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Algemeen 
 
Bijsterveld, M. van 
"We vertellen nog te veel hoe het niet moet" : 
Vijf voorlichters 'Seks is natuurlijk, maar nooit 
vanzelfsprekend' / M. van  Bijsterveld 
In: Tijdschrift voor gezondsheidsvoorlichting 
(TGV), 10, nr. 10 (1993), p. 2-6 
Preventie van seksueel geweld is al geruime 
tijd een belangrijk beleidsdoel van de overheid. 
De ministeries van WVC, O & W, SZW en 
Justitie voeren gezamenlijk een 
voorlichtingsproject onder het motto 'Seks is 
natuurlijk, maar nooit vanzelfsprekend'. In 
1993 wordt als een onderdeel daarvan een 
campagne gevoerd, die zich specifiek richt op 
de doelgroep jongens tussen 14 en 18 jaar. Vijf 
deskundigen op het gebied van voorlichting 
over seksualiteit aan jongeren gingen voor 
TGV met elkaar in debat over de 
voorlichtingskundige merites van het project, 
toegespitst op de campagne. 
 
 
Hoefnagels, C. 
Met recht van spreken : enkele theoretische en 
empirische bijdragen ten behoeve van de 
secundaire preventie van kindermishandeling / 
C. Hoefnagels . - Amsterdam : SWP, 2001. - 
302 p. : tab., ill. 
ISBN 9066653892 
Dit boek gaat over de secundaire preventie 
van kindermishandeling: hoe kan 
kindermishandeling eerder worden gestopt? 
Na een beschrijving van de omvang en 
gevolgen van kindermishandeling, komen deze 
vragen uitvoerig aan de orde. De auteur 
bespreekt de internationaal beschikbare 
kennis, kiest innovatieve invalshoeken en 
analyseert systematisch een veelheid van 
empirische gegevens van Nederlandse bodem. 
Met kennis van praktijk, theorie en empirie  
wordt een algemeen model geformuleerd 
waarin maatregelen die het vroegtijdiger 
stoppen van kindermishandeling tot doel 
hebben, een plaats kunnen krijgen. 
 
Preventie 
Preventie in programma's : een 
programmatische beschrijving van de GGZ-
preventiepraktijk rond een aantal belangrijke 
thema's / red.: H. Verburg en G. Lenders . - 
Utrecht : GGZ Nederland ; Trimbos-instituut, 
1999. - 244 p. 
Herkomst: GGZ Nederland 
Na een behandeling van preventie-
programma's in het algemeen, waarbij ook het 
stramien geschetst wordt voor het beschrijven 

van dergelijke programma's, worden voor 
dertien belangrijke thema’s op het terrein van 
de GGZ-preventie, beschreven. De 
beschrijvingen van vooral ontwikkelings-
programma's rond de thema's, voor 
verschillende leeftijdscategorieën, waarmee 
reeds voldoende ervaring is opgedaan zijn 
gemaakt door groepjes preventiewerkers. De 
thema's zijn: ADHD, KOPP (kinderen van 
ouders met psychiatrische problematiek), 
pesten, seksueel geweld, eetstoornissen bij 
jongeren, vluchtelingenkinderen en 
adolescenten, jonge mensen met een eerste 
psychose, opvoedingsondersteuning, 
arbeidsgerelateerde psychische problematiek, 
chronisch zieken, langdurige zorg, depressie 
bij ouderen en dementie. 
 
Preventie 
Preventie van (seksuele) kindermishandeling / 
M. Weltevrede (eindred.) . - Eindhoven : Riagg 
Eindhoven, 1996. - 26 p. + bijl. 
Herkomst: Geestelijke Gezondheidszorg 
Eindhoven (GGZ-E), Postbus 909, 5602 LA 
Eindhoven, tel. 040-2613500 
Nadat een probleemomschrijving van het 
begrip kindermishandeling is gegeven wordt 
ingegaan op  de probleemanalyse van dit 
begrip. Twee modellen die risicofactoren voor 
resp. kindermishandeling  en seksuele 
kindermishandeling in kaart brengen, komen 
aan bod. Daarna wordt ingegaan op  
verschillende vormen van preventie van 
(seksuele) kindermishandeling en de 
verschillen in  taakstelling van de betrokken 
instellingen, en wordt een inventarisatie 
gegeven van het landelijk en  regionaal 
ontwikkelde materiaal op dit gebied, alsook 
een kritische beschouwing van de tot nog toe  
ontwikkelde preventieve interventies. Er 
worden aanbevelingen geformuleerd en 
toetsingscriteria  genoemd waaraan nieuw te 
ontwikkelen interventies zouden moeten 
voldoen. Op basis hiervan  worden de 
mogelijkheden voor te ontwikkelen preventieve 
interventies geformuleerd in termen van  
algemene en specifieke preventieve 
doelstelling en algemene strategische 
doelstelling. 
 
Preventie 
Preventie van seksueel geweld : brochure over 
signaleren, aanpak en preventie van seksueel 
geweld bij kinderen en jong volwassenen / 
Riagg Zwolle en Riagg IJsselland. - Zwolle : 
Riagg Zwolle, 1997. - 26 p. 
Herkomst: Riagg Zwolle, afd. Preventie en 
Dienstverlening, Postbus 473, 8000 AL Zwolle, 
tel. 038-4269426 
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De brochure biedt informatie over signaleren, 
aanpak en preventie van seksueel geweld bij 
kinderen en jongeren die in een residentiële 
instelling verblijven. Hij is voor iedereen die 
zich wil informeren over dit onderwerp en is 
met name bedoeld voor groepsleiders en 
andere werkers in instellingen. De brochure is 
onderdeel van een preventieproject dat in 
samenwerking tussen de Riagg Zwolle en de 
Riagg IJsselland is uitgevoerd. 
 
Reader 
Reader over Seksueel geweld en 
Kindermishandeling / AMK, Riagg Rijnmond 
Noord West, Stichting Jeugdzorg. - : GGD 
Nieuwe Waterweg Noord, 2000. - . 
Bevat protocol vermoedens 
kindermishandeling 
De reader bevat o.a. een artikel over het 
ontwikkelingspsychologisch model gekoppeld 
aan een model van de gevolgen van seksueel 
misbruik. En bijdragen over risicogezinnen, 
preventieve hulp, weerbaarheid en een 
protocol vermoedens kindermishandeling. 
 

(Gemeentelijk) beleid 
 
Gurp, L. van 
De veilige gemeente : vuistregels voor 
gemeenten die beleid gaan maken over 
seksueel en huiselijk geweld / Lisette van Gurp 
. - Utrecht : TransAct, 2000. - 48 p. 
Herkomst: TransAct DCP, Postbus 1413, 3500 
BK Utrecht, distributie@transact.nl 
In het boekje staat informatie over wat 
seksueel en huiselijk geweld inhoudt en hoe 
een gemeente beleid inzake dit geweld kan 
ontwikkelen. De informatie is deels gebaseerd 
op de ervaringen van gemeenten die al bezig 
zijn met de ontwikkeling van dit beleid. 
 
Koops, A. 
Netwerken seksueel geweld : een onderzoek 
naar aanleiding van het project "Gemeentelijk 
beleid en bestrijding van seksueel geweld" / 
Astrid Koops . - Groningen : Rijksuniversiteit 
Groningen, Wetenschapswinkel Geneeskunde 
en Volksgezondheid, 1998. - 161 p. 
Herkomst: Wetenschapswinkel Geneeskunde 
en Volksgezondheid, Rijksuniversiteit 
Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV 
Groningen, tel. 050-3633174 
Verslag van een onderzoek naar het 
functioneren van 'netwerken seksueel geweld' 
met betrekking tot preventieactiviteiten ter 
bestrijding van seksueel geweld. Deze 
preventieactiviteiten vloeien voort uit de 
centrale doelstelling van het project 
"Gemeentelijk beleid en bestrijding van 

seksueel geweld". Dit project heeft in de 
periode van 1991 t/m 1997 vorm gekregen in 
negen gemeenten in de provincie Groningen. 
 
Nationaal 
Het Nationaal Actieplan 'Aanpak seksueel 
misbruik van kinderen' (NAPS) / Directie 
Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. - Den Haag 
: Ministerie van Justitie, 2001. - 34 p. : tab. 
Herkomst: Minsiterie van Justitie Directie 
Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid fax.: 070 - 
370 79 16 
Dit actieplan vormt de uitwerking van een 
aantal afspraken ter bestrijding van 
commerciële exploitatie van kinderen die in 
1996 zijn gemaakt op een internationale 
conferentie in Stockholm. 
 
