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Adolescenten anno 2018: wat hebben ze, wat 
doen ze ermee, hoe komen ze ermee in de 
problemen.

Adolescenten met een GGZ-problematiek: extra 
kwetsbaar online? 

Seksualiteit en seksuele ontwikkeling online 

Seksueel online wangedrag

Diagnostiek 

Behandeling 

Opdrachten 



Inleiding: digibeet of digibesitas?

Wie heeft afspraken met z’n jongeren rond 
multimediagebruik?

Wat is:

Snapchat

Sextortion

Tor

Blue Whale Challenge



Q&A 1

Heeft uw kind/adolescent een smartphone?



-12-jarigen



-12-jarigen



Cijfers MM gebruik -12



+12



Sociale media +12



Sociale media adolescenten



sekseverschillen



Chatten-berichten





Sociale 
mediagebruik

Facebook



Instagram



Youtube



Snapchat



Q&A

Wie heeft er thuis expliciete regels over 
multimediagebruik? 



Digitale balans

46% gelden er thuis regels over MM:

Spelletjes en filmpjes na huiswerk

36% regels over hoe lang

22% regels over waar

21% regels over wat

Doel = voorkomen dat ze er teveel op zitten

(73% van ouders vs 61% van kinderen)

15% vd ouders houdt zich aan de regels.

Wordt vaak niet over gepraat:  31% zoekt kind 
initiatief, 18% ouders

36% is al eens boos geworden omdat ze moeten 
stoppen



Q&A

Jongeren met een kinderpsychiatrische diagnose 
zitten beter niet op sociale media.



Psychiatrie en sociale media



Psychiatrie en sociale media

Wie is at risk om met sociale media in de 
problemen te komen? 

In studies geen eenduidig antwoord

Voordelen:

Gamers hebben betere focus en volgehouden aandacht

Gamers hebben beter ruimtelijk inzicht  robotchirurgie

Gamers hebben online sociaal netwerk door hun spel

Nadelen

Slaaptekort

Gevaren door tekort aan toezicht: slachtoffer van 
cyberpesten, online groominggedrag, fout beeld van 
seksualiteit obv pornografie, 

Pro-ANA-websites, suicide-chatbox



Psychiatrie en sociale media

Maar: Internet addiction  DMS 5



Gaming addiction?



Gaming Addiction?

Associatie met

Verminderde 
schoolprestaties

Verminderde offline 
sociale contacten

Toename 
depressieve 
gevoelens

Eenzaamheid

Negatief zelfbeeld



Psychiatrie en sociale media

Oorzakelijk 
verband? 

Geen bewijs dat dit 
schadelijk is voor 
hersenontwikkeling 
hoewel…



Facebook verslaving even erg als 
cocaineverslaving (2014 O. Turel)

Zelfde 
hersenafwijkingen 
 craving, steeds 

meer willen, 

 maar wel nog 

“stop”knop



Psychiatrie en Sociale media

Internet = deel van de realiteit

Verkeersveiligheid  zijn er regels

Sociale weerbaarheid  mediawijsheid

Gezonde paranoia

Zijn hulpverleners zich hier bewust van? 

Omgang met sociale media in behandelplan?

Kennis van hulpverleners over multimedia

Regels over sociale media in leefgroepen

Privacy vs. bescherming vs. opvoeden



Toch alert blijven

Sociaal 
mediagebruik 
bevragen

Beleid binnen 
hulpverlening 
ontwikkelen

Monitor gebruik

Voed op en beperk 
indien nodig



Seksualiteit online!?



