
Copyright © 2016

Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam. 
Alle rechten voorbehouden. 

Artikelnummer: 5704902

CSBI
Vragenlijst over seksueel gedrag 
bij jonge kinderen

Handleiding

William Friedrich Nederlandse bewerking door Eva Verlinden 
en Francien Lamers-Winkelman

Hogrefe Publishing Group

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford
Boston · Paris · Amsterdam · Prague
Florence · Copenhagen · Stockholm
Helsinki · São Paulo · Madrid · Lisbon

www.hogrefe.com



CSBI
 

Vragenlijst over seksueel gedrag 
bij jonge kinderen

Handleiding
William Friedrich

Nederlandse bewerking 
door Eva Verlinden en 
Francien Lamers-Winkelman



Vormgeving: Annelies Bast, Amsterdam

© Copyright 2016 Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam.

Translated and adapted with permission of the publisher from the Child Sexual Behavior Inventory by William N. Friedrich. Copyright 

1987 by Mayo Clinic Foundation and Psychological Assessment Resources, Inc., 16204 N. Florida Ave., Lutz, Florida 33549, USA.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any 

means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-

bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op 

enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikelnummer: 5704902



Voorwoord

Deze handleiding geeft informatie over de CSBI, een vragenlijst over seksueel gedrag bij jonge kinderen. De vragen-
lijst is bedoeld voor het in kaart brengen van seksueel (afwijkend) gedrag bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar en 
wordt ingevuld door de ouder of verzorger van het kind. De CSBI is tevens bruikbaar voor de evaluatie van kinderen
die seksueel misbruikt zijn of waaromtrent een vermoeden van seksueel misbruik bestaat. De CSBI is bestemd voor
instellingen en organisaties die zorg bieden aan kinderen, zoals instellingen voor jeugdgezondheidszorg, jeugd- 
en opvoedhulp en geestelijke gezondheidszorg. Professionals met een afgeronde opleiding in de psychologie, 
(ortho)pedagogiek, psychiatrie of een verwante opleiding zijn bevoegd om de CSBI te gebruiken.
Met behulp van deze handleiding willen wij de gebruikers informatie geven over de theoretische en wetenschap-
pelijke achtergrond, de ontwikkeling van de vragenlijst en de psychometrische eigenschappen. Tevens dient deze 
handleiding als hulpmiddel bij de afname, scoring en interpretatie van de CSBI.
De uitgevoerde onderzoeken die staan beschreven in deze handleiding zijn tot stand gekomen met medewerking 
van de GGD Amsterdam, de GGD Brabant-Zuidoost,  de GGD Kennemerland, de GGD Groningen, Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek, de GGD Drenthe, de GGD Noord- en Oost-Gelderland, Careyn Jeugd en Gezin, het Kinder- 
en Jeugdtraumacentrum (KJTC) Haarlem, Fier (Fryslân) in Leeuwarden, het landelijk psychotraumacentrum UMC 
Utrecht, het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule, de Vrije Universiteit van Amsterdam,
en de afdelingen Sociale pediatrie en Kinder-maag-darm-leverziekten van het Emma kinderziekenhuis AMC. 
Dank aan al deze instellingen en hun medewerkers voor de hulp bij het verzamelen van de gegevens.
Daarnaast een woord van dank aan de vele ouders en verzorgers die hebben deelgenomen aan de diverse onder-
zoeken en de stagiaires Laura van Dam en Marije Hofman die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het 
verzamelen van de onderzoeksgegevens.
Ter nagedachtenis aan William N. Friedrich (1951-2005); een groot onderzoeker, een bewogen clinicus, een prachtig 
mens. 

Amsterdam, maart 2016
Eva Verlinden 
Francien Lamers-Winkelman
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1	 Seksueel	gedrag	bij	kinderen

Seksueel gedrag maakt net als de relationele ontwikkeling onderdeel uit van de normale ontwikkeling van kinderen
(Friedrich, Fisher, Broughton, Houston, & Shafran, 1998; Zwiep, 2008). De Graaf en Rademakers (2007) stellen dat 
(jonge) kinderen gedrag en gevoelens vertonen die seksueel genoemd zouden kunnen worden, en ‘….voorlopers 
zijn van later volwassen seksueel gedrag.’ (p. 184). Volgens Van der Doef (2007) komt seksueel getint gedrag dat 
bij de ontwikkeling hoort voornamelijk voort uit nieuwsgierigheid en de drang om te onderzoeken. Volwassen 
seksuele gevoelens, zoals erotiek en lust zijn daarbij nog niet aanwezig. 
Door Bancroft (1989; 2003) worden de deelgebieden genderidentiteit, responsiviteit en relatievorming onderschei-
den in zijn model van de seksuele ontwikkeling. Volgens dit model vallen seksueel gedrag en seksuele gevoelens 
onder responsiviteit. Seksueel gedrag kan worden onderverdeeld in solitair seksueel gedrag en seksueel gedrag 
met andere kinderen (sociaal seksueel gedrag). Onder solitair seksueel gedrag verstaan De Graaf en Rademakers 
‘…al het gedrag waarbij het kind de eigen geslachtsdelen aanraakt of stimuleert (ongeacht de gevoelens die dit bij het
kind oplevert)’ (2007, p. 185). Behalve seksueel gedrag is er bij kinderen eveneens sprake van seksuele kennis, maar 
kennis en gedrag ontwikkelen zich vaak niet in eenzelfde tempo. Kinderen kunnen soms seksuele woorden gebrui-
ken, maar geen notie hebben waar het over gaat (Brilleslijper-Kater & Baartman, 1997, 1998; Brilleslijper-Kater, 2005). 
Ondanks het feit dat seksueel gedrag onderdeel is van de normale ontwikkeling, loopt onderzoek naar de ontwik-
keling daarvan, zowel in Nederland als andere Westerse en niet-Westerse landen, achter bij dat naar bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van de taal of de motoriek. Friedrich, Grambsch, Broughton, Kuiper, & Beilke (1991) waren de
eerste onderzoekers die ouders van kinderen tussen de 2 en 13 jaar stelselmatig hebben bevraagd over seksuele 
gedragingen en seksuele kennis van hun kinderen. Op basis van deze gegevens is de Child Sexual Behavior Inven-
tory (CSBI) ontwikkeld (Friedrich, Grambsch, Damon, et al., 1992). In 1997 werd de eerste handleiding voor profes-
sionals uitgegeven (Friedrich, 1997).
Hoewel seksueel gedrag onderdeel is van de normale ontwikkeling van kinderen is er bij sommige kinderen sprake 
van seksueel gedrag dat niet past bij hun leeftijd of ontwikkelingsniveau. Of hun seksueel gedrag komt te vaak 
of te pas en te onpas voor. Het gaat dan om kinderen die aangeduid worden als kinderen met seksuele gedrags-
problemen (Wierda, 2014). Kinderen met seksuele gedragsproblemen werden door de Task Force on children with 
sexual behavior problems gedefinieerd als ‘kinderen van 12 jaar en jonger die gedrag initiëren gericht op de seksuele 
lichaamsdelen (genitaliën, anus, billen of borsten) dat niet past bij de leeftijd en potentieel schadelijk is voor henzelf 
of anderen.’ (Chaffin et al., 2008, p. 200).