Privé 
Privé geweld - publieke zaak : een nota over 
de gezamenlijke aanpak van huiselijk 
geweld / Ministerie van Justitie, DPJS. - Den 
Haag: Ministerie van Justitie, DPJS, 
Bevat als losse bijlage: Model 
handelingsprotocol & Randvoorwaarden 
zorgprogramma's. 
Herkomst: www.huiselijkgeweld.nl of afdeling 
Criminaliteitspreventie, DJCP, Min. van 
Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag 
Nota en tevens eindrapport van het landelijk 
project 'voorkomen en bestrijden huiselijk 
geweld' beschrijft een integrale aanpak nodig 
om huiselijk geweld effectief te bestrijden en 
zoveel mogelijk te voorkomen. 'Integraal' staat 
voor verticale - tussen verschillende 
bestuursniveaus - en horizontale 
samenwerking. Daarnaast betekent integraal 
dat bij de uitvoering van de activiteiten wordt 
uitgegaan van een systeembenadering. In 
deze nota worden maatregelen beschreven die 
het kabinet en betrokken landelijke 
organisaties in 2000-2002 hebben uitgevoerd, 
in gang gezet, danwel waartoe ze hebben 
besloten.  Het model-handelingsprotocol en de 
randvoorwaarden zorgprogramma's, die in een 
losse bijlage zijn toegevoegd, zijn geschreven 
ter ondersteuning van gemeenten bij de 
uitvoering van hun regierol bij de aanpak van 
huiselijk geweld en voor beleidsmakers en 
beroepskrachten die betrokken zijn bij de 
aanpak van situaties van huiselijk geweld. 
 
Ruiter, A. de 
Regionaal beleid bestrijding seksueel geweld : 
handleiding voor GGD'en / Anne-Marie de 
Ruiter . - Utrecht : Stichting Medusa, 1994. - 72 
p. 
ISBN 9072127153 
Herkomst: TransAct, Distributiecentrum 
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Publicaties te Utrecht, Vinkenburgstraat 2a, tel. 
030-2326500 
  De handleiding geeft handvatten aan GGD'en 
die regionaal beleid ter bestrijding van 
seksueel geweld willen bevorderen. Allereerst 
wordt uiteengezet welke zorg, preventie en 
samenwerking voor de bestrijding van 
seksueel geweld in iedere regio noodzakelijk 
is. Vervolgens wordt beschreven op welke 
wijze GGD'en een rol kunnen vrevullen in de 
bevordering van de noodzakelijke zorg, 
preventie en samenwerking. 
 

Evaluatie / onderzoek 
 
Bun 
Preventie van (seksueel) machtsmisbruik voor 
basisschoolleerlingen : effectiviteit van het 
'Marietje Kessels Project' / C. Bun 
In: Tijdschrift voor 
Gezondheidswetenschappen, 78/4 (2000), p. 
230-237 
Onderzoek naar de effectiviteit van het 
'Marietje Kessels Project' dat als voornaamste 
doel heeft de vergroting van de weerbaarheid 
van kinderen in situaties van (seksueel) 
machtsmisbruik. De gegevens zijn klassikaal 
verzameld. Bij de meisjes had de interventie 
een significant effect op hun kennis, hun 
gedragsintentie en hun eigen effectiviteit. Bij 
de jongens had de interventie een significant 
effect op hun kennis en hun attitude t.a.v. 
machogedrag en stoer gedrag. 
 
Davis, Katherine 
Preventieprogramma's ter voorkoming van 
seksueel misbruik van kinderen : een meta-
analyse / M. K. Davis, C. A. Gidycz 
In: Literatuurselectie kinderen en 
adolescenten, 8/1 (2001), p. 62-77 
Verslag van een meta-analyse van de 
effectiviteit van preventieprogramma's op 
scholen ter voorkoming van seksueel misbruik 
van kinderen. Het belangrijkste resultaat van 
dit literatuuronderzoek is dat de hoogste 
effecten worden bereikt met programma's van 
vier of meer sessies waarin sprake is van 
fysieke participatie door de kinderen. 
 
Goderis, S. 
Preventie kindermishandeling : een 
inventariserend onderzoek naar de 
beleidsinstrumenten van de kruisorganisaties 
voor het signaleren en melden van 
(vermoedens van) kindermishandeling bij 
kinderen in de leeftijd van nul jaar tot 
schoolgaand door consultatiebureau-
medewerkers / S. Goderis, J.F. Meulmeester . 
- Leiden : TNO, 1996. - 66 p. : tab  

Met lit. opg. 
ISBN 9067434175 
 
Hoefnagels, C. 
Mass media and disclosures of child abuse in 
the perspective of secondary prevention: 
putting ideasinto practice / Hoefnagels, C., 
Mudde, A. 
In: Child abuse & neglect : 24 (2000) 8, p. 
1091-1101 
From a theoretical and practical point of view, it 
is worthwhile to utilize the full potential of 
prevention of child abuse. However, prevention 
strategies in the field of child abuse were 
generally limited to prevention by means of 
interpersonal communications. The paper 
seeks to address this lacuna. A case-study is 
presented by describing and analyzing the 
organization and program development of a 
Dutch mass-media intervention aimed at the 
enhancement of disclosure of abuse of 8- to 
15-year-old children, including physical, 
sexual, and emotional abuse. In the 
developmental process, several shortcomings 
are noticed, with respect to problem analysis, 
goal setting, and the assessment of unplanned 
effects. Critical comments are made on the 
intervention density, and the input and output 
of financial and human resources. Contrary to 
most preventive interventions, the described 
intervention could interrupt between the 
dependency of the abused child on the 
perpetrator and communicate with children 
directly. 
 
Leventhal, J.M. 
The prevention of child abuse and neglect: 
successfully out of the blocks: commentary / 
Leventhal, J.M. 
In: Child abuse & neglect : 25 (2001) 4, p. 431-
439 
The author briefly reviews three important 
questions about the progress in the prevention 
of child abuse and neglect in the last five 
years: (1) How far have we come? (2) What 
are the new challenges? and (3) How will we 
know when we get there? 
 
Meijden, M. van der 
Voor straf een zoen? : evaluatie van een 
programma ter preventie van seksueel 
misbruik / Magda van der Meijden, Cees 
Hoefnagels . - Utrecht : Nederlands Centrum 
Geestelijke volksgezondheid (NcGv), 1993. - 
91 p. 
Met lit. lijst. - Met vragenlijst 
ISBN 9070495139 
Herkomst: Trimbos Instituut, postbus 725, 
3500 AS Utrecht, tel. 030-2971125 Door drie 
Utrechtse Riagg’s is enkele jaren geleden een 
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preventieprogramma ontwikkeld voor kinderen 
van de hogere klassen van de basisschool. Dit 
programma beoogde kinderen weerbaarder te 
maken tegen dreigend seksueel misbruik, en 
hen te wijzen op hulpverleningsmogelijkheden 
nadat het misbruik had plaats gevonden. In 
hoeverre het lukt om kinderen in dit opzicht 
weerbaarder te maken is geëvalueerd, en van 
dat evaluatieonderzoek wordt in dit rapport 
verslag gedaan. 
 

Gezondheidszorg 
 
Bos, M. 
Seksuele intimidatie in de zorg / M. Bos . - 
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2000. - 
125 p., Met bijl. 
ISBN 9031334340 
Dit boek geeft achtergrondinformatie en 
praktische tips over onderwerpen die 
betrekking hebben op seksuele intimidatie in 
de zorg. In dit boekje komen vragen aan de 
orde als: Wat kun je eraan doen als een 
patiënt jouw grenzen overschrijdt? Wat moet je 
vooral niet doen?  Waarom intimideert een 
patiënt eigenlijk? Hoe kun je iemand effectief 
op zijn gedrag aanspreken?. Het is bedoeld 
om verpleegkundigen weerbaarder te maken 
tegen ongewenst gedrag. 
 
Cense, M. 
In goede handen : beleid ter preventie van 
seksuele intimidatie van cliënten / M. Cense . - 
Utrecht :  
TransAct, 2000. - 60 p. : ill  
Met bijl. 
ISBN 9072127390 
Herkomst: TransAct, Distributiecentrum 
Publicaties, Vinkenburgstraat 2A, 3512 AB 
Utrecht (030-2326500) 
Boekje over de preventie van seksuele 
intimidatie binnen de GGZ. Het is geschreven 
voor een breed publiek, van beleidsmakers tot 
cliënten. Het boek belicht de behoeften, 
dilemma's en oplossingen van cliënten en 
medewerkers binnen de GGZ, als het gaat om 
de preventie van seksuele intimidatie en biedt 
een handreiking om beleid op te zetten , met 
voorbeelden uit de praktijk van drie 
onderzochte instellingen. 
 
