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INTRODUCTIE 

Sport is essentieel voor het fysieke en psychosociale wel-
zijn en is de meest beoefende georganiseerde vrijetijdsbe-
steding van de mens vandaag. De bredere sociale functies 
van sport zorgen ervoor dat beleidsmakers reeds enige tijd 
inzetten op sportdeelname voor iedereen (het ‘sport-voor-
allen-beleid’) (2). De negatieve kanten van sport worden 

echter slechts zelden belicht. Preventie-initiatieven die de 
integriteit van jonge sporters pogen te vrijwaren, focussen 
in hoofdzaak op blessure- of dopingpreventie. Nochtans, 
de unieke context van competitiesport, gekenmerkt door 
een asymmetrische relatie tussen coaches en sporters, het 
vaak onontbeerlijke fysieke contact en het prestatiegerich-
te beloningssysteem, dragen er toe bij dat de sportcontext 

Na de recente onthullingen van seksueel kindermisbruik in de Kerk en in de 
hulpverlening, wordt terecht de vraag gesteld of ook de sportwereld vatbaar is voor 
seksueel misbruik, en bij uitbreiding, elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Georganiseerde (top-) sport wordt immers gekenmerkt door asymmetrische en nauwe 
coach-sporterrelaties, een vereiste van lichamelijk contact, een prestatiegerichte focus en 
competitiedruk. Deze factoren, samen met de vaak erg jonge leeftijd van (top-) sporters, 
kunnen een voedingsbodem creëren voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 2014 
werd in Vlaanderen en Nederland een grootschalig onderzoek gevoerd om de prevalentie 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport te meten 
(1). Een representatieve steekproef van 4.000 Nederlandse en Vlaamse volwassenen 
werd retrospectief uitgevoerd via een online survey. Uit de resultaten blijkt dat seksueel 
grensoverschrijdend gedrag weldegelijk een probleem is in de Vlaamse en Nederlandse 
sport. Veertien procent van de bevraagde volwassenen ervoer minstens eenmalig een vorm 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten voor de leeftijd van 18 jaar. 
Het prevalentiecijfer in Vlaanderen blijkt significant hoger te zijn dan in Nederland. Verder 
tonen de resultaten aan dat holebisporters, allochtone sporters, andersvalide sporters en 
jonge sporters die op internationaal niveau actief zijn een significant verhoogd risico hebben 
op het ervaren van seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. Dit artikel 
staat stil bij de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de methodologische 
problemen bij het meten van dit concept, om daarna in te zoomen op de resultaten van het 
Vlaams-Nederlandse prevalentieonderzoek. In een volgende bijdrage zal een stand van 
zaken van het preventiebeleid in de Vlaamse sportcontext geschetst worden en wordt ook 
de rol van de sportarts toegelicht. 
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een voedingsbodem kan zijn voor alle vormen van opzet-
telijk geweld, waaronder seksueel grensoverschrijdend ge-
drag (3, 4). 

WAT IS SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG (SGG)?
De term SGG is een vlag die veel ladingen dekt. SGG om-
vat elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, 
verbaal, non-verbaal of fysiek, opzettelijk of onopzettelijk, 
die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of ge-
dwongen wordt ervaren (5). Als richtlijn stelde Sensoa, het 
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, zes cri-
teria op waarbij, bij overtreding van op z’n minst één van 
zes criteria, sprake kan zijn van SGG: toestemming, vrijwil-
ligheid, gelijkwaardigheid, context-adequaat, leeftijds- en 
ontwikkelingsadequaat en zelfrespect (6). SGG varieert dus 
van verbale intimidatie, over ongewenste fysieke avances en 
aanrakingen, tot aanranding en verkrachting.

