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[“In	de	meeste	gevallen	is	dat	echt	wel	een	plezante	date	in	feite.	Euhm	dus	dat	maakt	ook	

dat	euhm	dat	het	voor	mij	absoluut	geen	werken	is,	dat	euh,	dat	ik	het	doe	voor	mijn	

plezier,	voor	het	avontuurlijke,	voor	het	sociale,	….”	–	Christiaan,	parttime	sekswerker] 

	

≈	

	

[“…	because	escort	and	massage	and	prostitution	work	…	it’s	not	just	fun	with	another	

person.	(…)	Because	the	prostitution	for	me	it	is	more	difficult	than	all	the	job	in	the	world.”	

–	Andrej,	fulltime	sekswerker]	
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Dankwoord	

Via	het	indienen	van	deze	scriptie	beëindig	ik	een	opleiding	die	me	niet	alleen	veel	heeft	

bijgebracht	over	het	reilen	en	zeilen	van	de	criminologie,	maar	me	tevens	heeft	geleerd	

kritisch	te	reflecteren	en	risico’s	te	nemen.	Het	is	dan	ook	dankzij	mijn	studies	dat	ik	een	

diepe	 sprong	 in	 het	 duister	 heb	 durven	 nemen	 door	 onderzoek	 te	 voeren	 naar	

mannelijke	 sekswerkers,	 een	 groep	 die	 me	 al	 jaren	 enorm	 fascineert,	 maar	 aan	 de	

andere	kant	ook	wat	 afschrikt	door	haar	 zekere	verborgenheid	 in	de	maatschappij.	 Ik	

wil	bijgevolg	beginnen	met	de	deelnemende	mannelijke	sekswerkers	te	bedanken	voor	

de	tijd	en	energie	die	zij	mij	geschonken	hebben	ten	einde	inzicht	te	verkrijgen	in	hun	

uiterst	boeiende	en	veelzijdige	leefwereld.		

	

Verder	dien	ik	zeker	en	vast	mijn	promotor,	Prof.	Dr.	Els	Dumortier,	 te	bedanken	voor	

haar	eigenzinnige	inbreng.	Bovendien	stond	zij	steeds	paraat	wanneer	ik	even	vast	zat	of	

wat	 ontmoedigd	 werd.	 Haar	 kritische,	 maar	 tegelijkertijd	 ook	 aanmoedigende	 en	

opbouwende	noot,	is	het	perfecte	voorbeeld	van	de	hulp	en	steun	die	elke	student	bij	het	

schrijven	van	zijn	of	haar	meesterproef	nodig	heeft.		

	

Tot	slot	zou	ik	ook	nog	mijn	ouders	in	de	bloemetjes	willen	zetten,	vermits	zij	mij	door	

dik	en	dun	hebben	gesteund.	Bovendien	blijf	ik	tot	op	de	dag	van	vandaag	niet	begrijpen	

hoe	 zij	 doorheen	 het	 gehele	 onderzoeksproces	 zo	 geduldig	 zijn	 kunnen	 blijven	 ten	

opzichte	van	mijn	soms	nogal	wat	melancholieke	zeurbuien.	In	het	bijzonder	wil	ik	nog	

even	 mijn	 mama	 vermelden,	 vermits	 zij	 mijn	 rots	 in	 de	 branding	 was	 doorheen	 het	

schrijven	van	deze	scriptie.		
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Samenvatting	

Deze	 masterproef	 had	 tot	 doel	 meer	 kennis	 te	 vergaren	 over	 de	 tot	 op	 heden	

onderbelichte	groep	van	mannelijke	sekswerkers	en	na	te	gaan	hoe	zij	harm	reduction	

beleven	 in	België.	 In	het	eerste	deel	werden	de	 resultaten	van	de	 literatuurstudie	met	

betrekking	 tot	 deze	 thema’s	 gepresenteerd.	 Uit	 de	 beschikbare	 wetenschappelijke	

literatuur	bleek	dat	de	groep	van	mannelijke	sekswerkers	gekenmerkt	wordt	door	een	

grote	 heterogeniteit	 en	 zij	 grotendeels	 verborgen	 te	 werk	 gaat	 in	 de	 maatschappij.	

