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Over het onderzoek

Over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg is 
weinig bekend. Terwijl in andere sectoren van de samenleving sinds #metoo (2017) verhaal na verhaal naar 
boven komt, haalt de ggz hiermee zelden het nieuws. Het aantal meldingen dat de Inspectie voor 
Gezondheidszorg en Jeugd jaarlijks vanuit de ggz ontvangt over ongewenst seksueel gedrag tussen 
hulpverleners en patiënten en tussen patiënten onderling schommelt al vijf jaar tussen de 40 en 60. 

Uit ons onderzoek, waarbij wij op verschillende manieren probeerden grip te krijgen op dit onderbelichte 
onderwerp, blijkt dat er meer plaatsvindt dan er gemeld wordt.

Deze verkennende enquête, die deel uitmaakte van het grotere onderzoek, werd opgesteld in samenspraak met 
patiëntenorganisatie MIND Korrelatie en uitgestuurd in september 2021 via meerdere partijen met een grote 
achterban die werkzaam is of wordt behandeld binnen de ggz. Deze enquête was vooral bedoeld om patiënten en 
hulpverleners anoniem hun ervaringen met seksualiteit, relaties, en seksueel grensoverschrijdend gedrag te laten 
delen. Er is geen sprake van een representatieve steekproef in de wetenschappelijke definitie, maar de resultaten 
geven, doordat de enquête door iedereen met ggz-ervaring kon worden ingevuld en door de brede groep die is 
benaderd, wel een goed beeld van wat er zoal speelt. 

Na een algemene bevinding over onderrapportage van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is deze presentatie 
opgedeeld in een gedeelte over waarin patiënten de actieve partij zijn en een gedeelte over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag door hulpverleners, aangezien daar verschillende pijnpunten spelen. We eindigen 
met een sectie over de bespreekbaarheid van seksualiteit binnen de ggz.



De respondenten

102 mensen begonnen aan de enquête: 

52 patiënten (29 huidig, 23 voormalig) en 50 hulpverleners (44 huidig, 6 voormalig) uit heel 
Nederland.

Van deze groep patiënten werden 33 mensen klinisch behandeld, zij verbleven dus op een open 
of gesloten afdeling met andere patiënten. De rest is enkel ambulant behandeld, dat wil zeggen 
dat zij naar een ggz-instelling of naar een vrijgevestigd psycholoog kwamen voor de therapie. Die 
tweede groep heeft dus minder te maken gehad met mede-patiënten.

Vanwege het gevoelige onderwerp, dat retraumatiserend kan zijn, is respondenten op het hart 
gedrukt dat ze elk moment konden stoppen met de enquête. Inderdaad zijn niet alle vragen door 
alle bovenstaande mensen beantwoord. Hiernaast is het belangrijk te vermelden dat juist de meest 
kwetsbare patiënten niet snel een enquête zullen invullen.



Melden van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag



Meer seksueel grensoverschrijdend gedrag dan wordt gemeld

Om te polsen of er meer seksueel 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt 
binnen de ggz dan naar buiten komt, 
vroegen we of mensen dit hadden 
waargenomen en of ze daar dan bij 
iemand melding van hebben gemaakt 
(NB: dat hoeft niet bij de Inspectie te 
zijn, maar kan ook intern). Zo’n 40% (32 
van de 81 mensen die deze vraag 
beantwoordden) had seksueel 
grensoverschrijdend gedrag gezien of 
meegemaakt. Ruim de helft daarvan 
heeft dat niet gemeld. Het zijn vooral 
hulpverleners die melden (11 van de 
15). 