Graag 
Graag of niet! : een handreiking voor 
seksualiteitsbeleid van ggz-instellingen met 
basis-protocol / S. Makkink... [et al.] . - Utrecht 
: GGZ-Nederland, 2000. - 23 p. 
Herkomst: GGZ Nederland Postbus 8400 3503 
RK  Utrecht 030-2894870 

Initiatief van GGZ-Nederland om een protocol 
op te zetten. Het protocol heeft als doel  ggz-
instellingen een instrument aan te reiken om 
beleid te ontwikkelen met het oog op enerzijds 
het tegengaan van ongewenste intimiteiten en 
seksueel misbruik. Anderzijds om de aandacht 
te bevorderen voor de behoeften van clënten 
ten aanzien van de door hen gewenste 
intimiteits- en seksualiteitsbeleving. 
 
Mag 
Het mag niet, het mag nooit : seksuele 
intimidatie door hulpverleners in de 
gezondheidszorg / Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ). - Rijswijk : Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ), 1998. - 32 p. 
Herkomst: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
postbus 5850, 2280 HW Rijswijk, tel. 070-
3405490 
Bulletin waarmee beoogd wordt om alle 
instellingen, beroepsbeoefenaren, 
beroepsverenigingen en opleidingen in de 
gezondheidszorg de noodzakelijke informatie 
te geven over seksuele intimidatie, zodat een 
goed preventief beleid kan worden gevoerd. 
Eerst wordt een schets van de praktijk 
gegeven, wordt aandacht geschonken aan de 
gehanteerde begrippen en ingegaan op 
prevalentiegegevens. Daarna worden 
maatregelen ter preventie besproken, wordt 
aandacht geschonken aan de jurisprudentie en 
de daarin ontwikkelde normen en aan de Wet 
klachtrecht cliënten zorgsector en de 
procedure die de Inspectie hanteert voor 
meldingen die betrekking hebben op seksuele 
intimidatie door hulpverleners, en worden 
aanbevelingen gedaan voor de inhoud van 
door instellingen of (organisaties van) 
beroepsbeoefenaren op te stellen protocollen. 
Een lijst van belangrijke adressen is 
opgenomen. 
 
Prakken, J. 
Intimiteit : bedreigd of bedreigend / J. Prakken, 
P. Driest Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn (NIZW). - Utrecht : Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn (NIZW), 2000. - 148 p.. 
1e dr. 1997. ISBN 905050440X 
Herkomst: NIZW uitgeverij, postbus 19152, 
3501 DD Utrecht, tel. 030-2306311 
Een neerslag van interviews met hulpverleners 
over hun twijfels en onzekerheden hoe zich te 
gedragen en over hun gevoel dat ze daarbij 
soms in de steek gelaten worden door 
collega's en meerderen. Ondanks alle 
protocollen en regels moet een hulpverlener 
keer op keer zelf beslissen waar de grenzen 
liggen tussen gewenste, zelfs noodzakelijke, 
en ongewenste intimiteit. 
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Preventie 
Preventie van seksueel geweld in residentiële 
instellingen / Riagg Zwolle, Riagg IJsselland. - 
Zwolle / Deventer : Riagg Zwolle ; Riagg 
IJsselland, 1998. - . 
Herkomst: Riagg Zwolle, tel. 038-4269426 of 
Riagg IJselland, tel. 0570-688788 
Brochure met informatie over het signaleren, 
aanpakken en voorkomen van seksueel 
geweld bij kinderen en jongeren die verblijven 
in residentiële instellingen . De brochure is met 
name bedoeld voor groepsleiders in 
instellingen die te maken hebben met kinderen 
en jongeren die seksueel misbruikt zijn en met 
jongens die seksueel gewelddadig gedrag 
vertonen. 
 
Spanjaard, H. 
Preventie van seksueel geweld : cursus voor 
de residentiële jeugdhulpverlening ter 
voorkoming van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag : cursusmap / Spanjaard, H, en M. 
Berger Paedologisch Instituut 
Amsterdam/Duivendrecht. - Utrecht : NIZW, 
1994. - 88 p. 
Herkomst: NIZW-uitgeverij 
Dit cursusboek is een vervolg op het in 1992 
verschenen werkboek 'Jongens, het kan ook 
anders' van H. Spanjaard. Uitgangspunt van 
de hier gepresenteerde technieken vormt het 
competentie-model dat besproken wordt in 
hoofdstuk 1. In de daarop volgende 
hoofdstukken worden technieken beschreven 
die hulpverleners in staat stellen goede 
observaties te doen, de juiste feedback te 
geven en sociale vaardigheden in de groep te 
trainen. In het werkboek staan diverse 
werkvormen voor preventieprogramma's. 
 

Mensen met een handicap 
 
Beleid 
Beleid seksualiteit en seksueel misbruik / 
Groot Emaus. - Ermelo : Groot Emaus, 1998. - 
80 p. 
Met lit. opg. - Bevat beleidsnotitie 
Herkomst: Groot-Emaus, Postbus 560, 3850 
AN Ermelo, tel. 0341-567511 
De nota bestaat uit twee delen: Deel A: 
Begeleiding seksuele ontwikkeling en Deel B: 
Aanpak seksueel misbruik. In deel A worden 
de uitgangspunten toegelicht in het beleid t.a.v. 
de begeleiding bij de seksuele ontwikkeling: 
seksualiteit als centraal aspect in de 
adolescentieperiode ook bij licht verstandelijk 
gehandicapte jongeren met 
gedragsproblemen; het wonen in een 
intramurale setting heeft een speciale invloed 
op de seksuele ontwikkeling; begeleiding van 

de seksuele ontwikkeling is een structureel 
onderdeel van de behandeling en een 
problematische ontwikkeling van seksualiteit 
vraagt om een specialistische aanpak. Deel A 
wordt afgesloten met de beleidsdoelstellingen 
en beleidsmaatregelen. Deel B bestaat uit het 
aangeven van de beleidskaders bij seksueel 
misbruik, een beleidsplan aanpak seksueel 
misbruik en tenslotte een stappenplan. In de 
bijlagen zijn o.a. competentielijsten 
seksualiteit, informatie over signalen van 
seksueel misbruik, beroepscode en 
meldingsplicht, wetgeving e.d. opgenomen. 
 
Belie, E. de 
Seksueel misbruik van mensen met een 
verstandelijke handicap : handboek preventie 
en hulpverlening / E. de Belie, C. Ivens en J. 
Lesseliers ; onder red. van G. van Hove . - 
Leusden : Acco, 2000. - . 
ISBN 9033445301 
Mensen met een verstandelijke handicap zijn 
vaker het slachtoffer van seksueel misbruik 
dan anderen. Ze zijn kwetsbaarder door een 
complex samenspel tussen hun eigen 
ontwikkeling, een tekort aan specifieke 
ondersteuning en hun marginale positie binnen 
de samenleving. Dit boek laat zien wat 
hulpverleners preventief kunnen doen om 
seksueel misbruik te voorkomen. Er wordt 
aandacht besteed aan empowerment en 
resilience. Verder wordt o.a. behandeld het 
signaleren van seksueel misbruik, diagnostiek 
en het uitbouwen van een eerste hulpverlening 
aan kinderen en jongeren met een 
verstandelijke handicap en hun gezin en wordt 
stil gestaan bij het instellingsbeleid ten aanzien 
van seksueel misbruik. Met dit boek wordt een 
praktisch denkkader geboden voor preventie 
en hulpverlening bij seksueel misbruik van 
mensen met een verstandelijk handicap. 
 
Berlo, W. van 
Seksueel misbruik bij mensen met een 
verstandelijk handicap : een onderzoek naar 
omvang, kenmerken en preventie-
mogelijkheden / Willy van Berlo . - Delft : 
Eburon, 1995. - 189 p. : tab. 
Met lit. opg. 
ISBN 905166463X 
Herkomst: Federatie van Ouderverenigingen, 
postbus 85276, 3508 AG Utrecht, tel. 030-
2363767* 
Verslag van een landelijk onderzoek naar 
omvang en kenmerken van seksueel misbruik 
bij mensen met een verstandelijk handicap. Er 
wordt ingegaan op vragen als: hoe vaak komt 
het voor, wie worden het slachtoffer van 
seksueel misbruik, wie zijn de daders. Verder 
is onderzocht in hoeverre in de diverse 
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voorzieningen beleid is ontwikkeld op het 
gebied van seksualiteit en seksueel misbruik. 
 
Doen 
Doen en laten : ongewenste omgangsvormen 
in de Sociale Werkvoorziening / Nationaal 
Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening 
(NOSW). - Utrecht: NOSW/SBCM, 2001. - 25 
min. 
Bij de video hoort een discussiehandleiding 
met bespreekmodellen en 
achtergrondinformatie 
Herkomst: Nationaal Overlegorgaan Sociale 
Werkvoorziening (NOSW), 030-2906800 
De video is gemaakt om ongewenste 
omgangsvormen bespreekbaar te maken in de 
Sociale Werkvoorziening. Hij is opgebouwd uit 
vijf delen die ook afzonderlijk kunnen worden 
bekeken: pesten, agressie en geweld, 
discriminatie, seksuele intimidatie, privé en 
werk gescheiden houden. 
 