1.1	 Onderzoek	naar	normatief	seksueel	gedrag	bij	kinderen
De manier waarop moeders (en vaders) en andere verzorgers seksuele gedragingen van kinderen interpreteren 
is sterk afhankelijk van verschillende factoren zoals de cultuur waarin zij zijn opgegroeid, de sociaal economische 
klasse, prettige of onprettige seksuele ervaringen in hun eigen jeugd, hun opleiding, hun eigen (seksuele) opvoe-
ding, enzovoort (zie o.a. Kellogg, 2009). De ene ouder meent dat het wrijven over de geslachtsdelen van zijn/haar 
kind betekent dat het kind jeuk heeft, een andere ouder dat het kind masturbeert. Sommige ouders keuren dok-
tertje spelen af, andere ouders zien het als een leuk spel. Afhankelijk van die (vele) verschillende factoren worden 
verschillende betekenissen gegeven aan seksueel gedrag: normale nieuwsgierigheid, een signaal van seksueel 
misbruik, of een signaal dat het kind mogelijk een pleger(tje) is of wordt. 
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Seksueel gedrag bij kinderen is vrijwel nooit onderwerp van ontwikkelingsonderzoek geweest, ondanks het feit 
dat mensen, en dus ook kinderen ook seksuele wezens zijn. Rutter (1971) stelt in een literatuurreview dat kinderen 
vanaf de geboorte seksuele wezens zijn, en dat baby’s een erectie en lubricatie kunnen krijgen. De data van Rutter
(1971) suggereren dat hoewel peuters en kleuters meer openlijk seksueel gedrag vertonen dan kinderen in de 
latentiefase, dit verschil vooral toe te schrijven is aan het feit dat kinderen in de latentiefase hun seksueel gedrag 
meer verbergen voor hun ouders dan peuters en kleuters (Friedrich, Davies, Fehrer, & Wright, 2003; Gray, Busconi, 
Houchens & Pithers,1997; Letourneau, Schoenwald & Sheidow, 2004). 
In een onderzoek van Phipps-Yonas, Yonas, Turner en Kauper (1993) werd aan 564 leid(st)ers van de kinderopvang 
gevraagd of zij verschillende seksuele gedragingen hadden waargenomen in twee groepen jonge kinderen, een 
groep 1 t/m 3 jarigen en een groep 4 t/m 6 jarigen. Seksueel gedrag kwam redelijk vaak voor, vooral in de groep 
oudere kinderen. Ongeveer 30% van alle kinderen masturbeerde af en toe, vooral rondom (middag) slaaptijd. Onge-
veer een derde van de verzorgers van de oudere kinderen rapporteerde dat zij deze kinderen seksuele handelingen 
met poppen hadden zien uitvoeren. De oudere kinderen waren, volgens de verzorgers, ook meer nieuwsgierig 
naar het hoe en wat van seksuele handelingen, en speelden meer seksuele spelletjes zoals doktertje spelen. Het 
aanraken van seksuele lichaamsdelen bij andere kinderen of volwassenen, en het tekenen daarvan werd aanzien-
lijk minder geobserveerd. Gedrag dat bijvoorbeeld nauwelijks voorkwam was tongzoenen, het nabootsen van de 
geslachtsgemeenschap, voorwerpen in vagina of anus steken, en aan andere kinderen vragen hun geslachtsdelen 
te kussen. Er werden geen verschillen in de frequentie van de verschillende gedragingen gezien tussen jongens en 
meisjes. Uit onderzoek dat is uitgevoerd onder ouders bleek dat van kinderen tot ongeveer tien jaar, 30 tot 45% van
hen ooit de borsten of het geslachtsdeel van hun moeder had aangeraakt (Rosenfeld, Bailey, Siegel, & Baily, 1986). 
Sekserolgedrag werd onderzocht middels een voor dit doel ontworpen oudervragenlijst (Golombock & Rust, 1993). 
Gevonden werd dat sekse typering toeneemt in de voorschoolse jaren en dat oudere kinderen in toenemende 
mate gaan voldoen aan de sekserolpatronen. Bij de jongste kinderen is er sprake van vloeiende overgangen in het 
sekserolgedrag. 
Lamb en Coakley (1993) bevroegen, retrospectief, 128 studenten van een vrouwencollege over seksueel spel in hun 
jeugd. Ongeveer 85% van deze studenten (gemiddelde leeftijd ten tijde van dit spel was 7.5 jaar, de standaard-
deviatie 2.0 jaar) zegt zich een seksueel spel in hun jeugd te herinneren. Dit spel was onder te verdelen in zes 
categorieën: doktertje spelen, geslachtsdelen laten zien, experimenteren met stimulatie, zoenspelletjes, fantasie 
seksueel spel, en anders. Als dit soort spelletjes vaker voorkwam dan was er ook vaker sprake van manipulatie of 
dwang. Over de aard van het seksuele spel werd het volgende gemeld: 14% noemde zoenen, 26% het laten zien 
van de geslachtsdelen, 15% het aanraken van de geslachtsdelen over de kleren heen, 6% het gebruiken van een 
object in of rond het genitaal, en 4% oraal-genitaal contact. 
Eenzelfde onderzoek werd in Nederland uitgevoerd door Van den Berg (1999) onder vrouwelijke en mannelijke 
studenten (ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, klinische psychologie, rechten, medicijnen; gemiddelde leeftijd 
23 jaar, 79% vrouw, n = 137). Dit onderzoek maakte deel uit van onderzoek van Johnson (1997, 1998) onder studen-
ten in Ierland, Nederland en Amerika. Van de Nederlandse studenten zegt 64% dat zij voor het 13de jaar één of 
meer vormen van auto-erotisch seksueel gedrag heeft uitgeoefend. Voor de Amerikaanse en Ierse studenten was
dit respectievelijk 59% en 65%. Exploratie van het eigen lichaam en zichzelf bekijken in de spiegel werden, door 
de Nederlandse studenten, het meest genoemd (respectievelijk 50% en 49%). Kijken naar ‘vieze’ plaatjes en het 
strelen van het eigen lichaam werd door respectievelijk 35% en 29% herinnerd. Drieëntwintig procent van de 
respondenten rapporteerde voor het 13de jaar gemasturbeerd te hebben totdat een orgasme werd bereikt. Het 
seksueel getint plagen, zoals rokken van meisjes omhoog tillen, de deur van het toilet opengooien enzovoort, werd 
door 22% van de studenten genoemd. Dromen over seks en denken aan seks werd door respectievelijk 15% en 17% 
gerapporteerd. Elf procent rapporteerde dat ze stiekem naar mensen hadden gekeken die zich aan het ver- uit- of 
omkleden waren. Objecten bij zichzelf in vagina of anus doen, seksueel contact met dieren, en de eigen genitaliën
bezeren kwam sporadisch voor. De meeste respondenten (61%) hadden zich goed gevoeld bij dit gedrag, 51% 
werd er opgewonden van en 41% giechelig. Eenendertig procent meende dat ze toentertijd seksueel gestimuleerd 
werden door de auto-erotische handelingen. Slechts 13% had dit auto-erotisch gedrag als slecht ervaren, maar 26% 
voelde zich toch schuldig, 18% verward en 7% bang. De Amerikaanse en Ierse studenten rapporteerden iets meer 
verwarring en schuld (30% en 32%) en angst (15%) dan de Nederlandse studenten (Van den Berg, 1999).



