Werkt u met
jongeren?
Vermoedt
u loverboy
problematiek?
Het Steunpunt Huiselijk Geweld is er ook om u te
helpen als u vragen heeft, of hulp nodig heeft bij:
-

Concrete loverboyproblematiek;
Situaties waarin loverboyproblematiek dreigt;
Voorlichting of preventie;
Toeleiding naar passende zorg.

Steunpunt
Huiselijk Geweld

Voor wie 
Het Steunpunt Huiselijk Geweld richt zich op beroepskrachten en vrijwilligers, die door hun werk te maken kunnen krijgen
met slachtoffers van loverboys en loverboys zelf. Ook als je zelf slachtoffer bent, of iemand kent die slachtoffer is van een
loverboy ben je welkom bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Route voor de professional in Hollands Midden na (een vermoeden van) loverboyproblematiek

Vermoedt u loverboyproblematiek?

JA, loverboyproblematiek:
Organisatie brengt zelf hulp op gang.

1. Breng de signalen in kaart (zie achterzijde);

JA, loverboyproblematiek:
Maar de eigen organisatie kan zelf geen
of niet afdoende hulp op gang brengen:
Melding bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

2. B
 espreek uw vermoedens van seksueel
grensoverschrijdend gedrag of geweld met
uw collega of aandachtsfunctionaris;
3. Voer zo mogelijk een gesprek met de cliënt;
4. Maak een inschatting van de risico’s/weging.

Is er na
weging
sprake van
loverboyproblematiek?

Bij het doorlopen van deze stappen
kunt u advies inwinnen bij het
Steunpunt Huiselijk Geweld.

NEE, geen loverboyproblematiek:
Ander probleem?
Doorzetten hulpverlening of andere
interventie inzetten;
Eventueel melding van de zorgen
bij AMK of SHG of Zorg en Overlast.

•
•
•

Let op! Bel bij gevaar de politie op 0900 8844. Bel bij acuut gevaar 112

Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden

Herken de signalen
Het (mogelijke) slachtoffer geeft meerdere van de volgende signalen af:

Let op, het gaat altijd om een combinatie van signalen!
Gedrag

Signalen in verband met school

•

•
•
•
•

Gedraagt zich anders dan voorheen (normafwijkend),
kan ook op seksueel gebied zijn, kan stiller of
teruggetrokken zijn, of bijvoorbeeld drukker en sterk
aanwezig
Is opstandig
Toont sterk wisselende emoties
Is naïef, kwetsbaar en heeft veel aandacht nodig
Is angstig voor lichamelijk contact
Is ongewoon angstig voor geweld en bedreiging
Is op seksueel gebied uitdagend
Heeft veel nieuwe en dure spullen (kleding, mobieltje)
Verzorgd zich overdreven, draagt uitdagende en
sexy kleding
Gaat extreem vaak uit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke integriteit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is blind verliefd
Voelt zich minderwaardig ten opzichte van anderen
Is snel beïnvloedbaar
Stelt zich naar haar vriend afhankelijk en slaafs op
Is ontoegankelijk en liegt
Heeft een negatief of laag zelfbeeld
Onttrekt zich uit haar sociale netwerk
Heeft weinig binding met thuis
Is laat thuis of blijft ’s nachts weg
Vertoont wegloopgedrag
Heeft schulden
Heeft relaties met personen die actief zijn in de
prostitutie of mensenhandel

Spijbelt
Haalt slechte schoolresultaten
Valt uit op school
Vertoont negatief gedrag op school

Gezondheid

•
•
•
•
•
•
•

Heeft gezondheidsklachten (soa, blaasontsteking,
buikpijn, pijn in bovenbenen)
Vertoont uiterlijke kenmerken die wijzen op
mishandeling
Gebruikt alcohol of drugs
Verwond zichzelf
Is moe, heeft last van slaapgebrek
Is vermagerd
Heeft eetproblemen

Sociale media

•
•
•
•

Heeft ineens hoge telefoonrekeningen/schulden
Heeft veel MSN- en chatcontacten met voor haar
omgeving onbekende personen
Plaatst persoonlijke informatie en sexy foto’s van
zichzelf op het internet
Wordt gechanteerd met compromitterend film- en
beeldmateriaal. Afkomstig van bijvoorbeeld chatgesprekken en webcamsessies
Wordt op commerciële sites, zowel grote als kleine,
aangeboden

•

Let op: ook het slachtoffer en de loverboy kennen deze signalen en kunnen hun gedrag hierop aanpassen

De (mogelijke) dader heeft één of meer van de volgende kenmerken

•
•
•
•

Isoleert het slachtoffer
Controleert het slachtoffer continue, vaak via de
mobiele telefoon
Gebruikt (seksueel) geweld binnen de relatie
Heeft een negatieve achtergrond (politiecontacten,
schulden, onduidelijke dagbesteding)

•
•
•
•

Chanteert of bedreigt familieleden van het slachtoffer
Haalt zijn slachtoffer regelmatig op (al dan niet in
een mooie auto of op een mooie scooter)
Heeft meerdere profielen op het internet en
wisselende contacten met vrouwen
Geeft weinig informatie over zichzelf

Contact:

0900 1 26 26 26
5 cent per minuut

www.huiselijkgeweldhollandsmidden.nl

Huiselijk_Geweld_HM@ggdhm.nl (regio MH)
huiselijkgeweld@ggdhm.nl (regio ZHN)

Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden

