
MELDINGEN AAN HELPWANTED.NL (2010-2016)
Helpwanted.nl is een hulplijn voor kinderen en jongeren (en hun opvoeders) die 
te maken hebben (gehad) met online seksueel misbruik, zoals de verspreiding 
van naaktfoto’s, sextortion of grooming. Helpwanted.nl geeft concreet advies 
en tips, bijvoorbeeld over het doen van aangifte of over het verwijderen van 
beelden van het internet. Helpwanted.nl is een onderdeel van het  
Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

In de afgelopen 6 jaar is het aantal meldingen aan Helpwanted.nl exponentieel  
gestegen van 327 in 2010 naar 1.869 meldingen in 2016. Deze meldingen 
bevatten een schat aan informatie over de problematiek waar Nederlandse 
jongeren online mee te maken krijgen. In dit overzicht zullen de belangrijkste 
cijfers gepresenteerd worden van de meldingen, waarbij de leeftijd van het 
slachtoffer 23 jaar of jonger was. 
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2  De gehanteerde leeftijdsgrenzen sluiten aan bij het onderscheid tussen prepuberaal/ 
vroege, midden en late adolescentie (Van Beemen, 2010).

1  Bij de overige meldingen was het slachtoffer ouder dan 23 jaar, was de leeftijd onbekend of 
ging de melding niet over online seksueel misbruik.
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Bij in totaal 1.935 meldingen was de leeftijd van het slachtoffer 23 jaar of jonger.1
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WAAR GAAN DE MELDINGEN OVER?

Naaktfoto/-video verspreid of staat online

Bedreigd of gechanteerd met naaktfoto/-video (sextortion) 

Online lastig gevallen voor seks

Naaktfoto/-video gestuurd of naakt voor webcam (geen verspreiding) 

Misbruik social media 

Overig

Verschillen tussen leeftijdsgroepen
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Leeftijd 14-15 jaar
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Naaktfoto/-video verspreid of staat online

Bedreigd of gechanteerd met naaktfoto/-video (sextortion)

Online lastig gevallen voor seks

Naaktfoto/-video gestuurd of naakt voor webcam (geen verspreiding)

Misbruik social media 

Overig

Leeftijd 16-23 jaar

Melding door moeder van 9-jarig meisje: 
“ Via een spelletjesapp is mijn dochter gevraagd om naakt voor 
de webcam te zitten en seksuele dingen te doen. Deze persoon 
beweerde een meisje van 11 jaar te zijn. Zij beloofde  
mijn dochter credits als ze zou webcammen.”

Melding van 19-jarige jongen: 
“ Ik had webcamseks met een meisje, tenminste dat dacht ik, via 
Chatroulette. Toen zei een man plots dat ik 900 euro moet beta-
len, anders zet hij het filmpje op internet”.

Melding van 15-jarig meisje: 
“ Ik stuurde via Whatsapp een filmpje naar een jongen die ik leuk 
vond. Nu heeft hij het naar de hele klas gestuurd. Help!”
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Verschillende vormen van sextortion

Jongens meldden zich vooral als 
slachtoffer van sextortion, nadat zij 
zichzelf bloot hadden gegeven voor 
de webcam. In de meeste gevallen 
kende het slachtoffer de afperser 
alleen via internet.

Bij de meeste meisjes begon de sextortion  
nadat zij zelf een naaktfoto/-video hadden  
gestuurd naar de ander. De afpersers zijn 
in veel gevallen leeftijdsgenoten die het 
slachtoffer in het echt kent.

83%85%Helpwanted.nl ontvangt steeds meer meldingen die gaan over sextortion. Bij 
sextortion wordt een jongen of meisje afgeperst met naaktbeelden van hem of 
haar. De afperser wil meestal geld, seks of meer naaktfoto’s van het slachtoffer.

Verschillen tussen jongens en meisjes
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Bedreigd of gechanteerd met naaktfoto/-video 
(sextortion)

Online lastig gevallen voor seks

Naaktfoto/-video gestuurd of naakt voor webcam 
(geen verspreiding)

Misbruik social media

Overig

Financiële sextortion
De afperser wil geld

Seksuele sextortion
De afperser wil meer foto’s, seksueel contact, een relatie etc.

 77%

Melding van 14-jarig meisje: 
“ Ik vond een jongen uit mijn klas leuk. Hij vroeg me om een foto 
van mijn borsten. Na lang zeuren heb ik dat gedaan. Daarna  
bedreigde hij me dat hij meer wilde zien, anders zou hij het  
online zetten. Toen ik meer stuurde zette hij alles op Instagram. 
De hele school heeft mijn foto’s gezien. Mijn leven is verpest!”

Sextortion na versturen naaktfotoSextortion na webcamseks

Overige
Andere vormen van dreiging/afpersing met naaktbeelden

23%

Dit overzicht is gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Leonie Spijkers: “Het Verschil in Type Meldingen over Online Seksueel Misbruik Gemeld door Jeugdigen in de Vroege, Midden en Late 
Adolescentie (2010-2016)”.


