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ADVIES / MELDEN
Voor advies, melden en/of door- 
verwijzing naar opvang en/of andere 
hulp, bel:
• Veilig Thuis 0800 20 00

Grensoverschrijdend gedrag door 
professionals kan gemeld worden bij:
• het Landelijk Meldpunt Zorg van de 

Inspectie voor Gezondheidszorg en 
Jeugdzorg (IGJ), tel. 088 120 50 20 

Bij acuut gevaar bel 112.

ENGELSE VERTALING: 
Zie hier.

MEER INFORMATIE
Zie de bronnen.

GEBRUIK BIJ  
ELKE VORM VAN 

HUISELIJK GEWELD  
EN KINDER-

MISHANDELING  
DE MELDCODE!

a

naar overzicht

OVER WELKE VORMEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG HEBBEN WE HET?
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen – net als mensen 
zonder deze beperking - te maken krijgen met ontspoorde man-
telzorg, financiële uitbuiting, fysieke mishandeling, psychische en 
emotionele mishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
schending van mensen- en burgerlijke rechten en discriminatie. 
Zij kunnen hiermee te maken krijgen op alle mogelijke plekken. 
Leidend voor een eventuele melding is de relatie waarin pleger en 
slachtoffer tot elkaar staan, niet de locatie. Het kan gaan om kinder-
mishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-ouder-
mishandeling en eergerelateerd geweld. Met name jonge meiden 
met een (licht) verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen 
met pooierboys. 

OM WELKE DOELGROEP GAAT HET? 
Bij mensen met een verstandelijke beperking kan deze beperking 
aangeboren of niet aangeboren zijn (bijvoorbeeld Niet Aangeboren 
Hersenletsel). Mensen kunnen naast hun verstandelijke beperking 
ook nog andere beperkingen hebben. In dat geval spreken we van 
meervoudige beperking. Tot slot kan de verstandelijke beperking of 
de combinatie van beperkingen in ernst variëren. In deze factsheet 
beperken we ons tot mensen met een aangeboren verstandelijke 
beperking en wat daarover bekend is. 
Door hun beperking zijn deze mensen minder weerbaar. Ze zijn 
vaak (sterk) afhankelijk van zorg en ondersteuning, met name op 
het sociale vlak. Door hun verstandelijke beperking zijn ze min-
der goed in staat om sociale situaties goed in te schatten (EQ), is 
hun begripsvermogen minder (IQ) en kunnen ze zich verbaal vaak 
minder goed uitdrukken. Grenzen aangeven is daardoor lastig voor 
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ze. Aan de andere kant worden mensen met een verstandelijke 
beperking nogal eens overschat. Mede omdat hun beperking minder 
zichtbaar is en ze zelf hun beperking verbergen en omdat ze geen 
inzicht hebben in hun beperkingen.

FEITEN EN CIJFERS: HOE VAAK KOMT 
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VOOR?
De verhoogde kwetsbaarheid voor diverse vormen van grensover-
schrijdend gedrag wordt in een groot aantal binnen- en buitenlandse 
studies bevestigd (zie o.m. Platt et al., 2017; Van der Heijden, 2014; 
Hughes et al., 2011; Van Berlo et al., 2011; Wissink et al., 2015, in: 
De Graaf et al., 2019). Grensoverschrijdend gedrag door bekenden 
(waaronder tussen mensen met een verstandelijke beperking on-
derling) komt het meest voor (o.a. FRA, 2015). 
• De VN vermoedt dat kinderen met een beperking vier keer zoveel 

te maken hebben met geweld dan kinderen zonder beperking (FRA, 
2015). 

• Een apart probleem vormt getuige zijn van geweld tussen de ouders 
of overige familieleden. 

• De cijfers voor mishandeling van mensen met een verstandelijke be-
perking bedragen volgens buitenlands onderzoek 42% voor jongens 
en 39% voor meisjes, voor volwassenen 44% voor mannen en 46% 
voor vrouwen (Platt et al., 2017). Een eerdere review laat zien dat 
mensen met een verstandelijke beperking de meest kwetsbare 
groep zijn. In deze review komt naar voren dat 26-90% van de vrou-
wen en 29-86% van de mannen ooit te maken heeft gehad met een 
vorm van mishandeling (Hughes et al., 2011).