PREVALENTIE SGG
'RRU�GH�YHUVFKLOOHQGH�GH¿QLWLHV��GH�YDULsUHQGH�RQGHU]RHNV-
methoden en de gevoeligheid van het thema, is het moeilijk 
om onderzoeksresultaten wereldwijd met elkaar te vergelij-
ken en een eenduidig beeld te krijgen van de omvang van 
deze problematiek. Tot voor kort werd er, ingegeven door 
een aantal sterk gemediatiseerde schandalen van seksueel 
NLQGHUPLVEUXLN�LQ�&DQDGD��*URRW�%ULWWDQQLs�HQ�1HGHUODQG��
voornamelijk gefocust op seksueel misbruik van kinderen in 
de sport. Het onderzoek baseert zich hiervoor op de algeme-
QH�WKHRULHsQ�RPWUHQW�NLQGHUPLVEUXLN��'DDUQDDVW�LV�HU��RQ-
der invloed van het feminisme en in navolging van studies 
naar seksuele intimidatie op de werkvloer, sinds eind jaren 
80 onderzoek gevoerd naar seksuele intimidatie ten aanzien 
van volwassen, vrouwelijke sporters. Hoewel het hier over 
twee zeer verschillende vormen van SGG gaat, worden bei-
de toch vaak onder één noemer bekeken en geteld. Zo vari-
eren de prevalentiecijfers van SGG tussen 2 en 50% (7), een 
spreiding die menige critici de wenkbrauwen doet fronsen 
en de betrouwbaarheid van deze cijfers ter discussie stelt. 
2QGHU]RHN�ZDDUELM�GH�GH¿QLWLH�YDQ�6**�HQJ�JHRSHUDWLRQD-
liseerd werd, bv. wanneer enkel ‘hands-on’ seksueel contact 
in rekening gebracht wordt, leverde doorgaans veel lagere 
prevalentiecijfers op (8). 

Bij de interpretatie van deze studieresultaten is opmerk-
zaamheid geboden. Vaak kennen de studies een (te) laag 
responspercentage en een selecte steekproef (bv. enkel 
sportende universiteitsstudenten) waardoor een verte-
kening in de onderzoeksresultaten niet uitgesloten kan 
worden. De meerderheid van de studies heeft alleen vrou-
welijke sporters bevraagd die door mannen gecoacht wor-
den, waardoor er nauwelijks cijfers bekend zijn over SGG 
bij mannelijke sporters, SGG gepleegd door vrouwelij-
ke coaches of SGG bij sporters onderling. Ook werd er tot 

nog toe nauwelijks aandacht besteed aan de prevalentie 
LQ� VSHFL¿HNH� GRHOJURHSHQ� ]RDOV� DQGHUVYDOLGH� VSRUWHUV� HQ�
homoseksuele, lesbische of biseksuele (‘holebi’) sporters. 
Onderzoek naar SGG ligt bijzonder gevoelig, waardoor 
we ook rekening dienen te houden met onderrapportage. 
Verder is het ook algemeen geweten dat het dark number 
bij aangiftes (maar ook bij zelfrapportage) van seksueel ge-
weld ontzettend hoog is, en de gekende cijfers wellicht en-
kel het topje van de ijsberg bevatten. 

VOEDINGSBODEMS VOOR SGG IN DE SPORT

Sport wordt gekenmerkt door enkele waarden en normen 
die mogelijk aanleiding geven tot het tot stand komen en 
faciliteren van SGG. Zo werd uit kwalitatief onderzoek met 
VODFKWR̆HUV�YDQ�6**�LQ�GH�VSRUW�GXLGHOLMN�GDW�GH�FXOWXXU�
van lichamelijkheid, het nauwe contact tussen coach en 
sporter, en de druk van prestatie en competitie ervoor zor-
gen dat er een voedingsbodem ontstaat voor SGG (3, 9). 
Echter, tot op heden is het onderzoek hiernaar vrij beperkt, 
waardoor we mogelijk nog geen zicht hebben op alle beïn-
vloedende factoren. 

CULTUUR VAN LICHAMELIJKHEID
Sport is een zeer fysieke bezigheid. In tegenstelling tot het 
onderwijs of het bedrijfsleven, heeft een coach de (vaak 
impliciete) ‘toestemming’ om een sporter, instructiegerela-
teerd weliswaar, aan te raken (4, 10). In de meeste gevallen 
is dit immers uit veiligheidsoverweging of om de sporter 
HHQ� WHFKQLHN�ELM� WH�EUHQJHQ��7RFK�FUHsHUW�GLW�HHQ�FXOWXXU�
van lichamelijkheid en is het voor de sporter moeilijk om te 
beoordelen wat aanvaardbaar gedrag is. Deze cultuur cre-
eert een verwachtingspatroon bij alle deelnemers en, ze-
ker wanneer er sprake is van groepsdruk, kan ertoe leiden 
dat een sporter niet gemakkelijk geneigd zal zijn om zijn of 
haar grenzen duidelijk aan te geven.