Redenen voor niet melden

Redenen voor niet melden verschillen tussen hulpverleners en patiënten. Men zei onder meer:

- ‘Eigenlijk wordt er bijna alleen melding gedaan van fysiek geweld of schade.’ (hulpverlener)

- ‘Je twijfelt of het wel ernstig genoeg is om te melden, je denkt: het hoort erbij, part of the job’ 

(hulpverlener)

- ‘Soms is de schade  door een melding groter dan de schade door het gedrag (wanneer dader een 

patiënt is). Beter om degene direct aan te spreken (…) en contact te verbreken dan om het te 

rapporteren in een bureaucratisch systeem terwijl patiënt misschien de consequenties niet eens kan 

overzien. Een zero-tolerancehouding van collega's is beter dan een meldingsprocedure.’ (hulpverlener)

- ‘Ik vond dat (toen) de verantwoordelijkheid van degene die mij het vertelde. Als ik dat zou melden bij 

de verpleging zou dat consequenties kunnen hebben voor haar. Maar ook voor degene die het deed.’ 

(patiënt)

- ‘om die daders niet verder in de problemen te brengen.’ (patiënt)

- ‘bang’ (patiënt)



Seksueel grensoverschrijdend gedrag door 

(mede-)patiënten



Ongewenste seksuele opmerkingen 

Ongewenste seksuele opmerkingen (ook wel: seksuele intimidatie) door patiënten 

lijken relatief veel voor te komen. Dit geldt, logischerwijs, vooral voor de klinische 

patiënten (een derde) en voor de hulpverleners (de helft) in deze steekproef.



Ongewenste seksuele opmerkingen - toelichtingen 

Veel hulpverleners zien seksuele intimidatie door ‘ontremde’ patiënten 
tegenover henzelf als ‘deel van het werk’. Wel wordt dit regelmatig in teams, 
met superieuren en/of met de patiënt zelf besproken. Ook worden er interne 
incidentmeldingen gedaan - deze staan los van de meldingen aan de 
Inspectie. Aan de Inspectie worden verbale grensoverschrijdingen door 
patiënten zelden tot nooit gemeld.

In de opmerkingen geven zowel patiënten als hulpverleners aan dat ze dit 
(ook) bij anderen zagen/hoorden. Zo zegt een vrouwelijke patiënt die drie jaar 
geleden op een gesloten afdeling zat:

- ‘Medepatiënten gaven openlijk aan met mij naar bed te willen. 
Gebeurde eigenlijk best vaak, ook bij anderen.’



Zichtbare masturbatie op de afdeling

Het ongewenst zien van masturberende (mede-)patiënten lijkt ook met enige 

regelmaat voor te komen in klinische settings. De ambulante patiënten uit onze 

steekproef hadden dit niet meegemaakt.



Ongewenst betast of gezoend worden (aanranding)

Aanranding door een (mede-)patiënt werd door 4 van de 28 klinische patiënten die 

deze vraag beantwoordden gerapporteerd. De ambulante patiënten is dit niet 

overkomen. Hiernaast waren er 3 hulpverleners (van de 43) die dit is overkomen.

Drie patiëntverhalen ter illustratie:

- ‘Aangerand door medepatiënt. 2019, gesloten crisisafdeling. Leiding wist dat 

betreffende patiënt eerder gelijkaardige incidenten veroorzaakt had, [maar 

had] hem toch op tweepersoonskamer geplaatst. Na aandringen werd 

mogelijkheid politie te bellen geboden volgende ochtend. Nauwelijks 

vastgelegd in dossier. Ontregelde ervan, opname werd door zorgverlener 

eenzijdig beëindigd 2 dagen later…’ (man van 35)



Vervolg aanranding patiëntverhalen

- ‘Vaker verschillende cliënten, ik kan slecht voor mezelf opkomen. Ik verblijf al 

30 jaar in instellingen en heb dat voortdurend meegemaakt door de jaren 

heen. In de meeste gevallen heb ik dit wel gedeeld, ze kunnen mij niet 

aanleren om voor mezelf op te komen.’ (vrouw van 50)

- ‘Open afdeling, vorig jaar. Mensen in psychose kunnen snel (per ongeluk) 

over grenzen gaan. Ik gaf aan niet aangeraakt te worden maar dat gebeurde 

toch. De [verpleegkundige] handelde op zich goed. [I]emand vloog al snel 

naar de gesloten afdeling.’ (vrouw van 23)



Ongewenste seks met patiënt (verkrachting)

Ongewenste seks met een (mede-)patiënt werd gerapporteerd door 4 patiënten en 1 
hulpverlener. De 4 patiënten waren wederom allen klinisch behandeld. 