EigenWijs 
EigenWijs : een programma over weerbaarheid 
/ STUG videoproducties. - Arnhem: STUG 
videoproducties, 2002. - 
Herkomst: STUG videoproducties, 026-
3510281, y.linders@stugvideo.nl, www.stug.nl 
Een programma over weerbaarheid voor 
jongeren met een lichamelijke handicap. Het 
videoprogramma probeert jongeren te leren 
(seksuele) intimidatie voor te zijn door hen 
adequatere reacties op vervelende of juist 
prettige situaties te laten zien. In tien scènes 
laten een aantal jongeren zien waar ze over 
struikelen en waar hun grenzen liggen. De 
scènes: zwemmen, mannen en vrouwen, het 
kinderdagverblijf, een taxirit, in de groep, bij 
het opstaan, op kantoor, de stagiaire, een 
feestje, verkering. 
 
Kok, E. 
Geen kopietjes meer : seksuele 
voorlichtingsmaterialen en seksuele 
voorlichting aan 
dove kinderen en jongeren / E. Kok, M. van 
Middelaar. - Utrecht: TransAct, 2003. - 24 
In opdracht van de FODOK en gefinancierd 
door het Ministerie van VWS 
Herkomst: TransAct, Distributiecentrum 
Publicaties, Vinkenburgstraat 2A, 3512 AB 
Utrecht (030-2326500) 
Uitgevoerd is een inventarisatie (en analyse) 
van materialen op het gebied van seksualiteit, 
seksuele voorlichting en preventie, signalering 
en aanpak van seksueel misbruik van doven. 
Dit om te komen tot een beschrijving van 
noodzakelijke acties op deze terreinen voor 
dove kinderen en jongeren, hun horende en 
dove ouders en dove en horende 

school/instituutsmedewekers. Aanbevolen 
wordt o.a. dat sociaal-emotionele ontwikkeling 
binnen het onderwijs vanaf groep 1 een plek 
krijgt in het onderwijs, waarbij seksuele 
vorming een belangrijk aandachtpunt vormt. 
Ook is het creëren van een open houding en 
communicatievaardigheden bij dove kinderen 
en jongeren, ouders en verzorgers is nodig. 
 
Lamers-Winkelman, F. 
Seksualiteit en seksueel misbruik : Leemten in 
de kennis met betrekking tot mensen met een 
verstandelijke handicap. / F. Lamers-
Winkelman, P.S. Sterkenburg . - Utrecht : 
Bisschop Bekkers Instituut, 1997. - 75 p  
Herkomst: Bisschop Bekkers Instituut, Postbus 
415, 3500 AK Utrecht, Tel: 030-2333504, Fax: 
030-2340026 
Verslag van een onderzoek naar de behoeften 
inzake kennis en inzicht ten aanzien van 
(normale) seksualiteit(ontwikkeling) en van 
seksueel misbruik van mensen met een 
verstandelijk handicap. Hiervoor zijn 84 
professionele werkers in de zorg voor 
verstandelijk gehandicapten geïnterviewd. 
Verder is er door de onderzoekers beperkt 
literatuuronderzoek verricht. 
 
Preventie 
Preventie sexueel misbruik mensen met een 
handicap: stand van zaken / Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. - Rijswijk : 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, 1997. - 107 p : bijl  
Herkomst: Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Rijswijk 
In 1995 werd het Actieplan 'Preventie sexueel 
misbruik mensen met een verstandelijke 
handicap' gepresenteerd, waarin activiteiten 
werden beschreven die toentertijd werden 
uitgevoerd of daarna zouden plaatsvinden. In 
het onderhavige overzicht wordt getracht een 
antwoord te geven op de vraag wat er 
sindsdien bereikt is en welke knelpunten er 
zijn. Omdat er op het gebied van de bestrijding 
van seksueel misbruik van lichamelijk 
gehandicapten activiteiten worden uitgevoerd 
die parallel lopen c.q. samenhang vertonen 
met die uit het actieplan, zijn ook deze in het 
overzicht vermeld.  
 
Seksualiteit 
Seksualiteit : misbruik en preventie : resultaten 
van een enquête onder SPD'en over 
seksualiteit en seksueel misbruik bij 
verstandelijk gehandicapten / Somma. - 
Utrecht : Somma, 2000. - 44 p. : ill. 
Met lit. opg. 
Herkomst: Somma Postbus 85271 3508 AG 
Utrecht 030 - 2363707 
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Dit rapport is het resultaat van een enquête 
onder SPD'en. In totaal hebben 29 van de 32 
deze ingevuld. Aan de orde komen o.a. beleid, 
de toereikendheid van het preventieve en 
curatieve aanbod, deskundigheid, ervaringen 
met verwijzers, regionale samenwerking en de 
beschikbaarheid van informatiemateriaal. Ook 
is voor het eerst in kaart gebracht met hoeveel 
geregistreerde slachtoffers of daders van 
seksueel misbruik de SPD'en te maken 
hebben en de aard en omvang van de 
mogelijke hulpvraag die hieruit voorkomt. 
 
Seksualiteit 
Seksualiteit, doen en laten : de grens 
onderkend : model-beleidsplan omgaan met 
seksuele behoeften en verlangens, omgaan 
met seksueel misbruik in woonvormen en 
activiteitencentra voor jongeren en 
volwassenen met een (lichamelijke) handicap / 
samenst. M. Lammers ; met bijdr. van E. 
Visser .[et al.] . - Utrecht : Nederlandse 
Federatie Voorzieningscentra Lichamelijk 
Gehandicapten (NFVLG), 1995. - 150 p. 
Losbladig, bevat o.a. preventiemaatregelen, 
klachtenprocedure, opzet klachtencommissie, 
richtlijnen aanstelling vertrouwenspersoon. 
Een theatervoorstelling 'Mag dat' voor cliënten 
en personeel is ontwikkeld door Theater A la 
Carte (zoz) 
Herkomst: Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland, postbus 413, 3500 AK Utrecht, tel. 
030-2739300 
Model voor het formuleren van beleid t.a.v. 
seksualiteit en seksueel geweld voor 
instellingen en organisaties die met mensen 
met een handicap werken. Bevat 14 
beleidsinstrumenten, die kunnen worden 
gebruikt bij de uitvoering van het beleid (o.a. 
personeelsbeleid, cliëntenbeleid, 
vertrouwenspersoon, klachtenprocedure, 
maatregelen). Is ook bruikbaar voor andere 
sectoren. Speciaal voor verzorgenden en 
cliënten binnen de Lichamelijk gehandicapten-
sector ontwikkelde Theater A la Carte de 
voorstelling 'Mag dat?'. In gegaan wordt op 
vragen en ethiek rondom relatievorming en 
seksualiteit binnen de gehandicaptenzorg. 
Postbus 12073, 3501 AB Utrecht, 030-
2581262. 
 
Veldhuijzen, L. van 
Preventie seksuele intimidatie ten behoeve van 
het onderwijs aan meervoudig gehandicapte 
leerlingen : draaiboek : professionele tederheid 
/ Loek van Veldhuijzen . - Utrecht : APS, 1998. 
- 40 p. + bijl. Inclusief sheets 
Herkomst: APS, Postbus 85475, 3508 AL 
Utrecht, 030-2856600 

Draaiboek met ideeën om met medewerkers 
op school te werken aan het thema preventie 
seksuele intimidatie. De drie beschreven 
studiebijeenkomsten gaan over: grenzen van 
gewenste versus ongewenste intimiteit, 
functionele en niet functionele aanraking, 
professionele tederheid. 
 

Onderwijs 
 
Gerrits, R. 
Preventie van kindermishandeling en seksueel 
misbruik : achtergrondinformatie voor 
basisonderwijs / R. Gerrits en D. van Sambeek 
. - Utrecht : Trimbos-Instituut, 1998. - 92 p. 
ISBN 9052532478 
Herkomst: Trimbos-Instituut, postbus 725, 
3500 AS Utrecht, tel.030-2971100 
Op basis van onderzoeksinformatie over 
kindermishandeling wordt ingegaan op 
gevolgen en risicofactoren voor kind, ouder en 
gezin. De volgende specifieke risicogroepen 
worden nader bekeken: peuters / kleuters, 
allochtonen, moeilijk lerende kinderen, 
gehandicapte kinderen en druktemakers. Tot 
slot komen daders van kindermishandeling aan 
bod. Bij de achtergrondinformatie over 
seksueel geweld worden achtereenvolgens 
behandeld: de gevolgen, jongens als 
slachtoffer, risicofactoren, kenmerken van 
daders, moeders van incestslachtoffers, 
incestsituatie en specifieke risicogroepen: 
religie en incest, etniciteit en gehandicapten. 
Preventiemogelijkheden op het gebied van 
seksueel geweld en kindermishandeling in het 
basisonderwijs zijn beperkt. Ze zijn vooral 
gericht op de verhoging van de weerbaarheid 
van kinderen. Tenslotte wordt ingegaan op de 
rol van de leerkracht in het vroegtijdig 
onderkennen van kindermishandeling. 
 