DE COACH-SPORTERRELATIE
'H�PDFKW�YDQ�HHQ�FRDFK�RI�DXWRULWHLWV¿JXXU�RYHU�]LMQ�KDDU�
sporter is aanzienlijk. Coach en sporter, zeker op topniveau, 
brengen heel veel tijd met elkaar door. Coaches hebben zo 
bijzonder veel invloed op hun sporter, ook buiten de sport-
club. Wat start als een professionele relatie, groeit vaak uit 
tot een zeer persoonlijke relatie. De coach heeft veel macht 
LQ� KDQGHQ�� PDFKW� XLWJDDQGH� YDQ� ]LMQ� KLsUDUFKLVFKH� SRVL-
tie, persoonlijke macht, macht uitgaande van de belonings-
kracht die hij bezit, macht uit het feit dat hij de sporter kan 
dwingen iets te doen, macht vanuit zijn expertise in het do-
mein, macht omdat hij de toegang is tot informatie voor de 
sporter, macht omdat hij het is die de sportcarrière van de 
sporter mogelijk maakt, en macht vanuit de gehoorzaam-
heid die de sporter aan de dag legt. Dit machtsverschil kan 
zorgen voor een bijzonder grote disbalans in de relatie, wat 
zorgt voor een potentieel risico op misbruik. 
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In dit verband is het ook zinvol om te refereren naar het 
concept ‘grooming’. Grooming is het proces waarin de ple-
JHU�]LMQ�VODFKWR̆HU� LVROHHUW�HQ�EHZXVW�YRRUEHUHLGW�RS�KHW�
PLVEUXLN������'H�SOHJHU�SUREHHUW�ODQJ]DDPDDQ�KHW�YHUWURX-
ZHQ�WH�ZLQQHQ�YDQ�]LMQ�XLWJHNR]HQ�VODFKWR̆HU�HQ�JDDW�V\V-
tematisch over tot het vervagen van de interpersoonlijke 
JUHQ]HQ�������'LW�SURFHV�NDQ�ZHNHQ��PDDQGHQ�RI�]HOIV�MDUHQ�
GXUHQ��'H�SOHJHU�SUREHHUW�VWDSVJHZLMV�GLFKWHUELM�WH�NRPHQ�
HQ� JHKHLPKRXGLQJ� PRJHOLMN� WH� PDNHQ�� +HW� JURRPLQJV-
proces is zeer belangrijk omdat hierdoor zal lijken dat het 
VODFKWR̆HU�µYULMZLOOLJ�PHHZHUNW¶�DDQ�KHW�PLVEUXLN�

.LQGHUHQ�]LMQ��YDQXLW�GH�DIKDQNHOLMNKHLGVUHODWLHV�LQ�GH�RS-
YRHGLQJ�� XLWHUVW� NZHWVEDDU� YRRU� GH]H� EHQDGHULQJ�� PDDU�
RRN�DGROHVFHQWHQ�HQ��MRQJ���YROZDVVHQHQ�LQ�HHQ�VWHUNH�DI-
KDQNHOLMNKHLGVUHODWLH��]RDOV�GLH�YDQ�HHQ�FRDFK�HQ�VSRUWHU��
]LMQ�JHYRHOLJ�YRRU�GLW�SURFHV�������:DQQHHU�HU�VSUDNH�LV�YDQ�
JURRPLQJ��]DO�GH�SOHJHU�]LMQ�VODFKWR̆HU�EHZXVW�NLH]HQ��]LFK�
RSZHUSHQ� DOV� HHQ� YDGHU¿JXXU� HQ� HHQ� YHUWURXZHQVUHODWLH�
RSERXZHQ��=R�NXQQHQ�EHORQLQJHQ�RI�EHGUHLJLQJHQ�]RDOV�µLN�
]HW� MH�XLW�KHW� WHDP¶�HUYRRU�]RUJHQ�GDW�GH�VSRUWHU�VWLO]ZLM-
JHQG�WRHVWHPW��*HVODDJGH�JURRPLQJ��ZDDUELM�GH�SOHJHU�HQ�
KHW�VODFKWR̆HU�HHQ�D̆HFWLHYH�EDQG�RSERXZHQ��NDQ�HUYRRU�
]RUJHQ�GDW�KHW�VODFKWR̆HU�YHUOLHIG�ZRUGW�RS�GH�SOHJHU��'H]H�
HPRWLRQHOH�EDQG�PDDNW�GH�GUHPSHO�WRW�RQWKXOOLQJ�RI�DDQ-
JLIWH�YDDN�RQEHUHLNEDDU�KRRJ��'LW�W\SH�SOHJHUV�PDDNW�YDDN�
JHEUXLN�YDQ�HHQ�PDFKWVSRVLWLH�ELQQHQ�GH�YHUHQLJLQJ�HQ�JH-
QLHW�YDDN�YHHO�DDQ]LHQ�HQ�YHUWURXZHQ��,Q�FRPELQDWLH�PHW�
SRSXODULWHLW� HQ� XLWVWHNHQGH� VRFLDOH� YDDUGLJKHGHQ� NDQ� GLW�
OHLGHQ� WRW�RQJHFRQWUROHHUGH�PDFKWVXLWRHIHQLQJ��:DQQHHU�
SUHYHQWLHYH��UHSUHVVLHYH�HQ�FXUDWLHYH�PDDWUHJHOHQ�WHQ�DDQ-
]LHQ�YDQ�6**�RQWEUHNHQ��NULMJW�GH�SOHJHU�YULMJHOHLGH�RP�KHW�
groomingsproces op te starten. 