Twee van deze ervaringen zijn van enkele decennia geleden, bijvoorbeeld:

- ‘Omdat ik mijn avondmedicatie al had gehad was ik half verdoofd en versuft waardoor 
ik weinig besef had van wat er gebeurde en niet de 'fut' [had] om me te verzetten. 
Rond 1990, afdeling psychiatrie van een algemeen ziekenhuis. De verpleging 
“betrapte” ons samen in bed de volgende ochtend en de verpleegkundige was heel 
boos. Een gesprek met de psychiater in opleiding volgde, wat ik zeer beschamend 
vond, en ik kreeg een morning after pil voorgeschreven / opgedrongen. Daarna werd 
er nooit meer op teruggekomen.’

Een voorbeeld van een recente ervaring (dit voorjaar, in een forensische kliniek) laat zien 
dat het voor patiënten moeilijk kan zijn hiermee naar buiten te treden, dat er loyaliteiten 
kunnen spelen:

- ‘De instelling drong aan op aangifte. Ik wilde geen aangifte doen om die jongen niet in 
problemen te brengen, de kliniek kon geen aangifte doen?’



Vrijwillige relaties tussen patiënten



Beoordeling vrijwilligheid bij relaties tussen patiënten

Afhankelijk van het soort ggz-afdeling waar een patiënt verblijft zijn relaties tussen 

patiënten onderling wel of niet toegestaan. Bij mensen die gedwongen zijn opgenomen 

gaan instellingen ervan uit dat zij geen vrijwillige keuze kunnen maken voor seksueel 

contact met anderen. Ook zijn er bepaalde groepstherapievormen waaraan mensen 

alleen kunnen deelnemen als zij geen intieme relaties aangaan met andere patiënten. 

Bij een langduriger verblijf geven instellingen aan van geval tot geval te bekijken of het 

een relatie op vrijwillige basis is. 

In deze steekproef hadden 8 patiënten (van de 45 die deze vraag hadden beantwoord) 

een intieme relatie gehad met een medepatiënt tijdens de behandeling. Daar werd op 

verschillende manieren mee omgegaan door instellingen (zie volgende pagina):



Vrijwillige relaties tussen patiënten - opmerkingen 

- ‘In de instelling was het niet de bedoeling en je moest ook weg als er 

echt iets gebeurde. Het werd wel besproken maar er kwamen geen 

consequenties omdat [we] niet voorbij handen vasthouden zijn gegaan.’

- ‘3 jaar geleden. Instelling wist ervan, denk ik, want contact werd soort 

[van] onmogelijk gemaakt’

- ‘2018-2020 eerst stiekem, na risicotaxatie werd het goedgekeurd en 

kregen [we] 3 contactmomenten van 2 uur per week met gesloten deur.’

- ‘Dit was in 1996. De staf is hier heel leuk mee omgegaan en we zijn nu al 

17 jaar gelukkig getrouwd.’



Stelling intieme relatie tussen patiënten tijdens de behandeling

Respondenten kregen de 

stelling voorgelegd of zij een 

intieme relatie tussen 

patiënten tijdens de 

behandeling vonden kunnen. 

Hierover waren de meningen 

verdeeld, met een duidelijk 

verschil tussen hoe 

hulpverleners en patiënten 

hierover dachten.



Enkele toelichtingen: 

- ‘ik zeg niet dat alle relaties moeten kunnen, sommige cliënten moeten beschermd 
worden. Maar ik heb ook veel verzet gezien tussen een relatie van cliënten 
onderling, die daadwerkelijk kans van slagen hadden en die veel steun aan elkaar 
hadden/hebben.’ [patiëntenvertrouwenspersoon]

- ‘In de GGZ is er een soort houding van “seksualiteit tussen patiënten moet 
kunnen”. Dat is te weinig genuanceerd. Sommige patiënten, bijvoorbeeld 
gehuwde patiënten die (tijdelijk door hun aandoening) zeer kwetsbaar zijn, 
moeten worden beschermd tegen al te drastische initiatieven van henzelf 
(bijvoorbeeld bij manie) of van medepatiënten. Ik zou het niet erg vinden als er 
weer mannen- en vrouwenafdelingen zouden worden gemaakt.’

