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Wat is prostitutie
In Nederland verstaat men onder prostitutie het verrichten van seksuele diensten in ruil voor
een persoonlijk voordeel op het financiële of materiële vlak. Prostitutie is legaal in Nederland.
Wanneer iemand wordt gedwongen om seksuele diensten te verlenen, dan spreken we over
seksuele uitbuiting. Bij seksuele uitbuiting wordt misbruik gemaakt van iemands kwetsbaarheid, vertrouwen en/of afhankelijke positie.
Strafbaar
• Het kopen van seks van iemand die nog geen 18 is.
• Iemand (-18/18+) die door een ander wordt gedwongen om in de prostitutie te werken.
Signalen
• Vage uitleg voor verwondingen ♀♂
• Trekt zich terug/stiller/gesloten ♀♂
• Isolatie van familie/vrienden +
afhankelijkheid van een ander/plotseling
veel geld/ andere kleding ♀♂
• Afpersing (bijv. met filmpjes) ♀♂
• Rondgereden, gehaald en gebracht worden
in auto (door nieuw/onbekend persoon) ♀♂
• Psychosomatische klachten (psychische
klachten die zich lichamelijk uiten) ♀♂
• Vertoon van sociaal wenselijk gedrag ♀♂
• Heeft geheimen ♀♂
• Fel antihomoseksueel/plotseling erg openlijk
homoseksueel ♂
• Stemmingswisselingen ♀♂
• (H)erkennen de zorgen niet ♀
• Afkeer van lichamelijk contact ♀
• Veel cash geld op zak ♂
• Verminderde binding met thuis ♀♂
• Verlies ID/paspoort of het hebben van een
vals ID/paspoort ♀♂

•B
 edreiging (van het slachtoffer zelf
of van familieleden) ♀♂
• Drugs-/alcoholverslaving ♂
(meer middelenmisbruik dan bij meisjes)
• Heeft meerdere telefoons ♀♂
• Veel gebeld worden (controle) ♀
• Aanwezig op locaties die geassocieerd
kunnen worden met prostitutie ♀♂
• Hebben van lichamelijke (bijv. anale/
vaginale) klachten (die vaag worden
uitgelegd) ♀♂
• Gedragsveranderingen:
vertoont totaal ander gedrag op
verschillende plekken ♀♂
• Dag- en nachtritme is verstoord ♀♂
• Concentratieproblemen ♀♂
• Verslechterende schoolprestatie/verzuim ♀♂
• Geeft aan geen slachtoffer te zijn ♂
• Automutilatie ♀
• Zwangerschap ♀

Kwetsbaarheden
Hier staan kenmerken beschreven die mensen meer kwetsbaar maken voor dit type geweld:
• Faseproblematiek
• LVB-problematiek
• Psychische trauma’s, bijvoorbeeld seksueel misbruik
• Opgegroeid zijn in een gezin met langdurig veel problemen
• Niet-westerse migratieachtergrond: leven binnen twee culturen
• Vluchtelingen
• Jonge leeftijd

Contact
T 040 219 3388
E zorgcoordinatie-mp@lumenswerkt.nl

