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Iedereen die verliefd kan worden, kan 

slachtoffer worden van een loverboy. 

Toch is er sprake van een risicogroep. 

Kwetsbare jongeren die gemakkelijk 

beïnvloedbaar zijn, zijn gevoelig voor 

(onverwachte) aandacht. Vaak zijn dit 

jongeren met een laag zelfbeeld en 

een problematische achtergrond, zoals 

een gebroken gezinssituatie, (seksueel) 

misbruik of (emotionele) verwaarlozing. 

Maar ook een ingrijpende gebeurtenis, 

zoals het overlijden van een ouder, 

maakt iemand kwetsbaar.

Risicofactoren m.b.t. slachtofferschap:

•  Leeftijd: een kwart is minderjarig, de 

helft tussen 18 en 23 jaar. 17-jarigen zijn 

aantrekkelijk, zij kunnen vanaf 18 jaar 

werken in de vergunde prostitutie.

•  Jongeren met heftig pubergedrag: 

conflicten met ouders, het zoeken naar 

de eigen identiteit en het verleggen 

van grenzen.

•  Jongeren met een verstandelijke 

beperking zijn gemakkelijk te 

beïnvloeden en manipuleren, kunnen 

risico’s moeilijk inschatten en overzien 

de situatie niet goed.

•  Achtergrond: jongeren uit streng 

religieuze gezinnen krijgen vaak veel 

beperkingen opgelegd, waardoor ze 

minder goed eigen grenzen kunnen 

bepalen. Meisjes uit een eercultuur zijn 

gemakkelijk te chanteren.

•  Problematisch gezin: 

echtscheidingsproblematiek, 

verslavingsproblematiek, huiselijk 

geweld, seksueel misbruik, 

verwaarlozing.

Signalen slachtoffers loverboys
Signalen die erop kunnen wijzen dat een 

meisje zich in de gevarenzone begeeft: 

Uiterlijk 

•  Verandering in kleding en make-up 

•  Ziet er plotseling uitdagend (sexy) uit

•  Ziet er uiterst verzorgd uit of juist 

verwaarloosd

•  Is moe en vermagert

•  Vertoont psychosomatische klachten

•  Zelfverwonding

Innerlijk

•  Lage zelfwaardering 

•  Negatief zelfbeeld 

•  Beperkte identiteit

•  Onderschat of overschat zichzelf 

•  Somber, depressief, suïcidaal

•  Snel beïnvloedbaar, naïef

•  Sterk wisselende emoties (huilen, 

woede)

•  Weinig, vlakke emoties

•  Durft of kan geen grenzen aangeven 

•  Stil, gesloten

•  Heeft heel veel aandacht nodig

•  Ongewoon angstig voor geweld

Loverboys

‘Loverboys’ zijn moderne pooiers die 

proberen meiden de prostitutie of 

criminaliteit in te lokken. Tegenwoordig 

kan dat proces razendsnel gaan. Al 

tijdens een eerste date kan een meisje 

worden gedrogeerd en verkracht. 

Door de dreiging om gemaakte foto’s 

en filmpjes openbaar te maken zit 

een meisje onmiddellijk klem. Ook de 

dreiging met verder geweld naar het 

meisje of haar familie maakt het meisje 

een gewillig slachtoffer voor prostitu-

tie en criminele activiteiten. De oude 

werkwijze komt ook nog voor: geleide-

lijk inpalmen door veel aandacht,  

cadeaus en mooie beloftes. Na een 

wig te hebben gedreven tussen het 

meisje en haar omgeving verandert 

de houding van de loverboy. Vanwe-

ge schulden of geldgebrek vraagt hij 

het meisje tegen betaling naar bed 

te gaan met anderen. Vaak wordt het 

meisje aangezet tot gebruik van drugs 

of alcohol en belandt uiteindelijk in de 

prostitutie.
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Gedrag en houding ten opzichte van 

anderen 

•  Isoleert zich van familie, vrienden

•  Is blind verliefd

•  Afhankelijk, slaafs t.o.v. vriend, die erg 

controlerend kan zijn

•  Weinig binding met thuis (ruzies) 

