Hoe bereik je Veilig Thuis
Midden-Brabant?
Bel het landelijk telefoonnummer 0800 2000
(gratis). Na het inspreken van gemeente/woonplaats is er directe verbinding met Veilig Thuis
Midden-Brabant, of bel (013) 751 67 89.
Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar.
Kijk ook op de website:
www.veiligthuismiddenbrabant.nl

Aangerand of verkracht?

LOVERBOYPROBLEMATIEK,
SEXTING, DATING VIOLENCE
Grensoverschrijdend seksueel gedrag

Bel Centrum voor Seksueel Geweld 0800 - 0188

STOP HUISELIJK GEWELD OF KINDERMISHANDELING

BEL 0800 2000 (GRATIS)
EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!
EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!
WWW.VEILIGTHUISMIDDENBRABANT.NL

Een veilig thuis, dat doen we samen!
Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen. Als je slachtoffer bent, als iemand anders
(misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan
om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling komen vaak voor.

Wat is loverboyproblematiek?

Slachtoffer worden

‘Loverboy’ klinkt mooi, maar het tegendeel is waar. Loverboys
(ook wel pooierboys genoemd) proberen meisjes de prostitutie in te
lokken. Het zijn jongens die ervoor zorgen dat een meisje verliefd
op hen wordt. Vervolgens halen ze haar over om tegen betaling seks
met anderen te hebben of te handelen in wapens of drugs. Vaak
worden schulden op naam van het meisje gemaakt. De methodes
die onder andere worden gebruikt zijn: verleidingstechnieken,
dwang, intimidatie, bedreiging, beloften, chantage of geweld.

In principe kan ieder meisje slachtoffer
worden van een loverboy. Er zijn meiden
die hier extra ontvankelijk voor zijn:
• Meiden die om verschillende redenen
tijdens de pubertijd in conflict komen
met hun ouders, zonder dat er sprake
is van ernstige problemen bij de
ouders. Zij kunnen zich bijvoorbeeld
ontworstelen aan overmatige
bescherming, foute vrienden ontmoeten of te maken krijgen met tweede of
derde generatieproblematiek;
• Meiden die zeer beïnvloedbaar zijn
als gevolg van een verstandelijke
beperking of een psychiatrisch beeld;
• Meiden met een (ernstig) traumatische ervaring, als gevolg van verwaarlozing, mishandeling of seksueel
misbruik;
• Meiden met meerdere problemen als
gevolg van ernstige ouderproblematiek. Dit kan leiden tot hechtingsproblemen, uithuisplaatsingen,
schoolproblemen, een laag zelfbeeld
en lage zelfwaardering of een
gebrekkig sociaal netwerk;
• AMV(Alleenstaande Minderjarige
Vreemdelingen).

Loverboys leggen contact met meisjes op het schoolplein, in een discotheek, of
bijvoorbeeld voor een opvangtehuis. Vaak proberen ze indruk te maken met dure
scooters en auto’s. In het begin zijn ze meestal erg lief en geven ze het meisje
aandacht en cadeautjes. Een loverboy probeert vervolgens een wig te drijven tussen
het meisje en haar omgeving. Is dat eenmaal gelukt dan verandert zijn houding.
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Signalen slachtoffers
van loverboys
Signalen die er op kunnen wijzen dat
een meisje zich in de gevarenzone
begeeft:
• Uiterlijke en fysieke gesteldheid. Ze
ziet er plotseling uitdagender (sexy)
uit, verandering in kleding en make
up. Ze ziet er uiterst verzorgd uit. Ze is
moe en vermagerd, dit zijn lichamelijke klachten die een psychische
oorzaak hebben;
• Ze vertoont psychosomatische
klachten zoals chronische (hoofd)pijn;
• Zelfverwonding;
• Lage zelfwaardering;
• Weinig realistisch zelfbeeld;
• Lijkt geen identiteit te hebben;
• Onderschat of overschat zichzelf;
• Depressief;
• Snel beïnvloedbaar;
• Plotselinge huilbuien en/of woedeuitbarstingen;
• Durft of kan geen grenzen aangeven;
• Vertoont teruggetrokken gedrag;
• Is afhankelijk van de loverboy;
• In bezit van meerdere mobiele
telefoons.
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Over grenzen van meiden:
Loverboys, sexting, dating violence en grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Wat is sexting?
Sexting is het verspreiden of delen van
seksueel getinte foto’s, films of
berichten via mobiele telefoons of
andere mobiele media. De term is
afgeleid van seks (verwijst naar de
seksuele inhoud) en texting (sms/
mms).
Sexting is een relatief nieuw begrip. Het
maakt deel uit van de seksuele ontwikkeling van jongeren en jong volwassenen; foto’s van elkaar maken en deze
onderling uitwisselen is gezond
seksueel gedrag. Maar zodra de
ontvanger sexting beelden deelt met
anderen spreken we van grensoverschrijdend gedrag. De gevolgen zijn onuitwisbaar.
8% van de jongens en 4% van de
meisjes laat ooit borsten, geslachtsdelen zien voor de webcam. 6% van de
jongens en 2% van de meisjes deelt
weleens een foto of filmpje van een
ander.
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Wat is dating violence?
Hoe te handelen bij sexting?
Op de website www.onuitwisbaar.nu
kunnen jongeren, ouders en professionals informatie vinden over het
onderwerp.
Tips:
• Check of het gaat om gezond 		
seksueel gedrag;
• Overleg met een professional die
ervaring heeft met sexting incidenten
en spreek geportretteerde en
verspreider(s) apart;
• Adviseer betrokkenen om niet de
publiciteit te zoeken;
• En maak onderscheid; cyberseks is
niet het probleem, dat past bij de
hedendaagse seksualiteit. Het
ongewild tonen of verspreiden van
beelden door ontvanger aan anderen
is fout.