+HW� JURRPLQJVSURFHV� LV� W\SHUHQG� YRRU� WRHQDGHULQJVJH-
GUDJ��GDW�ZH�YDDN�WHUXJ�WH�YLQGHQ�ELM�SHGR¿HOH�VHNVXHOH�SOH-
JHUV��(FKWHU��KHW�LV�EHODQJULMN�RP�WH�YHUPHOGHQ�GDW�QLHW�DOOH�
LQFLGHQWHQ�YDQ�6**�WRH�WH�VFKULMYHQ�]LMQ�DDQ�SHGR¿HOH�SOH-
JHUV��HQ�GDW�GH]H�QLHW�QRRG]DNHOLMN�YRRUDI�JHJDDQ�ZRUGHQ�
GRRU�HHQ�JURRPLQJVSURFHV��=R�]LMQ�HU�WDO�YDQ�DQGHUH�SUR-
FHVVHQ�GLH�HHQ�URO�NXQQHQ�VSHOHQ�ELM�KHW�VWHOOHQ�YDQ�6**��
JHEUHN�DDQ�LPSXOVFRQWUROH��RQWUHPPLQJ�ELMYRRUEHHOG�GRRU�
DOFRKROJHEUXLN��H[SHULPHQWHHUJHGUDJ�WLMGHQV�GH�SXEHUWHLW��
'H�ZHWHQVFKDSSHOLMNH�HYLGHQWLH�YRRU�JURRPLQJ�LQ�GH�VSRUW�
is op de dag van vandaag dan ook nog zeer beperkt en be-
UXVW�YDDN�µVOHFKWV¶�RS�KHW�YHU]DPHOHQ�YDQ�JHWXLJHQLVVHQ�YDQ�
VODFKWR̆HUV������

9DDN�ZRUGW� HU�PHW� DUJXVRJHQ� JHNHNHQ� QDDU� GH� �PDQQH-
OLMNH��FRDFK�GLH�RQDDQYDDUGEDDU�VHNVXHHO�JHGUDJ�VWHOW�WHQ�
DDQ]LHQ�YDQ�VSRUWHUV��PDDU�LQ�UHFHQW�RQGHU]RHN�LV�DDQJH-
WRRQG� GDW� ZDQQHHU� MRQJHUHQ� QHJDWLHYH� VHNVXHOH� HUYDULQ-
JHQ�KHEEHQ�LQ�HHQ�VSRUWFRQWH[W��GLW�YHHODO�WH�ZLMWHQ�LV�DDQ�
JUHQVRYHUVFKULMGHQG�RI�H[SHULPHQWHHUJHGUDJ�YDQ�HQ�GRRU�

OHHIWLMGVJHQRWHQ�������,Q�GDW�JHYDO�LV�HU�JHHQ�VSUDNH�YDQ�HHQ�
KLsUDUFKLVFKH� UHODWLH� WXVVHQ�SOHJHU�HQ�VODFKWR̆HU��KRHZHO�
HU� XLWHUDDUG� ZHO� VSUDNH� NDQ� ]LMQ� YDQ� VRFLDOH� PDFKWVYHU-
VFKLOOHQ� HQ� JURHSVGUXN��0HHU� RQGHU]RHN� QDDU� GH� SUR¿H-
len van volwassen en minderjarige plegers van SGG in een 
VSRUWFRQWH[W�GULQJW�]LFK�RS�

TOPSPORT
-RQJH�WRSVSRUWHUV�GLH�XUHQ�SHU�GDJ�]HHU�DPELWLHXV�EH]LJ�
]LMQ�PHW�KXQ�VSRUW��YRUPHQ�HHQ�XLWHUVW�NZHWVEDUH�JURHS��
'H� HHQ�RS�HHQ�WUDLQLQJVPRPHQWHQ� PHW� GH� FRDFK�� GH�
EXLWHQODQGVH� WUDLQLQJVNDPSHQ� HQ� WRUQRRLHQ� VFKHSSHQ�
praktische mogelijkheden van afzondering. Uit onder-
]RHN�EOLMNW�GDW�GLW� ]HHU�ULVLFRYROOH�VLWXDWLHV�]LMQ� �����2RN�
KHW�EHODQJ�YDQ�VSRUWLHI�VXFFHV�PDJ�QLHW�RQGHUVFKDW�ZRU-
GHQ��6RPV�LV�GH�SUHVWDWLHGUXN�ELM��DDQNRPHQGH��WRSDWOH-
WHQ� ]R�JURRW��GDW� DOOHV�PRHW�ZLMNHQ��6**� LV�GDQ� µVOHFKWV�
HHQ�NOHLQH�RSR̆HULQJ¶�YRRU�GH�VSRUWHU��RS�GH�ZHJ�QDDU�GH�
verhoopte sportroem.

