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Niet alleen
• Ieder komt met zijn eigen bagage
• Er is bijna geen familie, klas, kerk of gemeenschap die niet 

wordt geconfronteerd met (seksueel) geweld.
• 16 % kinderen 0-12 fysiek geweld
• 5 % kinderen 0-12 seksueel geweld
• 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen wordt geconfronteerd 

met seksueel geweld

CBS, 2020





https://www.youtube.com/watch?v=IzrOD6Lp_wQ&ab_channel=MoveStories



Bespreekpunten
1. Loyaliteit, schuld en schaamte bij slachtoffer
2. Dader (iemand uit naaste kring)
3. Hoe reageren als naaste?
4. (Angst voor) impact op de omgeving
5. Vergeving
6. Geloof na misbruik



Loyaliteit, schuld en schaamte
• Bijzondere aandacht
• Macht
• Lichamelijke reactie
• Weten vs voelen
• Isolement / onthechten



Dader
90% is een bekende van het slachtoffer
90% is man
Voorziet vaak in een behoefte van het slachtoffer
Zelf vaak beschadigd
Gebrek aan mentaliserend vermogen, 
externaliseren



Hoe reageren als naaste?
Vaak is niet de ervaring maar de reactie van de 
omgeving het meest traumatiserend!
- Victim blaming (subtiel)
- Luisteren, niet oordelen, geen actie maar beschikbaar zijn
- Geen conclusies of waarheidsvinding, voordeel van de twijfel
- Creëer steun voor jezelf zodat jij er voor haar / hem kan zijn, houd je 

eigen emoties gedoseerd





(Angst voor) impact op de omgeving
• Terecht: Gezin, kerk, gemeenschap zal niet meer hetzelfde 

zijn...
• Reflex: 

• uitstoten van de zondebok
• Afsluiten zodat we verder kunnen

• Onder ogen zien, rouw 
• Ruimte voor proces: boosheid en onbegrip
• Slachtoffer bepaalt het tempo
• Systeemtherapie 



Vergeving
Even then I deny it
Can hardly believe it
Dismiss or demean it
But I know I must speak it

If I could forgive you now
Release you from all of the blame I know how
If I could forgive you now
As if saying the words will help me know how
To begin again

Help me know how to begin

Help me know how to begin again

https://www.youtube.com/watch?v=pOcfW0zv7cY



Vergeving
Vlucht naar vergeving
‘vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’ (mat. 6:12)

Niet afdwingen, actief vertragen?
1. Vertellen van het verhaal, kwaad onder ogen zien
2. Woede en rouw
3. Schuldtoewijzing, verantwoordelijkheid van de dader
4. Vergeving, loslaten
5. Verzoening? (volledige erkenning, verantwoordelijkheid nemen, 

genoegdoening)



Impact op geloof
‘doet alles meewerken ten goede’ (Rom 8:28) 

Waar was God? Wie is God?
Boosheid, verlatenheid, afwijzing, twijfel
Angst veroordeling eigen gevoelens 

Empathie: Brené Brown
https://www.youtube.com/watch?v=K3znEm8DAiI

Hij kan met ons meevoelen (Hebr. 4:15)

https://www.youtube.com/watch?v=K3znEm8DAiI
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