Kallenbach, I. 
Seksuele intimidatie aangepakt : varianten op 
schoolbeleid / Kallenbach, Ina en Anke Visser . 
- Utrecht : Project preventie intimidatie in het 
onderwijs (PPSI), 1997. - 126 p. 
Herkomst: APS, Tel: 030-2856762 
Een actueel overzicht wordt gegeven van de 
beleidsontwikkeling en regelgeving op het 
terrein van de seksuele intimidatie met het oog 
op de ontwikkeling van preventie- en 
bestrijdingsbeleid in het onderwijs. Deel 1 van 
de publicatie bevat een volledige klachten-
regeling met een overzicht van de mogelijke 
varianten in uitwerking. Achtereenvolgens 
wordt informatie gegeven over: algemene en 
bijzondere bepalingen, de vertrouwens-
persoon, de klachtencommissie en de -
procedure. Deel 2 bestaat uit juridische 
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informatie in relatie tot een klacht over 
seksuele intimidatie. In deel 3 wordt een 
overzicht van preventieve maatregelen 
gegeven. Uitgewerkt worden: situaties 
waarvoor gedragsregels geformuleerd kunnen 
worden en een leerlingstatuut. 
 
Nielen, A.M.A. 
Preventie en bestrijding seksuele intimidatie en 
ander machtsmisbruik op scholen / A.M.A. 
Nielen . - Leiden : TNO Preventie en 
Gezondheid, 2000. - 29 p. 
Herkomst: TNO Preventie en gezondheid 
Leiden, 071-5181818 
Onderzoek onder 21 scholen in Amsterdam 
naar hoe deze het landelijk beleid vertalen in 
schoolbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat een 
meerderheid wel een klachtenreglement heeft 
opgesteld, maar dat slechts weinige 
gedragsregels hebben ingesteld. Het 
onderzoek laat eveneens zien dat scholen 
onvoldoende bekend zijn met ondersteunings-
mogelijkheden van de GG&GD op het gebied 
van preventie en bestrijding van seksuele 
intimidatie en ander machtsmisbruik. 
 
Project 
Project leerlingbegeleiding en preventie : 
seksueel geweld met voorbeeldlessen : een 
handleiding bij oriëntatielessen over seksueel 
geweld; ondersteuning door vier 
Herkomst: Educatief Centrum Noord en Oost 
Postbus 804 
9700 AV  Groningen 
tel.: 050 - 3120022 
De handleiding biedt oriëntatielessen 
"Seksueel Geweld" en praktische richtlijnen 
voor deze lessen in de basisvorming. Tevens 
biedt het handvatten voor het opzetten en 
uitvoeren van een project 'Seksueel geweld' 
binnen de school. De handleiding is bestemd 
voor vakdocenten van het voortgezet 
onderwijs, het schoolmanagement en 
preventiefunctionarissen. 
 

Sport 
 
Cense, M. 
Rode kaart of carte blanche : risicofactoren 
voor seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
in de sport / Marianne Cense . - Arnhem : 
NOC*NSF, 1997. - 126 p. 
Onderzoek in opdracht van NOC*NSF 
Herkomst: NOC*NSF, Sector 
Sportontwikkeling, postbus 302, 6800 AH 
Arnhem 
Geïnventariseerd en geanalyseerd worden de 
risicofactoren die seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik in zowel de Nederlandse 

topsport als de breedtesport in de hand werken 
en de vroegtijdige signalering en aanpak 
belemmeren. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen seksueel misbruik van sporters onder 
de zestien en seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik van sporters boven de zestien. Op 
grond van de gevonden risicofactoren wordt 
een eerste aanzet gegeven tot preventiebeleid. 
Als informatiebronnen zijn gebruikt: 1. 
bestaande Nederlandse en internationale 
literatuur over seksuele intimidatie, 2. diepte-
interviews met 14 sporters die ervaring hebben 
met seksuele intimidatie of seksueel misbruik, 
3. de klankbordgroep van het project preventie 
seksuele intimidatie van NOC*NSF. 
 
Cense, M. 
De andere kant van de medaille : seksuele 
intimidatie in de sport / Marianne Cense . - 
Utrecht : TransAct, 1998. - 44 p. 
ISBN 9072127307 
Herkomst: TransAct, Vinkenburgstraat 2a, 
3512 AB Utrecht, tel. 030-2326500 
Op een toegankelijke manier wordt ingegaan 
op de kansen op seksuele intimidatie in de 
sport, de gevolgen voor de slachtoffers, de 
drempels om erover te praten en de signalen 
van seksuele intimidatie. 
 
Cense, M. 
Leidraad: een slag voor  : preventiebeleid 
seksuele intimidatie / Marianne Cense . - 
Utrecht : TransAct, 1999. - 109 p. 
Bevat signaleringslijsten 
Herkomst: NOC*NSF 
Leidraad voor  preventie en bestrijding van 
seksuele intimidatie binnen een 
sportorganisatie. Aangegeven wordt welke 
acties kunnen leiden tot een veilig sportklimaat 
met behoud van een goede sfeer voor alle 
betrokkenen van sporter tot coach, van 
scheidsrechter tot bestuurder. 
 
Seksuele 
Seksuele intimidatie in de sport : beleid voeren 
bij een sportvereniging / NOC*NSF. - Arnhem : 
NOC*NSF, 1998. - 24 p. 
Herkomst: NOC*NSF, postbus 302, 6800 AH 
Arnhem, tel. 026-4834463 
Hierin wordt uitgelegd welke situaties het risico 
op seksuele intimidatie vergroten. En wat 
verenigingen kunnen doen om die risico's te 
beperken. Bijvoorbeeld: aannemen van de 
gedragsregels voor sportbegeleiders, 
organiseren van een voorlichtingsavond, 
installeren van een contactpersoon seksuele 
intimidatie bij de club. 
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Sexual 
Sexual harassment in sport : code of conduct / 
NOC*NSF. - Arnhem : NOC*NSF, 1997. - 10 p. 
Herkomst: NOC*NSF, postbus 302, 6800 AH 
Arnhem tel. 026-4834463 
Gedragsregels voor begeleiders ter preventie 
van seksuele intimidatie in de sport 
 
Wanschers, P 
Spreken is goud : seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik in de sport / Peter 
Wanschers . - Arnhem : NOC*NSF, . - 25 
minuten. 
Herkomst: NOC*NSF, sector 
Sportontwikkeling, Postbus 302, 6800 AH 
Arnhem, tel.: 026-4834463 
In deze film staat de kwetsbaarheid van jonge 
sporters in relatie tot hun trainer centraal. Het 
doel van de film is (aankomend) trainers en 
sportleraren inzicht te geven in de macht die 
zij, vaak onbewust, over hun pupillen kunnen 
hebben. Zowel sporter als trainers komen aan 
het woord over hoe zij de wederzijdse omgang 
ervaren. Voor opleiding en voorlichting. 
 
Werkboek 
Werkboek Lesgeven over omgangsvormen / 
M. Cense (tekst)NOC*NSF; TransAct. - 
Arnhem: 
NOC*NSF, 2003. - 43 p. 
Herkomst: Via info@noc-nsf.nl 
Dit werkboek biedt concrete werkvormen om 
het onderwerp (ongewenste) omgangsvormen 
in lessen aan aankomende trainers, leraren en 
sportbegeleiders te behandelen.  Daarbij gaat 
het vooral om het aanleren van een 
beroepshouding waarin respect voor de 
(integriteit van ) sporters centraal staat. Het 
werkboek bevat verschillende onderdelen die 
in de eigen lessen ingepast kunnen worden. 
 

Programma’s / cursussen 
 
Kinderen / weerbaarheid 
 
Edelaar, M. 
Kinderen seksueel weerbaar maken blijkt 
moeilijker dan gedacht / Monique Edelaar, 
Margot Taal 
In: Didaktief, 23, nr. 8 (1993), p. 34-35 
Samenvatting van een onderzoek naar de 
effectiviteit van het preventieprogramma 
"Recht op veiligheid" ontwikkeld door Riagg's 
in Amsterdam voor het basisonderwijs. Bij de 
lessen wordt gebruik gemaakt van 
rollenspelen. Geconstateerd wordt dat 
kinderen zich bewust worden van het bestaan 
van seksueel misbruik, maar dat er ook 
ongewenste effecten zijn. Zo bleken de 

leerlingen uit groep 7 en 8 onschuldige 
aanrakingen met meer achterdocht te bekijken. 
Leerlingen uit groep 6 staan minder 
wantrouwend tegenover seksuele dreigingen 
dan voor het programma het geval was. 
 