SLACHTOFFERKENMERKEN
Naast de hierboven aangegeven risicofactoren voor SGG 
LQ� HHQ� VSRUWFRQWH[W�� ]LMQ� GH� ULVLFRIDFWRUHQ� YRRU� VODFKWRI-
fers zeer gelijklopend met die in andere sociale settings. 
0HLVMHV�KHEEHQ�VWDWLVWLVFK�JH]LHQ�PHHU�NDQV�RP�VODFKWRI-
IHU�WH�ZRUGHQ�YDQ�6**�GDQ�MRQJHQV��3V\FKLVFK�HQ�FRJQLWLHI�
NZHWVEDUH�NLQGHUHQ�KHEEHQ�RRN�HHQ�YHUKRRJG�ULVLFR��2RN�
HHUGHUH� PLVKDQGHOLQJ�� ELMYRRUEHHOG� LQ� IDPLOLDOH� FRQWH[W��
HQ�YHUZDDUOR]LQJ�EOLMNHQ�ULVLFRIDFWRUHQ�WH�]LMQ�������9HUGHU�
YHUKRRJW�RRN�GH�DIZH]LJKHLG�YDQ�ppQ�YDQ�GH�RXGHUV��GRRU�
HPRWLRQHOH� SUREOHPHQ�� ]LHNWH�� YHUVODYLQJ� RI� DQGHUH� GH�
NDQV�RS�VODFKWR̆HUVFKDS�������

,Q� WHJHQVWHOOLQJ� WRW� LQWUDIDPLOLDDO� VHNVXHHO� PLVEUXLN� YDQ�
NLQGHUHQ�� LV� KHW� RQGHU]RHN� QDDU� GH� SUHYDOHQWLH� YDQ� 6**�
in de sport nog zeer beperkt. Tot op heden hebben slechts 
HHQ�DDQWDO�EHVFKHLGHQ�VWXGLHV�DDQJHWRRQG�GDW�HU�RRN�GDDU�
HHQ�SUREOHHP�LV��+RH�JURRW�GDW�SUREOHHP�QHW�LV�� LV�WRW�RS�
heden onbekend. Gezien de noodzaak van een methodo-
logisch sterkere onderzoeksopzet met een voldoende grote 
VWHHNSURHI�LQ�HHQ�DOJHPHQH�SRSXODWLH��VFKUHHI�GH�9ODDPVH�
RYHUKHLG�LQ������HHQ�RQGHU]RHN�XLW�GDW�RQGHUVWHXQG�ZHUG�
GRRU�KHW�1HGHUODQGV�2O\PSLVFK�&RPLWp�HQ�GH�1HGHUODQGVH�
VSRUWIHGHUDWLH��12&16)���

VLAAMS-NEDERLANDS ONDERZOEK NAAR 
DE PREVALENTIE VAN SGG IN DE SPORT 

,Q� ����� VFKUHHI� GH� 9ODDPV� PLQLVWHU� YDQ� VSRUW� 3KLOLSSH�
0X\WHUV� HHQ� RYHUKHLGVRSGUDFKW� XLW� RP� HWKLVFK� YHUDQW-
ZRRUG�VSRUWHQ�WH�RQGHU]RHNHQ��(pQ�YDQ�GH�VWXGLHV�ELQQHQ�
GH]H� RSGUDFKW� EHWURI� GH� SUHYDOHQWLHPHWLQJ� YDQ� VHNVXHHO��
PDDU� RRN� I\VLHN� HQ� SV\FKLVFK�� JUHQVRYHUVFKULMGHQG� JH-
GUDJ� WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�NLQGHUHQ� LQ�GH�9ODDPVH�VSRUW��2RN�
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de koepelfederatie Nederlands Olympisch Comité en 

Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) onderschreef de 

nood aan prevalentiecijfers waardoor hetzelfde onderzoek 

ook kon plaatsvinden in Nederland. Dit artikel focust op de 

onderzoeksresultaten aangaande SGG.