Ondanks	het	feit	dat	zij	heel	wat	gemeenschappelijke	kenmerken	vertoont	met	de	groep	

van	 vrouwelijke	 sekswerkers,	 werd	 toch	 ook	 een	 zekere	 incongruentie	 vastgesteld,	

waaruit	afgeleid	kon	worden	dat	mannelijke	sekswerkers	specifieke	behoeften	bezitten	

waarmee	rekening	gehouden	dient	te	worden.	

Verder	werd	 geconstateerd	 dat	 harm	 reduction	 een	 vrij	 recente	 beweging	 is	 die	 zich	

voornamelijk	 tot	 doel	 heeft	 gesteld	 de	 schade	 waarmee	 sekswerkers	 geconfronteerd	

kunnen	worden,	zoveel	mogelijk	te	beperken.	De	hulpverlening,	die	onmiddellijk	op	de	

harm	reduction	trein	sprong,	heeft	hiervoor	schadebeperkende	strategieën	ontwikkeld	

en	ook	sekswerkers	zelf	blijken	een	aantal	 technieken	 toe	 te	passen	om	zich	 te	weren	

tegen	allerlei	risico’s	die	het	vak	met	zich	kan	meebrengen.	

In	het	tweede	deel	van	deze	masterproef	werden	tien	mannelijke	sekswerkers	bevraagd	

via	 kwalitatieve	 diepte-interviews	 om	 na	 te	 gaan	 hoe	 zij	 harm	 reduction	 in	 België	

beleven.	Uit	dit	empirisch	onderzoek	is	eerst	en	vooral	een	merkwaardige	tegenstelling	

naar	boven	gekomen:	alle	respondenten	vinden	harm	reduction	een	uiterst	nuttige	zaak,	

maar	 niet	 iedereen	wenst	 er	 gebruik	 van	 te	maken	 of	 doet	 er	 effectief	 beroep	 op.	 De	

analyse	van	de	resultaten	wees	in	dit	verband	op	een	onderscheid	tussen	het	voltijds	en	

deeltijds	 beoefenen	 van	 sekswerk.	 Zij	 die	 zich	 op	 deeltijdse	 basis	 prostitueren,	 staan	

over	 het	 algemeen	 positiever	 tegenover	 hun	 job	 en	 hebben	 niet	 echt	 nood	 aan	

hulpverlening.	 De	 respondenten	 die	 zich	 fulltime	 prostitueren,	 daarentegen,	

ondervinden	meer	moeilijkheden	bij	het	uitoefenen	van	hun	activiteiten	en	doen	beroep	

(of	zouden	graag	beroep	doen)	op	hulpverleningsorganisaties.					

Daarnaast	 kon	 worden	 vastgesteld	 dat	 de	 deelnemende	 sekswerkers	 de	 bestaande	

incongruentie	tussen	mannelijke	en	vrouwelijke	prostitué(e)s	bevestigden,	maar	het	wel	

niet	 eens	 geraakten	 over	 de	 noodzaak	 aan	 een	 hulpverlening	 die	 zich	 specifiek	 tot	

mannelijke	sekswerkers	richt.		
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Dit	onderzoek	heeft	getracht	mannelijke	sekswerkers	meer	op	de	voorgrond	te	plaatsen	

door	hen	aan	het	woord	te	laten.	Uit	de	interviews	is	duidelijk	gebleken	dat	zij	over	een	

schat	 van	 informatie	 beschikken	 en	 absoluut	 gehoord	 willen	 worden.	 Verder	

wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	 deze	 doelgroep	 wordt	 dan	 ook	 ten	 sterkste	

aanbevolen.	

	

Sleutelwoorden	:	mannelijk	sekswerk	–	harm	reduction	-	beleving	
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Abstract	

The	 purpose	 of	 this	 thesis	was	 to	 gather	more	 information	 on	 the	 group	 of	male	 sex	

workers	to	whom	too	little	attention	has	been	paid	up	to	now	and	to	examine	how	they	

experience	harm	reduction	in	Belgium.	The	first	part	of	this	study	shows	the	results	of	

the	 literature	 review	which	 revealed	 that	male	 sex	workers	 are	 a	 very	heterogeneous	

group,	who	remain	largely	hidden	from	society.	Notwithstanding	the	fact	that	they	have	

many	things	in	common	with	female	sex	workers,	a	certain	incongruence	between	both	

groups	was	detected,	which	could	imply	that	male	sex	workers	have	specific	needs	that	

should	be	taken	into	account.		

