
1

‘MENSEN VERGETEN 
DAT ZE NIET ALLEEN 
ZIJN’

‘TABOEIEND’

Plastische chirurgie 
Jana van Beek: ‘ik sloeg door, ik 
wilde opvallen. Achteraf was dit een 
schreeuw om aandacht.’

Seksueel misbruik  

Identiteitscrisis 

Door Nienke van Zutphen 

Het magazine waar taboes bespreekbaar worden

Linde Garritsen: ‘Je wordt vanaf je geboorte 
al in een hokje gestopt.’

Trauma  
Dominique Meijer: ‘Trauma kan niet alleen 
zorgen voor psychische, maar ook voor 
fysieke klachten.’

Lynn Berndsen: ‘Ze hebben alles gedaan 
wat je kunt bedenken.’

unsplash.com

pexels.com

pexels.com

http://pexels.com
http://pexels.com
http://pexels.com
http://pexels.com


2

Inhoud 

*De bronnen gaven allemaal aan liever met ‘jij’ aangesproken te worden.

Inleiding……………………………………………………………………………………………………..3

Jana van Beek over haar plastische chirurgie verslaving, transitie en ziekte………………………4,5,6
Linde Garritsen over het vinden van jezelf……………………………………………………………..7,8
Lynn Berndsen over slachtoffer zijn van seksueel misbruik…………………………………………9,10,11
Dominique Meijer over (seksueel) misbruik……………………………………………………………12,13,14

Nawoord……………………………………………………………………………………………………15



3

Inleiding  

Waarom Taboeiend? 

We leven in 2021, maar nog steeds heerst er een taboe op een te groot aantal onderwerpen. Waarom moet 
bijvoorbeeld de kop van ‘Metro’ zijn: ‘Nederland kiest voor transgender als officiële host Eurosongfestival 2021’. Het 
is nog steeds Nikkie de Jager wie de host is van de zangcompetitie. Natuurlijk mag er benoemd worden wat iemand 
zijn geaardheid is, maar in dit geval werd dit als het belangrijkste deel van het nieuws gezien. Een reden voor Metro 
om dit toch als kop te gebruiken, is waarschijnlijk omdat transgenders nog steeds als een uitzondering op de regel 
worden gezien. Er wordt nog te weinig over gepraat, dus vinden de meeste mensen transgenders ‘anders’.

Een ander voorbeeld is het aantal jaarlijkse slachtoffers van (seksueel) misbruik in vergelijking tot het aantal 
slachtoffers dat zich meldt. Volgens de CSG zijn er jaarlijks 100.000 slachtoffers van seksueel geweld. Naar 
schatting van het AD wordt 70% van deze misdaden niet gemeld. 

In beide gevallen kunnen we van een taboe spreken omdat men er zo min mogelijk over wil praten. En als er over 
gepraat wordt, wordt het meestal naderhand verzwegen of juist erger gemaakt dan het was. Vooral als het 
onderwerp over een naaste gaat. Waarom roept het woord transgender bij de meeste mensen nog zoveel vragen 
op? Waarom durven slachtoffers van (seksueel) misbruik niet naar voren te komen? Waarom vinden families het 
lastig om samen over zulke onderwerpen te praten? Dit magazine maakt deze vragen bespreekbaar. Jong of oud, 
ervaringsdeskundige of niet. In Taboeiend kan iedereen leren van de verhalen van Jana, Linde, Lynn en Dominique. 

Wat is een taboe? 

Een taboe is volgens de Van Dale iets ‘waarover niet gesproken mag worden, wat niet algemeen gebruikt mag 
worden. 

Wat je moet weten over: 

• Plastische chirurgie vindt plaats wanneer iemand vanwege een cosmetische reden onder het mes gaat. De 
operatie wordt (meestal) alleen gedaan om iemands uiterlijk te veranderen. Er is dus geen medische reden. 
Alleen al in Nederland worden er volgens Het Parool jaarlijks 400.000 cosmetische ingrepen gedaan. Deze  
kunnen variëren van een facelift tot een neuscorrectie.


• Gendertransitie is wanneer iemand geboren in het lichaam van een man een proces ondergaat waardoor die 
persoon een vrouwelijk lichaam krijgt. Dit proces kan ook omgekeerd plaatsvinden. Hierbij komen verschillende 
soorten pillen, operaties en vaak ook therapiesessies bij kijken. Dit proces wordt ondergaan wanneer iemand 
zich niet thuisvoelt in zijn eigen lichaam. 


• Genderdysforie wordt duidelijk uitgelegd op de site van UMCG: ‘Mensen met genderdysforie hebben een sterk 
gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. Het gender past niet bij hoe ze 
zich voelen en hoe ze zich willen uiten. Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot 
bijvoorbeeld depressieve klachten of angst.’ Genderdysforie hoeft niet altijd te leiden tot gendertransitie.


• Seksueel misbruik is in welke vorm dan ook het misbruiken van iemand op seksueel gebied. Dit kan variëren van 
ongewenste aanrakingen tot verkrachting. Jaarlijks krijgen hier dus 100.000 mensen in Nederland mee te maken. 
Volgens CSG is één op de acht vrouwen en één op de vijfentwintig mannen ooit verkracht. Dit zijn alleen nog 
maar de zichtbare cijfers.


• PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. Het is een psychische aandoening die meestal ontstaat na het 
meemaken van een of meerdere traumatische gebeurtenissen. Volgens Volksgezondheidenzorg stonden er 
gemiddeld per jaar in de periode van 2017 tot en met 2019, 130.000 mensen bij de huisarts geregistreerd met 
PTSS.
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GENDERTRANSITIE, AUTO-IMMUUNZIEKTE EN 
VERSLAAFD AAN PLASTISCHE CHIRURGIE
Jana van Beek (51) 

‘Ik kwam uiteindelijk zo vaak dat 
ik gewoon kon onderhandelen met 

de chirurg.’

Je hebt een auto-immuunziekte, ‘Systemische 

sclerose’, waardoor je afweersysteem gezond weefsel 

aanvalt. Je gaf aan dat de ‘fillerellende’ de ziekte 

heeft aangewakkerd, kun je dit uitleggen? 

"De ‘fillerellende’ heeft het zeker wel erger gemaakt. 
Daarmee bedoel ik alle fillers die ik in mijn gezicht 
heb laten stoppen. Ik was namelijk net klaar met mijn 
transitie toen ik te horen kreeg dat ik ziek was, dit 
was in 2017. Mijn leven stond op zijn kop, omdat het 
een ernstige ziekte is, die zonder medicatie dodelijk 
is. Het veroorzaakt ontstekingsreacties en het heeft 
ook mijn longen aangetast. Ik heb nog maar 54 
procent van mijn longcapaciteit. 

Het tast ook je gezicht aan. Dit had een impact 
omdat ik al het een en ander aan mijn gezicht had 
laten veranderen. Ik begon met fillers en een 
ooglidcorrectie. Doordat ik ben doorgeslagen met de 
fillers en andere implantaten heeft mijn 
afweersysteem nog meer om aan te vallen. De 
reacties van mijn lichaam zijn bij mij waarschijnlijk 
veel sterker dan bij een gezond iemand.”

Wat betekent het hebben van een cosmetische 

verslaving voor jou? 

"Voor mij was het een zoektocht naar mezelf. Ik was 
al jaren niet gelukkig. De eerste keer dat ik fillers 
zette, gaf het me echt een kick. Ik kon eindelijk iets 
doen wat ik wilde. Wat me mooi maakt. Ik sloeg daar 
in door, ik wilde meer. 
Achteraf gezien was het echt een zoektocht naar 
mezelf. Niemand had ik de gaten waar ik mee 
worstelde. Ik kon dat niet kwijt.

Hoe erg sloeg je hierin door? 

“Op een gegeven moment wilde ik gewoon zoveel 
mogelijk. Ik had een vaste chirurg. Ik was uiteindelijk 
al zo vaak geweest dat ik gewoon kon 
onderhandelen, echt bizar. Ik vroeg dan bijvoorbeeld 
of ik drie behandelingen kon krijgen voor de prijs van 
twee. Het ging niet over een halve milliliter per lip, 
wat een normale dosis is. Het ging uiteindelijk over 
misschien wel meer dan twee milliliter. Ik kon het in 
ieder geval niet meer tellen. 
Ik wilde dus opvallen en uiteindelijk deed ik dat ook. 
Dit opvallen leidde tot pesten. Er werden foto’s en 
videos van me gemaakt in het openbaar. Mensen 
lachten me uit en riepen me na. Op een gegeven 
moment had ik wel door dat ik te ver was gegaan. 
Dan zit je met een probleem, wat ga je dan doen?”

De ‘fillerellende’ kost ook nog eens veel geld. Hoe 

ging je hier mee om?  

“Het heeft me inderdaad veel geld gekost. Ik kwam 
hierdoor wel eens in de problemen. Met een 
creditcard leende ik dan geld dat ik eigenlijk niet had, 
wat het stomste is wat je kunt doen. Daarnaast heb ik 
ook leningen afgesloten om bepaalde ingrepen te 
kunnen doen. Ik raad dit alles erg af.”

De Amersfoortse Jana, geboren als Joeri, heeft jaren lang in een identiteitscrisis gezeten. Doormiddel van 
verschillende plastische ingrepen probeerde ze zichzelf te uiten. Hierin sloeg ze uiteindelijk door waardoor ze 
hersteloperaties moest ondergaan. Hier kwam helaas nog een vervelende auto-immuunziekte bij kijken. 

‘Het was een zoektocht naar 
mezelf, ik was al jaren niet 

gelukkig’

Omdat ik zo teruggetrokken leefde, werd het alleen 
maar erger. Ik kreeg uiteindelijk wel vragen, maar ik 
verzon steeds een smoes. Ik droomde van een ander 
leven, ik ging zoeken naar voorbeelden van hoe ik 
eruit wilde zien. Ik wilde opvallen, achteraf gezien 
was dit een schreeuw om aandacht.”
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Wat zou jij tegen de jongens en meisjes willen zeggen 

die nu in een identiteitscrisis zitten? 

