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Sekswerk en verstandelijke beperkingen 
 
 
 

 

 

 

Waarover gaat het? 
Dit overzicht gaat over mensen met verstandelijke beperkingen (VB) die werken als 
sekswerkers of klant zijn van sekswerkers. 
 

Wat willen we weten? 
We willen weten wat er bekend is uit onderzoeken over sekswerken en VB. 
 

Hoe weten we het? 
We hebben vijf buitenlandse onderzoeken gelezen die gaan over sekswerken en VB. 
 

Wat weten we nu? 
De onderzoeken gaan vooral over problemen met sekswerken.  
Sekswerkers met VB zijn extra kwetsbaar. Veel van hen zijn als kind misbruikt, mishandeld of 
uit huis geplaatst. Mensen met VB begrijpen vaak niet wanneer sekshandelaren (loverboys, 
pooiers) slecht voor hen zijn; zij denken dat sekshandelaren hun vrienden zijn. Zij kennen 
ook de gevaren van sekswerken niet goed. 
Soms gebeuren er nare dingen bij sekswerken. Of mensen worden gedwongen te sekswerken. 
Dan is het goed om aangifte te doen bij de politie. Maar vaak worden mensen met VB dan 
niet serieus genomen. De politie moet hen rustig en duidelijk ondervragen en bijvoorbeeld 
picto’s gebruiken. Zo kunnen mensen met VB hun verhaal goed kwijt. En het is verstandig dat 
mensen met VB worden bijgestaan door vertrouwenspersonen. Maar dat alles gebeurt te 
weinig, omdat de politie niet weet dat het om mensen met VB gaat. 
De onderzoekers vinden dat er betere voorlichting moet komen over sekswerken. En dat 
politie, justitie en zorgorganisaties goed moeten samenwerken. Zo kunnen mensen met VB 
beter worden beschermd. 
In het juni-nummer van Markant staat een interessant artikel over mensenhandel bij mensen 
met VB. Daar wordt de methode YIP! uitgelegd. Het doel van YIP! is om slachtoffers van 
mensenhandel weerbaarder te maken. 
 
 
* Citaat uit: Kuosmanen, J. & M. Starke. (2015). Access to Sweden's legal system of crime victims with intellectual disability 
involved in prostitution activities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 12(4), 255 -265. doi: 
10.1111/jppi.12135.  

Als je het etiket ‘seksueel overactief’ of ‘sekswerker’ hebt, verminderen je kansen op 
gelijke rechten in de samenleving* 
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