•  Heeft opeens afwijkende normen 

•  Opstandig, niet aanspreekbaar

•  Is ontoegankelijk, liegt en bedriegt

•  Benoemt geheimen die ze niet kan 

vertellen

•  Veel nieuwe contacten 

•  Gaat veel uit, hangt veel rond

•  Omgang met personen die actief zijn in 

prostitutie, criminaliteit

Social media

•  Verliest telefoon(s) geen moment uit 

oog

•  Voortdurend in contact met onbekende 

personen

•  Seksueel uitdagende foto’s, films op 

internet

•  Wordt gechanteerd met foto’s en 

filmpjes

•  Wordt aangeboden op sekssites

•  Schulden

Algemeen gedrag

•  Heeft veel geld/dure spullen 

•  Trekt zich terug 

•  Te vrolijk, aangepast gedrag 

•  Laat thuis, blijft ’s nachts weg

•  Slecht slapen

•  Wegloopgedrag 

•  Drugs- en/of drankmisbruik 

•  Kan niet zelf beslissen

•  Verlies ID

School

•  Spijbelt, verzuimt

•  Slechte concentratie, leerprestaties

•  Valt uit op school

•  Vertoont negatief gedrag

Seksueel gebied 

•  Uitdagend seksueel getint gedrag

•  Opvallende interesse voor seks 

•  Extreem open of gesloten over seks

•  Angst, afkeer voor lichamelijk contact 

•  Vermijdt, projecteert onderwerp 

prostitutie

Lichamelijke signalen 

•  Buikpijn 

•  Pijn/bloed aan anus, vagina 

•  Pijn in bovenbenen 

•  Eetproblemen 

•  Seksueel overdraagbare aandoeningen, 

zwangerschap 

•  Kenmerken fysieke mishandeling

Wat te doen
Slachtoffers laten vaak wel merken dat 

er iets aan de hand is. Probeer om het 

vertrouwen van het meisje te winnen 

en met haar te praten. Zonder oordeel, 

zonder verwijten. 

•  Vraag niet meteen het hemd van het lijf. 

•  Wil een meisje niet praten, probeer een 

vervolgafspraak te maken. 

•  Kraak de vriend niet af, toon juist 

interesse.

•  Geef het meisje de ruimte om zelf 

keuzes te maken.

•  Probeer frequent contact te houden.

•  Laat merken dat ze zich niet hoeft te 

schamen. 

•  Stimuleer het meisje om hulp te 

zoeken. 

•  Voorkom isolatie: zoek zo snel mogelijk 

samenwerking met familie, bekende 

vrienden. Zorg voor gezamenlijke 

positieve activiteiten. 

•  Stel een veiligheidsplan op.

•  Zorg voor een terugkeerplek, liefst 

thuis, een veilige haven waar het meisje 

zich altijd welkom voelt.

•  Schakel bij ernstige zorgsignalen direct 

Veilig Thuis in om de risico’s mee in te 

schatten (denk aan EER), samen een 

plan van aanpak maken.

•  Bij een vermoeden dat het slachtoffer 

in acuut gevaar verkeert: schakel direct 

de politie in. 

•  Denk aan medische zorg (huisarts, 

GGD, ziekenhuis).

Als blijkt dat het meisje al in de 

prostitutie werkt en uitgebuit wordt 

door haar loverboy, dan is het vaak 

lastig om met haar te communiceren. 

Probeer altijd, ook in deze situatie, 

contact met haar te houden. Laat 

haar weten dat de weg terug open 

ligt, en stimuleer haar om hulp te 

zoeken. Denk hierbij onder andere aan 

prostitutie maatschappelijk werk.
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Wanneer is het grensover
schrijdend gedrag?
Wanneer gaan jongeren over de grens 

en wanneer is er sprake van zwaar 

grensoverschrijdend gedrag? Zes  

vragen als leidraad.

1.  Vinden ze het allebei oké, hebben ze 

toestemming gegeven?

2.  Is het vrijwillig? 

 

3.  Zijn de betrokken jongeren gelijk-

waardig qua leeftijd en populariteit?

4.  Past het gedrag bij de ontwikkelings-

fase waarin ze zitten? Kijk bij “weet 

u wat ze doen” wat de seksuele 

ontwikkelingsfasen van jongeren zijn.