• Het onderzoek van Van Berlo et al. (2011) naar seksueel grens-
overschrijdend gedrag onder mensen met een beperking laat zien 
dat als specifieker wordt gevraagd naar verschillende vormen van 
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seksueel grensoverschrijdend gedrag, de percentages toenemen. 
De life time prevalentie voor volwassen vrouwen met een (lichte) 
verstandelijke beperking bedraagt 72% en voor mannen 44%. 23% 
van de vrouwen is ooit verkracht en 7% van de mannen. Beneden 
de 16 jaar zijn de percentages voor meisjes 28% en voor jongens 
19%. 

• Voor pesten zijn cijfers gevonden voor de vergelijking tussen 
leerlingen met en zonder handicap (Kennisplein gehandicaptensec-
tor). Een gehandicapte leerling wordt vijf maal vaker gepest, 10,8% 
tegen 2,2%. Kinderen met een beperking worden 2 tot 3 keer zo 
vaak gepest als andere kinderen. De helft van de kinderen met een 
beperking is bang voor hun leeftijdsgenoot. 82% van kinderen en 
jonge mensen (7-19 jaar) met een leerstoornis hebben een ervaring 
met pesten.

SIGNALEN: HOE KAN IK ZIEN DAT IEMAND 
SLACHTOFFER IS? 

Signalen bij het slachtoffer
De belangrijkste signalen voor fysieke mishandeling zijn verwon-
dingen, blauwe plekken verspreid over het lichaam, en een com-
binatie van oude en nieuwe botbreuken. Ook brandwonden komen 
voor. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking zijn plot-
selinge gedragsveranderingen, zoals terugtrekgedrag en agressie 
signalen. Voor seksuele grensoverschrijding zijn signalen dat het 
slachtoffer zelf grensoverschrijdend gedrag gaat vertonen en het 
gebruik van seksuele woorden die niet leeftijdsadequaat zijn. Toch 
is signaleren bij mensen met een verstandelijke beperking lastig. Zij 
onttrekken zich wat meer aan het oog vanwege het leven met hun 
beperkingen in het algemeen en in het bijzonder die in hun commu-
nicatie en inschatting van wat ze hebben meegemaakt, zo blijkt uit 

het onderzoek van Van Berlo et al. (2011). Mensen met een verstan-
delijke beperking hebben over het algemeen minder zelfvertrouwen, 
zodat dit niet als een specifiek signaal kan worden gezien. 

Signalen bij de pleger
Wat geldt voor slachtoffers, geldt ook voor plegers: signalen wijken 
niet af van de signalen bij de zorg voor andere mensen met afwij-
kend gedrag. 

RISICOFACTOREN
Er zijn bij mensen met een beperking risicofactoren op slachtoffer-
niveau (ernst van de beperking en afwijkend gedrag), plegerniveau 
(bijvoorbeeld stress, ouders met een licht verstandelijke beperking) 
en – als degene met een verstandelijke beperking in een zorginstel-
ling verblijft of gebruik maakt van een woning of ondersteuning van 
een instelling – op het organisatieniveau van de zorginstelling. Als er 
bijvoorbeeld te weinig deskundig personeel is, is het risico op onder-
ling grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten en ook op familiaal 
geweld groter. Ook wordt het gepleegde gedrag minder vaak en 
goed gesignaleerd. 

AANDACHTSPUNTEN 
Gaat het om grensoverschrijdend gedrag in familieverband of 
huiselijke sfeer, inclusief medebewoners dan is Wet Meldcode van 
toepassing en moeten de vijf stappen daarin worden gezet. Speciale 
aandacht verdient de kindcheck bij ouders met een (licht) verstan-
delijke beperking en/of laag geletterdheid. Veilig Thuis is dan de 
instelling waar een melding moet plaatsvinden. Het landelijke tele-
foonnummer daarvoor is 0800 20 00.
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Dit bestand geeft een overzicht van organisaties die betrok-
ken zijn geweest bij de ontwikkeling van de bijbehorende 
factsheet en van beschikbare achtergrondinformatie  
(bronnen).

