
SEKSUEEL MISBRUIK 
 

DEFINITIE 
Onder seksueel misbruik verstaat men elk ongewenst seksueel handelingen met of in bijzin van 
de betrokkene. Hierbij horen eveneens seksuele relaties tegen de wil in van de betrokkene(n) binnen 
een huwelijk of in een vaste relatie evenals onder Holebis.  Men spreekt  van seksuele mishandeling 
wanneer seksuele handelingen geschieden onder bedreiging, morele of fysieke dwang.   

• Aanranding van eerbaarheid omvat alle ongewenste intimiteiten : betasten van intieme 
delen,verplichten uit te kleden,geslachtdelen doen aanraken of strelen zonder toestemming , 
seksuele handelingen in aanwezigheid van of met een minderjarige (-16jr) 

• Verkrachting : penetratie van welke aard en met welk middel dan ook zonder toestemming 
 

HOUDING 
Opsporing van seksueel misbruik moet de aandacht krijgen vanaf heel jonge leeftijd.  
Seksueel misbruik heeft ongeacht de leeftijd verstrekkende consequenties voor de relatievorming. 
Het vergt behalve een zorgvuldige evaluatie van de opgelopen lichamelijke letsels en 
gynaecologische gevolgen de gestandaardiseerde verzameling van bewijsmateriaal.  
De samenwerking met een tweede arts wordt hiervoor aangeraden.  
Bij klacht dient een wetsdokter hiervoor aangesteld te worden om de Set Seksuele Agressie af te 
nemen.Hiervoor wordt per gerechtelijk arrondissement één spoedgevallen dienst aangeduid. 
Aandacht dient altijd te gaan naar een mogelijke zwangerschap, soa preventie en anticonceptief advies.  
 

AANPAK VAN VERMOEDEN VAN SEKSUEEL GEWELD 
 
I. EXPLOREER ELK VERMOEDEN (ASK) :  
DENK AAN SEKSUEEL MISBRUIK BIJ :(1,2) 
• Psychosomatische klachten:gastro-intestinaal, neurologisch, musculoskeletaal,cardiaal, respiratoir 
• Psychiatrische klachten; depressie, angst, obsessief en compulsief gedrag, fobieën, drugmisbruik… 
• Gynaecologische klachten: dyspareunie, SOA, PID, ongewenste en miskende zwangerschap 
• Vragen naar geweld kunnen in de prenatale consultatie best systematisch gesteld worden. 
• Wees bij adolescenten bedacht op seksueel misbruik bij afspraakjes buiten vaste relaties (‘dating 

geweld). 
• Inadequaat consultatiegedrag: frequent consulteren, niet willen uitkleden, weigeren 

(gynaecologisch) onderzoek, weinig oogcontact… 
 
“Heeft iemand u in het afgelopen jaar gedwongen tot seksuele activiteiten?” Wilt u erover praten? “ 
• Nee/liever niet:    Respecteer, maar geef uw bereidheid te luisteren aan. 
•  Ja      Gebruik bijgevoegde vragenlijst. 
II. Exploreer vorm en context, het risico op SOA, zwangerschap (1,2) en ernst en veiligheid. 
Vormen 
• Vaginaal, oraal of anaal? 
• Penetratie? 
• Ejaculatie? 
• Bloedingen (vaginaal, 

oraal, anaal)? 
• Soort dwang? 
• Lichamelijk geweld? 

Context Dader 
• 1 of meerdere daders?  
• Dader(s): onveilige relaties? 
• Soa’s gekend bij dader? 
• Risico op HIV+? 
• homo-,hetero-of biseksueel?
• Gebruik drugs? 

Context Slachtoffer 
• Relatie met auteur(s)? 
• Is er anticonceptieve beveiliging? 
• Slechte follow-up te verwachten? 