Seksualiteit en seksuele 
ontwikkeling op het internet

Voordelen 

Educatieve informatie omtrent seksuele gezondheid 

Forum voor bepaalde seksuele subculturen 

Seksueel experimenteren 

Vooroordelen wegwerken

Nadelen 

Verandering in de seksuele attitude (sneller 
seksuele contacten aangaan)

Geconfronteerd worden met expliciete seksuele 
beelden 

Vertekend beeld over seksualiteit 





Seksueel online (wan)gedrag

Juridisch kader 

Kinderpornografie 

Online grooming 

Voyeurisme 

Wraakporno  

Sexting en sextortion 

Vlaggensysteem



Het versturen en ontvangen van zelfgemaakte, 
seksueel getinte foto’s via het internet of de 
mobiele telefoon 

Wettelijk kader

het zonder toestemming of buiten het medeweten

tonen, toegankelijk maken of verspreiden 

van een beeld- of geluidsopname

van een ontblote persoon of een persoon die een 
expliciete seksuele daad stelt strafbaar stelt, 

ook al heeft die persoon ingestemd met het maken 
van de opname (art. 377/1 Sw)

Sexting



Prevalentie sexting

Prevalentie cijfers verschillen van studie tot 
studie: 

Internationaal onderzoek

14,8% heeft een sexting verstuurd

27,4% heeft een sexting ontvangen 

8,4% heeft foto doorgestuurd zonder hun toestemming

Vlaams onderzoek (apenstaartjaren) 

12% heeft in de afgelopen twee maand een seksueel 
getinte foto van zichzelf gemaakt en verstuurd

lichte stijging ten opzichte van het vorig onderzoek (8%)

Het nog steeds om een minderheid van de jongeren

Bij 25% werd de privacy geschonden na het versturen van 
een sext

Prevalentie van sexting neemt toe met de leeftijd



Sexting

Oudere adolescenten > jongere tieners

Motieven:

Romantische relatie  seksuele interesses te uiten 

Offline seksuele contacten

Alternatief voor seksuele contacten (jongeren met 
religieuze overtuigingen) 

Grap, plezier, waarheid/durven/doen

Groepsdruk: Relaties aangaan  druk door partner

Snapchat 

Kan een normaal onderdeel vormen van het 
ontwikkelingsproces van adolescenten 



Normatieve lijst (Sensoa, 2018)

https://www.seksuelevorming.be/sites/default/fil
es/digitaal_materiaal/uitgebreide-normatieve-
lijst_0.pdf

https://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/uitgebreide-normatieve-lijst_0.pdf


Normatieve lijst: Jongeren (15 tot 
17 jaar)

Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag 
Flirten op het internet en over seks chatten 
met leeftijdsgenoten. Uit Nederlands 
onderzoek blijkt een overgrote meerderheid 
van de actief internettende jongeren (12-25 
jaar) het afgelopen jaar wel eens geflirt heeft 
op het net: 82% van de jongens en 73% van 
de meisjes. Verder blijkt uit dit onderzoek dat 
10% van de jongens en 5% van de meisjes 
het afgelopen jaar seks had gehad op of via 
het internet. 57% van de jongens en 42% 
van de meisjes heeft in het afgelopen jaar 
een afspraakje ‘in real life’ gehad met iemand 
die ze op internet hadden ontmoet. Wanneer 
jongeren iets seksueels doen voor de 
webcam, doen ze dit over het algemeen 
omdat ze het zelf leuk, spannend of 
opwindend vinden. Toch zijn er grote 
verschillen tussen jongens en meisjes: 62% 
van de meisjes vindt het niet leuk om een 
seksueel getinte vraag te krijgen, tegenover 
13% van de jongens. 83% van de meisjes die 
wel eens een verzoek krijgen om seksuele 
handelingen te verrichten voor de webcam 
vindt dit vervelend, tegenover 28% van de 
jongens (De Graaf & Vanwesenbeeck, 2006).

Cyberseks met een 
onbekende hebben (via 
webcam). 
Een afspraak om seks te 
hebben ‘in real life’ met 
iemand op internet 
ontmoet, zonder anderen 
in te lichten of de juiste 
plek door te geven.

