische risicofactoren. Als de behandeling zich

hier onder andere op richt, zal dit helpen bij het meer grip krijgen op

het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast ondersteunt het

instrument bij het inschatten van de kans op recidive. Zolang beoor-

delaars de risico-uitkomst niet als definitieve waarheid beschouwen

en werken met een functieanalyse als basis van het behandelplan, zijn

de instrumenten ook voor deze doelgroep prima inzetbaar als best

practice, in afwachting van nader onderzoek.

#MeToo kan herhaald seksueel grensoverschrijdend gedrag
voorkomen, maar ook versterken

Voor het stoppen met en het behandelen van seksueel grensover-

schrijdend gedrag is het belangrijk om begrensd te worden. #MeToo

kan een positieve invloed hebben op mensen die seksueel grensover-

schrijdend gedrag vertonen, waaronder zedendelicten. Publieke aan-

dacht en/of afkeurende aandacht vanuit de omgeving kunnen voor

sommige daders voldoende zijn om geen seksueel grensoverschrij-

dend gedrag (meer) te plegen. Publieke afkeuring, afkeuring door de

omgeving of politieprocessen worden door daders vaak ervaren als

vervelend en straffend. In sommige landen wordt schaamte door

afkeuring zelfs ingezet om herhaling van het gedrag te voorkomen

(Hamzah 2021). Hierbij is de manier waarop iemand afgekeurd

(beschaamd) wordt relevant voor het effect (McAlinden 2005). Desin-

tegratieve schaamte, waarbij iemand publiekelijk wordt afgekeurd en

afgestoten, kan namelijk leiden tot het sociaal geïsoleerd raken, wat

juist een risicofactor is voor het plegen van zedendelicten. Bij reïnte-

gratieve schaamte wordt het gedrag van de dader ook afgekeurd, maar

de persoon blijft onderdeel van een sociaal netwerk. Hierin wordt van

hem verwacht dat hij weer meedoet in de maatschappij en zich aan de

geldende normen en waarden houdt (McAlinden 2005). Deze vorm

van sociale begrenzing en controle kan beschermend werken tegen

seksueel delinquent gedrag als seksueel wangedrag wordt afgekeurd

(Dunn & Orchowski 2021; Collibee e.a. 2021).
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Publieke veroordeling die leidt tot desintegratieve schaamte heeft een

groter effect als ook de steunende sociale contacten wegvallen (Brank-

ley e.a. 2021; Marshall 2010). Daarnaast kunnen gevoelens van een-

zaamheid en afwijzing ook andere aanwezige (acute) risicofactoren

versterken (Van den Berg e.a. 2020; Wielinga e.a. 2019). Denk aan pro-

blematisch middelengebruik, een sterke behoefte aan intimiteit, maar

ook aan aanhoudende boosheid of gevoelens van vijandigheid.

Ook het ervaren van stigma met betrekking tot het seksueel delictge-

drag kan negatieve effecten hebben op daders (al dan niet gestraft).

Stigma bestaat niet alleen voor mensen die daadwerkelijk een delict

gepleegd hebben, maar ook voor mensen van wie gedacht wordt dat

ze het hebben gedaan of voor mensen met pedofiele gevoelens (Cube-

llis e.a. 2019; Jahnke 2018a). De angst voor sociale afwijzing kan leiden

tot het vermijden van zorg, wat risicoverhogend kan werken (Jahnke

2018b). Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen met pedofiele

interesses (wat veelal niet betekent dat iemand hier gehoor aan geeft)

angst hebben voor ‘ontdekking’ van hun geaardheid, wat samenhangt

met psychische en emotionele problemen, eenzaamheid en vermin-

derd zelfvertrouwen (Jahnke e.a. 2015).