ONDERZOEKSOPZET
De vragenlijst voor dit onderzoek werd gebaseerd op een 

studie van Alexander en collega’s uit Edinburgh, die een 

websurvey ontwikkelden voor het meten van negatie-

ve ervaringen in de sport (12) bij eerstejaarsstudenten 

in Groot-Brittannië. In voorbereiding van het Vlaams-

Nederlandse prevalentieonderzoek, werd deze vragenlijst 

vertaald en geoptimaliseerd. Grensoverschrijdend gedrag 

werd opgedeeld in drie subtypes: psychologisch, fysiek en 

VHNVXHHO�JHZHOG��'H�LWHPV�UHÀHFWHHUGHQ�HHQ�EUHGH�ZDDLHU�
aan gedragingen, van onaangename aanrakingen of rod-

dels, tot zeer ernstig geweld. Zeventien van de in totaal 

44 items omvatten SGG ervaringen (Tabel 1). Alle items 

werden voorgelegd aan experts in (beleid over, onderzoek 

naar, hulpverlening aan) kindermishandeling, die aan de 

items een ernstscore (laag - medium - hoog) toekenden 

om zo een objectief mogelijke inschatting van de ernst te 

bekomen. Een matrix opgebouwd op basis van deze ernst- 

inschatting en de zelfgerapporteerde frequentie van de 

ervaringen maken een indeling in mild, matig en ernstig 

Tabel 1: Prevalentiecijfers ‘Ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport’ in een steekproef van 4.043 Nederlandse  
en Vlaamse volwassenen die als kind aan sport deden.

Totaal
n = 4.043

(%)

Vrouw
n = 2.210

(%)

Man
n = 1.829

(%)

VL
n = 2.044 

(%)

NL
n = 1.999 

(%)

Je werd nagefloten of nageroepen 8,3 10,3* 5,8   9,5* 7,0

Je was het onderwerp / slachtoffer van seksistische grappen 4,8 5,5* 3,9   5,6* 3,9
Er werd inbreuk gemaakt op je privacy (denk bijv. aan iemand 
die te dicht bij je kwam staan, iemand die ongevraagd 
binnenkwam in de kleedkamer)

4,4 6,1* 2,4 5,2 3,6

Er werden seksueel getinte opmerkingen over je uiterlijk  
en dergelijke gemaakt 4,3 5,7* 2,7 5,2 3,4

Je werd met een opdringerige (seksuele) blik bekeken 3,8 4,9* 2,3   4,7* 2,7
Je werd tijdens het sporten aangeraakt op een manier  
die je ongemakkelijk deed voelen (bv. tijdens een instructie) 2 2,7* 1,1 2,4 1,5

Je werd buiten het sporten aangeraakt op een manier die je 
ongemakkelijk deed voelen (bv. een knuffel na een wedstrijd) 2 2,3 1,6   2,7* 1,2

Iemand heeft je seksueel betast terwijl je dat niet wilde 2 2,3 1,6   2,6* 1,3
Men wreef of masseerde je op een manier  
die je ongemakkelijk deed voelen 1,8 2 1,5 2,3 1,2

Iemand toonde je zijn/haar geslachtsdelen (in jouw 
aanwezigheid of via internet), terwijl je dat niet wilde 1,8 1,6 2   2,5* 1,0

Iemand dwong je hem/haar te zoenen, terwijl je dat niet wilde 1,7 1,7 1,7   2,4* 1,0
Je werd gevraagd om alleen met iemand te zijn waardoor  
je je ongemakkelijk voelde 1,6 1,7 1,5 2,0 1,2

Je ontving ongewenst seksuele telefoontjes, kaartjes,  
briefjes, e-mails, sms’jes, foto’s, filmpjes (ook via mobiel/gsm, 
op internet)

1,6 1,4 1,7   2,4* 0,7

Iemand probeerde seks met je te hebben terwijl je dat niet wilde 1,5 1,5 1,6 2,1 1,0
Iemand dwong je tot seks waarbij sprake was van penetratie 
(oraal, vaginaal of anaal) 1 0,9 1,1   1,5* 0,5

Je ontving ongewenst seksuele foto’s, filmpjes, al dan niet  
via internet, waarop je zelf te zien/horen was 0,7 0,5 0,9 1,2 0,2

Je werd tegen je zin gevraagd om je uit te kleden, poses aan te 
nemen of seksuele handelingen te verrichten in aanwezigheid 
van iemand (met/zonder camera) of via de sociale media

0,7 0,6 0,9 1,0 0,4

Op z’n minst één ervaring met SGG 14,3 17,2* 10,8 16,7* 11,9

*= p < 0,005
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grensoverschrijdend gedrag mogelijk. Vervolgens werd 
de vragenlijst omgebouwd tot een websurvey en uitge-
breid getest in een pretest en een pilotstudie. De stu-
die kreeg de toelating van de Commissie voor Medische 
Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen/
Universiteit Antwerpen.

