
Elke tienerpooier heeft een eigen manier van werken, maar het proces is meestal

hetzelfde.

Soms wordt 'loverboy' ook gebruikt als woord voor tienerpooier. Dat klinkt te

romantisch. Iemand die je manipuleert, isoleert en uitbuit voor seks is allesbehalve

romantisch.

Waarom zeggen slachtoffers geen nee?

Tienerpooiers lokken je in de val. Ze laten je denken dat het je eigen keuze is om

betaalde seks te hebben en dat het allemaal niet zo erg is. Of ze chanteren je of

dreigen je af zodat je niet anders durft.

Waarom is het gevaarlijk?

Seks hebben tegen je zin is niet oké. Vaak blijft het daar zelfs niet bij en word je

ook betrokken bij diefstallen of moet je drugs nemen of gaan leveren. Of je moet

zelf nieuwe slachtoffers zoeken.

Meld het

Maak je je zorgen over iemand? Lees hier hoe je een slachtoffer van een

tienerpooier kan herkennen en wat je kunt doen om te helpen.

Ben je zelf slachtoffer van een tienerpooier? Zoek hulp. Het is niet jouw schuld.

Praat erover met een volwassene die je vertrouwt.

Lynn vertelt

Ontdek het verhaal van Lynn, nagespeeld door een actrice.

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

Door Child Focus 11-20 jaar

TIENERPOOIERS, HOE GAAN ZE TE WERK?

Zoeken: de tienerpooier spreekt je aan, bijvoorbeeld in het park, aan de

schoolpoort of op sociale media en wil je vriend of lief worden.

1.

Inpalmen: eerst krijg je veel aandacht of zelfs cadeautjes. Je krijgt het gevoel

dat die persoon de enige is die je begrijpt. Je gelooft in de relatie en deelt

misschien geheimen of pikante foto’s.

2.

Isoleren: dan gebruikt de pooier jouw geheimen of foto’s om je te chanteren.

Vaak krijg je ruzie met je ouders, opvoeders of vrienden. De tienerpooier kan

je ook drugs geven om je verslaafd te maken.

3.

Uitbuiten: uiteindelijk vraagt de tienerpooier je om seks te hebben met

onbekenden, omdat je tegen dan niet meer kunt, wilt of durft weigeren.

4.

Ben je 17 jaar of jonger? Bel het gratis nummer 116 000 van Child Focus. Dat

kan anoniem.

•

Ben je 18 jaar of ouder? Contacteer dan:•

PAG-ASA (Antwerpen)•

Payoke (Brussel)•

PRAAT EROVER

Mail met Child focus

Antwoord binnen 24u

https://admin.watwat.be/tienerpooiers/wat-een-tienerpooier
https://admin.watwat.be/metoo/mag-iemand-je-dwingen-tot-seks
https://admin.watwat.be/tienerpooiers/slachtoffers-van-tienerpooiers-hoe-herken-ik-ze
https://admin.watwat.be/tienerpooiers/hoe-help-ik-iemand-die-slachtoffer-van-een-tienerpooier
tel:116 000
tel:106000
https://pag-asa.be/nl/hulp-slachtoffers
https://www.payoke.be/nl/
mailto:116000@childfocus.org
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