Furthermore,	it	was	noted	that	harm	reduction	is	a	fairly	recent	movement	that	makes	

efforts	to	limit	as	much	as	possible	the	harms	which	can	be	linked	to	prostitution.	Social	

welfare	organisations,	who	welcomed	harm	reduction	with	open	arms,	have	developed	

various	harm	reduction	strategies	and	even	sex	workers	use	a	number	of	techniques	in	

order	to	protect	themselves	from	all	kinds	of	risks	related	to	their	jobs.	

In	 the	 second	 part	 of	 this	 thesis	 in-depth	 interviews	 were	 taken	 from	 ten	 male	 sex	

workers	in	order	to	find	out	how	they	experience	harm	reduction	in	Belgium.	First	of	all,	

this	 empirical	 research	 revealed	 a	 certain	 contradiction:	 all	 sex	 workers	 are	 of	 the	

opinion	 that	 harm	 reduction	 is	 highly	 useful,	 but	 not	 all	 of	 them	 wish	 to	 use	 it	 or	

effectively	 rely	 on	 it.	 The	 analysis	 of	 results	 pointed	 in	 this	 respect	 to	 a	 distinction	

between	 fulltime	and	parttime	prostitution.	Those	who	sell	 their	bodies	on	a	parttime	

basis,	 are	 more	 positive	 about	 their	 job	 and	 do	 not	 really	 need	 social	 welfare.	 The	

participants	 who	 prostitute	 themselves	 on	 a	 fulltime	 basis,	 on	 the	 other	 hand,	

experience	more	difficulties	in	the	execution	of	their	activities	and	rely	on	(or	would	like	

to	rely	on)	social	welfare	organisations.					

In	addition,	it	was	shown	that	the	participants	could	not	agree	on	the	necessity	of	social	

welfare	 specifically	 destined	 to	 male	 sex	 workers,	 even	 though	 they	 confirmed	 the	

existence	of	differences	between	male	and	female	sex	workers.		

This	study	has	attempted	to	put	the	male	sex	workers	on	the	foreground	by	letting	them	

express	themselves.	The	interviews	have	clearly	indicated	that	they	possess	a	wealth	of	

information	and	absolutely	want	 to	be	heard.	Consequently,	 further	scientific	research	

into	this	target	group	is	strongly	recommended.	

	

Key	words	:	male	sex	work	–	harm	reduction	-	experience	
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1.	Inleiding:	op	zoek	naar	de	stem	van	de	mannelijke	sekswerker	

	

Prostitutie	is	een	fenomeen	dat	al	sinds	haar	bestaan	voer	geweest	is	voor	menig	debat,	

aangezien	 het	 gaat	 om	 een	 beladen	 onderwerp	 waaraan	 een	 morele	 dimensie	

verbonden	 is	 en	 waarover	 iedereen	 wel	 een	 mening	 heeft	 klaarliggen. 1 	Er	 zijn	

wereldwijd	 steeds	 voor-	 en	 tegenstanders	 van	 sekswerk	 geweest	 en	 de	 discussie	

omtrent	het	al	dan	niet	 toelaten	van	prostitutie	bleef	 in	vele	 landen	een	moeilijk	op	te	

lossen	 zaak.	2	Ook	 vandaag	 de	 dag	 is	 consensus	 hieromtrent	 ver	 te	 zoeken.3	Voor	

sommigen	blijft	het	lichaam	een	prestigieus	goed	dat	ten	alle	tijden	gerespecteerd	dient	

te	 worden	 en	 het	 verkopen	 van	 seks	 is	 voor	 hen	 dan	 ook	 een	 ondenkbaar	 gegeven.	

