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8. Samenvatting 

 

 

De laatste jaren wordt er in de samenleving en met name in de gezondheidszorg steeds meer 

aandacht besteed aan seksueel misbruik. Ook is steeds duidelijker geworden dat seksueel 

misbruik met en van mensen met een verstandelijke handicap geen incidenteel verschijnsel is. 

De aanleiding voor deze studie is de vermeende toename van het aantal meldingen van 

seksueel misbruik binnen de stichting De Zijlen sinds de fusie in 1996. De doelstelling is het 

in kaart brengen van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de houding van de 

medewerkers ten aanzien van lichamelijk contact en seksuele relaties met en van verstandelijk 

gehandicapten. 

 

De studie is uitgevoerd door de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de 

Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de stichting De Zijlen. De studie is in twee fasen 

uitgevoerd. Er zijn om te beginnen mondelinge interviews gehouden met de vier 

clustermanagers om een beter beeld te krijgen omtrent het onderwerp seksualiteit en seksueel 

misbruik binnen de stichting De Zijlen. Na deze mondelinge interviews is er een schriftelijke 

vragenlijst ontwikkeld met als doel een representatief beeld te krijgen van de omvang van het 

aantal meldingen van seksueel misbruik en de houding van de medewerker ten aanzien van 

lichamelijk contact en seksuele relaties. Daartoe is een representatieve steekproef getrokken 

van 207 medewerkers met de functies van locatiehoofd, persoonlijk begeleider, begeleider 

wonen, assistent begeleider en activiteitenbegeleider. Het responspercentage was 36.3%. 

De vraagstellingen die met dit onderzoek beantwoord moeten worden zijn de volgende: 

- Hoe schatten de medewerkers de omvang van het seksueel misbruik binnen de stichting 

De Zijlen sinds de fusie in 1996 in? 

- Welke houding hebben de medewerkers ten aanzien van lichamelijk contact en seksuele 

relaties met en van verstandelijk gehandicapten? 

- Welke factoren zijn mogelijk van invloed op de houding van de medewerkers ten aanzien 

van lichamelijk contact en seksuele relaties met en van verstandelijk gehandicapten? 

 

Op grond van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat slechts 15% van de 

respondenten zelf wel eens te maken heeft gehad met een melding of een vermoeden van 

seksueel misbruik. Verder geeft 85% van de respondenten aan dat ze geen verschil merken in 

het aantal meldingen na of voor de fusie in 1996 en 93% geeft zelfs aan geen verschil te 

merken in het aantal vermoedens. Het aantal meldingen en vermoedens van seksueel misbruik 

is volgens de respondenten niet gestegen. Deze conclusie kan ook getrokken worden uit de 

registratiecijfers van het aantal meldingen van seksueel misbruik sinds de fusie in 1996. Uit 

deze cijfers blijkt namelijk dat het aantal meldingen van seksueel misbruik aan de directie en 

de inspectie door de jaren heen ongeveer gelijk is gebleven. Alleen met de invoering van het 

handboek en de commissie ‘ongewenste gebeurtenissen’ in het jaar 2000 worden niet alleen 

meer de ‘zware gevallen’ gemeld, maar ook alle ongewenste seksueel getinte handelingen, 

waardoor het lijkt dat er een toename is van het aantal meldingen van seksueel misbruik.  

 

De houding van de medewerkers ten aanzien van lichamelijk contact met verstandelijk 

gehandicapten is in dit onderzoek onderverdeeld in de houding ten aanzien van lichamelijk 

contact tussen een medewerker en een verstandelijk gehandicapten, tussen verstandelijk 

gehandicapten onderling en tussen iemand van buiten de instelling en een verstandelijk 

gehandicapte. Bij de houding ten aanzien van lichamelijk contact tussen een medewerker en 

een verstandelijk gehandicapte blijkt dat een arm om de verstandelijk gehandicapte heen 

slaan, een nachtzoen geven, de verstandelijk gehandicapte op schoot laten zitten en gearmd 

lopen door de meeste respondenten wel getolereerd worden. De grens tussen wat wel en niet 

getolereerd wordt ligt bij het strelen van het lichaam van de verstandelijk gehandicapte. 

Geslachtsgemeenschap hebben, strelen van de geslachtsdelen van de verstandelijk 

gehandicapte en tongzoenen zijn de vormen van lichamelijk contact die door vrijwel niemand 



getolereerd worden. Bij de houding ten aanzien van lichamelijk contact tussen verstandelijk 

gehandicapten onderling worden alle vormen van lichamelijk contact door de meeste 

respondenten wel getolereerd. De vormen van lichamelijk contact die relatief het minst 

getolereerd worden zijn geslachtsgemeenschap hebben, strelen van elkaars geslachtsdelen, en 

elkaar leren masturberen. Tot slot is er gekeken naar de houding ten aanzien van lichamelijk 

contact tussen iemand van buiten de instelling en een verstandelijk gehandicapte. Hier blijken 

dezelfde vormen van lichamelijk contact wel en niet getolereerd worden als bij de houding 

ten aanzien van lichamelijk contact tussen een medewerker en een verstandelijk gehandicapte. 