- ‘Neutraal, want omstandigheden zijn alles! Denk- en handelingsbekwaam en 
gewenst door beiden … dan breekt (huid)nood soms wet, want jarenlang zonder 
is dodelijk(er).’ 



Seksueel grensoverschrijdend gedrag door 

hulpverleners



Ongewenste opmerkingen, aanranding en verkrachting

Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag die hierboven zijn genoemd, werden 

in onze enquête nauwelijks gerapporteerd voor gedrag van hulpverleners richting 

patiënten. Waarmee bij deze resultaten rekening moet worden gehouden, is dat 

patiënten loyaal kunnen zijn tegenover hulpverleners of zwijgen uit schaamte. 

Eén patiënt gaf aan in 2018 op een gesloten afdeling via Tinder te zijn benaderd 

door een hulpverlener, twee patiënten waren ongewenst aangeraakt door een 

hulpverlener, waarvan één binnen een intieme betrekking die zich ontwikkelde tot 

een relatie. 

Hulpverleners zullen zelden vanuit psychische ‘ontremming’ onnadenkend over 

grenzen gaan. Seksueel contact tussen hulpverleners en patiënten dat wel werd 

genoemd, was doelbewuster (zie ‘Relaties tussen hulpverleners en patiënten’). 



Relaties tussen hulpverleners en patiënten

Sinds de jaren negentig is de algemene norm, zoals vastgelegd in de brochure van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd ‘Het mag niet het mag nooit’, dat relaties tussen hulpverleners en 

patiënten nooit mogen, ook niet als de patiënt initieert. Dit is vanwege de kwetsbare en 

afhankelijke positie van de patiënt. Toch kwamen er in onze verkennende enquête 5 relaties 

tussen hulpverleners en patiënten voor (van de 90 mensen die deze vraag hadden beantwoord). 

In één geval wist de instelling ervan en volgde ontslag van de hulpverlener, een ander geval betrof 

een patiënte met een vrijgevestigde therapeut vlak na de behandeling. De overige drie gevallen 

speelden in een instelling, maar zijn door die instelling niet ontdekt. Twee van deze respondenten 

geven wel aan te denken dat er een ‘vermoeden’ was.

Dit suggereert dat een deel van de relaties tussen patiënten en hulpverleners ongezien blijft door 

instellingen. Een patiëntenvertrouwenspersoon in onze enquête bevestigt: ‘Van cliënten horen we 

als pvp regelmatig dat zij in een relatie of seksueel contact zijn beland met een hulpverlener.’



Bespreken en bespreekbaarheid seksualiteit



Belang van spreken over seksualiteit tijdens behandeling

We legden de respondenten voor hoe 

belangrijk ze het over het algemeen 

vinden om tijdens een ggz-

behandeling seksualiteit te 

bespreken. Een grote meerderheid 

van zowel hulpverleners als patiënten 

vond dit belangrijk.



Gemak van spreken over seksualiteit tijdens behandeling

Hoewel de meeste patiënten het dus belangrijk lijken te vinden over seksualiteit te 

spreken, hebben zij hier veel moeite mee. Onder de hulpverleners is dat 

nauwelijks het geval.



Stelling bespreekbaarheid seksualiteit binnen ggz

Hoe bespreekbaar is seksualiteit in het algemeen binnen de ggz? Volgens de 

respondenten valt daar nog wel wat te verbeteren. Slechts een minderheid was 

het hiermee eens, en dat gold vooral voor patiënten.



Opmerkingen over taboe (hulpverleners):

- ‘Mijn ervaring is dat het onderwerp wordt vermeden. Zowel in behandelingen 

als hulpverleners onderling.’ (vrouw, 35)

- ‘Ik denk dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht wordt besteed aan 

het onderwerp seksualiteit in de GGZ, bijvoorbeeld ook in opleidingen. 

