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Binnen 24 uur werd er 500.000 keer getwitterd
over #MeToo en meer dan 600.000 mensen
spraken erover op Facebook.

Ohlheiser, 2017 



Nederland #ikook
Franstalig Canada #MoiAussi
China #我也是
Frankrijk #BalanceTonPorc
Italië #QuellaVoltaChe
Israël גםאנחנו#

Spanje #YoTambién
Vietnam #TôiCũngVậy
Zuid-Korea #나도





Hoe werkt #metoo?

Het feit dat de mensen om je heen hetzelfde hebben 
meegemaakt, geeft moed om jezelf kwetsbaar op te 
stellen.



Brené Brown ‘Listening to shame’
TED TALK 2012



“If you put shame in a Petri dish, it needs three things to 

grow exponentially: secrecy, silence and judgment. If you 

put the same amount of shame in a Petri dish and douse it 

with empathy, it can't survive. The two most powerful 

words when we're in struggle: me too”.



Positieve effecten #metoo

• seksueel geweld op publieke en politieke agenda
• meer reflectie op eigen gedrag
• maatschappelijk draagvlak om geweld af te keuren 
• meer gendergelijkheid
• minder taboe





To tell or not to tell?

Slachtoffers die langer dan 1 maand wachten met 
onthullen hebben meer kans op PTSS en depressie dan
mensen die binnen 1 maand onthullen.

Ruggiero et al., 2004; Broman-Fulks et al., 2007; Ullman, 2007





Slachtofferhulp Nederland





Politie

“Nadrukkelijk geen stijging van het aantal 
meldingen en het aantal aangiftes door #metoo”.  

NRC, 16 november 2017





De jacht op mijn verkrachter…. omdat de politie faalde 







“Ik heb geen toename in het aantal cliënten met 
zulke vragen gemerkt en slechts een paar cliënten 
hebben #metoo überhaupt genoemd. Het zou best 
kunnen dat er regionale verschillen zijn: Ik vermoed 
dat men hier, op het platteland, minder 
mediagevoelig is”.



“Ik merk dat er een toename is sinds #Metoo, en dat 
seksueel misbruik vaker expliciet genoemd wordt in 
de verwijsbrief. Van de cliënten krijg ik te horen dat 
het zorgt voor een toename aan triggers en 
herbelevingen omdat het voortdurend in de 
krant/tv/social media genoemd wordt.”.



“Mijn cliënte zei dat het voelde als een 
‘commercialisering’ van misbruik: alsof je waarde 
stijgt als je ook me too kan zeggen. Ze zei zelfs dat het 
voelde als een hype zoals quinoa of superfoods”.



“Een cliënte die verkracht is en middenin het 
EMDR-proces zat, werd er boos van. Bij haar had 
het meer te maken met dat ze geconfronteerd 
werd met hoeveel mannen misbruik maken van 
vrouwen. Het versterkte haar wantrouwen naar 
mannen”. 



“Ik merk wel dat het slachtoffers die al in 
behandeling waren goed heeft gedaan: ze voelen 
zich meer erkend en minder alleen of anders dan 
anderen”.



“Voor velen was het steeds een trigger. Bij 
anderen was het moeilijk omdat bijv
handtastelijkheden niet goed vergeleken 
konden worden met jarenlang misbruik. Bij 
weer anderen was er een positieve reactie, 
omdat alle daders gepakt moeten worden en er 
hopelijk een cultuur ontstaat dat het niet of veel 
minder gebeurt”.



“Een patiënte had een brief aan haar misbruiker op Facebook 
gezet en gedichten. De reacties kwamen vooral van anderen 
die hetzelfde hadden meegemaakt en hadden op haar een 
ontregelend effect. Sommige reacties waren echt negatief, 
afwijzend en zelfs beschuldigend. Patiënte heeft erg 
geworsteld met haar behoefte aan erkenning. Ik vond het 
heel kwetsbaar via dit medium en vond het moeilijk dat 
mensen zichzelf daarna zo weinig kunnen beschermen”. 