Anderen	daarentegen	dragen	het	recht	van	lijf	en	 leden	hoog	in	het	vaandel	en	vinden	

dat	iedere	persoon	met	zijn	lichaam	mag	doen	en	laten	wat	hij/zij	wil.	4	Verder	staat	de	

visie	waarbij	sekswerkers	beschouwd	worden	als	slachtoffers	die	kost	wat	kost	moeten	

gered	worden	uit	de	prostitutie	lijnrecht	tegenover	de	visie	die	kijkt	naar	prostitué(e)s	

als	rationele	wezens	die	er	bewust	voor	kiezen	in	het	milieu	te	stappen.5	

Grofweg	 gesteld	 kunnen	 de	 verschillende	 posities	 omtrent	 sekswerk	 zodoende	

onderverdeeld	worden	in	twee	grote	groepen:	enerzijds	zijn	er	zij	die	 ijveren	voor	het	

afschaffen	van	prostitutie	en	anderzijds	zij	die	strijden	voor	het	toelaten	van	prostitutie.	

	

Een	 benadering	 die	 zich	 recent	 ontwikkeld	 heeft	 binnen	 deze	 laatste	 groep	 is	 harm	

reduction,	ook	wel	schadebeperking	genoemd.	6	Het	is	interessant	om	even	stil	te	staan	

bij	 deze	 strekking,	 vermits	 zij	 gezorgd	 heeft	 voor	 een	 vernieuwend	 perspectief	 op	

sekswerk.	Voor	haar	ontstaan	draaide	het	louter	rond	de	ethische	kwestie	of	prostitutie	

al	dan	niet	toegestaan	mocht	worden	en	op	welke	manier	de	wetgeving	hierop	diende	in	

te	 spelen,	 waardoor	 de	 personen	 die	 deze	 activiteit	 beoefenden	 grotendeels	 op	 de	

																																																								
1	H.	WAGENAAR,	S.	ALTINK	en	H.	AMESBERGER,	Complexiteit	en	uitdagingen	van	prostitutiebeleid.		
Internationaal	vergelijkend	onderzoek	naar	prostitutiebeleid	in	Nederland	en	Oostenrijk,	Den	Haag,	
Platform31,	2013,	9.	
2	E.	CORRIGAN	en	M.	DONOHOE,	“Regulatory	Approaches	to	Prostitution:	Comparing	Sweden,	Denmark,	
and	Nevada,	USA”,	http://phsj.org/womens-health/,	3.	
3	L.	BARNETT	en	L.	CASAVANT,	Prostitution:	A	Review	of	Legislation	in	Selected	Countries,	Ottawa,	CA,	
Library	of	Parliament,	2011,	1.	
4	P.	DE	VRIES,		“De	ketenen	van	de	blanke	slavin	en	het	belastbare	inkomen	van	de	sekswerkster.	Honderd	
jaar	feminisme	en	prostitutie	in	Nederland”,	in	R.	HOLTMAAT	(red.),	Eeuwige	kwesties.	Honderd	jaar	
vrouwen	en	recht	in	Nederland,	jubileumuitgave	Nemesis,	Deventer,	Tjeenk	Willink,	1999,	147.	
5	T.	SANDERS	en	R.	CAMPBELL,	“Designing	out	vulnerability,	building	in	respect:	violence,	safety	and	sex	
work	policy,	The	British	Journal	of	Sociology	2007,	2.	
6	M.L.	REKART,	“Sex-work	harm	reduction”,	The	Lancet	2005,	2123.	
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achtergrond	verdwenen.	Of	prostitué(e)s	hun	activiteiten	op	een	veilige	manier	konden	

uitoefenen	 en	 of	 hun	 rechten	 geschonden	 werden,	 was	 niet	 echt	 belangrijk.7	Harm	

reduction	daarentegen	had	wel	aandacht	voor	de	persoon	van	de	sekswerker	door	niet	

het	theoretische	aspect	van	het	prostitutieprobleem	op	de	voorgrond	te	plaatsen,	maar	

voornamelijk	 te	 kijken	 naar	 wat	 er	 in	 de	 praktijk	 kan	 gerealiseerd	 worden.8	Deze	

benadering	ging	dan	ook	op	de	eerste	plaats	rekening	houden	met	de	mogelijke	schade	

waarmee	 sekswerkers	 bij	 het	 verlenen	 van	 hun	 diensten	 geconfronteerd	 kunnen	

worden	 en	 stelde	 zich	 bijgevolg	 tot	 doel	 er	 alles	 aan	 te	 doen	 deze	 tegen	 te	 gaan.	9	

Innovatief	 is	 dus	 dat	 deze	 benadering	 de	 nadruk	 eerder	 legt	 op	 het	 beperken	 van	 de	

‘harms’	dan	op	het	al	dan	niet	afschaffen	van	de	‘schadelijke’	activiteit.		