Echter, het blijkt dat het soms (of misschien wel vaak?) toch nog een lastig te 

bespreken onderwerp is. Blijft dus nodig dat hier aandacht aan wordt besteed 

en dit soort onderzoeken worden gedaan.’ (vrouw, 30)

- ‘Seksualiteit, of onderzoek doen over seksualiteit binnen de GGZ, is een te 

groot taboe waardoor het lastig wordt gemaakt dit uit te voeren/ bespreekbaar 

te maken.’ (vrouw, 25)

- ‘Goed dat er aandacht voor is, we hebben nog flinke stappen te zetten op dit 

gebied.’ (vrouw, 34)



Opmerkingen over taboe (patiënten):

- ‘Er wordt te krampachtig gedaan, door het bespreekbaar te maken, zal de veiligheid vergroot 
worden, juist omdát het bespreekbaar is.’ (vrouw, 53)

- ‘Wat ik heeeeel onmenselijk vond tijdens mijn opname op de gesloten afdeling [2004] was 
dat het absoluut taboe was de keer dat een medepatiënt zo aan het huilen was omdat haar 
zus zelfmoord had gepleegd, ik een arm om haar schouder deed en zij dit goed vond, maar 
er meteen een verpleegkundige kwam en mij bestraffend toesprak dat ik dat absoluut niet 
mocht doen.’ (vrouw, 50)

- ‘Het is een buitengewoon lastig onderwerp. Het spreken over seksualiteit vergt gevoel voor 
het juiste moment, de juiste toon en de juiste inhoud. Bovendien schaam ik mezelf heel erg 
voor mezelf op dit onderwerp en vergt het wel een hele goede relatie met de hulpverlener om 
daarover te praten. Er wordt mij soms iets te stoer gedaan door deughulpverleners die 
zeggen geen enkel probleem te ervaren met praten over seksualiteit met hun patiënten. Ik 
vermoed altijd dat hun patiënten er heel anders tegenaan kijken, namelijk dat ze zich 
overvallen en voor het blok gezet voelen. Praten over seksualiteit is echt wel noodzakelijk 
maar vergt ontzettend veel takt en fijngevoeligheid.’ (vrouw, 60, zowel gesloten als ambulant 
behandeld, ook 10 jaar psycholoog geweest)


	Dia 1: Seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de ggz - verkennende enquête
	Dia 2: Over het onderzoek
	Dia 3: De respondenten
	Dia 4: Melden van seksueel grensoverschrijdend gedrag
	Dia 5: Meer seksueel grensoverschrijdend gedrag dan wordt gemeld
	Dia 6: Redenen voor niet melden
	Dia 7: Seksueel grensoverschrijdend gedrag door (mede-)patiënten
	Dia 8: Ongewenste seksuele opmerkingen 
	Dia 9: Ongewenste seksuele opmerkingen - toelichtingen 
	Dia 10: Zichtbare masturbatie op de afdeling
	Dia 11: Ongewenst betast of gezoend worden (aanranding)
	Dia 12: Vervolg aanranding patiëntverhalen
	Dia 13: Ongewenste seks met patiënt (verkrachting)
	Dia 14: Vrijwillige relaties tussen patiënten
	Dia 15: Beoordeling vrijwilligheid bij relaties tussen patiënten
	Dia 16: Vrijwillige relaties tussen patiënten - opmerkingen 
	Dia 17: Stelling intieme relatie tussen patiënten tijdens de behandeling
	Dia 18
	Dia 19: Seksueel grensoverschrijdend gedrag door hulpverleners
	Dia 20: Ongewenste opmerkingen, aanranding en verkrachting
	Dia 21: Relaties tussen hulpverleners en patiënten
	Dia 22: Bespreken en bespreekbaarheid seksualiteit
	Dia 23: Belang van spreken over seksualiteit tijdens behandeling
	Dia 24: Gemak van spreken over seksualiteit tijdens behandeling
	Dia 25: Stelling bespreekbaarheid seksualiteit binnen ggz
	Dia 26: Opmerkingen over taboe (hulpverleners):
	Dia 27: Opmerkingen over taboe (patiënten):