‘Dating violence’ betekent dat al tijdens
de verkeringstijd geweld wordt gebruikt.
Ongeveer 20% van de jongeren heeft
ervaring met geweld in een relatie.
Driekwart van de vrouwen blijkt aan het
begin van een gewelddadige relatie
tiener te zijn (14-20 jaar). De partner
was in veel gevallen hun eerste ‘echte’
vriendje, waarmee zij hun eerste
romantische ervaringen hadden.
Dating geweld is altijd fout.
Dating violence is een vorm van huiselijk
geweld. Er is sprake van dating violence
als iemand tijdens een date of relatie
een persoon met opzet pijn doet (zowel
lichamelijk als emotioneel). Dit geweld
hoeft niet altijd thuis plaats te vinden.

met de ander wanneer de ander onder
invloed is van alcohol en/of drugs
behoort tot seksueel misbruik.
Ook via internet en mobiel kun je te
maken krijgen met gewelddadig gedrag.
Bijvoorbeeld scheldpartijen tijdens het
chatten. Of nare sms’jes. En met ernstige
vormen van seksueel geweld via
internet. Datinggeweld begint vaak met
emotionele mishandeling. Deze vorm
van geweld kan leiden tot meer ernstige
vormen van misbruik.

Het kan gaan om allerlei vormen van
geweld, zoals scheldwoorden, beledigen, jaloersheid, isoleren van vrienden
en familie, negeren, persoonlijke spullen
vernietigen, geheimen doorvertellen,
slaan, aan haren trekken, ongewenst
seksueel aanraken, geweld gebruiken
om seks te hebben, forceren van seks,
verkrachting en aanranding. Ook seks
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Wat is grensoverschrijdend seksueel gedrag?
Bij grensoverschrijdende seksuele
ervaringen wordt iemand die geen seks
wil, overgehaald of gedwongen om toch
seks te hebben of fysieke seksuele
handelingen uit te voeren of te ervaren.
Vragen om te beoordelen of er sprake
is van grensoverschrijdend seksueel
gedrag:
• Vinden ze het allebei oké, hebben ze
toestemming gegeven?
• Is het vrijwillig?
• Zijn de betrokkenen gelijkwaardig qua
leeftijd, populariteit en ontwikkelingsniveau?
• Past het gedrag bij de ontwikkeling?
• Past het gedrag bij de omgeving?
• Is het gedrag niet beschadigend of
vernederend?
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Als een van deze vragen met ‘nee’ wordt
beantwoord kan er sprake zijn van
seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Op www.veiligthuismiddenbrabant.nl
vind je meer informatie over hoe je het
beste handelt bij (het vermoeden van)
seksueel geweld.

Wat doet Veilig Thuis?
De eerste stap naar een oplossing is
er over praten. Als je belt, neemt een
medewerker van Veilig Thuis de tijd om
naar je verhaal te luisteren en samen
met jou te zoeken naar een oplossing.
Vaak is advies genoeg, soms is het
verstandig om hulpverlening in te
schakelen. Een enkele keer is een
onderzoek nodig om meer informatie te
krijgen. Ook in een onderzoek werkt
Veilig Thuis zoveel mogelijk samen met
de mensen om wie het gaat. Lukt dat
niet en is het voor de veiligheid van
kinderen of volwassenen nodig, dan
doen we ook onderzoek zonder dat de
betrokkenen het daarmee eens zijn.

De medewerkers van Veilig Thuis hebben
veel ervaring met loverboys, sexting,
dating violence en grensoverschrijdend
seksueel geweld. Als het nodig is, zijn ze
slagvaardig en snel. Ze gaan naar de
mensen toe, luisteren maar oordelen
niet. Samen met de betrokkenen
bekijken ze wat nodig is om het geweld
te stoppen. Het is altijd goed om te
bellen. Ook als je je afvraagt of wat je
ziet normaal is. Twijfel je, bel dan
anoniem voor advies.
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