	

Onderzoekers	 wereldwijd	 hebben	 de	 laatste	 jaren	 geruime	 tijd	 gespendeerd	 aan	 het	

detecteren	 van	 deze	 verschillende	 ‘harms’.	 Zo	werd	 er	 veel	 aandacht	 besteed	 aan	 het	

risico	 op	 HIV	 en	 andere	 geslachtsziektes10,	 uitbuiting11,	 stigma	 en	 discriminatie12,	

geweld13,	 enz.	 Over	 harm	 reduction	met	 betrekking	 tot	 sekswerk	 daarentegen	 is	 nog	

maar	 weinig	 academisch	 materiaal	 verschenen,	 zeker	 wanneer	 het	 gaat	 over	 de	

ervaringen	 en	 belevingen	 van	 sekswerkers	 met	 deze	 benadering.	 Wat	 vinden	

sekswerkers	 van	 harm	 reduction?	 Komt	 harm	 reduction	 wel	 tegemoet	 aan	 hun	

behoeften?	Zijn	zij	het	eens	met	harm	reduction	en	hebben	zij	de	bescherming	die	deze	

benadering	 meent	 te	 bieden	 wel	 nodig?	 Dit	 zijn	 allemaal	 vragen	 waarop	 momenteel	

geen	toereikend	antwoord	kan	worden	geboden.	

	

																																																								
7	M.R.	DECKER	et	al,	“Human	rights	violations	against	sex	workers:	burden	and	effect	on	HIV”,	The	Lancet	
2015,	186.	
8	E.	GOODE,	Drugs	in	American	Society,	New	York,	McGraw-Hill	Education,	2014,	454.	
9	M.L.	REKART,	“Sex-work	harm	reduction”,	The	Lancet	2005,	2123.	
10	P.	MAYAUD	en	D.	MABEY,	“Approaches	to	the	control	of	sexually	transmitted	infections	in	developing	
countries:	old	problems	and	modern	challenges”,	Sexually	Transmitted	Infections	2004,	174-182;	N.	
NAGOT	et	al,	“Spectrum	of	commercial	sex	activity	in	Burkina	Faso:	classification	model	and	risk	of	
exposure	to	HIV”,	Journal	of	Acquired	Immune	Deficiency	Syndromes	2002,	517-521;	S.D.	BARAL	et	al,	“Male	
sex	workers:	practices,	contexts,	and	vulnerabilities	for	HIV	acquisition	and	transmission”,	The	Lancet	
2015,	260-273.	
11	C.	WILLIAMSON	en	T.	CLUSE-TOLAR,	“Pimp-Controlled	Prostitution”,	Violence	Against	Women	2002,	
1074-1092.	
12	M.	PADILLA	et	al,	“Stigma,	social	inequality,	and	HIV	risk	disclosure	among	Dominican	male	sex	
workers”,	Social	Science	and	Medicine	2008,	380-388.	
13	S.	CHURCH,	M.	HENDERSON,	M.	BARNARD	en	G.	HART,	“Violence	by	clients	towards	female	prostitutes	
in	different	work	settings:	questionnaire	survey”,	BMJ	2001,	524-525.		
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Een	andere	leemte	die	kan	worden	waargenomen	in	het	onderzoek	naar	sekswerk,	is	de	

geringe	 hoeveelheid	 kennis	 die	 beschikbaar	 is	 over	mannenprostitutie	 in	 vergelijking	

met	het	materiaal	dat	voorhanden	is	over	vrouwelijk	sekswerk.	Dit	komt	doordat	er	in	

het	verleden	voornamelijk	aandacht	uitging	naar	het	doen	en	 laten	van	de	 ‘tippelende	

vrouw’.	Vandaag	de	dag	beschikken	we	dan	ook	over	vele	kwaliteitsvolle	onderzoeken	

naar	 vrouwenprostitutie	 die	 reeds	 interessante	 resultaten	 over	 dit	 fenomeen	 aan	 het	