Seksuele kennis van drie- tot en met zesjarige Nederlandse kinderen werd onderzocht door Brilleslijper-Kater & 
Baartman (1997, 1998) en Brilleslijper-Kater (2005), die van zeven- en achtjarige door Hagens en Leeuwenburgh 
(1999) en van negen- en tienjarige kinderen door Landzaat & Juffermans (2000). Aan de hand van platen werden 
de kinderen zelf bevraagd over hun seksuele kennis. Over de kennis van de jongste kinderen schreef Brilleslijper-
Kater: ‘Geconcludeerd kan worden dat de kennis over seksualiteit van voorschoolse kinderen gering is en beperkt tot 
de basiskennis van sekseverschillen, geslachtsidentiteit, primaire geslachtsdelen en de (niet-seksuele) functies van de 
genitaliën.’ (1995, p. 79). De onderzochte kinderen wisten weinig over geboorte, voortplanting en geslachtsdaad en 
zo er al enige kennis was, hetgeen voor de oudste kinderen soms gold, dan beperkte die kennis zich vooral tot de 
technische details. Het onderzoek van Brilleslijper-de Kater was analoog aan dat van Volbert (1992) die in West- 
en Oost Berlijn kinderen ondervroeg inzake hun seksuele kennis. De resultaten van Brilleslijper-Kater en Volbert 
kwamen overeen. Volbert schreef: ‘De resultaten van dit onderzoek laten zien dat kinderen tussen de 2 en 6 jaar 
weinig kennis hebben over seksualiteit. Ze weten iets over de seksuele lichaamsdelen en over de verschillen tussen 
jongens en meisjes, maar ze kunnen vrijwel niets vertellen over seksueel gedrag. Geen van deze kinderen kon een 
beschrijving geven over seksuele interactie.’ (1992, p. 7). 
In Nederland lieten Oostveen, Meulmeester en Cohen-Kettenis, (1994) een verkorte versie van de CSBI invullen 
door ouders van niet-misbruikte kleuters (n = 362, gemiddelde leeftijd 5.6 jaar). De items ‘Aanraken van de eigen 
geslachtsdelen’ (voor 50% van de jongens en 49% van de meisjes) en ‘doktertje spelen’ (voor 33% van de jongens 
en 50% van de meisjes) werden door de ouders het meest gerapporteerd. De vraag kan gesteld worden of meisjes 
meer geïnteresseerd zijn in doktertje spelen omdat zij, vaker dan jongens, verblijd worden met een dokters-
koffertje, of dat zij dat doen omdat ze meer geïnteresseerd zijn in bloot e.d. Bij 3.9% van de jongens en 4.6% van 
de meisjes werd volwassen seksueel gedrag waargenomen. De mate van naaktheid binnen het gezin correleerde 
positief met de totaalscore op de CSBI. Hoger opgeleiden hadden een meer permissieve houding ten aanzien van 
seksualiteit dan lager opgeleiden. Enkele jaren later publiceerden Cohen-Kettenis & Sandfort (1996) eveneens 
onderzoek over Nederlandse kinderen met vrijwel dezelfde resultaten. 
Schoentjes, Deboutte, en Friedrich (1999) vroegen ouders van 917 Vlaams sprekende Belgische kinderen van 2 tot 
en met 12 jaar de CSBI in te vullen. Net als voor de Amerikaanse en de Nederlandse kinderen werd een breed scala 
aan seksueel gedrag gerapporteerd door de ouders. Seksueel gedrag was gerelateerd aan de leeftijd van het kind, 
de opleiding van de moeder, de mate van naaktheid in het gezin, en de houding van de ouders ten opzichte van 
seksualiteit. Schoentjes et al. (1999) vonden een positieve relatie met andere gedragsproblemen (gemeten met 
de CBCL; Achenbach, 1991a). Deze auteurs concludeerden dat er geen belangrijke verschillen in de ontwikkeling 
en karakteristieken van seksueel gedrag zijn tussen Belgische (Vlaamse) en Amerikaanse kinderen. 
De Graaf en Rademakers (2007) vergeleken de uitkomsten van verschillende studies in Nederland, Amerika, Spanje, 
Vlaams België, en Zweden. Naast overeenkomsten (in al deze landen komt het aanraken van de geslachtsdelen 
vaak voor) zijn er verschillen in het geobserveerde gedrag, afhankelijk van het land waar het onderzoek werd 
uitgevoerd, de etnisch-culturele achtergrond van de ouders of de leeftijd van het kind. Vrijwel alle Nederlandse 
ouders rapporteerden dat zij (ooit) hadden waargenomen dat hun kinderen (0-11 jaar) thuis hun geslachtsdelen
aanraakten (meisjes 96%, jongens 98%; Friedrich, Sandfort, Oost veen, & Cohen-Kettenis, 2000), en van de 
Zweedse ouders zag 71% dit gedrag bij hun zonen en 43% bij hun dochters (leeftijd 3-6 jaar; Larsson & Svedin, 
2002). In de groep Vlaamse kinderen was dit respectievelijk 78%, 56% en 32% voor de leeftijdsgroepen 2-5, 6-9 en 
10-12 jaar (Schoentjes et al., 1999). Voor Amerikaanse kinderen werden percentages van 60, 40 en 9 gevonden voor 
jongens in de drie genoemde leeftijdsgroepen, en voor meisjes van 44, 21, 12 (Friedrich, et al., 1998). De laagste 
percentages werden gerapporteerd voor Afro-Amerikaanse kinderen, voor jongens 20% en voor meisjes 17% in 
de leeftijdscategorie 2-6 jaar en 17% en 0% voor de 7 tot 12 jarigen (Thigpen, Pinkston & Mayefsky, 2003). Solitair 
seksueel gedrag lijkt, gezien het Vlaamse en Amerikaanse onderzoek, af te nemen met de leeftijd (Friedrich et al., 
1998; Schoentjes et al., 1999), maar het kan ook zijn dat oudere kinderen beter in staat zijn om hun handelingen 
te verbergen voor ouders.
Ouders en medewerkers van een kinderdagverblijf zien andere seksuele gedragingen van jonge kinderen, en de 
mate waarin zij seksueel gedrag zien kan eveneens verschillen. Leidsters van een kinderdagverblijf en kleuterleid-
sters hebben in hun opleiding soms voorlichting gekregen over de seksuele ontwikkeling, ze zien dagelijks veel 
meer kinderen dan ouders, en kunnen mede daardoor bepaalde gedragingen relativeren (Martin, 2014). Larsson 
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en Svedin (2002) vroegen Zweedse ouders en de leidsters van een kinderdagverblijf over dezelfde 3-6 jarige kinde-
ren te rapporteren met betrekking tot hun seksuele gedrag. Van de ouders rapporteerde 43% dat hun kind (thuis) 
wel eens de geslachtsdelen aanraakte. Van de leid(st)ers had slechts 5% dit gedrag gezien in hun groep. 
Het moge duidelijk zijn dat kinderen van alle leeftijden seksueel gedrag vertonen. Niettemin dient in het oog 
gehouden te worden dat ‘..the intentions and motivations for these behaviors may or may not be related to sexual 
gratification or sexual stimulation.’ (Chaffin et al., 2008, p. 200). Handelingen die door volwassenen geïnterpre-
teerd worden als seksueel, kunnen voor kinderen een andere, niet seksuele betekenis hebben. Nieuwsgierigheid 
naar het verschil tussen jongens en meisjes of het ontdekken (en aanraken) van het eigen en andermans lichaam, 
zijn voor kinderen veelal niet meer dan dat, terwijl de volwassene het doktertje spelen of het kijken naar hoe 
iemand van het andere geslacht plast kan opvatten als iets seksueels (Davies, Glaser & Kossoff, 2000; Friedrich et 
al, 1998; Kellogg, 2009; Lindblad, Gustafsson, Larsson, & Lundin, 1995; Poole & Wolfe, 2009; Sandnabba, Santtila, 
Wannäs, & Krook, 2003). 