‘‘Als ik van te voren had geweten wat er allemaal bij 
kwam kijken was het leven een stuk makkelijker 
geweest. Ik was dan eerder met mijn transitie 
begonnen en had niet al die operaties hoeven 
hebben. Het is een zorgelijke periode die iemand 
doormaakt. Soms maakt het mij jaloers, omdat de 
jeugd van tegenwoordig zich op veel jongere leeftijd 
vaak al identificeert. 
Tegen de jongeren die plastische chirurgie 
overwegen zou ik willen zeggen: ‘Vergeet niet hoe 
mooi je al bent’. Als je fillers overweegt onthoud dan 
wel dat het na een tijdje weer weg is, dan wil je 
steeds meer en meer. Ook bij deze injectabels blijven 
er altijd restjes achter en wordt je weefsel aangetast. 
Doe het met mate, want je vergeet hoe mooi je was.”

Je bent geboren als Joeri. Hoe was dit voor jou en wat 

zou je tegen de mensen willen zeggen die ook een 

transitie willen ondergaan? 

“Ik heb het een paar jaar geleden meegemaakt en 
heb het meeste zelf moeten doen. Gelukkig is er nu 
veel hulp. 
Als dit je droom is leef die dan na. Want hoe eerder je 
er aan begint, hoe mooier het resultaat. Ik weet dat 
het niet altijd makkelijk is maar je zal altijd ergens 
steun kunnen vinden. 
Neem iemand in vertrouwen. Ik nam twee meiden op 
mijn werk als eerst in vertrouwen, dit heeft me erg 
geholpen. Ik wilde heel graag een keer een 
meidenavondje, toen hebben we er een ‘coming-out 
party’ van gemaakt.
Er zullen altijd mensen zijn die vervelende 
opmerkingen maken over je operaties. De wereld is 
best wel hard, dat kan lastig zijn. Ik word nog steeds 
best veel aangekeken. Dat kan drie dingen 
betekenen. Ten eerste, ik ben een transvrouw die op 
late leeftijd is begonnen met haar transitie, dit ga je 
altijd wel zien. Daarnaast heb ik operaties gehad die 
samen met mijn ziekte mijn gezicht opvallend maken. 
Ik heb aan de andere kant ook hele mooie reacties 
gehad. Dan zegt men bijvoorbeeld dat ze echt al een 
verschil zien of dat het al veel mooier is.”

Waar sta je op dit moment? 

“Door mijn deelname aan een televisieprogramma 
heeft een arts mij opgemerkt. Hij schaamde zich voor 
zijn ‘collega’s’ die maar alles bij mij hebben gedaan. 
Sindsdien is hij mij gaan helpen met hersteloperaties. 
Ik ben hem erg dankbaar. 
Het is natuurlijk nog steeds niet zoals ik het wil 
hebben, maar het is al een stuk beter. Het was eerst 
zo erg dat ik niet meer normaal uit een glas kon 
drinken. Als ik in de kroeg was, moest ik een rietje 
voor mijn bier vragen.

Ik werk ook bij festivals om me minder eenzaam te 
voelen. Ik wilde iets gaan doen. Ik wilde eindelijk 
mezelf zijn. Ik ben een lange tijd eenzaam geweest 
en had geen vriendinnen. Ik was zo dapper om 
nieuwe mensen te leren kennen door bij een festival 
te gaan werken. Toch voel ik me soms eenzaam als ik 
werk. Dan kijk ik naar de mensen die gezellig met hun 
vrienden samen en drankje doen, dit heb ik nooit 
gehad. Hoe dubbel het ook is, ik hoor nu  eindelijk bij 
een familie, ‘de festivalfamilie’."

‘Normaal drinken lukte niet. Ik 
moest in de kroeg om een rietje 

vragen.’

‘Het maakt mij soms jaloers als 
jongeren zich eerder kunnen 

identificeren’

‘Je vergeet hoe mooi je eigenlijk al 
bent’
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‘Ga voor je geluk en ga je dromen achterna, hoe 
moeilijk het ook is. Je bent niet ziek. Zoek iemand op 
die je in vertrouwen kunt nemen. Volg je intuïtie en 
wacht niet met dingen. Als je terugkijkt moet je niet 

kunnen denken dat je dingen gemist hebt in het 
leven.’ 
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GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG OVER HET 
VINDEN VAN JEZELF
Linde Garritsen (33) 

Linde werkt binnen het genderteam van ‘OOG Psychologen’. Hierin werkt zij voornamelijk met jeugd, maar ook met 
jongeren tot 25 jaar. Zij hebben vaak vragen over hun identiteit en kunnen hiermee bij haar terecht. Door met deze 
jongeren te praten, hoopt Linde hen te kunnen helpen met het vinden van zichzelf. Zoals Jana al aangaf, is het erg 
belangrijk om jezelf op jonge leeftijd te kunnen ontwikkelen.

Waarom is dit werk belangrijk voor je? 