Franzem, Raymond T. 
Prevention : using games to teach children 
about sexual abuse / Raymond T. Franzem 
In: Journal of child sexual abuse, 2, nr. 2 
(1993), p. 75-84 
Overzicht van de mogelijkheden van spel in de 
preventie van seksueel misbruik van kinderen. 
 
Helvoort, K. van 
Handboek Marietje Kesselsproject : 
weerbaarheidsvergroting bij kinderen van 10 
tot 13 jaar / K. van Helvoort en Y. Clarijs . - 
Utrecht : NIZW, 1999. - 386 p. 
Bevat ook videoband  
ISBN 9050508049 
Herkomst: NIZW Uitgeverij, afdeling verkoop, 
Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, tel.030-
2306607 bstlnr. E 22723 
Een handboek van het Tilburgse model over 
het weerbaarheidvergroting van kinderen in 
situaties van machtsmisbruik. Deel 1 bestaat 
uit een beschrijving van de activiteiten die 
voor, tijdens en na de lessenserie aan de orde 
zijn. Deel 2 Gaat over het opzetten van een 
MKproject: het draagvlak, de financiering en de 
voorwaarden. In deel 3 staan de lessen zelf 
beschreven, voorafgegaan door informatie 
over het lesgeven en het lesprogramma. 
 
Spelenderwijs 
Spelenderwijs : nieuw methodiekboek 
kinderhulpverlening / Riphagen, M. Blijf van 
mijn lijf Dordrecht. - Dordrecht : Blijf van mijn 
Lijf, 2001. - 84 p. : bijl  
ISBN 909018064 
Herkomst: Bestellen door f 35,-- over te maken 
op giro 924269 t.a.v. de stichting Blijf van m'n 
Lijf Dordrecht o.v.v. methodiekboek 
Boek is bestemd voor mensen die werken met 
kinderen tussen de vier en twaalf jaar. In het 
boek zijn verschillende spelmethoden 
opgenomen die ook onafhankelijk van elkaar 
gebruikt kunnen worden. De activiteiten spelen 
in op het leren herkennen en uiten van 
gevoelens, het leren omgaan met angsten, het 
vergroten van de weerbaarheid, het omgaan 
met spanningen, omgaan met pesten en het 
bevorderen van communicatie. 
 
Verbaan 
Lesgeven aan jongens : handleiding : Bijlage 
Handboek Marietje Kesselsproject / Daan 
Verbaan, Sandy Spil en Ton Coolen . - Arnhem 
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: Landelijk Platform Marietje Kesselsprojecten, 
2001. - 41 p  
Met lit.opg. Een initiatief van Kompaan, NIZW 
en NISB ter ondersteuning van 
weerbaarheidsprojecten in het basisonderwijs 
Herkomst: NISB, Postbus 32, 6800 AA 
Arnhem, 026-4833800, info@nisb.nl 
In deze handleiding wordt de basismethodiek 
voor het Marietje Kesselsproject (MKP), zoals 
neergelegd in het handboek, verder uitgewerkt. 
Door preventiewerkers is gesignaleerd dat in 
het bestaande MKP-programma elementen 
ontbreken die nodig zijn om op een goede 
manier aan jongens te kunnen lesgeven. Deze 
aanvullende bijlage vormt de neerslag van de 
jarenlange ervaring van de auteurs in het 
werken met jongens van tien tot dertien jaar. 
Zij hebben hun verworven inzichten vertaald 
naar beroepshouding, didactiek en methodiek 
voor lesgeven aan jongens. De handleiding 
bevat tevens oefenvormen voor de lespraktijk. 
 
Jongeren 
 
Cox, S. 
Preventie en hulpverlening meisjesprostitutie; 
6 projectbeschrijvingen / S. Cox, J. 
van der Leer. - Den Haag: VNG, 2002. - 72 p. : 
ill 
ISBN 9032272535 
Herkomst: VNG uitgeverij 
fax: 070-3469201 
 
Frans, E. 
Werkmap goede minnaars / E. Frans. - Gent: 
Sensoa / CGSO Trefpunt, 2003. - [...] p + 
los voorlichtingsboekje 
Met lit.opg. - Bestelling samen met: 1. 
Praktische gids voor jonge vrijers. - 2 
Sexplorer [CD-rom]. - 3. Jaarboek 2003 
seksualiteit, relaties, geboorteregeling. - 4 
Adressenboek 2003 seksualiteit, relaties, 
geboorteregeling 
Seksuele voorlichting voor jongeren uitgewerkt 
in verschillende lesprogramma's. 
 
Over 
Over de grens / NIGZ. - Woerden: NIGZ, 1998. 
- Leerlingenboekje + Docentenhandleiding 
+ Video : ill., foto's 
Herkomst: NIGZ, tel.: 0348 - 437600 
Dit leerpakket behandelt normen en waarden. 
Besproken worden onder andere seksuele 
intimidatie, relaties, seks, stereotypen en man- 
en vrouwrollen. 
 
Sexplorer 
Sexplorer [CD-rom] : interactive CD-rom voor 
jongeren over liefde en seksualiteit / . 
- Gent: MJA, 2003. - 1 CD-rom 

Bestelling samen met: 1. Praktische gids voor 
jonge vrijers. - 2 Sexplorer [CD-rom]. - 3. 
Jaarboek 2003 seksualiteit, relaties, 
geboorteregeling. - 4 Adressenboek 2003 
seksualiteit, relaties, geboorteregeling 
Seksuele voorlichting voor jongeren uitgewerkt 
in een interactieve CD-rom. 
 
Spanjaard, H. 
Als een meisje nee zegt : programma's ter 
voorkoming van seksueel geweld voor moeilijk 
lerende jongens en meisjes / H. Spanjaard en 
O. ten Hove . - Amsterdam : Riagg Amsterdam 
Zuid/Nieuw_West, 1993. - 141 p. 
Herkomst: Riagg Amsterdam Zuid / Nieuw 
_West 
Naast beschrijvingen van de programma's 
bevat het deze publicatie ook draaiboeken 
voor het trainen van sociale vaardigheden van 
jongens en meisjes. 
 
Ykema, Freek 
Actie en reactie : een cursus zelfverdediging 
en voorkomen van geweld voor jongens / 
Freek Ykema . - Amsterdam : Hogeschool van 
Amsterdam/ALO, 1995. - 58 p. 
Herkomst: Te bestellen bij Hogeschool van 
Amsterdam/ALO Willinklaan 5 1067 SL 
Amsterdam tel. 020-5995809 
Cursus ter voorkoming van seksueel geweld, 
samengesteld voor docenten lichamelijke 
opvoeding in het voortgezet onderwijs. De 
cursus richt zich op potentiële daders en 
bestaat uit acht lessen voor jongens van ca. 
vijftien jaar, het laatste jaar basisvorming. 
 
Zaat, L. 
Preventie hoofdzaak! : werkboek voor 
preventie van seksueel geweld bij jongeren / 
Lida Zaat . - Assen : Stg. Drents Vrouwenburo, 
1997. - 105 p. 
Herkomst: Stg. Drents Vrouwenburo, 
Noordersingel 29, 9401 JW Assen, tel. 0592-
316865 
Praktijkervaringen met het preventieproject 
seksueel geweld "Jongens aan bod". 
 
Onderwijsprogramma’s 
 
Authentic 
Authentic boys / safer girls : a teachers guide 
to helping male elementary students break free 
of sexist stereotyping / A.M. Aikins . - s.l. : s.n., 
2001. - 53 p  
Herkomst: Schrijf de auteur: Anne Marie Aikins 
haille6@home.com 
Programma ontwikkeld voor leerkrachten in het 
basisonderwijs dat hen kan ondersteunen 
jongens meer bewust te maken van hun eigen 
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seksestereotyperingen en van (de gevolgen 
van) seksueel geweld tegen vrouwen. 
 
Begrensd 
Begrensd gedrag / PPSI. - Utrecht : PPSI, 
2001. - [ .] p. : ill. 
Herkomst: Transferpunt 'jongeren, school en 
veiligheid' Bestelnr.: 710043 Postbus 85475 
3508 AL Utrecht Fax: 030-2856777 
In deze map zitten voorbeelden aan 
verschillende soorten onderwijs over regels en 
gedrag voor leerlingen en studenten. 
 