1.2	 Onderzoek	naar	afwijkend	seksueel	gedrag	bij	kinderen
	
Seksueel gedrag bij seksueel misbruikte kinderen  
Door het gebrek aan onderzoek naar seksueel gedrag bij kinderen is het moeilijk om te bepalen wat typische 
seksuele gedragingen van misbruikte en van niet-misbruikte kinderen zijn. Het schaarse onderzoek dat is uitge-
voerd, is vrijwel uitsluitend gebaseerd op de rapportages van ouders- of verzorgers, en bovendien, bijna altijd op 
die van de moeders of andere vrouwelijke verzorgsters. 
In de literatuur worden verschillende verklaringen gegeven voor het voorkomen van afwijkende seksuele gedra-
gingen bij kinderen die seksueel misbruikt zijn. Finkelhor en Browne (1985) beschreven traumatische seksualisatie 
als een van de vier traumagene factoren die bijdragen aan de negatieve impact van seksueel misbruik. Trauma-
tische seksualisatie (dat wil zeggen een te vroege en traumatische introductie in seksueel gedrag) heeft verschil-
lende psychologische consequenties. Een daarvan is de verwarring van het kind over liefde en seksualiteit. Een 
tweede consequentie is het feit dat seksuele zaken (woorden, gedrag, afbeeldingen enz.) voor misbruikte kinderen 
prominent worden. Volgens de theorie van Finkelhor en Browne kan seksueel misbruik, zowel op de korte als de 
lange termijn, ook seksuele preoccupatie, dwangmatige seksualiteit, en het niet kunnen hanteren van seksuele 
grenzen ten opzichte van de eigen kinderen tot gevolg hebben. Plooij en van Wageningen (1995) stellen dat de 
seksualiteit van misbruikte kinderen gevormd wordt op een manier die niet bij de ontwikkeling past en die inter-
persoonlijk dysfunctioneel is. In deze misbruiksituatie is vaak sprake van beloning voor seksueel gedrag dat niet 
bij past bij de leeftijd. Het belang en de betekenis van bepaalde lichaamsdelen kunnen hierdoor sterk veranderen. 
Kinderen leren verkeerde dingen over seksualiteit door wat de dader vertelt of doet. Ook kan de seksuele ontwik-
keling van kinderen en de latere seksualiteitsbeleving verstoord worden doordat het kind dit associeert met angst, 
pijn en schaamte die rondom en tijdens het misbruik plaatsvonden. Tharinger (1990) meent dat het seksueel mis-
bruikte kind zich op een seksuele manier gaat gedragen omdat het geleerd heeft op die manier om te gaan met 
volwassenen en kinderen, of omdat zij dit als coping strategie hanteerden. 
Ook wordt gesuggereerd dat het seksuele gedrag alleen in voorspelbare situaties of omstandigheden optreedt 
(bij het in bad of naar bed gaan). Deze suggestie is in overeenstemming met de aangeleerde associatie theorie: het 
kind koppelt seksueel gedrag aan een persoon en/of een context die, tot op zekere hoogte, lijkt op de pleger of 
de situatie waarin het misbruik plaatsvond. Bijvoorbeeld een mannelijke verzorger of opwinding bij het naar bed 
gaan als het misbruik in die situatie plaatsvond (Friedrich & Gerber, 1994). 
In twee belangrijke reviews over de gevolgen van seksueel misbruik wordt het afwijkende (niet bij de leeftijd 
passende) geseksualiseerde spel als één van de meest voorspelbare gevolgen genoemd (Browne & Finkelhor, 1986; 
Kendall-Tackett et al., 1993). In zes van de acht studies in deze reviews werd gevonden dat seksueel misbruikte 
kinderen, vergeleken met kinderen die in behandeling waren maar die niet misbruikt waren, vaker geseksualiseerd 
gedrag vertoonden. Ook uit alle studies waarin seksueel misbruikte kinderen werden vergeleken met niet-
misbruikte kinderen uit de algemene populatie, bleek verschil in seksueel gedrag tussen de twee groepen. Hoewel, 
waarschijnlijk vanwege de grote verschillen in de aard en duur van het misbruik, niet alle misbruikte kinderen 



afwijkend seksueel gedrag vertonen, is seksueel afwijkend gedrag een herkenbaar en vaak voorkomend gevolg 
(Friedrich, 1993a; 1993b). In vrijwel al het onderzoek, of het nu gebaseerd was op analyse van psychiatrische 
verslagen, ouderrapportage, psychologisch onderzoek, observaties van kinderen of zelfrapportage van kinderen, 
werd de relatie tussen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik en afwijkend seksueel gedrag gevonden 
(Friedrich, 1993b).  

