
Signaleringslijst
herkennen seksuele uitbuiting

De definitie van seksuele uitbuiting: 
Jonge mensen (mannelijk/vrouwelijk) , die door – indringende – 
emotionele manipulatie , intimidatie en geweld in een ernstige 
intensiteit van emotionele afhankelijkheid worden gebracht en daarna 
tot seksuele handelingen of andere strafbare feitelijkheden bewust of 
onbewust worden gedwongen.
  
Zijn er signalen uit deze lijsZijn er signalen uit deze lijst, wees dan alert. Mogelijk kan een jongere 
in handen zijn gevallen van een mensenhandelaar (loverboy). Wees 
extra alert bij opvallende gedragsveranderingen en een combinatie 
van meerdere signalen. Let ook op bij vermijding van gesprek of 
(angstig) weglopen uit gesprek. Of bij ontkenning dat er iets is en/of 
geheimzinnig doen. Afwezigheid van signalen hoeft overigens niet te 
betekenen dat een jongere géén slachtoffer is. 
VVolg altijd je niet pluis gevoel..

Signalen op school/thuis/in de groep (jeugdzorg)

Het slachtoffer: 
• schooluitval/ hoge afwezigheid;
• heeft concentratieproblemen;
• (onverklaarbaar of plotseling) slechte    
    schoolprestaties;
•• opvallende verandering in houding of gedrag;
• wordt veel ge-contact op zijn/haar mobiel/ moet          
    altijd bereikbaar zijn;
• heeft altijd smoesjes;
• heeft ineens dure kleding of spullen of veel geld om 
    handen;
• er worden bij controle drugs of gestolen spullen 
    gevonden, zonder dat de leerling een     gevonden, zonder dat de leerling een 
    voorgeschiedenis heeft met het criminele circuit;
• wordt altijd opgewacht in de pauzes en/of na school.

Signalen bij het slachtoffer 

Het slachtoffer: 
• is gespannen of angstig;
• is oververmoeid en/of vermagerd;
•• heeft snel wisselende emoties en plotselinge    
     gedragsveranderingen;
• vertoont teruggetrokken gedrag;
• vertoont mogelijk tekenen van mishandeling of zelfverwonding;
• heeft lage zelfwaardering;
• heeft wisselende stemmingen
• heeft geen realistisch zelfbeeld;
•• is snel beïnvloedbaar;
• heeft opeens afwijkende normen;
• durft of kan geen grenzen aangeven;
• heeft eetproblemen;
• vertoont probleemgedrag (o.a. vechten, drank- en/of 
     drugsgebruik);
• is niet aanspreekbaar op zijn/haar gedrag;
•• ziet er plotseling uitdagend en sexy uit;
• gaat vaak uit; dag- en nachtritme is verstoord;
• is weinig flexibel;
• vertoont wegloopgedrag.

Signalen rond sociale contacten 

Het slachtoffer: 
• heeft veel nieuwe contacten;
• gaat om met mensen die veel ouder zijn en/of met personen die 
     rond de school hangen en/of bazig/controlerend zijn;
• wordt in verband gebracht met een criminele bende/ gaat om 
     met mensen die crimineel gedrag vertonen;     met mensen die crimineel gedrag vertonen;
• is beschermend tegenover nieuwe vrienden en kennissen/doet er  
    geheimzinnig over;
• isoleert zich van vrienden en bekenden;
• wordt gehaald en gebracht met scooter/auto;
• kan de relatie met een persoon of groep mensen niet verbreken;
• er is sprake van een ongelijke relatie met een familielid of vriend.

Overige signalenOverige signalen

Het slachtoffer: 
• heeft meerdere telefoons of een wegwerptelefoon;
• heeft plots opvallend verminderde binding met thuis
• heeft onverklaarbare schulden; verlies van paspoort; 
• beschikt niet over eigen inlogcodes/wachtwoorden;
• is aanwezig in hotelkamers en andere afgelegen locaties.

SpecifieSpecifieke signalen seksuele uitbuiting 

Het slachtoffer: 
• heeft opvallend veel kennis over seksualiteit;
• wordt gechanteerd met pikant beeldmateriaal (sextortion);
• heeft of wil een tattoo met een naam of speciaal teken;
• ondergaat een verandering in kleding en make-up;
• ziet er overdreven verzorgd uit;
•• heeft seksueel overdraagbare aandoeningen;
• is ongewenst zwanger;
• heeft een blaasontsteking;
• heeft pijn in bovenbenen;
• heeft pijn/bloed aan anus/vagina;
• heeft een obsessie met seks;
• heeft grote angst voor lichamelijk contact;
•• heeft veel wisselende seksuele contacten.

Specifieke signalen bij licht verstandelijke beperking

Zie folder Koraal “11VB Potentiële LVB-slachtoffers 
loverboys/mensenhandel in beeld”

Contact Helse Liefde 
consultatie/preventie/ training en hulpverlening
Neem gerust contact met ons op.
TTelefonisch via: 06 13 90 11 49 
E-mail via: info@helseliefde.nl
Of via ons contactformulier op www.helseliefde.nl

Helse Liefde
Heerbaan 15a (kantoor)
6097 AV Heel

www.helseliefde.nl