BETROKKEN ORGANISATIES
In het maken van deze factsheet over (seksueel) grensover-
schrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke be-
perking voor professionals in alle beroepen die een meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren, hebben de 
volgende organisaties input geleverd:
• Movisie. Voor vragen en/of opmerkingen over de factsheet, 

kunt u emailen met met Movisie via info@movisie.nl. 
• Bertine Spooren – GGD Amsterdam
• Sandra Hamming – GGD GHOR Nederland
• Hilair Balsters – Vilans
• Jolanda den Hartog – SIEN
• Marijke Lammers – Lammers Advies en Training
• Rianne van Beurden – Prisma
• Susan Dijkman – Veilig Thuis Kennemerland
• Wilma Schakenraad – Movisie 

BRONNEN 
De volgende documenten en informatiebronnen geven meer 
informatie over de signalen van (seksueel) grensoverschrij-
dend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beper-
king, risicofactoren, en dingen om op te letten bij het doorlo-
pen van de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling: 
• Berlo, W. van, Haas. S. de., Oosten, N. van, Dijk, L. van, 

Brants, L., Tonnon, S., & Storms, O. (2011). Beperkt Weer-
baar - Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met 

een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, 
Utrecht: Rutgers WPF/MOVISIE.

• Casteel, C. Martin, S.L., Smith, J.B., Gurka, K.K. en Kupper, L.L. 
(2008). National study of physical and sexual assault among 
women with disabilities. Injury Prevention; vol. 14: 87-90

• FRA (2015). Violence against children with disabilities: easy 
read version. 

• Graaf, H. de, Bultinck, M., Brink, F. van den, Coehoorn, I., Bor-
ne, M. van den, & Meijer, S. Seks onder je 25e vso. Seksuele 
gezondheid van jongeren in cluster 3 en 4 van het voortge-
zet speciaal onderwijs. Zp.: Rutgers/Soa Aids Nederland.

• Heijden, I. van der (2014). What works to prevent violence 
against women with disabilities. 

• Hughes, K., Bellis, M. A., Jones, L., Wood, S., Bates, G., Eckley, 
L., et al. (2012). Prevalence and risk of violence against 
adults with disabilities: a systematic review and meta-ana-
lysis of observation-al studies. Lancet, 379(9826), 1621-1629.

• Hughes, R. B., Lund, E. M., Gabrielli, J., Powers, L. E., & Curry, 
M. A. (2011). Prevalence of interper-sonal violence against 
community-living adults with disabilities: a literature review. 
Rehabilitation Psy-chology, 56(4), 302-319.

• Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, 
L., et al. (2012). Prevalence and risk of violence against child-
ren with disabilities: a systematic review and meta-analysis of 
observa-tional studies. The Lancet, 380(9845), 899-907.

• Khemka, I., Hickson, L., Reynolds, G. (2005). Evaluation of a 
Decision-Making Curriculum Designed to Empower Women 
With Mental Retardation to Resist Abuse. American Journal 
On Mental Retardation, Volume 110, Number 3: 193–204, 
May 2005.

• Krnjacki, L., Emerson, E., Llewellyn, G., Kavanagh, A.M. 
(2016). Prevalence and risk of violence against people with 

and without disabilities: findings from an Australian popu-
lation-based study.  Australian and New Zealand Journal of 
Public Health, 40:16-21.

• Marsland, D., Oakes, P., & White, C. (2007). Abuse in care? 
The identification of early indicators of the abuse of people 
with learning disabilities in residential settings. The Journal 
of Adult Protection, 9(4), 6-20.

• Platt, L., Powers, L., Leotti, S., Hughes, R.B., Robinson, Whe-
len, S., Osborn, S. Ashkenazy, E., Beers, L., Lund, E. Nicolai-
dis, Ch., Partnering With People With Disabilities to Address 
Violence

• Consortium (2017). The Role of Gender in Violence Experien-
ced by Adults With Developmental Disa-bilities. Journal of 
Interpersonal Violence, Vol. 32(1) 101–129.

• Plummer, S.B., Findley, P.A.  (2012). Women With Disabilities’ 
Experience With Physical and Sexual Abuse: Review of the 
Literature and Implications for the Field. Trauma Violence 
Abuse, 13(1) 15-29

• Robinson-Whelen, S., Hughes, R.B., Gabrielli, J., Lund, E.M., 
Abramson, W., Swank, P.R. (2014)

• Sobsey, D. (2005). Violence & disability. In: W. M. Nehring 
(Ed.), Health promotion for persons with intellectual/ 
developmental disabilities: The state of scientific evidence. 
Washington, DC: American Association on Mental Retarda-
tion.

• Strand, M.L., Benzein, E., Saveman, B. (2004). Violence in the 
care of adult persons with intellectual disabilities. Journal of 
Clinical Nursing, 13, 506–514

• Trevellion, K., Oram, S., Feder, G., Howard, L.M. (2012). 
Experiences of Domestic Violence and Men-tal Disorders: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE, Decem-
ber, Volume 7 Issue 12
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