Er werd een representatieve steekproef genomen uit het 
online onderzoekspanel van het marktonderzoeksbureau 
GfK, bestaande uit 4.043 volwassenen uit de Vlaamse en 
Nederlandse bevolking tussen 18 en 50 jaar. Al deze volwas-
senen werden gescreend op hun deelname aan georgani-
seerde sport voor de leeftijd van 18 jaar en waren, na informed 
consent, bereid om aan het online vragenlijstonderzoek deel 
te nemen. De man-vrouwverhouding van de steekproef  
bedroeg 45-55% en respondenten waren afkomstig uit 
alle regio’s van Nederland en Vlaanderen. Het opleidings- 
niveau kende een goede mix met 16% die geen of maxi-
maal lager middelbaar onderwijs voltooiden, 42% met 
een diploma van middelbaar onderwijs en 42% met een  
diploma van hoger onderwijs of universiteit. Bijna 8% 
van de respondenten gaf aan holebi te zijn. Daarnaast  
behoorde 8% van de onderzoekspopulatie tot een etnische 
minderheidsgroep. 

RESULTATEN
Prevalentie
Veertien procent van de respondenten rapporteerde min-
stens één ervaring met SGG in de sport. Vlaamse respon-
GHQWHQ�UDSSRUWHUHQ�VLJQL¿FDQW�PHHU�HUYDULQJHQ�PHW�6**�
dan Nederlanders (Tabel 1���6**�ZHUG�VLJQL¿FDQW�PHHU�
gemeld door vrouwen dan mannen. Echter, wanneer we 
kijken naar de ernstigere en minder prevalente vormen 
van SGG (‘hands-on’ gedrag, dit is gedrag waarbij spra-
ke is van lichamelijk contact), ongewenste seksuele be-
richten en (poging tot) verkrachting, zien we dat er geen 
VLJQL¿FDQWH�YHUVFKLOOHQ�]LMQ�WXVVHQ�PDQQHQ�HQ�YURXZHQ��
wat dus wil zeggen dat zowel mannen en vrouwen als -18- 
jarigen even vaak dit ongewenst gedrag ervoeren in een 
sportcontext.

Ernst
Wanneer we de gerapporteerde ervaringen op basis van 
de intensiteit en frequentie opdelen in ernstcategorieën 
(Figuur 1���]LHQ�ZH�GDW�����YDQ�GH�VODFKWR̆HUV�PDWLJ�RI�
ernstig SGG heeft ervaren. Zes procent van alle respon-
GHQWHQ�ZHUG�VODFKWR̆HU�YDQ�HUQVWLJ�6**�LQ�HHQ�VSRUWFRQ-
text. Twee procent van alle respondenten rapporteerde 
enkel milde ervaringen met SGG, zoals eenmalige verbale 
RI�QRQ�YHUEDOH�VHNVXHOH�LQWLPLGDWLH��DDQVWDUHQ��QDÀXLWHQ��
seksuele blikken of opmerkingen ontvangen).

Verder constateerden we combinaties van verschillende 
types van grensoverschrijdend gedrag. Bijna de helft van 

de respondenten (44%) rapporteerde minstens één erva-
ring met grensoverschrijdend gedrag, en 4% van de tota-
le steekproef rapporteerde ervaringen met elk van de drie 
vormen. Opvallend hierbij is dat de meerderheid van de 
respondenten die SGG rapporteren, ook psychisch en fy-
siek grensoverschrijdend gedrag ervoer (respectievelijk 80 
en 67%). De meerderheid van alle volwassenen die SGG 
rapporteren heeft deze gedragingen niet eenmalig, maar 
meerdere keren ervaren.

Risicogroepen
In deze steekproef gaven 112 van de 4.043 volwassenen 
aan dat ze reeds voor de leeftijd van 18 jaar sport op inter-
nationaal niveau beoefenden. Deze deelgroep rapporteert 
VLJQL¿FDQW�PHHU�6**�GDQ�UHVSRQGHQWHQ�GLH�QLHW�RS�LQWHU-
nationaal niveau sporten, wat suggereert dat topsport een 
risicofactor is voor het meemaken van grensoverschrijdend 
gedrag (Tabel 2). Verder kunnen bijkomende ogenschijn- 
OLMNH� NZHWVEDUH� JURHSHQ� JHwGHQWL¿FHHUG� ZRUGHQ�� =R� ]HJW�
één op de drie volwassenen die als kind deelnamen aan 
sportactiviteiten voor kinderen met een beperking dat ze 
SGG ervoeren. Sporters van vreemde origine (of waar-
bij (één van) de ouder(s) van vreemde origine is/zijn) en  
holebi-sporters rapporteren ook meer SGG dan respondenten 
GLH�QLHW� WRW� GH]H� JURHSHQ�EHKRUHQ��9RRU� GH� VLJQL¿FDQWLH en 
odds ratios van deze minderheidsgroepen, verwijzen wij 
naar tabel 5 in referentie 1.

