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https://youtu.be/uUHxfefRQP4


Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Leren van incidenten

Ons werk bij de 

afdeling Gehandicaptenzorg bij

de IGJ.

Onderzoek naar meldingen

Seksueel Grensoverschrijdend 

Gedrag (SGOG) in de gehandicaptensector. 

Betrokkenen 2016 2017

Cliënt/cliënt 84 75

Cliënt/zorgverlener 33 45

Cliënt/derde
geen meldplicht sinds 
komst wet Wkkgz
2016

ongeveer 10 ongeveer 10

Totaal 127 130



Leren van incidenten

 Welke verbeteringen zijn volgens jullie nodig om SGOG sneller te 
signaleren?

 Welke kennis of deskundigheid is er al en welke mist er nog?  



Seksueel Grens Overschrijdend Gedrag tussen twee cliënten 

Drie verschillende casussen

1) Op een zorgboerderij: 

 Genoemde oorzaak: risico SGOG niet scherp geformuleerd in het 
zorgplan. 

 Maatregel: overplaatsing van dader.  



Seksueel Grens Overschrijdend Gedrag tussen twee cliënten 

Drie verschillende casussen

2) Trainingshuis naar zelfstandig wonen: 

 Genoemde oorzaken: geen structurele controle en alarmering. 

 Genoemde maatregelen: overplaatsing en alarmering.



Seksueel Grens Overschrijdend Gedrag tussen twee cliënten 

Drie verschillende casussen

3) Appartement op woonlocatie: 

 Genoemde oorzaken: vrije beweging, gedragsdeskundige niet 
meegenomen bij intake, geen duidelijk beeld van risico’s, 
dwaaldetectie niet op tijd geplaatst. 

 Maatregelen: betere cliënt bespreking/intervisievorm, betere 
overdracht. 



Opvallende voorlopige uitkomsten: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Slachtoffer

Dader

Verhouding man/vrouw

Vrouw Man

Profiel slachtoffers

Licht verstandelijk beperkt

Matig verstandelijk beperkt

Syndroom van Down

Overig

Profiel daders

Licht verstandelijk beperkt

Matig verstandelijk beperkt

Overig

Bij daders: reactieve hechtingsstoornis, 

disharmonisch profiel, ADHD en 

autisme, vaak slachtoffer geweest

Bij slachtoffers: vaker eerder 

slachtoffer, lage weerbaarheid 



Opvallende voorlopige uitkomsten analyse en 
interviews: 

Genoemde oorzaken:  Seksualiteit niet opgenomen in zorgplannen
 Geen of te weinig aandacht voor thema Vriendschap, Relaties en 

Intimiteit

Verbeterpunten:  Betere cliëntbespreking 
 Communicatie & scholing
 Betere kennis overdracht 

Maatregelen:  Overplaatsing
 Vaak gericht op cliënt en niet op  de organisatie of medewerkers

Uit verdiepende interviews: Lastig om 
seksualiteit te bespreken, behoefte aan meer 
training en kennis. 



In gesprek 

over 

seksualiteit



Praat jij over seksualiteit en met wie?

a. Met mijn partner

b. Met beste vrienden/vriendinnen

c. Met cliënten/begeleiders

d. Met ouders/verwanten

e. Met collega’s

f. Anders

g. Ik praat niet over seksualiteit



In gesprek over seksualiteit gaat vanzelf!

Wat heb je nodig? Is er iets nodig?



Het thema seksualiteit is een levend 
onderdeel van de zorgplannen van cliënten

Waarom wel/niet?

Verschilt dat nog per doelgroep?

Wat is er nodig? Is er iets nodig?



Als team zitten we altijd op dezelfde lijn als 
het gaat om de benadering van het thema 
seksualiteit

Moet je als team altijd op één lijn zitten?



Wat heb je (nog) meer in je rugzak nodig?

• Kennisbundel Leernetwerken 
seksualiteit en seksueel misbruik

• Lief, lijf en leven, KLOS-TV

• Seksualiteit EMB

• Training Cello en Dichterbij 
‘Ondersteunen bij seksualiteit: 
heel gewoon’ 

• E-learning Vlaggensysteem 
Amarant/ Movisie

• App seksuele voorlichting Lief en 
lijf Middin

• WIsH Weerbaarheidstraining 
(speciaal) onderwijs ’s 
Hertogenbosch

• ….

• Kennis?
• Lef?
• Ruimte?
• Tijd?
• (eigentijdse) materialen?
• …?

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/Verbeterprogramma/Seksualiteit/Kennisbundel - seksualiteit_1005.pdf
http://lieflijfenleven.com/
http://seksualiteitemb.nl/
https://elearnshop.vgn.nl/home/nl-nl/market/section/92/seksualiteit
https://academieportaal.amarantgroep.nl/CatalogDetail.aspx?CoursetemplateId=364
https://academieportaal.amarantgroep.nl/CatalogDetail.aspx?CoursetemplateId=364
https://academieportaal.amarantgroep.nl/CatalogDetail.aspx?CoursetemplateId=364
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/app-seksuele-voorlichting-lief-en-lijf-verdieping-lvb.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/nieuws/1294-weerbaarheidstraining-wish.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/nieuws/1294-weerbaarheidstraining-wish.html


Dank jullie wel!



Seksuele dienstverlening voor cliënten is 
onvoldoende bespreekbaar…

… met cliënten, met ouders/verwanten, 
binnen de organisatie …

Waarom wel/niet?

Wat is er nodig? Is er iets nodig?



Er is onvoldoende ruimte voor seksuele 
diversiteit


