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Inhoud

▪ Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag

▪ Patiënt/Collega stelt seksueel grensoverschrijdend gedrag naar de arts

▪ Je hebt een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de patiënt

▪ Je patiënt doet een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag



Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)?

Algemeen 

▪ manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil en/of gedwongen om seksuele handelingen 
te stellen: 1 op 5 vrouwen en 1 op 16 mannen: Seksueel geweld (Buysse, 2013; De Graaf & 
Wijsen, 2017)

▪ Inclusief zoenen en seksuele aanrakingen tegen de wil: 1 op 2 vrouwen en 1 op 5 mannen: 
seksueel grensoverschrijdend gedrag (Buysse, 2013; De Graaf & Wijsen, 2017)

UN-MENAMAIS-studie (2021): 64% van de personen tussen 16 en 69 jaar maakte SGG mee in het 
leven (4/5 meisjes en vrouwen, ½ jongens en mannen)

SGG op het werk: vaakst intimidatie en bedreiging 

▪ 3,9% vrouwen en 0,6% mannen 

▪ Zorgmedewerkers 8,7% 

▪ Leerkrachten 2,5% 

Meer feiten en cijfers over SGG vind je hier: Cijfers over seksueel misbruik in België | Sensoa

https://www.sensoa.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-bij-jongeren-en-volwassenen-feiten-en-cijfers


Ook bij toekomstige artsen?

▪ 38,5% zelf geconfronteerd met SGG

▪ 48% vrouwelijke respondenten

▪ 21% mannelijke respondenten

▪ Welke feiten?

▪ Verbaal SGG (grappen, commentaar): 32,9%

▪ Ontvangen seksueel getinte boodschappen of beelden: 5%

▪ Gevraagd zich te ontkleden:1,5%

▪ Poging tot ongewild kussen: 3,7%

▪ Ongewild aangeraakt: 8,7%

▪ Door wie?

▪ Patienten 54%

▪ Artsen 46,6%

▪ Collega studenten 26,7%

▪ Stagecoördinatoren 25,5%

Bron: https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-021-02531-z

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-021-02531-z


6 Criteria om SGG in te schatten

Toestemming: wil ik dit wel? Is het ook oké voor jou?

Vrijwilligheid: staat niemand onder druk?

Gelijkwaardigheid: geen misbruik van macht of gezag?

Functioneringsniveau: kan ik het aan? Ben jij bekwaam 
genoeg?

Context: is er voldoende privacy?

Impact: heeft het voor niemand schadelijke gevolgen?



Een patiënt staart naar de 
borsten van een jonge arts 
en zegt ongevraagd: “Die 
passen perfect in mijn 
handen!”

Casus



Patiënt of collega stelt seksueel grensoverschrijdend 
gedrag naar jou

▪ Het is normaal dat je niet weet hoe te reageren

▪ Het is je recht om iets niet oké te vinden en dit te tonen/zeggen! Je bent hier geen uitleg 
voor verschuldigd.

▪ Autonome (lichamelijke) reactie: flight, fight, freeze

▪ Reageren op het moment zelf lukt niet altijd maar reageer dan op een later moment.

▪ Machtsaspect?

▪ Probeer er nadien over te praten met iemand die je vertrouwt, en te melden aan iemand



Hoe kan je “à la minute” reageren als betrokkene?

▪ Anderen betrekken: andere zorgverlener/cliënt/omstaander, via telefoon, sms, hulpknop, 
vragen,…

▪ Afleiden: iets onverwachts doen, gesprek ombuigen/van onderwerp veranderen, iemand 
opbellen

▪ Afzonderen: weggaan, naar buiten gaan, vragen om weg te gaan, “ik hoor telefoon”

▪ Aanspreken: recht als zorgverlener om dit te doen (cfr reactiewijzer)

▪ Afweren: fysiek begrenzen



Nazorg

▪ Waar kan je terecht als je als huisarts slachtoffer bent van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag?