licht	hebben	gebracht.14	De	vraag	 is	nu	of	deze	 resultaten	ook	gelden	voor	mannelijke	

sekswerkers,	 met	 andere	 woorden	 is	 er	 sprake	 van	 congruentie	 tussen	 beide	

seksegroepen	of	 toch	 eerder	 incongruentie?	 Indien	het	 zou	 gaan	om	dit	 laatste,	 is	 het	

zeer	gevaarlijk	de	resultaten	van	onderzoek	naar	vrouwenprostitutie	zonder	boe	of	ba	te	

generaliseren	 naar	 mannenprostitutie.	 Incongruentie	 zou	 immers	 betekenen	 dat	

mannelijke	sekswerkers	over	een	zekere	specificiteit	bezitten	waarvoor	dan	ook	andere	

inzichten	 vereist	 zijn.	 Vermits	 het	 onderzoek	 naar	 mannenprostitutie	 nog	 in	 de	

kinderschoenen	 staat15,	 kan	 echter	 nog	 niet	 voldoende	 uitgemaakt	 worden	 in	 welke	

richting	de	balans	doorweegt.		

	

Uit	 hetgeen	 voorafgaandelijk	 geschetst	werd,	 kunnen,	met	 het	 oog	 op	 het	 voeren	 van	

wetenschappelijk	onderzoek,	twee	interessante	pistes	geëxtraheerd	worden.			

Allereerst	is	er	de	tot	nu	toe	nog	maar	weinig	bestudeerde	harm	reduction	strekking	die	

een	vernieuwende	blik	heeft	geworpen	op	het	prostitutievraagstuk	door	de	theoretische	

benadering,	 die	 tot	 dan	 overheerste,	 te	 vervangen	 door	 een	 eerder	 praktische	

invalshoek	en	aandacht	te	besteden	aan	de	mogelijke	‘harms’	van	sekswerk.	Ten	tweede	

zijn	 er	 de	 mannelijke	 sekswerkers	 vermits	 deze	 doelgroep	 in	 wetenschappelijk	

onderzoek	lange	tijd	over	het	hoofd	werd	gezien	en	het	noodzakelijk	is	meer	over	hen	te	

weten	te	komen,	zodat	de	verkregen	gegevens	kunnen	vergeleken	worden	met	hetgeen	

reeds	over	vrouwelijke	sekswerkers	geweten	is	en	bijgevolg	kan	nagegaan	worden	of	er	

al	dan	niet	sprake	is	van	een	genderspecificiteit.		

Het	 leek	mij	bijgevolg	grensverleggend	en	 criminologisch	 relevant	om	 in	deze	 scriptie	

beide	 thema’s	 te	 combineren	 door	 op	 zoek	 te	 gaan	 naar	 de	 stem	 van	 de	 mannelijke	

sekswerkers	 en	 hen	 in	 hun	 eigen	 bewoordingen	 te	 laten	 uitleggen	 hoe	 zij	 harm	

reduction	 beleven.	 Op	 deze	 manier	 wordt	 niet	 enkel	 de	 leemte	 in	 wetenschappelijk	
																																																								
14	I.	VAN	WESENBEECK,	“Prostitution	Push	and	Pull:	Male	and	Female	Perspectives”,	The	Journal	of	Sex	
Research	2012,	11.	
15	Ibid.	
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onderzoek	 naar	 harm	 reduction	 opgevuld,	 maar	 wordt	 eveneens	 het	 tekort	 aan	

informatie	omtrent	mannelijk	 sekswerk	gecounterd.	Wel	 is	het	daarbij	 geenszins	mijn	

bedoeling	 harm	 reduction	 voor	 te	 stellen	 als	 ‘de	 beste’	 strategie	 naar	 mannelijk	

sekswerk	toe.	Het	is	er	mij	uitsluitend	om	te	doen	mannelijke	sekswerkers	hierover	zelf	

aan	het	woord	te	laten.	De	onderzoeksvraag	luidt	daarom	als	volgt:	

	

“Hoe	beleven	mannelijke	sekswerkers	harm	reduction	in	België?”	
	

