
Hoe reageer je op seksueel geweld?

Analyse van de situatie

Is de geweldpleger onder invloed
(drugs, alcohol, ...)?

Vertrouw op je instinct en kies voor de reactie waar je je het beste bij voelt!

ben je op een drukbezochte plaats?

Voel je je in staat om te reageren?

ben je slachtoffer of
getuige van het geweld?

nuttige info Noodgevallen:

112
Zorgcentra na
Seksueel Geweld:
seksueelgeweld.be

Nood aan een babbel:

1712
103
107

na het geweld3.

2.

1.

draag zorg voor jezelf

Je kan erover praten met je familie,
je vrienden en/of een deskundige

Na seksueel geweld kan
je hulp vinden in een

lokaal ZSG, 7/7, 24/24 en gratis!

wees lief en begripvol
bied je hulp aan
loop met het slachtoffer mee naar huis
als ze dat willen
deel hulpmiddelen (ZSG, 112)

Je bent getuige
van geweld?

Je bent slachtoffer
van geweld?

Je bent getuige
van geweld?

Je bent slachtoffer
van geweld?

Mogelijke reactiestrategieën

aanspreken

Afzonderen

bv. 'Je schuurt je tegen mij 
aan' dat vind ik niet fijn en 
wil ik niet, stop daarmee'

bv. 'Zeg, jij met je rode trui,
kom me helpen!' of 'Brand, 
help!'

bv. doe alsof je hard niest, 
vraag de tijd, praat over het 
weer, doe alsof je aan de 
telefoon bent, ...

- Film de situatie en doe 
alsof je een SMS verstuurt;
- Documenteer de belangri-
jke elementen (locatie, kledij 
van de geweldpleger, 
datum);
- Deel de inhoud niet op 
sociale netwerken (dat is 
illegaal!);
- Gebruik de inhoud om een 
klacht in te dienen.

bv. 'Stop met tegen haar aan 
te schuren, je kunt zien dat 
ze het er niet mee eens is 
en dat is een overtreding'

bv. bel naar de 112 of 
andere personen in jouw 
buurt (bijvoorbeeld
veiligheidsagenten, lokale
autoriteiten,...)

bv. richt je rechtstreeks tot 
de geweldpleger of het 
slachtoffer en vraag naar het 
uur, de richting, ...

- Film de situatie discreet 
vanaf een veilige afstand;
- Documenteer de belangrijke 
elementen (locatie, kledij van 
de geweldpleger, datum);
- Deel de inhoud niet op 
sociale netwerken (dat is 
illegaal!);
- Geef de inhoud aan het 
slachtoffer om hen te helpen 
een klacht in te dienen en/of 
bied aan om te getuigen.

—
De geweldpleger
aanspreken en aangeven
dat diens gedrag niet 
aanvaardbaar, gepast
of legaal is

—
voordat je reageert, 
denk aan je veiligheid 
en voorkom dat je 
jezelf (nog meer) in 
gevaar brengt

—
reageer niet 
alleen 

—
leid de aandacht
van de 
geweldpleger af

—
Bewijzen verzamelen 
om een klacht in te 
dienen
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ben of voel je je veilig?

ben je alleen?

Over welk geweld gaat het?
(verbaal, fysiek, seksueel)?

aanwezig blijven...
... om te documenteren

www.seksueelgeweld.be

Anderen betrekken

Scan deze code als je deze poster wilt downloaden en gebruiken

Draag zorg voo
 het slachtoffer

Afleiding creëren