Risicofactoren	
Na de publicaties van Friedrich (1993b) en Kendall-Tackett et al. (1993), is in het onderzoek naar de gevolgen van 
seksueel misbruik vaker en op een meer systematische manier aandacht besteed aan seksueel gedrag bij mis-
bruikte kinderen. Daardoor werd duidelijk dat een aantal factoren die gerelateerd zijn aan de aard van het misbruik 
afwijkend seksueel gedrag van kinderen kan voorspellen. De factoren die zoal genoemd worden zijn het aantal 
plegers, de frequentie en de duur van het misbruik, seksuele opwinding, de leeftijd van het kind bij aanvang en 
gedurende het misbruik, ervaren geweld, pijn of dwang, het geslacht van het kind en de aard van de seksuele 
handelingen (Cosentino, Meyer-Bahlburg, Alpert, & Gaines, 1993; Cosentino, Meyer-Bahlburg, Alpert, & Gaines, 
1995; Friedrich, 1993b; Friedrich & Reams, 1987; Hall et al., 1997; McClellan, McCurry, Ronnei, Adams, Eisner, & 
Storck, 1996). 
McClellan et al. (1996) vonden dat vroege aanvang van het misbruik (voor het 7de jaar), de meest significante 
voorspeller voor drie soorten afwijkend seksueel gedrag was: hyperseksualiteit, het tonen van geslachtsdelen, en 
andere kinderen seksueel belagen. De auteurs vonden ook dat het seksueel gedrag was gerelateerd aan verschil-
lende andere factoren. Seksueel afwijkend gedrag komt vaker voor bij kinderen waarbij het misbruik begon op 
jonge leeftijd, die leven in een dysfunctioneel gezinssysteem, die behalve misbruikt ook fysiek mishandeld en 
verwaarloosd werden, en/of door meerdere personen werden misbruikt. 
Onderzoek suggereert dat als het misbruik gepaard gaat met seksuele opwinding, het kind meer, en meer persi-
stent afwijkend seksueel gedrag vertoont dan als het kind geen seksuele opwinding ervoer tijdens het misbruik 
(Hall, Mathews, & Pierce, 1997). Daarnaast wordt uit gevalsbeschrijvingen duidelijk dat als het misbruik niet als 
opwindend is ervaren, of als het kind het misbruik associeert met pijn, er minder sprake is van afwijkend seksueel 
gedrag (Friedrich & Reams, 1987). 
Seksueel misbruik van pre-adolescente meisjes bleek invloed te hebben op het sekserolgedrag en de seksuele 
identiteit (aspecten van de psychoseksuele ontwikkeling; Cosentino, et al., 1993). De auteurs vonden significant 
meer cross-gender gedrag en meer seksuele identiteitsconflicten bij seksueel misbruikte meisjes, vergeleken met 
twee demografisch vergelijkbare groepen niet-misbruikte meisjes. De twee groepen waren afkomstig uit een 
kliniek voor kindergeneeskunde en een kliniek voor ambulante kinderpsychiatrie. In een ander onderzoek (Cosen-
tino et al., 1995) werd gevonden dat als er sprake was geweest van penetratie, er meer seksueel gedrag werd ge-
scoord op de CSBI. Maing (1991) rapporteerde een significante relatie tussen de ernst van het misbruik en de mate 
van seksueel gedrag gemeten met de CSBI.
Ook bij kinderen met psychiatrische problemen werden seksuele gedragsproblemen geconstateerd. Gray (1996)  
bijvoorbeeld vond bij kinderen (6 tot 12 jaar) in een klinische behandelgroep fors meer seksueel afwijkend (dwang-
matig) gedrag dan in een vergelijkingsgroep. De klinische behandelgroep bleek wat betreft de seksuele gedrags-
problemen in vijf clusters te kunnen worden verdeeld. Het cluster waarin de meeste kinderen met een antisociale 
of een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis zaten bevatte het laagste percentage seksueel misbruikte kinde-
ren (minder dan 50%). Ondanks dat de ouders van deze kinderen erg terughoudend waren en over het algemeen 
slecht konden omgaan met het gedrag van hun kinderen, en het ging om kinderen uit chaotische gezinnen, 
ondersteunt onderzoek met seksueel dwangmatige kinderen de conclusie dat niet al het seksueel niet bij de leef-
tijd passend gedrag gerelateerd is aan seksueel misbruik (Bonner et al., 1996; Gray, 1996). 

Andere vormen van kindermishandeling en seksuele gedragsproblemen		
Bij andere vormen van kindermishandeling werd eveneens meer (afwijkende) seksueel gedrag geconstateerd dan 
bij kinderen die geen mishandeling of verwaarlozing hadden ondergaan. Deblinger, McLeer, Atkins, Ralphe, en 
Foa (1989) vonden meer (afwijkend) seksueel gedrag bij fysiek mishandelde kinderen dan in een niet-mishandelde 
controlegroep, en hetzelfde werd gevonden voor verwaarloosde kinderen (Polansky, Chalmers, Buttenweiser, 
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& Williams, 1974). Bij kinderen met een geschiedenis van verwaarlozing of fysieke mishandeling is geconstateerd 
dat zij zonder aanzien van de persoon affectie zoeken, hetgeen zou vallen in het domein ‘grenzenloosheid’ (zie 
1.4) (Steel & Pollack, 1971). Wierda (2014) vond dat 17% van de kinderen (6-12 jaar) die naar een traumaverwerkings-
groep waren verwezen na huiselijk geweld problematisch seksueel gedrag vertoonde, en dat dit gedrag positief 
gecorreleerd was met externaliserende gedragsproblemen. 
Fysieke mishandeling, het getuige zijn van huiselijk geweld, emotionele mishandeling en verwaarlozing bleken 
belangrijke factoren in de ontwikkeling van seksuele gedragsproblemen te zijn, evenals andere belastende erva-
ringen zoals spanningen (stress) in het gezin, scheiding, laag gezinsinkomen, overlijden in de naaste familie, en 
plaatsing in een pleeggezin (Bonner et al., 1999; Gray, Pithers, Busconi & Houchens, 1999; Silovsky & Niec, 2002). 
Maar ook meer subtiele risicofactoren in het micro systeem, zoals het blootgesteld worden aan seksuele stimuli 
(bijvoorbeeld pornografie, horen/zien seksueel gedrag van de ouders), zijn geassocieerd met seksuele gedrags-
problemen (Bonner et al., 1999; Friedrich et al., 1991, Gray et al., 1999).

