
Criterium Oké Licht niet oké Duidelijk niet oké Zeer duidelijk niet oké 

Toestemming /  

akkoord 

Duidelijke wederzijdse 

toestemming. 

 

Acceptabel gedrag. 

Geen duidelijke toestemming. 

OF Onduidelijke afwijzing. OF 
Onduidelijk verzet/bevriezen 

 
Licht niet acceptabel gedrag 

Geen toestemming EN  

duidelijke 

afwijzing/verzet/bevriezen 

 

Duidelijk onacceptabel gedrag 

 

Herhaald geel 

Geen toestemming EN herhaald 

duidelijke afwijzing/verzet/bevriezen 
 

Heel duidelijk onacceptabel gedrag 
 

Herhaald rood 

Gelijkwaardigheid Partijen zijn gelijkwaardig 

 

Kleine/lichte 
ongelijkwaardigheid in aantal, 

leeftijd, fysieke kracht, sociale 

status, macht, … 

Duidelijke ongelijkwaardigheid 
in aantal, leeftijd, fysieke 

kracht, sociale status, macht, … 

Grote ongelijkwaardigheid in aantal, 
leeftijd, fysieke kracht, sociale status, 

macht, …  

Vrijwilligheid (geen 

druk of dwang) 

Zonder dwang, druk, 

misleiding of list. 

 

Niet als verrassing 

opgedrongen. 

Weinig dwang of druk. OF een 
vraag naar geheimhouding 

 

Je kan makkelijk weg uit de 
situatie 

 
 

Duidelijke dwang, list of druk 
en/of duidelijke eis tot 

geheimhouding. 

 
Je kan niet weg uit de situatie 

 

Heel zware chantage, dwang, druk, 

misleiding, dreiging en/of eis tot 

geheimhouding. 

 

Je kan niet weg uit de situatie 

Ontwikkelings-  en 

functioneringsniveau  

 

(-18) Het gedrag past bij 

de ontwikkeling 

 

(+18) Bij volle besef, 

competent, bekwaam.  

(-18) Het gedrag past niet 

helemaal bij de ontwikkeling 

 

(+18) Licht gebrek aan 

competentie of lichte zorgen 

en twijfel over de 

bekwaamheid. 

(-18) Het gedrag past niet bij 

de ontwikkeling 

 

(+18) Duidelijk gebrek aan 

(emotionele en/of 

gedragsmatige) zelfsturing. Of 

onder invloed. 

(-18) Het gedrag past helemaal niet bij 

de ontwikkeling  

 

(+18) Zeer duidelijk gebrek aan 

(emotionele en/of gedragsmatige) 

zelfsturing. Of zwaar onder invloed. 

Context Past in de context en/of 

het gebeurt met de 

nodige privacy. 

 

Past niet helemaal in de 

context en/of er is gebrek aan 
privacy. 

 

Past niet in de context. Er is 

geen privacy. Er zijn 
ongenodigde of ongewilde 

toeschouwers. 
 

 

Past duidelijk niet in de context. Er is 

geen privacy. Er zijn ongenodigde of 
ongewilde toeschouwers. 

 
Herhaald rood. 



Impact Geen impact. Of een 

positieve impact.   

Onaangenaam, vervelend, 

lichte negatieve 

emoties/stress, schade aan 

objecten en/of lichte fysieke 

schade (ehbo volstaat). Dit 

heeft geen invloed op het 

functioneren of slechts in zeer 

beperkte mate.  

 

Hevige negatieve  

emoties/angst/stress,  

herbeleving en/of fysieke 

schade waarbij tussenkomst 

van een arts nodig is. 

Dit blijft enkele dagen tot 

weken duren. Normaal 

functioneren is even moeilijker 

maar wel mogelijk.  

 

Sociale schade of 

reputatieverlies 

Ernstig, langdurige of permanente 

negatieve impact: psychisch trauma, 

voortdurende stress en/of zware of 

permanente fysieke schade waarbij 

nood is aan chirurgie of levensreddend 

ingrijpen en/of aan langdurige 

medische en/of therapeutische 

behandeling. De persoon is langdurig 

of permanent belemmerd in het 

functioneren.  

 

Zware sociale schade of zwaar 

reputatieverlies 

 