“Ik vind dit belangrijk werk omdat ik denk dat voor 
deze doelgroep, de jongeren, te weinig aandacht is in 
de maatschappij. Ze lopen vast met allerlei klachten 
als we de genderdysforie ontkennen of niet zien. Ik 
zie dit nu al bij onze doelgroep. Ze lopen vast in het 
dagelijks leven, ze worden somber, ze zijn angstig. 
Het is belangrijk dat we ze ook zien. Als je medisch 
iets hebt is dat zichtbaar en word je ook snel 
geholpen. Dat geldt voor psychische problemen net 
wat anders.”

‘Als je medisch iets hebt, word je 
sneller geholpen dan bij 

psychische klachten.’

Hoe belangrijk is het voor mensen in een 

identiteitscrisis om hierover te kunnen praten? 

"Ik denk dat dit heel belangrijk is. Je moet de dingen 
waarover je twijfelt bespreekbaar kunnen maken. Dat 
er iemand is die met jou mee kan denken. Als je 
ergens alleen mee rond blijft lopen, blijven die 
gedachtes door je hoofd rondspoken. Wat we weten 
vanuit de psychologie is dat veel gedachtes die je 
zelf hebt, vaak aannames zijn die niet altijd kloppen. 
Je gaat dan op een gegeven moment denken dat 
jouw beeld de waarheid is. Het is dan fijn dat je 
iemand hebt om mee te sparren. Iemand die een 
andere kijk op dingen heeft. Om de twijfels helder te 
krijgen.”Op de site van ‘OOG Psychologen is terug te vinden 

dat jullie willen voorkomen dat mensen in een ‘hokje 

worden gestopt’.  Kun je dit uitleggen? 

“Ik denk ten eerste dat dit erg lastig is om te 
voorkomen omdat dit erg geworteld zit in de 
samenleving. Het begint al als een kind geboren is. 
Bij de zwangerschap is het gelijk belangrijk of het een 
jongen of een meisje wordt. Daarna worden de 
spullen afgestemd op het geslacht. Voor een meisje 
alles roze, bij een jongen alles blauw. 

Je wordt vanaf je geboorte al indirect in een soort 
hokje gestopt. Ik denk dat dit heel lastig is om te 
veranderen. Voor veel mensen hoeft dit ook geen 
probleem te zijn. Alleen wanneer je jezelf niet zo 
identificeert is ‘hokjesdenken' lastiger. Ik hoop wel dat 
mensen steeds meer open staan om verder te 
kunnen denken dan die basis. Men moet leren 
begrijpen dat er ook andere genders zijn dan man en 
vrouw.”

Wat gebeurt er mentaal met een persoon die een 

transitie ondergaat? 

“Wat we vaak zien is dat zo’n transitie niet alleen 
negatieve, maar ook positieve effecten brengt. Als 
het lichaam meer past bij hoe iemand zich voelt, voelt 
die persoon zich vaak ook direct fijner. 
We zien wel dat er heel veel stappen zitten in zo’n 
transitie, bijvoorbeeld een ‘coming-out’ maken. Daar 
komt een stukje angst bij kijken. Het vraagt dus veel 
van iemand. Daarnaast kan een hormonale 
behandeling ook veel invloed hebben op je 
stemming. 
Het is een pittig en zwaar traject dat je niet zomaar 
even doet. Er komen ook operaties bij kijken waarop 
je vaak lang moet wachten. En dan is de vraag of je 
uiteindelijk jezelf kan zijn na het proces.”

‘Je wordt vanaf je geboorte al in 
een soort hokje gestopt.’
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Welke tip zou je willen geven aan iemand die nu in 

een identiteitscrisis zit? 

“Het ligt eraan hoe heftig de crisis is. Veel jongeren 
gaan in de puberteit door die crisis heen. Je bent op 
die leeftijd erg aan het zoeken waar je bij hoort en wie 
je wil zijn. Pas op het moment dat je er ongelukkig 
door wordt, is het handig dat je een psycholoog 
opzoekt. 

Als iemand in een gendercrisis zit waarin het niet 
meer lukt om een gelukkig leven te leiden, dan is mijn 
advies om via de huisarts een psycholoog aan te 
vragen. Omdat je waarschijnlijk niet gelijk bij een 
genderpsycholoog terecht kunt. Alvast met een 
andere psycholoog praten, kan zeker geen kwaad. 
Wat ook kan helpen is kijken op de website van 
‘Transvisie’, doormiddel van deze 
patiëntenorganisatie kun je in contact komen met 
lotgenoten. Dit is zeer waardevol. Je vindt op deze 
manier mensen die jou begrijpen.”

Vind je dat er een taboe zit op de term ‘transgender’? 

Zo ja hoe kan dit verminderd worden? 

“Ik denk dit zeker. Omdat ik er zoveel mee werk ben 
ik het taboe wel kwijt, maar buiten mijn werk is dit 
anders. Als ik dan familieleden of vrienden spreek 
over dit onderwerp merk ik dat er toch beperkte 
ideeën heersen. Ze weten er niet genoeg vanaf. Dat 
heeft te maken met het feit dat er te weinig aandacht 
voor is in de maatschappij. Hierdoor krijgen mensen 
ook een beperkt beeld over transgenders. Niet alle 
transgenders zijn uitbundig en staan op de Gay 
Pride. Zolang het een minderheidsgroep blijft dan 
blijft het taboe bestaan. Daar ben ik tenminste bang 
voor. 