Seksuele gedragsproblemen zonder aantoonbaar misbruik	
Opmerkelijk is dat niet alleen seksueel misbruikte of anderszins mishandelde kinderen dwangmatig seksueel 
gedrag vertonen, maar dat dergelijk gedrag ook is geconstateerd zonder dat er sprake was geweest van misbruik 
(Bonner, Walker, & Berliner, 1996; Friedrich & Luecke, 1988; Gray, 1996; Friedrich, 2007). Seksuele gedragsproble-
men zonder aantoonbaar (seksueel) misbruik in de voorgeschiedenis lijken vaker voor te komen bij jongens dan bij 
meisjes. Althans, als afgegaan wordt op verwijzing naar behandelgroepen. Jongens worden vaker voor behande-
ling van seksuele gedragsproblemen verwezen dan meisjes (Bonner et al., 1999; Carpentier, Silovsky & Chaffin, 
2006; Gray et al., 1999; Ray & English, 1995). Opmerkelijk is dat dit niet gold voor peuters en kleuters, en kinderen 
in pleeggezinnen. Van die groep kinderen werden juist meer meisjes aangemeld voor hulpverlening in verband 
met seksuele gedragsproblemen (Silovsky & Niec, 2002; Tarren-Sweeney, 2008). In een algemene populatie laten 
jongens en meisjes in gelijke mate seksueel gedrag zien (Merrick, Litrownik, Everson & Cox, 2008; Meyer-Bahlburg, 
Dolezal & Sandberg, 2000). 
Hoewel er nog weinig onderzoek naar is gedaan lijkt aannemelijk dat er tevens een relatie is tussen de manier 
waarop ouders het ouderschap invullen, de ouder-kind relatie en seksuele gedragsproblemen. Patterson, 
DeBaryshe, en Ramsey (1990) vonden een sterk verband tussen seksuele gedragsproblemen en ‘dwingend’ ouder-
schap en Rothbaum en Weisz (1994) vonden meer seksuele gedragsproblemen bij kinderen van afwijzende ouders.  
Ook het slecht monitoren van het (kinderlijk) gedrag (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986), en gewelddadige disci-
pline (Strassberg, Dodge, Pettit, & Bates, 1994) lijken gerelateerd aan de ontwikkeling van de bredere categorie van 
externaliserende gedragsproblemen waaronder ook seksueel grensoverschrijdend gedrag (Friedrich et al., 1991; 
Friedrich et al., 1998; Schoentjes et al., 1999). Kinderen met seksuele gedragsproblemen werden door hun ouders 
ervaren als extreem aandacht vragend. Ook beoordeelden de ouders de interactie met hun kind als minder be-
lonend. Zij voelden zich emotioneel verwijderd van hun kind en hadden er een (meer) conflictueuze relatie mee 
dan ouders van kinderen zonder seksuele gedragsproblemen (Pithers, Gray, Busconi, & Houchens, 1998). Of deze 
verstoorde ouder-kind relatie het gevolg of de oorzaak is van het problematische seksuele gedrag van het kind 
is niet duidelijk. Zie Wierda (2014) voor een uitgebreid overzicht.
Een aanwijzing dat er ook een relatie tussen de grotere sociale omgeving (2de en 3de milieu) en eventuele seksuele 
gedagsproblemen zou kunnen zijn is het onderzoek van Friedrich en Trane (2002). Zij vonden een relatie tussen 
het aantal uren dat een kind doorbracht op de dagopvang en seksuele gedragsproblemen. 
Concluderend kan gesteld worden dat uit allerlei onderzoek is gebleken dat (seksueel) misbruikte kinderen meer 
seksueel gedrag laten zien dan kinderen in een niet-misbruikte vergelijkingsgroep (Friedrich et al., 1992; Friedrich, 
Fisher, Dittner, et al., 2001). Veertig procent van de (seksueel) misbruikte kinderen en kinderen waaromtrent dat in 
ernstige mate wordt vermoedt, vertoont seksueel afwijkend gedrag (Friedrich, Olafson, & Faller, 2007). Geseksua-
liseerd gedrag alléén is geen indicator voor misbruik (Faust, Bridges, & Ahern, 2009) maar er is voldoende robuust 
empirisch materiaal dat een mogelijke relatie tussen afwijkend seksueel gedrag en het vermoeden van seksueel 
misbruik rechtvaardigt (Everson & Faller, 2012). 



