Resultaten Klantenonderzoek
Vorig jaar konden jullie een online vragenlijst invullen over gezondheid, uitbuiting
en het wettelijke kader omtrent klanten in de prostitutie. Via deze weg willen we
jullie de resultaten meedelen.
Deze vragenlijst kaderde binnen een grootschalig onderzoek naar klanten van
sekswerkers. Als u interesse hebt in het volledige onderzoek kan u onderstaande
organisaties contacteren.

Wie vulde onze enquête in?
334

71%

mannen
26-55 jaar oud

91%

90%

werkt

Belg

hoger diploma

52%

vaste relatie

81% van de mannen die de vragenlijst invulden gaat naar vrouwen die aan
thuisontvangst doen. De meeste klanten doen dit op regelmatige basis, 2 tot 10
keer per jaar. Het feit dat onze vragenlijst enkel online verspreid werd kan dit
verklaren. Advertentiesites bevatten veel advertenties voor thuisontvangsten.

Resultaten Onderzoek
81%
76%

vraagt naar vaginale seks met condoom
vraagt naar pijpen zonder condoom

De meerderheid van de mannen die de vragenlijst invulden, gebruikt een condoom
bij vaginale seks met een sekswerker. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
respect voor de sekswerker en het risico op soa. Er was echter geen categorie
‘respect voor de eigen partner’ opgenomen. Indien mannen vragen naar seks
zonder condoom is dit voornamelijk omdat men een vertrouwensband heeft met de
sekswerker of omdat men wilt gaan voor een ‘girlfriend experience’ (gfe). Pijpen
zonder condoom wordt door de meeste mannen gevraagd en gekregen. Men acht
hierbij het risico op soa laag en vindt het lekker en leuk.
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S EKSWERKERS LOPEN EEN GROOT RISICO OM GONORROE TE KRIJGEN ALS
ZE PIJPEN ZONDER CONDOOM . D IT IS EEN ZEER BESMETTELIJKE INFECTIE
DIE ONDER ANDERE IN DE PLASBUIS VAN DE MAN ZIT . O OK VOORVOCHT ,
URINE EN SPERMA KUNNEN DEZE BACTERIËN BEVATTEN . W ANNEER EEN
VROUW GONORROE IN DE KEEL HEEFT , KAN ZE DIT DOORGEVEN AAN DE
MAN BIJ HET PIJPEN ZONDER CONDOOM .
H ET AANTAL GONORROE- INFECTIES DAT G HAPRO VINDT BIJ
SEKSWERKERS STIJGT EN LIGT NU EVEN HOOG ALS HET AANTAL INFECTIES
MET CHLAMYDIA . I N
IS .

2014 WAS DIT NOG DE HELFT. W AT VERONTRUSTEND

V ANDAAR ONZE OPROEP OM TOCH OOK BIJ HET PIJPEN EEN CONDOOM
TE GEBRUIKEN .

63 klanten vragen naar vaginale of anale seks zonder condoom
32 van deze 63 klanten hebben een vaste relatie
Dit wil niet zeggen dat klanten dit altijd krijgen van sekswerkers. 48 mannen gaven
aan dat ze ook daadwerkelijk vaginale seks zonder condoom kregen en 7
respondenten vermeldden dat ze anale seks zonder condoom kregen. Mannen geven
aan op de hoogte te zijn van het risico op soa, maar de spanning en de kick zijn
doorslaggevend om hier toch naar te vragen.
Als we verder kijken, zien we dat 24 van deze 63 klanten zich nog nooit heeft laten
testen. 14 van deze 24 klanten hebben een vaste relatie. Hierdoor is er niet alleen
een hoog risico op een infectie bij de klant zelf, maar ook bij hun partner.

30% laat zich jaarlijks testen
42% heeft zich nog nooit laten testen op soa
De richtlijn voor klanten van sekswerkers is een jaarlijkse controle op soa, indien
men steeds veilige contacten heeft (met condoom). Dat 30% van de klanten dit ook
doen is goed nieuws.
Verder is er sprake van een groot deel klanten die zich ooit al eens heeft laten
testen, of zich laat testen na een specifieke gebeurtenis zoals een gescheurd
condoom.
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42% van de klanten heeft zich echter nog nooit laten testen! Dat is bijna de helft
van alle klanten die op regelmatige basis een sekswerker bezoekt. De hoofdreden
die klanten aangeven om zich niet te laten testen is: het hebben van een vaste
relatie. Dit blijkt een drempel te zijn, misschien omdat men schrik heeft dat de
partner het te weten komt.
Andere redenen om zich niet te laten testen zijn: het niet weten waar, er geen
behoefte aan hebben, altijd met condoom vrijen, angst hebben voor het resultaat
en onzeker zijn over anonimiteit.
We zien wel dat klanten die steeds een condoom gebruiken bij een sekswerker zich
minder vaak laten testen op soa dan klanten die onveilige seksuele contacten
hebben met sekswerkers.

69% zegt nog nooit een soa te hebben gehad
45% hiervan heeft zich nog nooit laten testen
Door verbanden te leggen tussen de verschillende vragen en antwoorden, zagen we
dat 45% van de mannen die zeiden nog nooit een soa te hebben gehad, zich nog
nooit had laten testen.
De meest voorkomende soa onder klanten blijkt chlamydia te zijn, met 39
meldingen, gevolgd door de schaamluis, genitale wratten en gonorroe. Dit zegt
echter weinig door het beperkt aantal testen die gedaan worden.

