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Aanleiding onderzoek
• Hendriks (2006) – meisjes als
zedendelinquent: exploratieve studie
• Krahe e.a. (2003) – women’s sexual
aggression against men
• Hendriks & Slotboom (2007) – Meisjes die
zedendelicten plegen: een aparte
categorie?

VERKLARINGEN
zedendelicten meisjes
• Heterogene groep, geen typologie
• Zowel agressieve als seksuele component
• Overeenkomsten achtergrond ernstig
delinquente meisjes

PREVALENTIE
gehoorde minderjarige verdachten
Geweldsdelicten
1999

2006

stijging

Totaal

9,806

15,077

54 %

Jongens

8,412

12,537

49 %

Meisjes

1,394

2,540

82 %

1994-2003: 65 meisjes ingestuurd naar
parket voor een zedendelict

Brenda is een meisje van 16 jaar dat samen met een vriendin
een
Leeftijdgenote (Chantal) gedwongen heeft allerlei seksuele
handelingen te ondergaan. Brenda had ruzie met Chantal over een
mobieltje dat Chantal uit haar rugzak gestolen zou hebben. Chantal
ontkende de beschuldiging en weigerde een schadevergoeding te
betalen. Brenda heeft toen met een oudere vriendin onder valse
voorwendselen een afspraak gemaakt met Chantal “om alles uit te
praten”. Tijdens deze ontmoeting is Chantal eerst door de oudere en
forser gebouwde Brenda en diens vriendin geschopt en geslagen.
Daarbij hebben zij ook getracht het haar van Chantal in brand te
steken. Toen Chantal nog niet wilde betalen hebben zij haar, onder
bedreiging van het uitdrukken van sigaretten op haar lichaam,
gedwongen zich uit te kleden. Daarna moest zij op de grond gaan
liggen en toestaan dat Brenda takjes in haar vagina stopte.

PREVALENTIE
zelfrapportage
Veel minder grote verschillen tussen
jongens en meisjes
Zedendelinquenten (buitenlands
onderzoek) – 5-8% van populatie jeugdige
zedendelinquenten meisje
groot dark number

KRAHE –seksuele agressie
• 248 jonge vrouwen (15-24 jaar)
• seksuele agressieve strategieën
– Iemand tegen zijn wil dwingen tot seksueel
contact
• Verbaal onder druk
• Bedreigen of mishandelen
• Niet kunnen verweren

– Prevalentie – 10%

Prevalentie en achtergronden van
seksueel agressief gedrag bij meisjes
• Onderzoek –
– zelfrapportage criminaliteit, seksueel
grensoverschrijdend gedrag
– (Laag, midden) hoog risico groep
– Traumatische ervaringen
– 8 JJI’s - 146 jongens (M=16,9 jaar)
208 meisjes (M= 16,3 jaar)

Heb je weleens iemand tegen zijn/haar wil tot seksueel contact gedwongen (of dit geprobeerd),
waarbij je hem/haar lichamelijk bedreigd hebt of mishandeld? (Bijvoorbeeld door
vasthouden, slaan of vastbinden, bedreigen met lichamelijk geweld of bedreigen met een
wapen.)

Nee (ga verder naar de volgende pagina)
Ja, (kruis het hokje aan dat op jou van toepassing is, je mag meerdere
hokjes aankruisen)
… mijn (ex-)vriend:
geprobeerd

gedaan
zoenen, op seksuele wijze aanraken
neuken (geslachtsverkeer)
pijpen, beffen (orale seks)
anders (b.v. aftrekken of vingeren)

…………………………………………………………………………………………
…….......

EERSTE INDRUKKEN (1)
seksuele agressie
• Lichamelijk bedreigen
• Niet kunnen verweren
• Verbaal onder druk

j
16%
11%
10%

m
6%
5%
2%

Totaal 19% jongens en 8% meisjes seksuele
agressieve strategieën gebruikt
Meest met (ex) vriend(in) of een bekende (vriend(in))

EERSTE INDRUKKEN (2)
geweldsdelicten
Totale groep – sex. agress.

•
•
•
•
•

Met geweld iets gestolen**
Iemand bedreigd
Met wapen verwond*
Geslagen zonder gewonden
Geslagen met gewonden*
** p < .01 * p < .05

j
(n=120)

54%
55%
60%
62%
79%

m
(n=192)

23%
58%
46%
64%
69%

EERSTE INDRUKKKEN (3)
Seksuele agressie groep

•
•
•
•
•

Met geweld iets gestolen
Iemand bedreigd
Met wapen verwond
Geslagen zonder gewonden*
Geslagen met gewonden
* p < .05

j
m
(n=26) (n=16)

39%
54%
57%
46%
65%

50%
67%
50%
82%
81%

EERSTE INDRUKKEN (4)
• Totale groep – sek. agressie
–
–
–
–
–
–
–
–
•

Seksueel misbruik door gezinslid**
Seksueel misbruik vriend/bekende**
Seksueel misbruik onbekende***
Lichamelijk geweld door familielid**
Lichamelijk geweld door bekende
Lichamelijke geweld door onbekende
Geweld tussen ouders*
Geweld tussen overige gezinsleden*

*** p < 001 ** p < .01 * p < .05

j

m

8%
2%
3%
43%
21%
36%
33%
27%

23%
38%
33%
63%
34%
32%
48%
46%

EERSTE INDRUKKEN (5)
• Seksuele agressie groep
–
–
–
–
–
–
–
–

Seksueel misbruik door gezinslid*
Seksueel misbruik vriend/bekende**
Seksueel misbruik onbekende*
Lichamelijk geweld door familielid
Lichamelijk geweld door bekende
Lichamelijke geweld door onbekende*
Geweld tussen ouders
Geweld tussen overige gezinsleden*
** p < .01 * p < .05

j

m

12%
13%
17%
26%
33%
25%
30%
17%

27%
82%
40%
36%
36%
46%
64%
36%

Voorlopige conclusies
• Seksuele agressie bij meisjes komt voor,
maar in beperkte mate
• Strategie: fysiek bedreigen
• Achtergronden deze meisjes ernstiger dan
seksueel agressieve jongens
• Vaker seksueel misbruik bij seksueel
agressieve meisjes dan overige meisjes