 
Ernst en veiligheid    : zie fiche partnergeweld 
Lichamelijk Onderzoek: 
• Lichamelijke letsels? 
• Gynaecologische letsels   : Zijn er symptomen voor soa’s? 
• Mond en anaal onderzoek  : Niet vergeten 
 



Stalen nemen voor juridische bewijsvoering (gebruik van seksuele agressie set (SAS)): 
• Patiënt(e) is meerderjarig, wilsbekwaam, wenst klacht in te dienen en stemt toe in gebruik van 

de SAS set: contacteer procureur die bepaalt wie de afname moet doen.  
• Patiënt(e) is meerderjarig, niet-wilsbekwaam: contacteer procureur om wetsdokter aan te stellen 
• Patiënt(e) is meerderjarig, wilsbekwaam, weigert klacht in te dienen: stel mogelijkheid voor 

om stalen (zonder gebruik SAS maar in de klassieke recipiënten) af te nemen en deze een jaar te 
bewaren. Stuur als behandelend arts je patiënt(e) door naar een onafhankelijk arts. 

• Patiënt(e) is minderjarig: Onderzoek vergt specifieke expertise en gynaecologische onderzoek 
kind. Neem contact op met pediater of vertrouwenscentrum. 

Verzamel binnen 48-72 uur kledij in een papieren zak.  
Haar-, nagel- en andere resten in papieren enveloppen bewaren en bij papieren zak voegen.  
 
Microbiologische staalname: (1,2) 
• Eerste straal urine    : bepaling PCR Chlamydia 
• Orale wisser            : bepaling Neisseria Gonorrhea 
• Anale wisser           : bepaling Neisseria Gonorrhea en Chlamydia  
• Cervicale wisser      : bepaling Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhea 
• Vaginale wisser       : bepaling Trichomonas Vaginalis 
• Cultuur van verdachte letsels : bepaling Herpes Genitalis 
Bloedafname: serologie van HIV, Syphilis, Hepatitis B (indien niet gevaccineerd) en C, HCG 
indien geen betrouwbare anticonceptie). ( 

III. ADVISEER  
Rechten en veiligheid   : zie partnergeweld 
Preventie van Zwangerschap : 
- Geen contraceptie en melding binnen 72 uur : Norlevo 2 maal 0.75 mg in één inname.  
- Geen contraceptie en > 72 uur geleden   : IUD  heeft efficiëntie rond 75%. (8) 
-  Verdere opvolging en anticonceptie bespreken! 

IV. BEGELEID 
De psychologische gevolgen van seksueel geweld vergen een actieve persoonlijke begeleiding (3) 
Microbiologische profylaxe : 
Hepatitis B: 
Start vaccinaties als niet gevaccineerd; indien vaccinatiestatus onduidelijk: vervolledig.  
Een schema zonder specifieke immuunglobulinen (tenzij bewezen HBV bij dader (4))  
geeft voldoende bescherming (2) ; na 1 maand en 6 maanden volgen de volgende doses. 
 
SOA: 
Volgens de risico-inschatting kan preventieve medicatie voor soa’s overwogen worden <72 u: (2,5) 
• Aspecifieke vaginitis    : Ceftriaxone  250 mg IM éénmalig (4) 
• Chlamydia, Niet-gonococcen-uretritis  : Azitromycine 1g  PO 1x of Doxycycline 2x100 mg 7d 
• Trichomonas of behandeling PID  : Metronidazole 2g PO éénmalig. 
• Syphilis      : Doxycycline 200 mg pendant 7 jours + Penicilline  

  50.000 IE/kg tot adulte dosis 2,4 milj IE IM (2) 
HIV profylaxie: 
Binnen 72 uur opstarten en één maand verder zetten : Lamivudine 150 2dd en Zidovudine 250 2dd (2, 7)  
Bij hoog risico: neem contact op met een AIDS-referentiecentrum http://www.sensoa.be/2_6_5_1.php.  
 

V. FOLLOW-UP (assure follow-up) : 
HCG   : als niet anticonceptief beschermd na 2 weken en 1 maand  
Soa’s   :  hertest na 2 weken (2) en 1 maand (9) 
Hepatitis   :  B als niet gevaccineerd en C: direct na het gebeuren en in 6 weken (2 ,9 ,10) 
Hiv-test  :  hertest na 6 weken, 3 maand en 6 maand (2,9,10) 
Syphilis   :  hertest na 3 maand en 6 maand (2,9). 
 
De psychologische gevolgen van seksueel geweld vergen actieve opvolging (3) 


