
Seksueel misbruik of seksueel geweld betekent dat iemand je dwingt tot seksueel

contact.

Enkele voorbeelden:

Welke soorten seksueel misbruik zijn er?

Seksueel geweld kan ook online gebeuren:

Welke straffen staan er op seksueel misbruik?

Alle soorten seksueel misbruik zijn strafbaar en de verantwoordelijkheid ligt bij de

dader. Nooit bij het slachtoffer.

De straf hangt af van hoe ernstig het misbruik was, hoelang het duurde en hoe oud

het slachtoffer was.

Waar komt seksueel misbruik voor?

Het komt voor in alle culturen, in alle lagen van de bevolking en in verschillende

contexten: in het gezin, in een (sport-)vereniging, op school, ...

Chat met
Nupraatikerover.be

Ma, di en do 19-22u, wo 14-22u.
Een chatgesprek duurt maximum 1
uur. Niet open op feestdagen.

Door Nupraatikerover.be 11-18 jaar

WAT IS SEKSUEEL MISBRUIK?

Iemand raakt je aan op een manier of op plaatsen die je niet leuk vindt zoals

aan je borsten, tussen je benen, aan je schaamstreek of piemel.

•

Iemand vraagt jou om hem of haar aan te raken of om naar hem of haar te

kijken als hij of zij naakt is.

•

Iemand vraagt je of dwingt je om jezelf uit te kleden. Dat kan ook via een

webcam of via een foto die je met je smartphone maakt.

•

Je wordt gedwongen om naar seks of foto's van seks te kijken of om naar

opmerkingen over seks te luisteren.

•

Seksuele aanranding: tegen je zin aangeraakt, betast of uitgekleed worden•

Verkrachting: er is seks met penetratie zonder toestemming, met chantage,

met geweld of onder bedreiging van geweld

•

Incest: seksueel misbruik tussen personen binnen één gezin•

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: seksueel misbruik tussen minderjarigen•

Tienerpooiers: mensen die minderjarigen onder druk zetten om betaalde seks

te hebben met anderen. Deze vrouwen en mannen winnen eerst het

vertrouwen door hen te verwennen met aandacht en cadeaus. Uiteindelijk

dwingen ze die minderjarigen tot prostitutie.

•

Sexting: dat is wanneer je seksueel getinte beelden of boodschappen

verstuurt via je telefoon of het internet. Sexting zelf is geen vorm van seksueel

geweld. Verspreidt iemand je beelden of boodschappen zonder jouw

toestemming? Dat is wél seksueel geweld.

•

Sextortion: seksuele afpersing via het internet. Iemand dreigt dan om je

naaktbeelden te verspreiden als je niet doet wat die van je vraagt

(bijvoorbeeld een geldsom betalen, nieuwe naaktbeelden sturen).

•

PRAAT EROVER

Mail met
Nupraatikerover.be

Ga langs bij Zorgcentra na
Seksueel Geweld

Ga langs in het UZ Gent, het UMC
Sint Pieter in Brussel of het UMC
Luik. Elk slachtoffer van seksueel
geweld kan er 24u/24u, 7/7
terecht.

Bel met 1712

Bel gratis en anoniem op 1712.
Ma-vr: 9-18u

http://nupraatikerover.be/
https://admin.watwat.be/tienerpooiers/wat-een-tienerpooier
mailto:info@nupraatikerover.be
https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar#block-4
tel:1712


Zowel jongens als meisjes kunnen slachtoffer of dader zijn.

Vaak is de dader een bekende voor het slachtoffer: iemand uit het gezin, de familie

of uit de ruimere omgeving.

Wat kunnen gevolgen zijn?

Een direct gevolg is vaak dat je je niet veilig voelt. Nog andere gevolgen:

Herken je jezelf hierin? Praat er gratis en anoniem over met de mensen in het blokje

"PRAAT EROVER".

Houd jij rekening met wensen en grenzen van anderen? Test

jezelf!

NIETZEKERCHECKHET.BE 

Nachtmerries•

Geen zin meer om plezier te maken•

Geen contact meer zoeken met leeftijdsgenoten•

Snel boos worden zonder zelf te weten waarom•

Je niet meer kunnen concentreren•

Geen eetlust meer•

Zelfverwonding•

Flashbacks•

https://istoke.horenzienenpraten.be/