1.3	 Het	meten	van	seksueel	gedrag	bij	kinderen

Oudervragenlijsten		
Onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen staat nog in de kinderschoenen. Het is om verschillende 
redenen een moeilijk onderzoeksterrein.  
In de eerste plaats kunnen onderzoekers, uit ethische overwegingen, kinderen niet direct bevragen over alle 
aspecten van seksueel gedrag. Er zijn dan ook nauwelijks vragenlijsten voorhanden waarin kinderen zelf over hun 
seksueel gedrag rapporteren. Voor zover bekend, is de Vragenlijst over Traumasymptomen bij kinderen (TSCC; 
Briere, 1996; Nederlandse bewerking: Bal, 2003) het enige psychometrisch verantwoorde instrument dat kinderen 
direct bevraagt over enkele aspecten van hun seksueel gedrag en seksuele gevoelens. Een van de subschalen van 
de TSCC, seksuele zorgen, meet de mate waarin een kind denkt over seksuele zaken (preoccupatie) en de mate 
waarin het kind van streek raakt als het over seksuele zaken gaat (stress, disstress). De TSCC is ontwikkeld voor 
kinderen van 8 tot en met 16 jaar. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp seksualiteit is er ook een ‘seksloze’ 
TSCC, de TSCC-A. Daaruit zijn de items die over seks(ualiteit) gaan weggelaten. De subschaal seksuele zorgen 
ontbreekt dan ook in die versie.   
Daarnaast is het ook moeilijk om kinderen te bevragen over (hun) seksualiteit omdat veel seksueel misbruikte 
kinderen jong zijn en niet op betrouwbare wijze kunnen rapporteren over hun seksuele gedrag of kennis. 
Omdat jonge kinderen vaak niet kunnen rapporteren over (hun) seksueel gedrag is het noodzakelijk om ook infor-
matie te verzamelen over seksueel gedrag dat gezien is door ouders of verzorgers. Ouders (verzorgers) zijn daar-
voor de aangewezen personen. Zij zien hun kinderen het vaakst en in situaties waar seksueel gedrag zou kunnen 
optreden (bijvoorbeeld tijdens het naar de wc gaan, het baden, naar bed brengen, spel met vriendjes). 
Niet alle ouders kunnen op betrouwbare wijze rapporteren over het gedrag van hun kind, en in het bijzonder niet 
over seksueel gedrag. Dit komt zowel door ouder- als kindfactoren. Ouderfactoren zijn bijvoorbeeld de tijd die 
een ouder doorbrengt met zijn/haar kind, de mogelijkheid van de ouder om het gedrag van het kind accuraat te 
beoordelen, en andere interfererende factoren. Als het gaat om het rapporteren van algemene gedragsproblemen
worden moeders over het algemeen als meer betrouwbaar gezien dan vaders (Achenbach, McConaughy, & Howell,
1987), hoewel de rapportages van vaders en moeder wel significant zijn gecorreleerd (Achenbach, 1991a).  
Ook zijn mensen verschillend in hun mogelijkheid om te reageren op seksuele signalen. Fisher, Byrne, White, en 
Kelly (1988) introduceerden hiervoor de persoonlijkheidsdimensie erotophobia-erotophilia. Mensen die eroto-
fobisch zijn hebben geleerd om alle aan seks gerelateerde cues en ervaringen te negeren. Hoewel dit aspect niet 
aan de orde is gekomen in onderzoek met seksueel misbruikte kinderen, ligt het in de lijn der verwachting dat 
erotofobische ouders minder seksueel gedrag van hun kinderen zien dan ouders die dat niet zijn.  
Vanwege de verschillen in de ouderfactoren, werd in het onderzoek van Friedrich (1997) ook de houding van ouders 
ten opzichte van normaal seksueel gedrag van kinderen meegenomen. Ouders werd gevraagd met “ja” of “nee” te 
antwoorden op de stelling ‘het is normaal dat kinderen nieuwsgierig zijn naar seksualiteit en seksuele gevoelens 
hebben’. Dit item correleerde positief met alle CSBI items. Dit betekent dat ouders die menen dat seksueel gedrag 
van kinderen normaal is, meer seksueel gedrag van hun kind zagen dan ouders die seksueel gedrag niet normaal 
vonden. In het Nederlandse normeringsonderzoek van de CSBI is dezelfde stelling meegenomen. De resultaten 
worden weergegeven in hoofdstuk 4.  
De CSBI wordt in principe door ouders ingevuld, maar dit is niet altijd te realiseren. Dit kan leiden tot vragen over 
de vooringenomenheid of objectiviteit van diverse informanten. Men zou kunnen veronderstellen dat sommige 
verzorgers objectiever zijn dan ouders door hun andere verhouding tot het kind. De scores op de eerste versie van 
de CSBI van biologische en pleegmoeders (Friedrich et al., 1992) lieten echter geen significante verschillen zien. 
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1.4	 Beschrijving	van	de	CSBI	

Meetpretentie 
De CSBI is een seksuele gedragsvragenlijst. De vragenlijst is bedoeld voor het in kaart brengen van seksueel 
(afwijkend) gedrag bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar. De CSBI is tevens bruikbaar voor de evaluatie van kinderen 
die seksueel misbruikt zijn of waaromtrent een vermoeden van seksueel misbruik bestaat. De ontwikkeling van 
de CSBI is gebaseerd op de wetenschap dat niet bij de leeftijd passend, voorlijk of vroegrijp, seksueel gedrag gere-
lateerd kan zijn aan seksueel misbruik (Einbender & Friedrich, 1989; Friedrich, Urquiza & Beilke, 1986; Kendall-
Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993). 

De vragenlijst bestaat uit 38 items die worden ingevuld door de ouder of verzorger van het kind. De informant 
geeft op de lijst met gedragingen aan hoe vaak bepaald gedrag in de afgelopen 6 maanden is gezien. Ieder item 
wordt op een vierpuntsschaal (nooit, minder dan 1 maal per maand, 1-3 maal per maand, minstens 1 maal per week) 
ingevuld. Voor de meeste ouders/verzorgers duurt het invullen 5 tot 8 minuten, en 15 minuten als de items 
worden voorgelezen. 

Met de 38 items wordt een breed spectrum van seksuele gedragingen bevraagd die passen binnen verschillende 
domeinen zoals:
•	 problemen met grenzen/grenzenloosheid. Bijvoorbeeld ontwikkelings- of individueel gerelateerde problemen 

met het handhaven van de interpersoonlijke afstand, 
•	 exhibitionisme. Bijvoorbeeld geslachtsdelen aan kinderen of volwassenen laten zien, 
•	 problemen met sekse specifiek gedrag/genderidentiteit. Bijvoorbeeld zich gedragen als iemand van het andere 

geslacht of aangeven van het andere geslacht te willen zijn, 
•	 zelfstimulatie. Bijvoorbeeld zichzelf aanraken om seksueel plezier te ervaren, 
•	 seksuele angst of ongerustheid. Bijvoorbeeld in de war raken, ongerust worden bij het zien van affectieve 
 uitingen van volwassenen,
•	 seksuele interesse. Bijvoorbeeld geïnteresseerd in de andere sekse en in seksueel gedrag, 
•	 seksuele intrusie. Bijvoorbeeld het overschrijden van de seksuele grenzen van anderen,
•	 seksuele kennis. Bijvoorbeeld seksuele kennis niet passend bij de leeftijd,
•	 voyeuristisch gedrag. Bijvoorbeeld proberen de geslachtsdelen van andere te zien. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de domeinen met de daarbij behorende items. In tabel 2 staat een korte beschrijving
van de schalen van de CSBI.

Tabel	1  Domeinen van seksueel gedrag van kinderen met de corresponderende CSBI items

Domein	 Items Beschrijving

Grenzenloosheid 2,7,17,24,26,32,36 ontwikkelings- of individueel gerelateerde problemen met het handhaven 
  van de interpersoonlijke afstand
Exhibitionisme 21,33 geslachtsdelen aan kinderen of volwassenen laten zien
Sekse specifiek gedrag 1,3 gedraagt zich als iemand van het andere geslacht of wil van het andere  
  geslacht zijn
Zelf stimulatie 4,5,8,12,18 zichzelf aanraken om seksueel plezier te ervaren
Seksuele angst 25 in de war raken, ongerust worden bij het zien van affectieve uitingen 
  van volwassenen
Seksuele interesse	 6,15,28,35 geïnteresseerd in de andere sekse en in seksueel gedrag
Seksuele intrusie 9,10,11,13,14,16,27,29,31,34 het overschrijden van de seksuele grenzen van anderen
Seksuele kennis 20,23,27 seksuele kennis niet passend bij de leeftijd
Voyeurisme 19,22,30 proberen de geslachtsdelen van andere te zien



Tabel	2	 Korte beschrijving van de schalen van de CSBI

CSBI Totaalscore Totaalscore van de negen domeinen van seksueel gedrag: grenzenloosheid, exhibitionisme, sekse  
 specifiek gedrag, zelf stimulatie, seksuele angst, seksuele interesse, seksuele intrusie, seksuele kennis, 
 voyeurisme. De scores op alle items van de CSBI worden opgeteld om de totaalscore te verkrijgen.