Afwijzing door de omgeving kan ervoor zorgen dat mensen hun heil

zoeken in online gemeenschappen van gelijkgestemden, waarbij over-

tuigingen die kindermisbruik goedpraten juist versterkt kunnen wor-

den (Jahnke 2018b). Afwijzing kan ook zorgen voor het meer ervaren

van stress, wat kan leiden tot meer impulsiviteit en minder cognitieve

controle over emoties en gedragsmatige (automatische) reacties

(Maier e.a. 2015; Sandi & Haller 2015; Shields e.a. 2016). Een stressre-

actie zorgt er onder andere voor dat de (cognitieve) aandacht gericht is

op het omgaan met prikkels in het hier en nu (Shields e.a. 2016). Dit

kan het systeem gevoeliger maken voor de drang naar onmiddellijke

beloningen, zoals middelengebruik, seksuele opwinding en climax, en

minder gevoelig voor langetermijnconsequenties (Hanson & Morton-

Bourgon 2005; Maniglio 2011).

Belemmering rechtsgang

De aandacht van de media leidt niet alleen tot begrenzing of stigmati-

sering, het kan ook een eerlijke rechtsgang belemmeren. Hoewel van

rechters wordt verwacht dat zij niet door de media worden beïnvloed
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in hun oordeel,8 en hier ook naar handelen, blijken zij – net zoals

andere mensen – zich soms te laten beïnvloeden door emoties (Grady

e.a. 2018; Rachlinski & Wistrich 2017; Salerno & Bottoms 2009). Ook lij-

ken emotionele statements van slachtoffers eerder als geloofwaardig

te worden gezien door rechterlijke professionals (Nitschke e.a. 2019).

Bovendien kan emotie leiden tot het vaker bestraffen en het hebben

van meer twijfels over de veranderbaarheid van daders (Salerno & Bot-

toms 2009; Weimann-Saks e.a. 2019). Als het mindere geloof in de ver-

anderbaarheid tot gevolg heeft dat daders minder vaak behandeling

opgelegd krijgen, kan dit ertoe leiden dat daders behandeling ontbe-

ren, ook als zij die juist nodig hebben om recidive te voorkomen. Dat

kan leiden tot meer onveiligheid in de samenleving, aangezien uit

onderzoek naar voren is gekomen dat ongeveer 33% van de zedende-

linquenten niet had gerecidiveerd als zij behandeling hadden gehad

(Gannon e.a. 2019).

Conclusie

#MeToo zorgt ervoor dat seksueel grensoverschrijdend gedrag eerder

aan het licht komt en zo beter kan worden begrensd. Hierbij is het

belangrijk dat beoordeling en berechting van het seksueel grensover-

schrijdend gedrag zorgvuldig en zo objectief mogelijk gebeuren. Bij

sommige daders, bij wie weinig risicofactoren spelen, kan de tik op de

vingers van de directe leefomgeving of ‘het publiek’ voldoende zijn om

herhaald delictgedrag te voorkomen, als er geen sprake is van langdu-

rige uitsluiting. Publiciteit, publieke veroordelingen en/of veroordelin-

gen uit de leefomgeving als gevolg van #MeToo kunnen immers ook

een beschadigende werking hebben, aangezien het kan leiden tot soci-

ale isolatie, eenzaamheid en verhoogde stress. Dit zijn risicofactoren

voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daardoor kunnen daders

eerder terugvallen in hun delictgedrag, wat de maatschappij onveiliger

maakt. Bij de veroordeling van daders dient op basis van gestructu-

reerde risicotaxatie te worden gewogen of forensische behandeling

gewenst is. Deze behandeling dient onder andere risicogericht te zijn:

zich te focussen op het verminderen van risicofactoren die relevant

8 Zie www.sdu.nl/blog/trial-by-media-schending-van-een-eerlijk-proces-of-niet.html.
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http://www.sdu.nl/blog/trial-by-media-schending-van-een-eerlijk-proces-of-niet.html
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zijn voor het delictgedrag. Op deze manier kan er een bijdrage worden

geleverd aan meer veiligheid in de maatschappij.
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