 

De grens tussen seksueel contact en gewoon lichamelijk contact ligt voor de relaties tussen 

medewerker en verstandelijk gehandicapte en tussen verstandelijk gehandicapten onderling 

op dezelfde plaats, namelijk bij het strelen van elkaars lichaam. Gearmd lopen, een arm om 

elkaar heen slaan, bij elkaar op schoot zitten en een nachtzoen geven worden relatief genomen 

niet als seksuele relatie aangeduid. Geslachtsgemeenschap hebben, strelen van elkaars 

geslachtsdelen en tongzoenen worden het meest gezien als een uiting van een seksuele relatie.  

 

De variabelen die gebruikt zijn om te toetsen welke samenhangen er bestaan met de houding 

van de medewerkers ten aanzien van lichamelijk contact en seksuele relaties met verstandelijk 

gehandicapten zijn de informatie-uitwisseling en het beleid. De informatie-uitwisseling 

bestaat uit de aandacht voor seksuele voorlichting aan verstandelijk gehandicapten, de 

aandacht voor overleg over seksualiteit, de deskundigheidsbevordering en de gevolgde 

opleiding. Bij het beleid kan gedacht worden aan beleid ten aanzien van seksuele relaties, 

seksueel misbruik en de nazorg wanneer er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Andere 

variabelen die nog mee hadden kunnen spelen waren het wel of geen ervaring hebben met 

meldingen of vermoedens van seksueel misbruik, de opleiding, de sekse, de leeftijd, de 

functie en de religie van de respondenten. 

 

Met betrekking tot de informatie-uitwisseling geven de meeste respondenten (80%) aan dat er 

wel seksuele voorlichting wordt gegeven en dat er ook regelmatig overleg plaatsvindt over 

seksualiteit. De meeste respondenten geven verder aan niet te weten of er aan 

deskundigheidsbevordering wordt gedaan ten aanzien van de onderwerpen seksualiteit en het 

signaleren van en omgaan met seksueel misbruik. De behoefte hieraan is echter wel groot, 

rond de 65%. Ook wordt er volgens de meeste respondenten onvoldoende aandacht besteed 

aan deze onderwerpen tijdens hun gevolgde opleiding. 

 

Meer dan de helft van de respondenten geeft vervolgens aan dat er wel sprake is van beleid 

ten aanzien van seksuele relaties en seksueel misbruik tussen een medewerker en een 

verstandelijk gehandicapte. Ook geeft meer dan de helft van de resopndenten aan dat er geen 

sprake is van beleid ten aanzien van deze onderwerpen als het gaat om verstandelijk 

gehandicapten onderling en dat ze niet weten of er sprake is van beleid ten aanzien van de 

nazorg wanneer er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. De meeste respondenten zijn 

verder van mening dat het beleid niet goed inspeelt seksuele relaties en seksueel misbruik 

tussen verstandelijk gehandicapten onderling en de nazorg, maar wel op seksueel misbruik 

tussen een medewerker en een verstandelijk gehandicapte. Over of het beleid goed inspeelt op 

seksuele relaties tussen een medewerker en een verstandelijk gehandicapte zijn de meningen 

verdeeld. De cijfers waar de vormen van beleid mee beoordeeld worden zijn uiteindelijk niet 

hoog. Het beleid ten aanzien van seksuele relaties wordt met een 6.1 beoordeeld, ten aanzien 

van seksueel misbruik met een 6.3 en ten aanzien van de nazorg met een 5.5. 

 

Met de houding ten aanzien van lichamelijk contact tussen een medewerker en een 

verstandelijk gehandicapte en tussen verstandelijk gehandicapten onderling blijken helemaal 

geen variabelen samen te hangen. Wel blijkt dat respondenten die aangeven dat er sprake is 

van overleg over seksualiteit, toleranter zijn ten aanzien van lichamelijk contact tussen 

iemand van buiten de instelling en een verstandelijk gehandicapte dan respondenten die 

aangeven dat er geen overleg is over seksualiteit. 



Verder blijkt dat respondenten met een hogere functie meer vormen van lichamelijk contact 

als seksueel gedrag aangeven en als seksuele relatie aanduiden dan respondenten met een 

lagere functie. 

Tot slot blijkt dat respondenten met een hogere opleiding meer vormen van lichamelijk 

contact als seksueel gedrag aangeven en als seksuele relatie aanduiden dan respondenten met 

een lagere opleiding. 



 