“Ik vond #metoo ook frustrerend omdat het mij nog altijd 
niet is gelukt er hardop over te spreken. Het voelde soms 
alsof het heel normaal is om als slachtoffer de schuld en 
schaamte aan de kant te kunnen schuiven en open te zijn 
over hun ervaringen, terwijl dat voor mij (en wellicht vele 
anderen) onmogelijk lijkt. Daardoor kreeg ik soms het 
gevoel alsof ik me aanstel, en dat de media mensen een 
beeld laat zien van allerlei sterke vrouwen die hardop 
spreken, waardoor men mij misschien gaat zien als 
zwakker”. 



Negatieve effecten #metoo

• triggers
• doet afbreuk aan ernstigere incidenten
• naming en shaming van ‘daders’ 
• #metoo moe
• gemopper over onduidelijkheid van grenzen 



Van plan seks te hebben in Zweden? Eerst even via 
een app vastleggen wat je wel en niet wil



“Het wordt zo groot ….”

Nee het wordt niet groot, mensen, 
het is groot.



Webb et al. (2017) in The Lancet Public Health



Psychische impact

• Seksueel geweld, met name verkrachting, hoogste risico op 
PTSS vergeleken met andere trauma types

• Misbruikte kinderen hebben 10 x meer risico op diagnose 
psychotische stoornis dan algemene populatie

• Misbruikte kinderen hebben als volwassene meer risico op 
angst-, stemmings- en verslavingsproblemen dan algemene
populatie

Bourgeois et al, 2018; Kessler et al 2017; Fergusson, McLeod & Horwood, 2013



Afhankelijk van het type misbruik variëren de meerkosten 

van 869 tot 2893 euro per misbruikt persoon per jaar



Omvang

22% van de vrouwen en 6% van de mannen in Nederland 
heeft ervaring met manuele, orale, vaginale of anale seks 
tegen de wil en/of gedwongen seks

Rutgers onderzoek Seksuele gezondheid, 2017



Toch iets positiefs! 

• Jongeren beginnen later aan seks 

• Meer seksueel plezier jongens en meisjes

• Lichte daling in meemaken seksueel geweld

Rutgers onderzoek Seks onder je 25e, De Graaf et al., 2017



You’re online!



• Social media wordt nergens zoveel gebruikt als in Nederland 

• 99% van de 12-15 jarigen heeft een mobiel 

• 90% van de 12-25 jarigen is dagelijks online

• 1/3e van jongeren gebruikte het afgelopen jaar een dating app 

Livingstone et al., 2011; CBS, 2017; De Graaf et al., 2017
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Online seksuele intimidatie

• Sexting

• Wraakporno

• Sextortion

• Grooming

• Online verspreiden van seksueel geweld beelden

• Identiteitshack



Sexting
bezit en doorsturen/verspreiden van een naaktafbeelding 
van een minderjarige is strafbaar omdat het beschouwd 
wordt als kinderporno (art. 240b Sr.)





Wie lopen risico?

• Lager opgeleide jongeren 

• Jongeren met negatieve jeugdervaringen

• Jongeren met een verstandelijke beperking

• Jongeren in residentiële setting

De Graaf et al., 2017



Psychische impact

De gevolgen van online geplaatste seksbeelden kunnen voor 
slachtoffers net zo ernstig zijn als bij offline seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.

Lenhart, Ybarra & Price-Feeney, 2016; Mitchell, Ybarra & Finkelhor, 2007; Van 
Royen, Poels & Vandebosch, 2016, Gracia, 2014; Suarez, & Gadalla, 2010



Implicaties voor behandelaars 

• Vraag naar gebruik en ervaring met social media

• Relatie tussen klachten en online seksuele intimidatie?

• Toepassing EMDR op beladen beelden

Knipschild & Bicanic, 2017 EMDR Magazine nummer 14







Onderzoek Rutgers, 2017

• 6% van de mannen heeft seksueel geweld 
meegemaakt

• in 15% van de gevallen was de dader een vrouw





“Seks is toch lekker voor mannen?”

• ‘lucky boy’

• De gevolgen voor mannen worden onderschat

Studzinska & Hilton, 2017; Peterson et al., 2011 



“Mannen kunnen niet verkracht worden”

• Definitie van verkrachting wordt vaak beschreven als 
‘vaginale penetratie’

• Gedwongen penetratie wordt onder de Nederlandse 
strafwetgeving niet gekwalificeerd als verkrachting 

Peterson, Voller, Polusny & Murdoch, 2011 





Schuld

• Mannen worden er vaker op afgerekend dat ze niet 
hebben teruggevochten. 

• Van mannen wordt meer verwacht dat ze assertief zijn en 
zich kunnen verzetten. 

Davies & Rogers, 2006



Schaamte

• Mannen zwijgen vaker dan vrouwen

• Slechts 1% van de misbruikte mannen zoekt hulp

Rutgers, 2017





Hantering van herinneringen

II 7.1
De psychotherapeut dient zich er steeds van bewust te zijn 
dat de in een psychotherapeutisch contact opkomende 
herinneringen wel mogelijkerwijs maar niet 
noodzakelijkerwijs een accurate weergave van de 
werkelijkheid vormen.

Beroepscode voor Psychotherapeuten (2018) 









Hantering van herinneringen

II 7.2
De psychotherapeut dient cliënten over deze differentiatie in 
voorkomende gevallen te informeren. Dit is bij uitstek van 
belang als door de cliënt juridische betekenis wordt 
toegekend aan de omstandigheden waarnaar de 
herinneringen verwijzen, en de cliënt voornemens is of lijkt te 
zijn om activiteiten te ondernemen op basis van deze 
betekenisverlening.



Damage control

Een cliënt die juridische gevolgen wil verbinden aan hetgeen 
zich in de therapie voordoet als hervonden herinneringen, 
kan zichzelf daarmee benadelen als hij/zij ten onrechte een 
werkelijkheidskarakter toekent aan die herinneringen. Het is 
onze taak zijn om cliënten op dat risico te wijzen. 



Voorwaarden voor goede zorg

I 4.2.1
De door de psychotherapeut gehanteerde 
psychotherapeutische methoden zijn gebaseerd op de 
actuele stand van de wetenschap en praktijk en consensus in 
de beroepsgroep betreffende diagnostiek en behandeling. 

De psychotherapeut gaat daarbij in beginsel uit van de voor 
de beroepsgroep geldende ggz-richtlijnen. ‘In beginsel’ 
betekent in dit verband dat het afwijken van een richtlijn 
moet kunnen worden beargumenteerd: ‘comply or explain’. 
De afwegingen worden vastgelegd in het dossier. 



PTSS

EMDR

Cognitieve gedragstherapie



“Of EMDR therapie elementen bevat die het ontstaan van 
nieuwe – onjuiste – herinneringen bevordert, is nog niet 
duidelijk. EMDR therapeuten doen er verstandig aan de 
beroepscode van de NVP daaromtrent ter harte te 
nemen”. 

Wessel, Raymaekers, Nierop, van den Eshof, Otgaar & Jelicic, 2017 

Uit: Hervonden herinneringen





“Het is zorgelijk dat sommige therapeuten EMDR ook inzetten 
bij volwassenen of oudere kinderen om een trauma uit hun pre-
verbale periode te behandelen met de story-telling-methode.
Aspecten van deze methode zouden nog weleens een goede 
voedingsbodem voor het ontstaan van pseudoherinneringen 
kunnen vormen. Het is niet bekend in hoeverre dat voorkomt 
en hoe problematisch dat is”.