Wat opvallend is, is dat we zowel in Vlaanderen als in 
Nederland, evenals bij elke leeftijdsgroep respondenten 
sportend in de jaren 70, 80, 90, 00 of 10 gelijkaardige pre-
valentiecijfers terug vinden. Grensoverschrijdend gedrag 

Figuur 1: Ernstclassificatie op basis van intensiteit en frequentie  
van de ervaringen (n = 4.043).
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ten aanzien van kinderen lijkt dus geen nieuw fenomeen, 
maar eerder een constante over de jaren heen.

BEPERKINGEN VAN DIT ONDERZOEK
Uiteraard heeft het retrospectief bevragen van volwasse-
nen over ervaringen tijdens de kindertijd enkele beper-
kingen. Het gebruik van een online onderzoekspanel, de 
mogelijke ‘memory bias’, de gevoeligheid van het thema 
en de subjectiviteit van de ervaringen zorgen ervoor dat 
deze cijfers met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
moeten worden. Echter, onderzoek over retrospectieve 
zelf-rapportage van jeugdtrauma toont aan dat er eerder 
sprake is van een onderschatting van de prevalentie, dan 
wel een overschatting (15). 

CONCLUSIE

SGG ten aanzien van kinderen in de sport vormt wel de-
gelijk een probleem in Vlaanderen en Nederland, zowel 
in het verleden als vandaag. De prevalentie van SGG in 
dit Vlaams-Nederlands onderzoek is 14%, waarbij 1 op 7 
respondenten matig of ernstig SGG rapporteert. De ui-
tingsvormen, intensiteit, frequentie en duur van SGG zijn 
zeer divers. We constateren een overlap tussen de ver-
schillende types van grensoverschrijdend gedrag. Verder 
tonen deze resultaten aan dat op jonge leeftijd sporten 
op internationaal niveau de kans op het meemaken van 
SGG sterk verhoogt. Ook minderheidsgroepen, zoals al-
lochtone sporters, holebi- en andersvalide sporters lijken 
kwetsbare groepen te zijn voor het ervaren van SGG in 
een sportomgeving.

VERDER ONDERZOEK
Verder onderzoek in deze dataset zal meer inzicht ver-
VFKD̆HQ�LQ�KHW�SUR¿HO�YDQ�GH�SOHJHU�YDQ�6**�LQ�GH�VSRUW��
=R� NDQ� JHYHUL¿HHUG�ZRUGHQ�RI� KHW� LQ�GH�PHHVWH� JHYDOOHQ�
leeftijdsgenoten (i.e. medesporters) zijn die SGG stellen, 
zoals recentelijk in ander onderzoek aangetoond werd (12). 
0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU�KHW�SUR¿HO�GH�SUR¿HOHQ�YDQ�SOHJHUV�
van SGG in de sport, zal ons in staat stellen om het preven-
WLHEHOHLG�JHULFKWHU�WH�IRFXVVHQ�RS�GH�SRWHQWLsOH�VODFKWR̆HUV�
HQ�SOHJHUV��2RN�GLHSJDDQGHU�RQGHU]RHN�QDDU�GH�VSHFL¿HNH�
risicofactoren binnen een sportcontext, zal het preventie-
beleid ten goede komen. In een volgend artikel wordt het 

preventiebeleid in de Vlaamse sport toegelicht en wordt 
een voorstel gedaan aan de sportarts om hierin een actieve 
rol op te nemen. 

*  Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Interpersonal violence against 
children in sport in the Netherlands and Belgium’, gepubliceerd in 
‘Child Abuse & Neglect – the International Journal’ (1).
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Tabel 2: Prevalentiecijfers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) in kwetsbare subgroepen.

Totaal

%
n = 4.043

Allochtone 
sporters
%
n = 334

Holebi-  
sporters
%
n = 308

Internationale 
sporters
%
n = 112

Andersvalide 
sporters
%
n = 183

Op z’n minst een éénmalige ervaring 
met SGG 14,3 20,3* 25,1* 28,6* 33,5*

*= p-waarde < 0,005
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