Nu is er wel steeds meer aandacht op school voor. 
Bijvoorbeeld dat een kind ook twee vaders kan 
hebben, in plaats van alleen een vader en een 
moeder. Het zal helpen als men op school wat meer 
aandacht gaat besteden aan het feit dat je ook als 
transgender geboren kunt worden. Dat je niks aan je 
gender kunt doen. Ik denk als dit bespreekbaar wordt 
gemaakt, dat het dan minder ‘raar’ wordt gevonden.”

‘Niet alle transgenders zijn 
uitbundig en staan op de Gay 

Pride’.
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SLACHTOFFER SEKSUEEL MISBRUIK EN PTSS
Lynn Berndsen (30)

Lynn werd na een optreden met haar band onverwachts meegenomen door twee mannen. Zij hebben haar 
opgesloten, bedreigd en verkracht. De daders zijn nooit vervolgd. Lynn heeft PTSS opgelopen waardoor ze 
tegengehouden wordt in het leven. Door middel van haar deelname aan het RTL-programma Geraldine En De 
Vrouwen hoopte ze op een nieuw begin. Voor programma ging Lynn samen met vijf andere vrouwen die PTSS 
hebben naar Kroatië. Ze werden daar begeleid door een team psychologen die hen hielpen bij het verwerken van 
hun trauma.

Tijdens de laatste aflevering van 'Geraldine En De 

Vrouwen had je een score van 4 voor PTSS, dit is erg 

laag. Hoe zit dit nu? 

“Wat je daar hebt gezien is het eind van onze tien 
daagse therapie in Kroatië. Ik scoorde zo laag dat ik 
dacht dat ik geen nabehandeling meer nodig had. Ik 
dacht dat ik de hele wereld aan kon en alles goed 
was. Omdat ik zo’n intensieve therapie had gehad, 
zat ik echt op een roze wolk. Wat ik heb geleerd, is 
als je op zo’n roze wolk zit je ook een roze parachute 
nodig hebt om naar beneden te komen. Die had ik 
helaas niet. 
De klap kwam achteraf pas. Als je PTSS hebt ben je 
niet bezig met de buitenwereld. Als het weg is, ben je 
je opeens bewust van al die emoties en dingen om je 
heen. Dat is voor mij heftig aangekomen. Het herstel 
ervan is me zwaarder gevallen dan de PTSS zelf. Je 
komt dus in een herstel, maar je moet wel die energie 
er voor hebben. Dat vlammetje ging niet aan bij mij.

‘Als je op zo’n roze wolk zit, heb je 
ook een roze parachute nodig om 

weer naar beneden te komen.’

Je bent seksueel misbruikt. Zou je me willen vertellen 

over deze gebeurtenis? 

“Ik had in 2015 op een zaterdag in mei een optreden 
met mijn band. Na dat optreden ben ik door twee 
jongens meegenomen naar België. Eerst leek dit nog 
hartstikke leuk. Ik zag er geen kwaad in. Ik kende 
een van de jongens, de ander was zijn vriend. 
Eenmaal bij het huis aangekomen, ging direct de 
deur op slot. Toen ik de drie sloten zag, dacht ik ‘dit 
zit niet goed’. In plaats van mijn intuïtie te volgen, ben 
ik gebleven omdat ik niet weg durfde. Op een 
gegeven moment heeft een van de jongens mij 
meegenomen naar de slaapkamer. Naast het bed lag 
een slagwapen en op het nachtkastje stond 
pepperspray en een vuurwapen. De andere jongen 
kwam ook binnen en toen gebeurde het. Ze hebben 
alles gedaan wat je kunt bedenken. Dit duurde 
oneindig lang. Toen het eindelijk klaar was, liep de 
andere jongen weer weg. Ik zei tegen hem dat ik 
wegging. Hij liet me duidelijk weten dat dat niet het 
plan was.” 

Wat ging er door je heen toen het gebeurd was? 

“Tijdens die avond heb ik naar een God gebeden, 
terwijl ik dat nooit eerder had gedaan. Ik wenste 
bijvoorbeeld mijn vriendinnetje morgen nog te mogen 
zien. Ik vroeg zelfs aan hem of mijn ouders in ieder 
geval mijn lichaam mogen vinden als ik er niet meer 
ben.

De volgende ochtend heeft hij mij uiteindelijk wel 
laten gaan. Ik weet nog dat hij de sloten van de deur 
haalde. Ik dacht nog bij het weggaan ‘dit is het 
moment dat hij gaat schieten’. Ik liep van zijn huis 
naar mijn auto, maar ik hoorde geen schot. Ik stapte 
mijn auto in en wist niet meer waar ik was. Ik was zo 
gedesoriënteerd. Ik was ergens in België, net over de 
grens in een weiland. Het was een mistige ochtend 
en ik wist gewoon niet hoe ik naar huis moest.

‘Ze hebben alles gedaan wat je 
maar kunt bedenken.’

