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Samenvatting (Dutch summary) 
 
Het plegen van zedendelicten wordt over het algemeen beschouwd als iets dat 
alleen door mannen wordt gedaan:  “een vrouw doet zoiets toch niet”. Onderzoek 
naar zedendelinquentie richt zich dan ook meestal op mannen; als er vrouwen in 
de steekproef aanwezig zijn dan worden deze meestal verwijderd bij het verrichten 
van analyses. Echter, uit slachtoffer- en daderstudies blijkt dat vrouwelijke 
zedendelinquentie niet zo zeldzaam is als soms wordt gedacht.  

In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de kenmerken van vrouwelijke 
zedendelinquenten (zowel volwassen als jeugdige daders), hun delicten en - voor 
de volwassen daders - de ontwikkeling van hun criminele carrière. Het onderzoek is 
verricht op basis van de strafdossiers en justitiële documentatie (strafbladen), 
waarbij de gegevens zijn gebruikt van alle vrouwelijke zedendelinquenten die in de 
periode 1994-2008 zijn ingeschreven bij het openbaar ministerie voor een hands-
on zedendelict (dit zijn delicten waarbij er volgens de juridische definitie fysiek 
contact is geweest tussen dader en slachtoffer). Dit betreft 135 volwassen 
vrouwelijke zedendelinquenten en 66 jeugdige vrouwelijke zedendelinquenten. 

Uit de eerste studie naar volwassen vrouwelijke zedendelinquenten 
(hoofdstuk twee) kwam naar voren dat deze vrouwen relatief vaak slachtoffer zijn 
geweest van verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik in hun kindertijd. 
Later in hun leven krijgen ze ook vaak te maken met gewelddadige partners, 
middelenmisbruik en zijn ze nogal eens werkzaam in de prostitutie. Over het 
algemeen functioneren de vrouwen op een intellectueel laag gemiddeld niveau en 
lijkt de prevalentie van psychiatrische stoornissen verhoogd. De meerderheid van 
de vrouwen (70%) maakt een slachtoffer dat jonger is dan 16 jaar. Bijna twee derde 
van de vrouwen pleegt het delict met iemand samen. De vrouwen met een 
medepleger maken vaker vrouwelijke en intra-familiale slachtoffers, en hebben 
vaker persoonlijkheidsstoornissen vergeleken met solodaders. Uit cluster analyse 
kwam naar voren dat er vier prototypen vrouwelijke zedendelinquenten te 
onderscheiden zijn die vooral verschillen in het wel of niet hebben van een 
mededader en de aard van de delicten die worden gepleegd. Het eerste prototype 
is een jonge volwassen vrouw die het delict zelfstandig heeft gepleegd, vaak 
tijdens oppas-situaties. Het slachtoffer is een mannelijk familielid en de dader 
maakt gebruik van fysiek geweld tijdens het delict. De  seksuele handelingen liggen 
in de sfeer van betasting en/of orale seks. Trauma’s in de kindertijd en 
psychiatrische stoornissen zijn afwezig. Het tweede prototype is een vrouw die ook 
zelfstandig het delict heeft gepleegd, maar waarbij de seksuele handelingen 
bestaan uit gemeenschap en binnendringen. Er is vaak sprake van oudere 
slachtoffers, geen familielid, waarbij de dader geen uitgesproken voorkeur heeft 
voor een mannelijk of vrouwelijk slachtoffer. De vrouwen van het derde en vierde 
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prototype hebben het delict met iemand samen gepleegd die vaak hun partner of 
echtgenoot is. Deze derde groep vrouwen wordt primair gekenmerkt door de 
aanwezigheid van psychische en/of psychiatrische stoornissen en een deel van de 
vrouwen in deze groep is seksueel misbruikt. Dit prototype vrouw is gemiddeld 30-
35 jaar oud en de relatie met het slachtoffer is wisselend. Het kan een eigen kind 
zijn, maar ook een jong familielid. De seksuele handelingen wisselen en er is geen 
uitgesproken voorkeur voor een mannelijk of vrouwelijk slachtoffer. Het vierde 
prototype vrouwelijke zedendader is over het algemeen ouder (>41 jaar). De 
vrouwen kijken toe bij het misbruiken van het kind of verschaffen gelegenheid tot 
het misbruik; ze spelen zelf dus geen actieve rol bij het misbruik. Het misbruik 
betreft hun eigen kinderen of stiefkinderen die tamelijk jong zijn (7-11 jaar). 