Ontwikkelingsgerelateerd  Gedrag dat minstens één keer is gezien in de afgelopen zes maanden door tenminste 15.9% van de
seksueel gedrag (OSG) informanten in de normeringssteekproef. Deze schaal geeft gedrag weer dat passend is bij de leeftijd  
 en sekse. 

Seksueel misbruik gerelateerd Bestaat uit items die, op basis van empirisch onderzoek, gerelateerd zijn aan een geschiedenis 
gedrag (SGG)  van seksueel misbruik. 

Doel en doelgroep	
De CSBI kan gebruikt worden bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar die al dan niet (vermoedelijk) seksueel misbruik 
hebben meegemaakt. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder of verzorger van het kind. In de originele 
handleiding van de CSBI (Friedrich, 1997) werd aangegeven dat de vragenlijst ingevuld zou moeten worden door 
de moeder of primaire vrouwelijke verzorgster (bijvoorbeeld begeleidsters van de dagopvang, crèche, vrouwelijke 
leerkrachten) omdat die in de gelegenheid zijn om het kind in verschillende situaties en gedurende langere tijd 
mee maken. Inmiddels zijn er ook mannelijke leiders in de dagopvang, de crèche en op scholen, en zijn er meer 
vaders die een deel van de week de zorg voor de kinderen hebben. Antwoorden van vaders en moeders die (nog) 
samenwonen zijn vrijwel gelijk (zie hoofdstuk 5), en dit suggereert dat in de klinische praktijk zowel de vader als 
de moeder als informant over het seksueel gedrag van hun kind kan optreden. Indien een van de ouders het kind 
slechts korte tijd per week meemaakt, bijvoorbeeld door een echtscheiding, of indien het vermoeden bestaat dat 
de ouder seksuele handelingen met het kind heeft uitgevoerd, wordt afgeraden de CSBI ook te laten invullen door 
deze ouder.
Voor het invullen van de vragenlijst moet de ouder of verzorger de Nederlandse taal voldoende beheersen. Lees-
vaardigheid op het niveau van het basisonderwijs/de lagere school is toereikend om de CSBI te begrijpen en in 
te vullen. Voor sommige ouders/verzorgers kan het invullen van de vragenlijsten moeilijk of confronterend zijn, 
bijvoorbeeld voor ouders/verzorgers met een andere culturele achtergrond, een specifieke geloofsovertuiging of 
ouders/verzorgers die zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik.
De CSBI kan afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd worden door professionals met een afgeronde opleiding in 
de psychologie, (ortho)pedagogiek, psychiatrie of een verwante opleiding op voorwaarde dat hij/zij de afname- 
en scoringsinstructies uit deze handleiding zorgvuldig heeft bestudeerd. Daarnaast is voldoende ervaring met de 
interpretatie van psychologische tests vereist. 
De CSBI mag alleen gebruikt worden als onderdeel van een uitgebreid diagnostisch proces dat in ieder geval op zijn 
minst bestaat uit één (of meer) interview(s) met de ouder(s)/verzorger(s), één (of meer) interview(s) met het kind, 
het invullen (en beoordelen) van een algemene gedragsvragenlijst om een bredere range van gedragsproblemen 
van het kind te kunnen registeren (bijvoorbeeld de Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991a) en de Youth 
Self Report (YSR; Achenbach, 1991c), voor oudere kinderen (8 tot en met 16 jaar) een zelfrapportage instrument 
zoals de Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC; Briere, 1996), en voor jongere kinderen (3 tot en met 12 jaar) 
een oudervragenlijst zoals de Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC; Briere, 2005; Nederlandse 
vertaling,Tierolf & Lamers-Winkelman, 2014). De CSBI mag nooit als enig instrument gebruikt worden in een 
klinische evaluatie, ondanks het feit dat de CSBI bruikbaar is als een screeningsinstrument in wetenschappelijk 
onderzoek (Berenson, 1997). 
Uitdrukkelijk dient er op gewezen te worden dat een hoge score op de CSBI geen bewijs	is dat het kind slachtoffer 
is (geweest) van seksueel misbruik.

Bruikbaarheid voor 1- en 13 jarigen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking	
Door sommige clinici is gerapporteerd dat de CSBI ook goed te gebruiken is bij kinderen die één jaar jonger of één 
jaar ouder zijn dan is aangegeven in deze handleiding door de normen voor respectievelijk de 2-5 jarigen en de 
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10-12 jarigen te gebruiken voor de interpretatie. Omdat er geen CSBI data zijn van ouders van 1- en 13 jarigen, en 
gegeven het feit dat gevonden is dat het ontwikkelingsniveau van invloed is op seksueel gedrag, wordt afgeraden 
de normen voor de 1- en 13- jarigen toe te passen anders dan als een ruwe indicatie voor het al of niet bij de leeftijd 
passend seksueel gedrag van het kind. 
In de normeringsgroep zijn geen kinderen met een (licht) verstandelijke of fysieke beperking opgenomen. Klinische 
ervaring in de afname van de CSBI voor niet-misbruikte kinderen met een (licht) verstandelijke beperking lijkt er op 
te wijzen dat in die groep een minder breed scala aan seksuele gedragingen voorkomt doch wel meer compulsief 
zelfstimulerend gedrag (bijvoorbeeld aanraken van genitaliën thuis en in publiek, masturbatie enz.). Deze aanwij-
zing is gebaseerd op de CSBI data van een kleine groep (n = 28) kinderen met een (licht) verstandelijke beperking 
die verwijderd werden uit een eerdere onderzoeksgroep (Friedrich, 1997). De CSBI kon, voor deze kinderen, valide 
gebruikt worden als het ontwikkelingsniveau werd gehanteerd voor de interpretatie van de normen.

Toepasbaarheid bij de evaluatie van behandelingen 
De uitkomsten van de CSBI zijn ook belangrijk met het oog op de planning voor specifieke interventies en het 
monitoren van de effectiviteit van de behandeling (Berliner & Saunders, 1996; Hall-Marley & Damon, 1993). De 
CSBI wordt voorafgaand aan en na afloop van de behandeling ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s). En hoewel 
met het instrument seksueel gedrag over de voorafgaande zes maanden geregistreerd wordt kan, bij kortere 
therapie perioden, de CSBI aan het eind van de therapie ingevuld worden en kunnen de scores vergeleken worden 
met die van de oorspronkelijke CSBI. Betrouwbaarheidsdata laten zien dat de CSBI over de tijd stabiel is en dat 
lagere scores toegeschreven kunnen worden aan het effect van de therapie. 