Op een gegeven moment kwam ik een fietser 
tegemoet. Ik vroeg aan haar hoe ik in Nederland 
kwam. Ze keek me geschrokken aan en fietste door. 
Ze schrok waarschijnlijk omdat ik er zo verward 
uitzag. Uiteindelijk kwam ik thuis en mijn moeder was 
zelfs een beetje boos op mij omdat ik zo laat thuis 
was. Ik heb er niks over gezegd en ben gewoon gaan 
slapen. Ik realiseerde me eigenlijk niet wat er 
gebeurde. Ik dacht er niet aan dat ik verkracht was 
en eigenlijk aangifte moest doen.”
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Ik had beter eerder met nazorg kunnen beginnen. 
Ik ga zelf daarom weer in behandeling. Ik ga nu naar 
een psycholoog toe om de restjes van de trauma te 
verwerken. Deze zijn nog gebleven. Toch blijf ik 
positief in het leven staan. Altijd blijven lachen. 
Hoewel de andere vrouwen meestal gefrustreerd uit 
de behandeling kwamen, was ik daarna gewoon 
lekker aan het genieten van mijn cola op het terras. 
Als ik hier nu op terugkijk denk ik dat ik niet zo diep 
ben gegaan als die andere vrouwen. Ik heb altijd dat 
muurtje om mezelf heen gehad.”

Je vertelde aan het einde van het programma ook dat 

je je ‘eindelijk een normaal mens’ voelde. Kun je dit 

uitleggen? 

“Dit zei ik dus ook op die terugkomdag. Toen ik dit 
terug hoorde op tv dacht ik echt ‘wat erg dat ik dat 
heb gezegd’. Ik was altijd al een normaal mens, 
iedereen is een normaal mens. Wat ik ermee 
bedoelde was dat ik PTSS-vrij was. Ik kon weer 
normaal over straat lopen, zoals iedereen hoort te 
kunnen. 
Vóór Kroatië had ik altijd nachtmerries. Ik stond op 
en ging naar bed met vechten voor gerechtigheid. 
Daar waren mijn dagen mee gevuld. Ik dacht dit na 
de reis te kunnen loslaten.”

‘Ik stond op en ging naar bed met 
vechten voor gerechtigheid.’

Hoe erg beïnvloedt dit je dagelijks leven? 

“In zekere mate heeft het elke dag invloed op me. 
Ook heeft het ervoor gezorgd dat ik niet meer wil dat 
mensen zeggen wat ik moet doen. Als ik ooit weer 
instaat ben om te werken, wil ik niet meer voor een 
baas werken.
Ik ben wel intenser van mensen gaan houden, ze 
meer gaan waarderen. Mijn hart is verder open. Ik 
nam mijn ouders en vrienden eerst voorlief. Nu 
geniet ik veel meer van hen.”

Kon je je verhaal bij iemand kwijt? 

“Drie dagen erna heb ik het aan een bandlid verteld. 
Hij heeft mij de ernst van de gebeurtenis laten inzien. 
Daardoor heb ik een keer met een politieagent 
kunnen praten en ben ik naar de GGD gegaan voor 
onderzoek. Het is uiteindelijk wel goed geweest dat ik 
het zo snel gezegd heb, anders had ik niet 
gehandeld. Toch ging ik niet in op details, ook niet bij 
de politie. Daar was ik niet klaar voor.”

Als je advies aan jezelf zou kunnen geven op het 

moment, wat zou je willen zeggen? 

“Ik heb mezelf heel lang de schuld gegeven. Pas vier 
jaar later had ik door dat het niet mijn schuld was. Ik 
vond dat ik te goed van vertrouwen was. Ik had weg 
moeten gaan, maar dat deed ik niet. Ik zou dus tegen 
mezelf willen zeggen dat het niet mijn schuld is.”

‘Verkrachting, als we er niet over 
spreken, dan is het er niet.’

Vind je dat de term ‘verkrachting’ nog teveel als een 

taboe wordt gezien. Hoe is dit te verhelpen? 

“Ik denk zeker dat er nog een taboe op is. Dat merk ik 
als ik kijk naar sommige reacties op social media, 
maar ook binnen mijn familie. 
Nadat ik aan mijn ouders had verteld dat ik mee ging 
doen aan het programma moest ik het nog aan de 
rest van mijn familie vertellen. Terwijl mijn ouders wel 
heel positief reageerden, heb ik nooit iets 
teruggehoord van mijn familie. Ik denk dat het komt 
omdat ze niet wisten hoe ze erop moesten reageren. 
Pas toen het programma werd uitgezonden kreeg ik 
berichten. Die waren helaas allemaal negatief en 
zelfs heel naar. Ze dachten dat ik aandacht wilde en 
dat ik het verhaal had bedacht. Het lijkt wel alsof ze 
mijn kant niet willen horen. Als we er niet over 
spreken dan is het er niet.”
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‘Praten met een psycholoog moet je 
alleen doen als je er klaar voor bent. Je 

moet eerst jezelf laten realiseren wat er is 
gebeurd. Wat kan helpen is praten met 

lotgenoten.’ 

