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Belangrijke aandachtspunten voor het werk in je plaatselijke kerk.  

 
  De gevolgen zijn voor het slachtoffer: 

- vertrouwen in mannen is beschadigd met name mannen die je dacht te vertrouwen. 

- geloof in God is aangetast, kan ik God dan nog wel vertrouwen 

- seksualiteit in een partner-relatie is vaak moeizaam en belastend 

- de last van geheimhouding, niet meer openlijk kunnen denken en praten 

- verwarring over eigen identiteit, twijfelen over wie ben ik 

- de autonomie is aangetast, afhankelijkheid  

- schuldgevoelens 

- aantasting van integriteit, niet meer weten hoe je grenzen stelt 

- moeite met macht en autoriteit 

 

Mechanismen die slachtoffers ontwikkelen om de verwarring het hoofd te bieden: 

- vermijden 

- bagatelliseren.  

- zichzelf de schuld geven 

- het stil houden, meegaan in de geheimhouding die vaak wordt opgelegd door dader 

- generaliseren, doen alsof het een onderdeel is van het normale leven. bv machteloosheid en   

  passiviteit  alsof die horen bij  je persoonlijkheid 

- compenseren  

- medeplichtig voelen  

 

Gevolgen voor de context en het slachtoffer: 

- netwerken veranderen, vrienden verdwijnen door het gebeuren  

- je plek en positie is veranderd  

- het slachtoffer kan niet meer in dezelfde ruimte/ kerk/ commissie zitten  

- de meer machtige in dit geval de dominee heeft een groter netwerk en veel meer invloed 

- de minder machtige wordt vaak niet geloofd en komt in een isolement terecht 

- de dynamiek in de gemeente is heftig en heeft primaire en secundaire slachtoffers 

 

Valkuilen voor de omgeving 

- blaming the victim. Omgekeerde rollen, het slachtoffer wordt dader.  

- het slachtoffer niet geloven 

- de omgeving kiest vaak partij en de dominee heeft meer macht en wordt sneller geloofd 

- zonder voldoende informatie partij kiezen 

 

Wanneer ga je slachtoffers verwijzen en waarheen? 

Als ivp-er is het van belang dat je signalen opvangt, een luisterend oor hebt, dat is de taak. Niet zelf 

gaan sleutelen aan dit trauma. Verwijs door naar christelijke hulpverlening:   

GGZ  Eleos  088-8920010 of GGZ de Hoop 078-6111111 

Daar werken mensen die trauma’s kunnen behandelen. Het is behoorlijk specifieke hulpverlening. 

Het slachtoffer heeft recht op een goede behandeling om het leven weer op te pakken. 

 

 



 

Criteria voor verdere hulp: 

- als slachtoffers in de overlevingsmechanismen blijven steken. 

- als er heel andere klachten komen bv psychosomatisch ernstige vermoeidheid of lichamelijke 

  klachten 

- er is een trauma geweest en eigenlijk leert de praktijk dat het trauma verwerkt moet worden- 

 

Goede hulpverlening voor de slachtoffers die te maken hebben met seksueel misbruik in pastorale 

relaties. 

Goede hulp is essentieel om het leven  verder vorm te geven. Wat er gebeurd is kun je niet 

wegnemen maar wel de positie van het slachtoffer versterken. 

 

- vertrouwen van  slachtoffers versterken, begin met het geloven van hun verhaal en dat ze de moed  

  hebben om het verhaal naar buiten te brengen. Het geheim leren doorbreken 

- erkenning geven voor het onrecht wat ze geleden hebben, dit onrecht door werken, hoe heeft dit  

  kunnen gebeuren. Met slachtoffer kijken naar eigen persoonlijkheidsstructuur. 

- hun identiteit weer versterken, hun eigen autonomie sterker maken  en grenzen leren stellen. (vaak    

  super lastig stuk) 

- zichzelf leren “ontschuldigen” 

- trauma wat ze hebben opgelopen, doorwerken  

- verantwoordelijkheden uitwerken  aandeel van de dader en ongelijkwaardige relatie inzichtelijk  

  maken.  

- inzicht geven in daderprofielen en hoe macht en machtsmisbruik, manipulaties en afhankelijkheid   

  in zijn werk gaan 

- mechanismen ontmaskeren en persoonlijkheid van de vrouw valideren. 

- de kracht die er zit bij het slachtoffer naar boven halen, er is meer dan alleen slachtoffer zijn.  Zo 

  krijgt het slachtoffer  grip ook op de dader door niet meer afhankelijk te zijn van de dader 

- soms is EMDR noodzakelijk voor trauma’s die steeds boven komen. Dit inzetten bij terugkerende  

  beelden en nachtmerries 

- vertrouwen in mensen en God sterker maken en ook  wat er is gebeurd in perspectief zetten. 

- als laatste als het slachtoffer weer echt sterk is wrok en haat gevoelens tav de dader doorwerken 

 

 