▪ Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk/vertrouwenspersoon/bedrijfsarts

▪ Arts in nood

▪ Doctors4doctors?

▪ Klacht indienen bij de politie

▪ Hulpverlening (zie dia 16)

▪ Hoe kan je jezelf beschermen tegen een bepaald contact? Kan je patiënten weigeren op 
consultatie?

▪ Artikel 32 Code van Medische Deontologie: “De arts die oordeelt dat hij een therapeutische relatie 
niet kan verderzetten of geen tussenkomst of behandeling kan verlenen, verwittigt de patiënt tijdig en 
organiseert de zorgcontinuïteit.” 

▪ Ook het gedrag van de patiënt, onder meer agressie of een gebrek aan welwillendheid, kan de arts 
ertoe aanzetten een therapeutische relatie stop te zetten

▪ Kan je een klacht indienen of schend je dan je medisch beroepsgeheim?

▪ Je kan een klacht indienen bij de politie.



Reageren als omstaander

▪ Ben je getuige van ongewenste intimiteiten, seksuele 
intimidatie of een aanranding? Het kan een groot verschil 
maken als je reageert op seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Wees alert en kijk of er iets is dat je kan doen om te 
helpen. 

▪ Er zijn verschillende dingen die je kan proberen:

▪ Anderen betrekken

▪ Afleiden

▪ Aanspreken

▪ Afzonderen

▪ Aanwezig blijven

▪ Je eigen veiligheid staat steeds voorop: grijp enkel in op een 
manier die goed voelt en bij de situatie past.

▪ Meer informatie vind je hier of vraag een vorming aan

https://www.allesoverseks.be/hoe-kan-je-helpen-als-je-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-ziet


Uit het verhaal van de 
patiënt maak je op dat er 
seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag heeft 
plaatsgevonden.

Casus



Je vermoedt dat een patiënt SGG heeft meegemaakt

▪ Tijdens een lichamelijk onderzoek merk je kneuzingen en blauwe plekken op in de 
schaamstreek of uit het verhaal van de patiënt maak je op dat er seksueel grensoverschrijdend 
gedrag heeft plaatsgevonden of je hebt een algemeen vermoeden of….

▪ Hoe start je het gesprek?

▪ Je kan gebruik maken van de Onder 4 ogen methode

▪ Mogelijke voorbeeldzinnen in Stap 1: 

▪ “Als ik je verhaal hoor, heb ik de indruk dat er zaken gebeurd zijn die over jouw grens gingen. Vind je het goed om hier wat dieper op in te gaan? 
Klopt mijn vermoeden?”

▪ "Ik zie hier veel kneuzingen en blauwe plekken. Het doet me denken aan een patiënt die ik zag, die had ook dergelijke kneuzin gen op het 
lichaam. De partner bleek erg agressief te zijn en liet de patiënt soms dingen te laten doen die hij eigenlijk niet wilde. Is het oké om hier even 
over te praten. Is dat iets dat jij herkent?"

▪ "We weten uit onderzoek dat jonge mensen regelmatig in aanraking komen met ongewenst seksueel gedrag: opmerkingen, aanrakingen, soms 
zelfs fysiek geweld. Is het oké voor jou om hier wat dieper op in te gaan? Heb jij dit al meegemaakt?“

▪ "Patiënten die mij vertellen dat hun partner soms agressief is, zeggen dat dit soms ook gebeurt in de slaapkamer. Vind je het goed om hier even 
over te praten? Is dit herkenbaar voor jou?“



Onder 4 ogen methode



Wat met vermoedelijke pleger?

▪ Je hebt een vermoeden dat je patiënt een pleger van SGG is (of zou kunnen worden) of een 
patiënt maakt zich zorgen over het (seksueel) gedrag van naasten

▪ Gesprek aangaan = preventief werken

▪ Maak gebruik van de Onder 4 ogen methode

▪ Mogelijke voorbeeldzinnen in stap 1:

▪ Als ik dit zo hoor, moet ik denken aan andere patiënten van mij. Deze persoon worstelde met soortgelijke gevoelens of 
vertelde soortgelijke zaken. Nadien bleek dat deze persoon grensoverschrijdend gedrag stelde (of heeft gesteld). Vind je het 
goed als we hier wat verder over praten? Hoe is dat bij jou?