Doef, S. van der 
Relaties en seksualiteit : bevordering van 
sociale redzaamheid en gezond gedrag : 
primair onderwijs / Doef, S. van der, K. 
Houterman, R. Delnoy. - Utrecht: 
ThiemeMeulenhoff, 2004 
4 Lesboeken en 1 katern voor intercultureel 
onderwijs. In deze map komt de seksuele 
voorlichting aan de orde. Elk lesboek heeft zijn 
eigen leeftijdscategorie. 
 
Dollen 
Dollen of stilstaan : een lessenserie voor 
leerlingen in het voortgezet onderwijs over 
jongeren, relaties en seksueel geweld / Riagg 
Zuid-Holland Noord. - Leiden : Riagg Zuid-
Holland Noord, 1996. - . 
Herkomst: Bestellen door overmaking van 
ƒ12,50 op giro 5342760, t.n.v. Riagg Zuid-
Holland Noord, Lammenschansweg 15, Leiden 
 
Gerrits, R. 
Preventie van seksueel geweld : Gericht op 
slachtoffers en daders van jong tot oud 
Analyse en aanbod / R. Gerrits . - Deventer : 
RIAGG IJsselland, 1999. - 38 p. 
Herkomst: RIAGG IJsselland afd. PID&O 
0570-688788 
In de afgelopen jaren zijn vanuit de Riagg 
verschillende activiteiten uitgevoerd om 
seksueel geweld te voorkomen dan wel te 
beëindigen. Deze activiteiten zijn vooral gericht 
op leerkrachten van het basis- en voortgezet 
onderwijs en op groepsleiders van kinder- en 
jeugdhuizen. Het programma 'Preventie van 
seksueel geweld' staat in relatie tot het 
zorgprogramma ‘Seksuele stoornissen’ en 
geeft een onderbouwing van preventieve 
mogelijkheden en een beknopte weergave van 
het aanbod. 
 
Vermeulen, M. 
Ja- en Nee- gevoelens : preventie van 
seksueel misbruik in het primair onderwijs / 
Margot Vermeulen . - Utrecht : ISOR, 1993. - 
111 p. : tab. 
Met lit. opg. 

Herkomst: Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, Heidelberglaan 1 te Utrecht, 
tel. 030-2534834 
In het boek worden de ervaringen van 
leerkrachten met vijf verschillende 
preventieprogramma's voor kinderen 
beschreven. Op grond van interviews met 30 
leerkrachten doet de auteur aanbevelingen 
voor verbetering van de opzet en uitvoering 
van preventieprogramma's over seksueel 
misbruik van kinderen. Het rapport biedt 
concrete handvaten voor leerkrachten en 
scholen voor primair onderwijs die dergelijke 
preventieprogramma's willen gaan uitvoeren. 
Tevens bevat het rapport aanbevelingen voor 
programma-ontwikkelaars om te komen tot 
verbetering van de uitvoerbaarheid van de 
programma's en tot een betere afstemming 
van de verschillende programma's op elkaar. 
 
Wijffels, M. 
Leerlingbegeleiding en preventie : een 
handleiding bij oriëntatielessen over seksueel 
geweld / Monique Wijffels en Henriëtte 
Toussaint . - Groningen : Stichting GGZ 
Groningen, 1997. - 
Herkomst: Stg. GGz Groningen, afd. Preventie, 
Postbus 86, 9700 AB Groningen, tel. 050-
5223298 
De handleiding biedt oriëntatielessen 
"Seksueel Geweld" en praktische richtlijnen 
voor deze lessen in de basisvorming. Tevens 
biedt het handvatten voor het opzetten en 
uitvoeren van een project 'Seksueel geweld' 
binnen de school. De handleiding is bestemd 
voor vakdocenten van het voortgezet 
onderwijs, het schoolmanagement en 
preventiefunctionarissen. 
 

Plegers 
 
Bruinsma, F. 
De jeugdige zedendelinquent : diagnostiek, 
rapportage en behandeling / Frits Bruinsma . - 
Utrecht : SWP, 1996. - 239 p. : tab. 
Met lit. lijst 
ISBN 9066651903 
 In de pubertijd en soms zelfs nog eerder, 
ontwikkelt de jeugdige zedendelinquent 
gewelddadige seksuele fantasieën die na 
kortere of langere tijd uitlopen op daadwerkelijk 
seksueel agressief gedrag. Dit inzicht heeft de 
auteur ertoe gebracht als basisthema voor dit 
boek de stelling te kiezen dat het 
maatschappelijk gezien van groot preventief 
belang is, een dreigende sekueel criminele 
carrière in een zo vroeg moelijk stadium te 
onderkennen. 
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Child 
Child sexual abuse prevention : what offenders 
tell us / Michele Elliott, Kevin Browne, Jennifer 
Kilcoyne 
In: Child Abuse and Neglect, 19, nr. 5 (1995), 
p. 579-594 
  Plegers van seksueel misbruik van kinderen 
werden ondervraagd over de methoden die ze 
gebruikten om kinderen uit te zoeken, de 
leeftijd van de kinderen, hoe ze kinderen 
selecteerden en als slachtoffer aanhielden, en 
welke suggesties zij hadden voor preventie 
van seksueel misbruik. 
 
Hermsen, S. 
Na de daad : werkboek preventie seksueel 
geweld : een leerproject voor jeugdige plegers 
van seksueel geweld in tien geprogrammeerde 
bijeenkomsten / S. Hermsen . - Utrecht : SWP, 
1993. - 96 p. Met lit. opg. 
ISBN 9066650818 
Herkomst: Uitgeverij SWP, postbus 578, 3500 
AN Utrecht, Achter de Dom 12, 3512 JP 
Utrecht, tel. 030-2368060* en boekhandel 
Sinds enkele jaren worden in Nederland 
zogeheten leerprojecten uitgevoerd, gericht op 
jongens die een seksueel delict hebben 
gepleegd. Het doel van zo'n leerproject is het 
voorkomen van herhaling van seksueel 
gewelddadig gedrag. In dit boek wordt stap 
voor stap de methodiek omschreven van deze 
praktische toepasbare training. In tien 
bijeenkomsten volgen de jongens een 
gedragsveranderend programma. 
 
Linden, P. v.d. 
Daderhulpverlening in Nederland : 
inventarisatie van hulpaanbod en preventie 
voor plegers van seksueel en huiselijk geweld / 
Peter van der Linden en Majone Steketee . - 
Utrecht : TransAct, 1999. - 144 p. 
ISBN 9072127366 
Herkomst: TransAct DCP, Postbus 1413, 3500 
BK Utrecht, fax: 030-2326555 
Overzicht van het preventie- en behandel-
aanbod van daders van zowel seksueel 
geweld als van relationeel geweld. Het rapport 
bevat een beknopte inventarisatie op basis van 
buitenlandse en Nederlandse literatuur en 
gesprekken met twaalf sleutelfiguren uit 
instellingen. 
 

Ouders / opvoeding 
 
Adriaenssens, P.  
Opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid / P. 
Adriaenssens, J.L. Vanderhoeve en  
L. Vercammen . - Apeldoorn [etc.] : Garant, 
2000. - 64 p. : ill. 

ISBN 9053509429 
Dit boek is de neerslag van informatieavonden 
die gehouden werden met ouders en 
ouderverenigingen over de kwetsbaarheid en 
de weerbaarheid van kinderen. 
 
Dumez, C. 
Relatie(v)aardig : over kinderen en jongeren, 
relaties, seksualiteit en misbruik, 
preventie en hulpverlening / C. Dumez, M. 
Kesters en P. van Ham. - Leuven : 
Bevat bibliografie 
ISBN 9053507035 
De seksuele ontwikkeling van kinderen en 
jongeren wordt besproken, met veel 
'voetnoten' als doorlopende tekst. Veel 
onderwerpen worden behandeld, waaronder 
relaties, seksuele identiteit en seksueel 
misbruik en kindermishandeling, 
 
Kralzer, S.K. 
Het weerbare kind : uw kind veilig tegen 
'snoepjes van vreemden' (en bekenden) / S.K. 
Kralzer . - Zutphen : Thieme, 1986. - 88 p. 
Herkomst: Uitlening of ter inzage bij NISSO 
Postbus 5018, 3502 JA Utrecht tel. 030-
2304010 
Er wordt uitgelegd hoe men zijn kinderen kan 
beschermen tegen ontvoering of seksueel 
misbruik, maar bovenal hoe men zijn kinderen 
kan leren zichzelf daartegen te beschermen. 
Het boek is gebaseerd op een 
trainingsprogramma ter preventie van seksueel 
misbruik dat de auteur in 1981 in de Verenigde 
Staten heeft ontwikkeld in aansluiting op het 
werk dat zij heeft gedaan met kinderen die 
slachtoffer waren geworden van misbruik. 
 