Cybersekssessie 
ongevraagd
opnemen. Seksueel 
expliciete bedreigingen (ook 
schriftelijk en online)
Het verleiden van jongere 
kinderen (iemand met geld, 
giften, overwicht of 
misleiding overhalen tot 
seks).

Cybersekssessie 
ongevraagd verspreiden.



Risico’s verbonden aan sexting

Longitudinale studies: 

Verband tussen sexting en offline seksueel contact

Niet meer geneigd dan anderen om seksueel 
risicogedrag te vertonen (alcohol, drugs, seks 
zonder condoom)

Crosssectioneel onderzoek

Verband tussen sexting en seksueel risicogedrag 
(gebruik van alcohol, sigaretten of marihuana)

Impulsiever, nood aan sensatie 

Geen eenduidige resulaten over het verband 
tussen sexting en psychologische gezondheid 



Risico’s verbonden aan sexting

Verspreiden op het internet, chatboxen, sociale 
media… 

Slachtoffer van pesterijen en reputatieschade 

Sextortion

seksuele afpersing via internet 

Jongeren overtuigen om intieme beelden van 
zichzelf door te sturen

waarna de afpersers dreigen de beelden te 
verspreiden als het slachtoffer niet met geld over 
de brug komt. 

afpersing en oplichting 



Pornogebruik bij minderjarige 

Jongens > meisjes 

Oudere adolecenten 

Bewust pornogebruik: 8% - 26% 

Interesse in informatie rond seksualiteit 

Seksuele opwinding

Nieuwsgierigheid 

Delinquent gedrag, gedragsproblemen, 
middelenmisbruik

Onbewust pornogebruik: 25% - 75% 

Spam, Email, Pop-up, dubbelzinnige termen

Depressieve kenmerken, slachtofferschap 
pesterijen



Pornogebruik bij jeugdige 
zedendelinquenten

Onderzoek Burton, Leibowitz & howard (2010) bij 
jeugdige zedendelinquenten (hands-off)

1/3 blootgesteld aan porno in de kindertijd 

2/3 blootgesteld aan porno in de adolescentie 

5% – 12% blootgesteld aan kinderporno en 
gewelddadige porno 

Conventionele pornografie bij jeuddige 
zedendelinquenten 

Prevalentie 42% - 97% 



Pornogebruik bij jeugdige 
zedendelinquenten

Emerick & Dutton (1993)

27% 

Recente studies: Zolondek et al. (2001),Alexy et 
al. (2009), Carpentier et al. (2011)

32% tot 52% 

Pornogebruik stijgt

voorzichtig interpreteren omwille van de beperkte 
onderzoeksgegevens en methodieken 



Pornogebruik bij jeugdige 
zedendelinquenten

Internetpornografie versus hands-on 
zedendelicten

Seto & Lalumiere (2010) en Burton et al. (2010)

blootstelling aan internet pornografie komt vaker 
voor bij seksuele delinquenten in vergelijking met 
niet seksuele delinquenten 

Beperkt onderzoek om te concluderen dat er een 
causaal verband bestaat tussen 
internetpornografie en hands-on zedendelicten 



Kinderpornografisch 
beeldmateriaal bij minderjarigen 

Internationaal onderzoek

3% - 14% minderjarige daders 

Vergelijksonderzoek tussen hands-on en hands-
off delicten

Mannelijke daders, caucasian, emotionele 
mishandeling, cognitieve distorties 

↓ Gezondsheidsproblemen, gedragsproblemen, 

leerproblemen of beperkingen, contacten met 
jeugdzorg



Kinderpornografisch 
beeldmateriaal bij minderjarigen 

Beperkte voorgeschiedenis van seksuele- en niet 
seksuele delicten

Beperkte slachtofferschap betreffende fysiek- en 
seksueel geweld

Stabiele gezinscontext 

Emotionele eenzaamheid 

Lage recidive risico (Aebi et al., 2013)

0 - 400 beelden dowloaden 

Langere periode en frequenter beelden 
downloaden (i.v.g. dierenporno)



Online grooming bij minderjarigen

Onderzoek is gericht naar volwassen 
zedendelinquenten en slachtofferschap van online 
grooming 

Geen onderzoeksresultaten 

Finkelhor et al. (2000)

48%



Diagnostische
instrumenten



Diagnostische instrumenten

Er bestaan geen richtlijnen of Nederlandstalige 
intstrumenten specifiek gericht op seksueel 
online wangedrag 

Quayle (2007)

How many images were accessed and where were 
the images accessed?