‘Wat ik van te voren had willen 
weten is dat je als slachtoffer ook 
gratis recht hebt op een advocaat. 
Als ik dat had geweten, had ik dat 

gedaan. Het had mij erg 
geholpen.’
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SPECIALIST EN ERVARINGSDESKUNDIGE OVER 
(SEKSUEEL) MISBRUIK
Dominique Meijer (35)

Na zelf als pleegkind jarenlang misbruikt te zijn geweest, heeft Dominique, Stichting voor Ons in 2018 opgericht. 
Hier helpt zij mensen, onder wie vooral jongeren, die in enige vorm worden misbruikt. Dominique wil door middel 
van haar ervaring lotgenoten helpen.

Waarom heb je Stichting voor Ons opgericht? 

“Ik heb dit opgericht met mijn ex-partner. Deze 
stichting is tegen seksueel misbruik, verwaarlozing, 
mishandeling, enzovoorts. Toen ik opzoek ging naar 
andere lotgenoten kwam ik op verschillende 
lotgenoten bijeenkomsten. Ik zag dat er veel niet 
goed ging. Veel van deze mensen konden niet met 
elkaar in contact komen. Er wordt veel toezegging 
gegeven, maar er gebeurt weinig concreets. 
Toen bedacht ik me dat ik ook zelf iets kon beginnen, 
vanuit mijn ervaringen. Dan kan ik rekening houden 
met waar ook echt de behoefte ligt. Uiteindelijk 
bleken dat veel lotgenoten hier ook naar verlangden.

Dat ik de stichting heb opgericht heeft voornamelijk te 
maken met het feit dat ik ervaringsdeskundige ben. 
Toen ik anderhalf jaar oud was ben ik in een 
pleeggezin terecht gekomen. Daar is gelijk het 
seksueel misbruik begonnen. Ik werd continu 
mishandeld en verwaarloosd. Ik kreeg geen liefde, ik 
was niks waard. Het taboe eromheen maakte het nog 
erger. Omdat ik uit een pleeggezin kwam, wilde 
andere kinderen niet met mij spelen. Mensen 
dachten dat er iets mis met mij was. Daarnaast 
leerde ik dat professionals, huisartsen, enzovoorts 
niet naar je willen luisteren. Ook daar heerst en 
taboe. Omdat ik een pleegkind was, dachten ze dat ik 
een pathologisch leugenaar was. Ze denken dat het 
aan het kind ligt en kijken dan niet verder. Dit taboe 
heerst nog steeds. Wat voor nog meer motivatie 
zorgde voor het oprichten van de stichting en wat nog 
altijd een motivatie is.”

‘Men wil niet naar je luisteren als 
je de waarheid vertelt.’

Alleen al in Nederland zijn er jaarlijks duizenden 

slachtoffers van seksueel geweld, weinig van hen 

komen hiervoor uit. Hoe kunnen zij zich melden? 

“Ten eerste wil ik zeggen dat het er veel meer zijn 
dan gezegd wordt. Volgens de officiële cijfers zijn 
ongeveer 120.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van 
seksueel misbruik. Kinderen onder jeugd- een 
pleegzorg worden daarin niet meegeteld. Het is een 
gemiddelde van één kind per klas die misbruikt 
wordt. 
Het melden van een slachtoffer is lastig. Aan de ene 
kant kun je te snel melden, dan kan er niks worden 
gedaan. Aan de andere kant zijn mensen te bang om 
te melden. Want als het niet klopt, zet je iemands 
leven onnodig op zijn kop. 
Hulp kan doormiddel van het internet nu beter 
aangeboden worden. Kinderen kunnen de 
Kindertelefoon bellen en slachtoffers kunnen zich 
aansluiten bij Facebook groepen. Ook zijn er 
onderzoekscommissies en lesprogramma’s. Voor 
kinderen zijn er nu kinderboekjes. Via een 
tekenverhaaltje leren zij over de grenzen van 
mishandeling een aanranding. Dit is een goed 
initiatief.”

‘Gemiddeld wordt er één kind per 
klas misbruikt.’

Op welke manier probeer jij je lotgenoten te helpen? 

“Mensen hebben vaak specifieke hulp nodig. De ene 
loopt tegen iets anders aan dan de ander. We kijken 
dan naar de hulpvraag en zoeken daarbij gerichte 
hulp. Ook verwijzen wij mensen door naar 
alternatieve hulpverlening, zoals een hulphond of 
yoga. Daarnaast houden we contact met de persoon 
zelf, we zijn vertrouwenspersonen voor mensen. We 
doen eigenlijk heel veel. We kijken voornamelijk naar 
de individuele behoeftes.”

‘Omdat ik een pleegkind was, 
moest ik wel een leugenaar zijn.’
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Op de site van Stichting voor Ons zag ik dat je 

aangeeft dat spreken over (seksueel) misbruik nog 

teveel als een taboe wordt gezien. Waarom is dit 

volgens jou een taboe? 