Preventie 
Preventie van kindermishandeling door 
vroegtijdige hulp aan risicogezinnen : verslag 
van een werkconferentie / K. Kooijman (red.) . 
- Utrecht : NIZW, 1999. - 15 p. 
ISBN 905050730 
Het doel van de conferentie was een beter 
inzicht te krijgen in de legitimering, de inhoud 
en de uitvoerbaarheid van vroegtijdige 
preventieve hulp aan gezinnen met een 
verhoogd risico op kindermishandeling. Men 
gaat in op risicofactoren, uitvoerings- en 
beleidsvragen. Dit gebeurt in een aantal 
bijdragen die zijn geleverd door verschillende 
auteurs. 
 
Seksueel 
Seksueel misbruik van kinderen : aard, 
omvang, signalen, aanpak / J. Frenken Leids 
Universitair Medisch centrum en NISSO. - Den 
Haag : Ministerie van Justitie, DPJS, 2001. - 
29 p; lit.opg.. 
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Bevat adressen. Deze brochure is 
samengesteld in het kader van het Nationaal 
Actieplan Seksueel Misbruik van Kinderen van 
het Ministerie van Justitie 
Herkomst: Ministerie van Justitie, DPJS, 
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, fax: 070-
3707916 (gratis) 
De brochure is bedoeld voor ouders en jong 
volwassenen en voor mensen die privé of in 
hun werk met kinderen te maken hebben. In de 
brochure wordt op basis van feiten die uit 
wetenschappelijk onderzoek bekend zijn 
antwoord gegeven op vragen over de 
achtergronden van seksueel misbruik van 
kinderen, de gevolgen voor het slachtoffer en 
hoe als ouder seksueel misbruik te voorkomen 
en signaleren. 
 
Vervloet, T. 
Zorg goed voor jezelf : handleiding voor ouders 
over preventie van seksueel misbruik van 
kinderen / Tine Vervloet ; ill. K. van Orshoven . 
- Antwerpen : Refleks Weerbaarheidscentrum, 
1997. - 65 p. : ill. 
Preventie van seksueel misbruik van kinderen 
kan slagen, als de ouders de kinderen een 
weerbare basishouding bijbrengen. Tevens 
geschikt voor ouders van kinderen die 
seksueel misbruikt zijn. 
 
Weerbare 
Weerbare kinderen : een praktische gids voor 
ouders / CGSO vzw. - Gent : Vereniging 
CGSO vzw, 1996. - 16 p. 
Herkomst: CGSO, Meerstraat 138 B, B-9000 
Gent, 09-2210722  
Dit boekje geeft een antwoord op de vraag hoe 
je als ouder kunt voorkomen dat je kinderen 
slachtoffer worden van seksueel misbruik. 

Leesboekjes / video’s kinderen 
 
Botte, M-F. 
Kaatje Cactusbloem en haar egel : wie mij 
aanraakt krijgt een prik / Marie-France Botte, 
Pascal Lemaitre . - Antwerpen : Standaard 
Uitgeverij, 1996. - . 
ISBN 9041090282 
Aan kinderen wordt duidelijk gemaakt dat ze 
zich kunnen wapenen tegen mogelijk misbruik 
door volwassenen. 
 
Delfos, M. 
Dat nare gevoel : seksuele voorlichting over 
seksueel misbruik / M. Delfos . - Bussum : 
Trude van Waarden Produkties, 1999. - 36 p. 
bevat adressen 
ISBN 9077564260 
 Voor kinderen van de bovenbouw van het 
basisonderwijs en de onderbouw van het 

middelbaar onderwijs. Beschreven worden de 
schaamtegevoelens die een kind beleeft en het 
machtsmisbruik waarmee het kind onder druk 
wordt gezet. Daarbij gaat de auteur in op 
verschillende vormen van seksueel misbruik, 
waaronder kinderporno. Ze vertelt ook hoe het 
misbruik gestopt kan worden. 
 
Hondsmerk, R. 
Een geheim teveel . : met kinderen in gesprek 
over seksueel misbruik / Rob Hondsmerk, Els 
Kok, Renate Baardse . - Dordrecht : Stichting 
Chris, 1997. - . 
Herkomst: Stichting Chris, van Neurenburgpad 
17, 3311 DN Dordrecht, tel. 078-6315572 
Vanuit een christelijke achtergrond geschreven 
'praatboek' over seksueel misbruik, bestemd 
voor ouders en beroepsopvoeders. Het doel 
van het boek is tweeledig: ten eerste om de 
weerbaarheid van kinderen te vergroten en de 
sociale machteloosheid en afhankelijkheid van 
kinderen te verminderen; ten tweede om 
ouders te leren meer en beter naar hun 
kinderen te luisteren en met hen een open 
gesprek te voeren over lichaamsbeleving en 
grenzen op dat gebied. Het boek bevat een 
aantal waargebeurde verhalen, die 
volwassenen en kinderen samen kunnen 
bespreken. De voorgestelde gespreksvragen 
kunnen daarbij als eerste opstap dienen. 
 
Praten 
Praten kan je helpen: 1 De Baas over je billen, 
2 Klokhuis special, 3 School TV weekjournaal 
special / ABOO-NOT. - : , 1990. - 3x 20 
minuten: met begeleidend materiaal NOT. 
Herkomst: NOT 
Onderdelen: deel 1: De baas over je billen; 4 
tot 7 jaar; deel 2: Klokhuis special, 9 tot 12 
jaar; deel 3: School TV weekjournaal special, 
11 tot 13 jaar. Inhoud deel 1: Pas-op geheimen 
altijd aan iemand vertellen. In de baas over je 
billen, zingt en vertelt Edwin Rutten op een 
wijze die past bij de denkwereld van de kleuter, 
over de dingen die ze fijn en niet fijn, lekker en 
niet lekker vinden. In de video wordt 
aangegeven dat er verschillende soorten 
geheimen bestaan. Giechel-, leuke, verdrietige 
en pas-op geheimen. Bij pas-op geheimen is 
het goed om toch met een volwassenen te 
praten. Voorafgaand aan de soorten geheimen 
wordt gepraat over het hebben van knuffels die 
een troostende en vertrouwde rol kunnen 
spelen. Via voorkeuren voor eten snijdt Edwin 
Rutten tenslotte het aanraken van het lichaam 
op seksuele plaatsen aan. Inhoud deel 2: 
Klokhuis Special. In drie blokken van ongeveer 
8 minuten wisselen drama en informatie elkaar 
af. In het eerste deel zien kinderen dat 
aanraken best fijn kan zijn, maar soms ook niet 
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prettig. Als ze onplezierig worden aangeraakt, 
hoeven ze dat niet te accepteren en kunnen ze 
dat gewoon zeggen. In het tweede deel wordt 
daar de nadruk op gelegd. Van enge dingen 
kunnen ze bang of verdrietig worden en dan is 
het maar beter wanneer ze die geheimen aan 
iemand toevertrouwen. Tenslotte brengt de 
presentator een bezoek aan instanties, waar 
kinderen met hun problemen terecht kunnen: 
de kinderpolitie, de kindertelefoon en de 
kinderrechtswinkel. Inhoud deel 3: Schooltv-
Weekjournaal Special Afwisselend en 
informatief programma. Aan de orde komt wat 
je onder seksuele kindermishandeling kunt 
verstaan, hoe vaak het voorkomt, wat je zou 
kunnen doen als je wilt dat het stopt. Twee 
incest-slachtoffers die nu tegen de 20 zijn, 
vertellen hun verhaal. Zij praten over het effect 
dat de incest op hen heeft, hoe oud ze waren 
toen het misbruik begon en hoelang het 
geduurd heeft. Daarnaast wordt verteld wat er 
allemaal kan gaan gebeuren als de incest 
openbaar gemaakt wordt. Ook komt aan de 
orde wat je als vriendin of vriend kunt doen als 
je vriendin of vriend incest heeft meegemaakt. 
Tot welke hulpverlenende instantie kan een 
kind zich wenden? Therapie kan pijnlijk zijn, 
maar het levert wel iets op.  
 
Steerneman, P. 
Aangrijpende belevenissen van kinderen / P. 
Steerneman . - Leuven ; Apeldoorn : Garant, 
1999. - 70 p. 
Met lit. opg. 
ISBN 9053507094 
In dit boek staan vijf verhalen voor en over 
kinderen. Het zijn verhalen over angsten, 
pesten, dood, scheiden en (seksueel) misbruik. 
Elk verhaal wordt voorafgegaan door een 
toelichting over het betreffende thema voor 
volwassenen. Het is bedoeld als een 
hulpmiddel om over deze thema's te praten en 
om de kwaliteit van de communicaties tussen 
volwassenen en kinderen te bevorderen. 
 