5.  Past het gedrag binnen de context?

6.  Staat respect voorop? Is het gedrag 

niet beschadigend of vernederend 

voor de jongere?

Als je één van deze vragen met ‘nee’ 

beantwoordt, kan er sprake zijn van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Let bovendien goed op wat er gebeurt. 

Verdriet, depressie, teruggetrokken 

gedrag, expliciet seksueel wervend 

gedrag, eet- of alcoholverslaving kan een 

teken zijn dat er iets aan de hand is.

Wat te doen
Grensoverschrijdend gedrag kan voor 

onveilige situaties zorgen en kan zelfs de 

ontwikkeling van een jongere bedreigen. 

Licht of zwaar grensoverschrijdend 

gedrag vraagt om ingrijpen. De 

uitdaging voor ouders en professionals 

bestaat uit het alert en genuanceerd 

reageren. Niet wegkijken maar contact 

maken en grenzen aangeven. Vraag of er 

iets aan de hand is en geef aan dat je je 

zorgen maakt. Vertel dat je wel eens wat 

hoort over grensoverschrijdend gedrag. 

Zo is het voor de jongere makkelijker om 

erover te beginnen.

Belangrijk: veroordeel en bestraf 
de jongere niet, maar geef 
aan hoe hij/zij het gedrag kan 
veranderen. 

Hoe voorkom je grens
overschrijdend gedrag?
Als jongeren duidelijk aangeven 

wat ze wel of niet willen, kan veel 

grensoverschrijdend gedrag – zoals 

aandringen, zeuren, boos worden – 

worden voorkomen. Vaak gaat het mis 

in de seksuele interactie tussen jongens 

en meisjes. Er lijkt sprake te zijn van 

verwarring, verschillende verwachtingen 

en misinterpretaties. 

Er zijn goede manieren om jongeren te 

beschermen tegen grensoverschrijdend 

gedrag. Jongeren die weerbaar zijn, 

komen minder snel in lastige situaties 

terecht. Weerbaar maken kan door 

informatie te geven in een veilige 

omgeving. Seksuele vorming dus. 

Vergeet de jongens niet
Volwassenen maken zich vaak veel meer 

zorgen om meisjes dan om jongens. 

Maar ook jongens kunnen slachtoffer 

worden, bijvoorbeeld door groepsdruk. 

Meisjes schenden de grenzen van 

jongens door opdringerig te zijn en geen 

‘nee’ te accepteren. Sommige jongens 

zijn zoekend in hun seksuele geaardheid. 

Ga dus ook met hen in gesprek over hun 

liefdesleven.

Bij een vermoeden van loverboys of 

overschrijdend seksueel gedrag is het 

erg belangrijk dat er snel en doel gericht  

wordt gehandeld. Veilig Thuis kan 

hierin adviseren en ondersteunen, 

benodigde hulp organiseren en waar 

nodig de regie voeren. 

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar  

hebben vaak te maken met grens-

over schrijdend seksueel gedrag. Van 

de meisjes heeft 84 procent ermee te 

maken, bij de jongens is dat 66 procent. 

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. Bij seksuele 

ervaringen zonder fysiek contact wordt 

iemand ongevraagd geconfronteerd 

met seksuele opmerkingen, seksuele 

bewegingen of masturberen voor een 

webcam. Ook het toegestuurd krijgen 

van porno valt daaronder. 

Jongens vertonen het vaakst zelf 

grensoverschrijdend gedrag. Lager 

opgeleide jongeren overschrijden vaker 

de grenzen van anderen waarbij geen 

sprake is van fysiek contact. Hoger 

opgeleide jongeren doen dat vaker als 

er sprake is van seksuele ervaringen 

met fysiek contact. 
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Hoe kan ik een Veilig Thuis organisatie vinden in mijn buurt?

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is te bereiken via het 

landelijke telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis). Na het inspreken van gemeente/

woonplaats word je direct doorverbonden met Veilig Thuis in je eigen regio. Veilig Thuis 

is altijd bereikbaar (7 dagen per week, 24 uur per dag). Je kunt ook op de website kijken: 

www.veiligthuiswestbrabant.nl.
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Een Veilig Thuis.
Daar maak je je toch sterk voor?
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