“Het heeft voornamelijk te maken met schaamte. Niet 
alleen bij de persoon die het mee heeft gemaakt, 
maar bij iedereen er omheen. Stel je hebt altijd met 
iemand gespeeld en uiteindelijk komt aan het licht dat 
die persoon is mishandeld. Dan schaam je jezelf dat 
je dit niet hebt opgemerkt. Je krijgt een schuldgevoel. 
Naast deze vorm van schaamte heerst er ook veel 
familieschaamte. In 80% van de gevallen wordt het 
slachtoffer het zwarte schaap van de familie. De 
familie stopt het probleem weg. Ze willen niet dat 
andere mensen slecht over hen denken en vinden 
een goede status belangrijker dan het slachtoffer. Dit 
gebeurt binnen meer families dan je denkt. Ik krijg 
nog steeds doodsbedreiging omdat ze me niet willen 
geloven. 

Wat ook een grote rol speelt, is dat het heel lang niet 
serieus is genomen. Daarmee bedoel ik dat er niet 
genoeg onderzoek naar wordt gedaan. Vaak zijn er 
ook veel partijen bij betrokken. Die willen geen 
reputatieschade en laten het probleem voor wat het 
is. Instanties schuiven de verantwoordelijkheid naar 
elkaar door. Wanneer individuen aan de bel trekken, 
worden zij hierdoor niet altijd gehoord."

Slachtoffers leiden vaak aan PTSS. Hoe erg beïnvloedt 

trauma iemands leven? Hoe kan iemand daar het best 

mee omgaan? 

“Het tast je eigenwaarde erg aan. Als je zoiets 
meemaakt ontwikkelen je hersenen op een andere 
manier. Bepaalde verbindingen in je brein ontwikkel 
je als kind niet. Dit blijkt uit de ACE studies. Dit 
onderzoek geeft aan dat op het moment wanneer 
iemand vroegtijdig trauma meemaakt, de hersenen 
niet ontwikkelen zoals het hoort. Als het trauma niet 
verwerkt wordt, blijven de verbindingen verkeerd. Dit 
kan op latere leeftijd gezondheidsklachten 
meebrengen. Bijvoorbeeld grotere kans op een 
hartstilstand, een TIA of zenuwproblemen. Er zijn 
zelfs mensen die door trauma in een rolstoel zijn 
beland. 

Wanneer iemand PTSS of DIS heeft kan die persoon 
zich gaan inbeelden dat hij in een veilige situatie 
verkeert wanneer dit niet is. Als zo iemand in een 
onveilige situatie zit, trekt hij zich terug. Daarnaast 
komen er dingen bij kijken zoals knarsetanden, 
zichtproblemen, migraineaanvallen, enzovoorts. 

Als je zulke dingen meemaakt kun je nooit volledig 
herstellen. De kunst is om met de dingen waar je 
tegen aanloopt zo goed mogelijk om te gaan. Voor de 
rest is het voornamelijk accepteren. Accepteer dat je 
een vervelende dag kan hebben, want je hebt al 
zoveel meegemaakt. Het schuldgevoel dat je is 
aangepraat, moet je loslaten. Dit kan doormiddel van 
erkenning en herkenning. Er zijn mensen die niet 
weten dat er meer mensen zijn zoals hen. Als zij 
weten dat er lotgenoten zijn die ook hetzelfde 
meemaken, stelt dit hen gerust. Ze zijn niet de enige.

Ik zeg altijd tegen lotgenoten. ‘Als jij na wat je 
hebt meegemaakt een normaal mens zou zijn, zou je 
alsnog niet normaal zijn door wat je hebt 
meegemaakt. Hoe jij er nu mee omgaat is een hele 
normale reactie. Want wat jij achter de rug hebt, is 
niet normaal’.”

‘In tachtig procent van de gevallen 
wordt het slachtoffer het zwarte 

schaap van de familie.’

‘Trauma kan er zelfs voor zorgen 
dat je in een rolstoel belandt.’
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‘Blijf erover praten. Voor je eigen proces, 
maar ook om het taboe te doorbreken. Is het 
niet binnen je familie, zoek dan mensen in 
een veilig netwerk waar je wel die steun 
krijgt. Onthoud wel dat dit voor iedereen 

een ander proces is. Zoek echt de steun die 
jij nodig hebt.’

Dominique samen met Eric Donk, ambassadeur van de stichting.
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Nawoord 
Ik wil Jana van Beek, Linde Garritsen, Lynn Berendsen en Dominique Meijer erg bedanken voor het 
deelnemen aan ‘Taboeiend’. Ze hebben allemaal in openheid hun verhaal verteld, waardoor de ‘taboes’ 
bespreekbaar zijn gemaakt. Ik hoop dat u na het lezen van dit magazine meer inzicht heeft gekregen 
over de besproken onderwerpen, en dat u weet dat het normaal is om deze onderwerpen te bespreken 
met anderen. Maak de onderwerpen bespreekbaar, zodat het geen taboe meer hoeft te zijn.

Als u zich herkent in een van de verhalen praat er dan zeker over met een persoon die u vertrouwt. Ook 
kunt u altijd contact opnemen met hulplijnen of lotgenoten.

Of zoek hulp via:
http://stichtingvoorons.org 
https://oogpsychologen.nl

http://stichtingvoorons.org
https://oogpsychologen.nl
http://stichtingvoorons.org
https://oogpsychologen.nl