Have images been exchanged with other internet 
users?

Have images been created through scanning or 
digital camera? 

Boonmann (2014)

Aandacht schenken aan online (seksueel) 
intergebruik 



Diagnostische instrumenten

Instrumenten om (seksueel) 
internetgebruik in kaart te brengen:

Chen Internet Addiction Scale (adolescenten) 

The Internet Usage Scale for Sexual Purposes-
Modified (Velezmoro, Negy, & Livia, 2012)

Beperkte psychometrische eigenschappen

Meeste instrumenten zijn niet 
gestandaardiseerd op adolescenten 

Engelstalige vragenlijsten 



Diagnostische instrumenten UKJA

Seksuele anamnese 

Seksuele voorlichting en praten over seks

Hoe ben je aan je informatie gekregen m.b.t. seksualiteit?

Seksuele ervaringen offline en online

Heb je ook seksueel getinte gesprekken op het internet 
gevoerd?

Seks en relaties 

Heb je ooit iemand ontmoet via het internet?

Porno  

Heb je ooit naar porno gekeken op het internet? 

Internetgebruik

Seksueel grensoverschrijdend gedrag online



Diagnostische instrumenten UKJA: 
Internetgebruik



Diagnostische instrumenten UKJA: 
seksueel online wangedrag 



Diagnostische instrumenten: 
risicotaxatie

Risicotaxatie-instrumenten: J-SOAP-D 

Schaal 1: seksuele drang/preoccupatie

eerdere en huidige meldingen/aangiften van seksuele 
delicten (hands-on en hands-off)

seksuele behoeften en seksuele preoccupatie (bv. 
kinderporno)

mate van planning (bv. online grooming)

Schaal 4: persoonlijke en maatschappelijke 
stabiliteit

omgang met/beheersing van seksuele behoeften



Implicaties voor dadertherapie



Behandelprogramma seksueel 
online (wan) gedrag bij 
adolescenten 

Veilig Online (Child Focus, Clicksafe…) en 
Vlaggensysteem(Sensoa, 2010)



Veilig Online en Vlaggensysteem: 
groepstraining  

Seksuele en niet-seksuele daders

8 sessies:

sessie 1: positieve aspecten van internetgebruik

sessie 2: psycho-educatie

sessie 3: sociale media

sessie 4: risico’s internetgebruik

sessie 5-8: vlaggensysteem



Sessie 1:positieve aspecten van 
internetgebruik

Sessie 2: psycho-educatie

Sessie 3: sociale media Sessie 4: risico’s internetgebruik



Vlaggensysteem: sessie 5-8 



Methodiek om seksueel gedrag in te schatten en 
gepast te reageren

Situatiekaarten met tekeningen

Beoordeling per situatie

Pedagogische reactie

Linken naar beleid

Vlaggensysteem (Sensoa, 2010, 
2014)
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Criteria Vlaggensysteem

Wederzijdse toestemming: Seksueel gedrag is 
alleen acceptabel als alle betrokkenen ermee 
akkoord gaan en zich prettig voelen. 
Vrijwilligheid: zelf willen, geen vorm van beloning, 
druk, dwang of manipulatie aanwezig. 
Gelijkwaardigheid: gelijkwaardige partners op vlak 
van leeftijd (leeftijdsverschil van max. 3jaar), 
kennis, intelligentie, aanzien, macht, levenservaring, 
populariteit, emotionele ontwikkelingsniveau…
Leeftijds- of ontwikkelingsadequaat: bij elke 
ontwikkelingsfase hoort seksueel gedrag dat typisch 
en dus aanvaardbaar is; 20% norm
Context: Gezond seksueel gedrag is aangepast aan 
de regels binnen een specifieke context.  
Zelfrespect: Geen fysieke, emotionele of 
psychische schade veroorzaken bij jezelf 
(vernedering, pesterijen, schaamte, schuld, 
afwijzing…); gewetensnood   