In hoofdstuk drie is gekeken naar de criminele carrière van de volwassen 
vrouwelijke zedendelinquenten. De leeftijd waarop de vrouwen hun eerste delict 
plegen was 34 jaar. Seksuele recidive was laag (1,5%). Uit latente klasse analyse, op 
basis van criminele carrière-kenmerken, bleek dat drie verschillende groepen 
daders onderscheiden kunnen worden: eenmalige daders (vrouwen die slechts 1 
keer een zedendelict hebben gepleegd en verder geen andere delicten), 
generalistische daders (vrouwen die naast het plegen van hun zedendelict ook 
relatief veel andere ernstige delicten hebben gepleegd waaronder geweld en 
drugsdelicten) en specialistische daders (vrouwen die veel zedendelicten hebben 
gepleegd en daarnaast een klein aantal lichte niet-zeden delicten. Specialistische 
daders blijken vaker van autochtone afkomst, zijn in hun jeugd vaker seksueel 
misbruikt en hebben vaker een delinquente partner. Generalistische daders hebben 
vaker drugs gebruikt en zijn vaker verwaarloosd in hun jeugd. Vrouwen die het 
delict met een partner samenplegen zijn vaker specialistische daders, en deze 
specialistische daders maken vaker slachtoffers van beide seksen, dus zowel 
jongens als meisjes en slachtoffers zijn vaker een bekende. De gemiddelde leeftijd 
waarop de vrouwen voor het eerst voor een delict worden veroordeeld is 32,4  jaar, 
waarbij generalistische daders eerder beginnen met het plegen van delicten dan 
specialistische daders. De duur van de criminele carrière bij generalistische daders 
is significant langer dan bij specialistische daders. Generalistische daders hebben 
voor het uitgangsdelict ook significant meer delicten gepleegd dan de 
specialistische daders.  

De kenmerken en motieven van jeugdige vrouwelijke zedendaders zijn 
bestudeerd in hoofdstuk vier. Bijna twee derde van de jeugdige daders heeft 
problemen op gebieden als psychische gezondheid, school en vrienden. Net zoals 
bij de volwassen vrouwen had bijna twee derde van de daders het delict met 
iemand samen gepleegd. Op basis van het strafdossier zijn de motieven 
gereconstrueerd. Hieruit kwam naar voren dat het delict kan worden gepleegd 
vanwege groepsdruk, vanwege emotie regulatie problemen, omdat er geld mee 
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verdiend kan worden, om seksueel te experimenteren of tegen de achtergrond van 
een psychische stoornis.  

Uit kwalitatieve analyses bleek in hoofdstuk vijf dat dadergroepen drie 
verschillende doelen hebben om het zedendelict te plegen. Ten eerste kan het 
delictgedrag het doel hebben het slachtoffer te pesten. Ten tweede kan de groep 
het delict plegen vanwege seksuele bevrediging en ten derde omdat het wraak wil 
nemen op het slachtoffer. De redenen van de jeugdige vrouwelijke daders om het 
delict in groepsverband te plegen waren tweezijdig: of het was omdat ze de groep 
nodig had(den) voor het voltooien van het delict (instrumentele reden) of het was 
vanwege de druk die door de groep op haar werd uitgeoefend. 
 
Conclusies 
Uit dit proefschrift kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Ten eerste valt 
op dat de meerderheid van zowel de volwassen als de jeugdige daders een 
medepleger heeft. Samenplegen lijkt daarmee kenmerkend voor vrouwelijke 
zedendelinquenten. Wel lijkt er een verschil te zijn voor volwassen en voor 
jeugdige daders. De volwassen daders geven soms aan dat ze door hun 
mededader (fysiek en/of mentaal) gedwongen zijn tot het plegen van het delict. De 
jeugdige daders daarentegen geven vaker aan dat ze hun mededaders zelf hebben 
geselecteerd omdat ze hen nodig hadden bij het plegen van het delict. De 
dynamiek van het samenplegen lijkt dus te verschillen voor de volwassen en 
jeugdige daders. 

Ten tweede lijkt het erop dat de motieven van de vrouwelijke zedendaders 
niet overwegend seksueel van aard zijn. Enkele volwassen en jeugdige daders 
rapporteren dat ze het delict hebben gepleegd vanuit een seksuele 
nieuwsgierigheid, maar voor het merendeel lijkt het dat andere, niet-seksuele 
motieven zoals wraak of het uitoefenen van controle een rol hebben gespeeld. 

Hiermee samenhangend valt het op dat bij de meerderheid van de 
volwassen daders (98%) geen seksuele stoornis is vastgesteld. Dit is opmerkelijk 
gezien het grote aantal minderjarige slachtoffers dat door deze vrouwen is 
gemaakt. Wellicht dat de seksuele voorkeur van de mannelijke mededader (een 
voorkeur voor jonge kinderen) hier een rol in speelt. Ook zou het zo kunnen zijn 
dat het lastig is om seksuele stoornissen en pedofiele interesses vast te stellen bij 
vrouwen.   
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Als vierde valt op dat slechts twee vrouwen na het indexdelict opnieuw 
veroordeeld zijn voor een zedendelict. Vergeleken met mannelijke 
zedendelinquenten (14%) lijkt dit percentage seksuele recidive laag.  

Dit proefschrift heeft laten zien dat vrouwelijke zedendelinquenten 
bestaan: sommige vrouwen plegen soms zedendelicten. Meer onderzoek is nodig 
naar het ontstaan van zedendelinquentie bij vrouwelijke daders en de diverse 
factoren zoals samenplegen en gezinsdynamiek die hierbij een rol spelen. 
 
 
 




