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Cognitieve ontwikkeling 

 

 

Niveau Leeftijd 

Licht  

Matig  

Ernstig 

Diep 



Cognitieve ontwikkeling 

 

 

Niveau Leeftijd 

Licht  6;6-12 

Matig  4;0-6;6 

Ernstig 2;0-4;0 

Diep 0;0-2;0 



Emotionele ontwikkeling 

 

 

 

Fase Leeftijd 

Adaptatiefase 

Eerste socialisatiefase 

Eerste individuatiefase 

Identificatiefase 

Realiteitsbewustwording 



Emotionele ontwikkeling 

 

 

 

Fase Leeftijd 

Adaptatiefase 0-6 maanden 

Eerste socialisatiefase 6-18 maanden 

Eerste individuatiefase 18 maanden- 3 jaar 

Identificatiefase 3-7 jaar 

Realiteitsbewustwording 7-12 jaar 



Seks 

 

 

Bio-Psycho-Sociaal 

 

We kunnen de verschillende onderdelen niet los zien van elkaar! 

 



Seksualiteit 

 

 

 

“De seksuele ontwikkeling is ook net als bij ieder ander afhankelijk van de 
opvoeding, de levens- ervaringen en de wijze waarop men in staat gesteld 

wordt om ervaringen in het ‘echte’ leven op te doen”.  

 

 
Bron: VGN Seksualiteit en seksueel misbruik; Visie en beleid als basis voor goede zorg en kwaliteit van bestaan; praktische handvatten voor managers in de verstandelijk gehandicaptenzorg 



Seksualiteit en VG 

Kalender leeftijd komt nooit overeen met de verstandelijke 
ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. 

 

Lichamelijke ontwikkeling verloopt soms afwijkend door genetische 
afwijkingen of ziektes. 

 

Vaak loopt de lichamelijke leeftijd synchroon met de kalender 
leeftijd. 

 

Vaker seksueel geweld meegemaakt ten op zichten van mensen 
zonder VG 



Seksualiteit en VG 

 

Sluit aan bij het niveau 

 

Cognitief 

Emotioneel 

Lichamelijk 

Context  



Hermeneutische cirkel 



Seksuele ontwikkeling 

 

 

0-6 jaar 

6-12 jaar 

12-18 jaar 



Seksuele ontwikkeling  
0-6 jaar 

 

 

Lichaam bron van lust/onlust 

Lichaam ontdekken 

J/M 

Regels  

Nieuwsgierig over lijf, waar kinderen vandaan komen  



Seksuele ontwikkeling  
6-12 jaar 

 

 

Sociale regels  

Verliefdheden 

Lichaam verandert 

Nieuwsgierigheid over seks 



Seksuele ontwikkeling  
12-18 jaar 

 

 

Sociale media 

Beginnende relaties 

Beginnende seksualiteit 

Zoenen, aanraken, zelfbevrediging 

Seksuele aantrekking 



Vlaggensysteem Buiten de lijnen 

 

 
Groen Geel Rood Zwart 

Toestemming oké +-oké -oké --oké 

Vrijwilligheid oké +-oké -oké --oké 

Gelijkwaardigheid oké +-oké -oké --oké 

Ontwikkeling oké +-oké -oké --oké 

Context oké +-oké -oké --oké 

Zelfrespect oké +-oké -oké --oké 



Situatie 1  
 
 

leeftijdscategorie 6-11 jaar 

 

Masturbatie in het openbaar of met onvoldoende zorg 
voor de eigen privacy. 

 



Situatie 2  
 
 

leeftijdscategorie 0-1,5 jaar 

 

Aanraken en stimuleren van geslachtsdelen in publieke 
ruimte.  

 



Situatie 3  
 
 

leeftijdscategorie 15-17 jaar 

 

Dwangmatige masturbatie (chronisch of openbaar), 
zonder er plezier aan te beleven.  

 



Situatie 4  
 
 

leeftijdscategorie 3-6 jaar 

 

Tekeningen van geslachtsdelen maken.   

 



Vragen? 

 

 

 

MSc. Kirsten Geluwie 

k.geluwie@dichterbij.nl 