▪ We weten uit onderzoek dat mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in hun jeugd, een groter risico hebben om zelf 
tot grensoverschrijdend gedrag over te gaan. Is het oké als we hier samen over praten? Herken jij dit?

▪ Handleiding Start het gesprek voor professionals: Handleidingen (stopitnow.be)

▪ Sociale kaart UFC: Universitair Forensisch Centrum UFC - Sociale kaart

https://stopitnow.be/handleidingen
https://ufc.be/en/32-werking/sociale-kaart


Een vrouw komt op 
consultatie en ze vertelt dat 
ze seks had op een 
festival. Ze geeft aan dat ze 
dit eigenlijk niet wilde. Ze 
voelt zich er slecht over en 
ze wil een soa-test.  

Casus



Een patiënt komt een melding doen

▪ Tips voor gesprek:

▪ Geen waarom vragen stellen: komt beschuldigend over

▪ Vermeld zeker dat het niet hun schuld is

▪ Gebruik de Onder 4 ogen methode

▪ Mogelijke voorbeeldzinnen in stap 1:

▪ Ik hoor van andere patiënten die vertellen dat ze zich slecht voelen na een seksueel contact, dat ze eigenlijk geen 
toestemming hadden gegeven hiervoor (of zich onder druk gezet voelde). Is het oké om hier verder over te praten. Is dat 
herkenbaar voor jou?

▪ Uit onderzoek weten we dat mensen die seks hadden tegen hun zin, vaak onder druk werden gezet door de sekspartner. Is 
het goed dat we hier verder over praten? Is dit iets dat je herkent?

▪ Meldcode Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: 139_-
_handleiding_meldcode_seksueel_geweld.pdf (belgium.be)

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/139_-_handleiding_meldcode_seksueel_geweld.pdf


Bronnen

▪ Vlaggensysteem voor volwassenen, Sensoa, 2021, Sensoa vlaggensysteem voor volwassenen 
- boek | Sensoa

▪ Opleiding Seksueel grensoverschrijdend gedrag: preventie en beleid | Sensoa

▪ Praten over seksuele gezondheid in de artsenpraktijk | Sensoa

▪ Borms, R. & Vermeire, K. (2020). Spreken is goud: Seksuele gezondheid bespreekbaar maken 
met de Onder 4 ogen methode. Ontwikkeling en implementatie bij huisartsen in 
Vlaanderen. Tijdschrift voor Seksuologie 44, 3.

▪ Gratis LOK (tot eind 2022) “Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid in de 
huisartsenpraktijk”: Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid | Domus Medica

▪ Handleiding Start het gesprek voor professionals: Handleidingen (stopitnow.be)

▪ Sociale kaart UFC: Universitair Forensisch Centrum UFC - Sociale kaart

▪ Meldcode: 139_-_handleiding_meldcode_seksueel_geweld.pdf (belgium.be)

▪ Zorgcentra na seksueel geweld - Seksueel geweld

https://www.sensoa.be/materiaal/sensoa-vlaggensysteem-voor-volwassenen-boek
https://www.sensoa.be/vorming/opleiding-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-preventie-en-beleid
https://www.sensoa.be/praten-over-seksuele-gezondheid-de-artsenpraktijk-de-onder-4-ogen-methode
https://www.domusmedica.be/vorming/vorming-voor-lokale-kwaliteitsgroepen/bespreekbaar-maken-van-seksuele-gezondheid
https://stopitnow.be/handleidingen
https://ufc.be/en/32-werking/sociale-kaart
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/139_-_handleiding_meldcode_seksueel_geweld.pdf
https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar

