
Een groomer is een volwassene die je online benadert en manipuleert via sociale

media. Ze proberen je vertrouwen te winnen. En willen je zo ontmoeten of

naaktfoto’s ontvangen van jou.

Ook al slagen ze in hun opzet, jij bent altijd het slachtoffer, nooit de schuldige.

Hoe doet een groomer dat?

In het begin zijn de gesprekken heel onschuldig. Ze vragen je bijvoorbeeld naar je

hobby’s of interesses. Zo proberen groomers je vertrouwen te winnen. Ze doen zich

voor als een begripvolle vriend. Maar eigenlijk hebben ze slechte bedoelingen.

Dan krijgen de gesprekken een seksueel tintje. De groomer stelt je dan heel

gerichte vragen over je relaties en seksuele ervaringen of geeft je seksueel advies.

Daarna gaat de groomer nóg een stapje verder. Ze vragen je dan bijvoorbeeld om

naaktfoto’s te sturen of seksuele dingen te doen voor de webcam.

Een groomer kan foto’s of video’s van jou maken of verspreiden om je onder druk

te zetten. Dat doen ze wanneer je zegt dat je ermee wilt stoppen. Sommige

groomers willen fysiek afspreken. Uiteindelijk kan grooming zowel online als offline

tot seksueel misbruik leiden.

Hoe herken ik een groomer?

Denk je dat je online vriend een groomer zou kunnen zijn? Haal er dan deze

checklist bij.

Je online vriend:

Is het antwoord op één of meerdere vragen ‘ja’, let dan extra op.

Hoe voorkom ik grooming?

Probeer grooming te voorkomen door hierop te letten:

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Child Focus 11-24 jaar

WAT IS EEN GROOMER?

lijkt een vals profiel te hebben•

wil jullie vriendschap geheimhouden•

wil je telefoonnummer en adres achterhalen, bijvoorbeeld om je cadeaus te

kunnen sturen

•

blijft aandringen op dingen die je eigenlijk niet wilt•

doet zich voor als een modellenscout•

PRAAT EROVER

Mail met Child focus

Antwoord binnen 24u

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://admin.watwat.be/metoo/wat-seksueel-misbruik
https://awel.be/babbel#chat
https://admin.watwat.be/sociale-media/hoe-zie-ik-welke-profielen-vals-zijn
mailto:116000@childfocus.org
tel:116 000
https://awel.be/forum


Slachtoffer van grooming. Wat nu?

Is de dader 18 jaar of ouder en ben jij jonger dan 16 jaar? Dan is grooming

strafbaar, ook als het alleen online gebeurt.

Soms word je echt verliefd en voel je je achteraf verdrietig, boos of bang. Dan kan

het helpen als er iemand naar je luistert of met je meegaat naar de politie. Je kan

ook terecht bij Child Focus.
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Hoe mediawijs ben jij?

LIDK.BE 

Pas altijd op als een onbekende online contact zoekt.•

Doet iemand zich voor als een vriend? Stel dan een vraag die alleen die

vriend kan beantwoorden.

•

Laat nergens online je persoonlijke informatie zoals adres of

telefoonnummer achter.

•

Durf ‘nee’ te zeggen.•

Aanvaard enkel vrienschapsverzoeken van personen die je kent.•

Als je dan toch wilt afspreken met iemand die je online hebt leren kennen?

Doe dat dan op een drukke plek. Hou ook iemand die je vertrouwt op de

hoogte.

•

Loopt er iets mis? Praat erover met iemand die je vertrouwt.•

Ben je slachtoffer geworden van een groomer? Dien dan klacht in bij de

politie en contacteer Child Focus.

•

Die vraagt dan naar bewijsmateriaal om de dader op te sporen. Hou chats,

berichten, foto’s en screenshots bij. Zeker wanneer ze aantonen dat de

groomer met jou wou afspreken voor seks.

•

Blokkeer de groomer meteen en neem iemand uit je omgeving in

vertrouwen.

•

https://admin.watwat.be/praat-erover/child-focus
http://www.lidk.be/blok/survey/start.php?survey_id=37
https://www.watwat.be/down/met-wie-praat-ik-over-mijn-gevoelens
https://www.watwat.be/down/met-wie-praat-ik-over-mijn-gevoelens
https://admin.watwat.be/politie/hoe-geef-ik-een-misdrijf-aan
https://admin.watwat.be/praat-erover/child-focus