40% denkt dat sekswerkers zich verplicht moeten laten testen
26% denkt dat sekswerkers niet mogen werken met een soa
De meeste klanten weten dat sekswerkers niet verplicht zijn zich te laten testen op
soa. Toch denkt 40% dat dit wel zo is. Dit foutieve idee zorgt voor een vals gevoel
van veiligheid bij deze klanten.

O MDAT SEKSWERK NIET WETTELIJK GEREGELD IS, ZIJN ER OOK GEEN
PLICHTEN . M EDISCHE GEZONDHEIDSZORG WORDT GRATIS EN ANONIEM
AANGEBODEN , MAAR HET BLIJFT EEN VRIJWILLIGE KEUZE . N IET ALLE
SEKSWERKERS WETEN WAAR MEN VOOR TESTING TERECHT KAN , OF
HEBBEN ER BEHOEFTE AAN .
INDIEN EEN SEKSWERKER EEN INFECTIE HEEFT OPGELOPEN , RADEN WE
M AAR NET ZOALS
BIJ TESTING KAN NIEMAND VERPLICHT WORDEN TE STOPPEN MET WERKEN .

AAN OM HET WERK TE STAKEN TOT DE INFECTIE OVER IS .
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J E EIGEN VOORZORGMAATREGELEN NEMEN (GEBRUIK EEN CONDOOM )
BLIJFT DE BESTE MANIER OM JEZELF TE BEHOEDEN VOOR INFECTIES .

23% ontmoette een sekswerker die vermoedelijk gedwongen werd
De meerderheid zal deze sekswerker mijden, maar geen klacht indienen

Uit de enquête blijkt dat de meeste mannen een sekswerker verkiezen die het
werk graag en vrijwillig doet. Toch zegt 23% van de klanten een sekswerker te
hebben ontmoet waarvan men dacht of wist dat deze gedwongen werd.
De meerderheid van de klanten zegt dat men bij een vermoeden van gedwongen
prostitutie deze sekswerker zal mijden (er niet meer zal langsgaan). Maar de
meeste klanten dienen geen klacht in bij een bevoegde instantie. Dit omdat men
twijfelt aan het eigen inschattingsvermogen, omdat men geen vertrouwen heeft in
de officiële instanties, omdat men zich niet verantwoordelijk voelt of zelf niet in
de problemen wil komen.

Jullie opmerkingen
Op het einde van de enquête kregen jullie de kans om vragen te stellen rond het
thema van het onderzoek.

! Melden bij vermoeden van uitbuiting
Ten eerste blijkt dat er veel interesse is in een anonieme manier om melding te
maken van een vermoeden van uitbuiting. Jullie willen onder andere weten wat de
procedure is indien er een melding van uitbuiting gebeurt. Ten slotte vragen jullie
je af of een melding de persoon daadwerkelijk kan helpen.
! Voorlopig bestaat er in België geen officieel meldpunt of telefoonlijn waar je
anoniem melding kan maken van misbruik. In Nederland bestaat dit wel. We
zullen deze vraag en nood voorleggen aan de verantwoordelijke instanties. Voor
advies rond uitbuiting kunnen jullie bellen naar Ghapro of Pasop of naar één van
de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Payoke, Surya of PagAsa).

! Gratis en anoniem laten testen
Ten tweede hebben jullie nood aan een plek om jullie anoniem en gratis te laten
testen op soa.
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! In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen kan je je gratis laten
testen als je een afspraak maakt bij een verpleegkundige. Een hiv-test kan
anoniem, de andere soa testen niet. De resultaten van de testen worden niet
opgestuurd naar je thuisadres. Er kan niemand anders dan jijzelf de resultaten
ophalen.
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! Wettelijk kader
Ten slotte stelden jullie veel vragen over het wettelijk kader. Deze vragen hebben
voornamelijk betrekking op de regeling van prostitutie in verschillende (Vlaamse)
gemeentes en over het al dan niet strafrechtelijk karakter van klanten van
sekswerkers in België. Dit zijn zeer relevante vragen die een uitvoerig antwoord
vereisen.
! Het juridisch kader komt aan bod op de nieuwe website. Indien u toch met
dringende vragen zit, kan u uw vraag op mail zetten zodat we u een duidelijk
antwoord kunnen geven.

Wat doen we met de resultaten?
" Nieuwe website
Ghapro vzw en Pasop vzw werken aan een nieuwe website. Op deze website zal er
ook aandacht zijn voor klanten van sekswerkers. Bijvoorbeeld rond het testen van
soa’s, het wettelijke kader rond prostitutie en een melding doen van misbruik of
uitbuiting.

" Resultaten onderzoek bekend maken
Het klantenonderzoek omvatte naast de vragenlijst, ook een literatuurstudie en
een onderzoek naar verschillende Nederlandstalige klantenfora. De verschillende
onderdelen geven ons een beeld van hoe klanten omgaan met gezondheid, signalen
van dwang en uitbuiting en het wettelijke kader in België.
De resultaten kunnen niet veralgemeend worden naar alle klanten van sekswerkers.
We bereikten met ons onderzoek voornamelijk die klanten die actief zijn op online
fora en advertentiesites.
Wie geïnteresseerd
info@ghapro.be.

is

in

meer,

kan

een

samenvatting

aanvragen

via

Ghapro vzw, Pasop vzw, twee hulpverleningsorganisaties voor sekswerkers, en de
universiteit Gent deden in 2017 een grootschalig onderzoek naar klanten van sekswerkers.

Pas
o

Contact: Katleen Peleman
Verversrui 3
2000 Antwerpen
03 293 95 91
0498 74 08 76
info@ghapro.be
www.infosexwork.be
vzw

Pasop vzw
Brabantdam 100B
9000 Gent
Tel: 09 233 47 67
Pasop@skynet.be
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