Individuele therapie: Online 
seksueel wangedrag 

Het aantal sessies is niet vooraf bepaald 

Structuur behandelprogramma:

Psycho-educatie

Strafwet 

Vlaggensysteem 

Sociale media 

Terugvalpreventie 

Zelfcontrole en zelfregulatie 

Risicosituaties 

Cognitieve distorties 

Sociale en probleemoplossende vaardgigheden 

Ouder/contextbegeleiding 



Psycho-educatie 



Vlaggensysteem 



Sociale media 

Internetbeperkingen

Internetverbod jeugdrechtbank

Internet/multimediagebruik opbouwen 

Sociale netwerksites en multimedia

Chatgesprekken controleren (facebook, whats’app)

Multimedia controleren (laptop, GSM, spelconsoles 
…)

Privacysettings

Digitale vaardigheden aanleren
Communicatie

Sociale vaardigheden 

Probleemoplossende vaardigheden



Terugvalpreventie

Motieven

Online grooming

Beperkte sociale vaardigheden

Wraak

Risicosituaties

Datingsites

Online contacten met jonge meisjes

Sociaalnetwerksites

Coping strategieën

Communiceren naar ouders en/of hulpverleners 



OPDRACHTEN WORKSHOP



Opdracht 3: beoordeel volgende situatie aan 
de hand van het vlaggensysteem

Een jongen van 15 laat zijn penis zien voor de 
webcam aan zijn vriend



Beoordeel de situatie

Wederzijdse toestemming? 

Als de beide partners elkaar kennen en er effectief 
wederzijdse toestemming is, is de situatie oké. 

Is er vrijwilligheid? 

Dit gedrag is oké als dit met wederzijdse 
toestemming gebeurt.  

Is er gelijkwaardigheid? 

Dit gedrag is oké als beide partijen gelijkwaardig 
zijn. 



Beoordeel de situatie

Past het gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling?

Het seksueel gedrag is op zich gepast voor de 
leeftijd. Jongeren maken volgens onderzoek veel 
gebruik van online communicatie.

Kan het gedrag in deze omgeving en context? 

We weten in deze situatie niet zeker wie toekijkt.

Is er zelfrespect? 

Het risico bestaat dat de andere jongen een 
opname maakt, ze hebben hierover geen afspraken 
gemaakt.



Opdracht 4: strafbaar of niet

Je bent 29 en zet naaktfoto’s van je dochter op 
het internet? 

Strafbaar of niet en waarom?

Een volwassen vrouw vraagt jou als 14-jarige te 
chatten. Zij vraagt of zij je vriend mag zijn? 

Strafbaar of niet en waarom?

Een naaktfoto van jezelf als 13-jarige opsturen 
naar een vriendje, omdat hij het vraagt?

Strafbaar of niet en waarom?

Je bent 17 en ruilt pornoprenten met een andere
verzamelaar?

Strafbaar of niet en waarom?



Behandelaars

Denk na over een multimediabeleid binnen de 
voorziening

Welke toestellen, hoeveel, netwerk, afspraken, 
grenzen, onlinepatiëntenplatform,… 

Bevraag en monitor multimediagebruik en neem 
dit op in de “huisregels”

Schaf spelmateriaal aan 

Voedt je personeel op en zorg voor experts 
binnen je team



Socialemediagenie?

Privacysettings

Jezelf googlen

Sterke wachtwoorden

Check op identiteitsfraude



Bedankt voor jullie aandacht!
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