Om	een	antwoord	 te	 formuleren	op	deze	vraag	 is	het	belangrijk	 te	 luisteren	naar	wat	

mannelijke	 sekswerkers	 zelf	 te	 vertellen	 hebben.	 Daarom	 werd	 gekozen	 voor	 het	

afnemen	van	kwalitatieve	diepte-interviews,	aangezien	deze	dataverzamelingstechniek	

uitermate	geschikt	is	voor	belevingsonderzoek.	16				

Vooraleer	over	 te	gaan	 tot	de	 interviewfase,	was	het	echter	eerst	 en	vooral	belangrijk	

om	 via	wetenschappelijke	 literatuur	meer	 inzicht	 te	 verkrijgen	 in	 de	 domeinen	 ‘harm	

reduction’	 en	 ‘mannenprostitutie’.	 Het	 eerste	 luik	 van	 dit	 onderzoek	 heeft	 dan	 ook	

betrekking	op	de	resultaten	van	deze	 literatuurstudie	en	zal	aanvangen	met	het	geven	

van	een	overzicht	van	de	verschillende	spelers	binnen	het	prostitutiedebat,	vermits	dit	

essentieel	 is	om	te	kunnen	vatten	binnen	welke	bredere	stroming	harm	reduction	zich	

heeft	ontwikkeld	en	achter	welke	visie	op	 sekswerk	zij	 zich	positioneert.	Door	ook	de	

stromingen	te	bespreken	waarmee	zij	zich	niet	vereenzelvigt,	wordt	dan	weer	duidelijk	

van	welke	 standpunten	zij	 zich	distantieert.	Vervolgens	 zal	dan	 logischerwijs	de	harm	

reduction	 benadering	 in	 haar	 totaliteit	 worden	 ontrafeld.	 Aansluitend	 zal	 ook	 stil	

gestaan	worden	 bij	 de	 verschillende	 ‘harms’	 die	met	 sekswerk	 gepaard	 kunnen	 gaan,	

vermits	deze	het	mikpunt	van	de	harm	reduction	strekking	uitmaken.		

Verder	 zal	 op	 zoek	 gegaan	 worden	 naar	 de	 figuur	 van	 de	 mannelijk	 sekswerker,	 de	

hoofdrolspeler	van	deze	studie.	De	bedoeling	is	na	te	gaan	of	er	raakvlakken	bestaan	met	

vrouwenprostitutie	 en	 zo	 ja,	 dewelke	of	dat	 er	 eerder	 gesproken	dient	 te	worden	van	

een	 authenticiteit	 die	 de	 mannelijke	 sekswerker	 onderscheidt	 van	 zijn	 vrouwelijke	

tegenhanger	 en	 waarmee	 in	 de	 toekomst	 bij	 verder	 onderzoek	 dus	 rekening	 zal	

gehouden	moeten	worden.	Tot	slot	zal	een	blik	geworpen	worden	op	de	manier	waarop	

de	 twee	 hoekstenen	 van	 dit	 onderzoek,	 namelijk	 ‘harm	 reduction’	 en	 ‘mannelijk	

																																																								
16	K.F.	PUNCH,	Introduction	to	Social	Research.	Quantitative	&	Qualitative	Approaches,	London,	Sage	
Publications,	1998,	243.	
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sekswerk’,	 vorm	 krijgen	 in	 België,	 aangezien	 de	 studie	 op	 dit	 territoriale	 gebied	

betrekking	heeft.		

Het	 tweede	 luik	 is	 gebaseerd	 op	 het	 verloop	 van	 het	 gevoerde	 empirisch	 onderzoek.	

Allereerst	 zullen	de	 genomen	methodologische	keuzes	 verantwoord	worden	 en	 zullen	

de	 hindernissen	 die	 in	 de	 loop	 van	 het	 onderzoeksproces	 opgedoken	 zijn,	 besproken	

worden.	 Daaropvolgend	 zal	 overgegaan	 worden	 tot	 een	 grondige	 analyse	 van	 de	

resultaten	 van	 de	 diepte-interviews	 met	 de	 mannelijke	 seksverkopers,	 waarbij	 de	

bekomen	 gegevens	 eveneens	 getoetst	 zullen	 worden	 aan	 de	 informatie	 uit	 de	

literatuurstudie.	 In	de	conclusie	 tot	slot	zal	dan	op	basis	van	dit	alles	getracht	worden	

weer	te	geven	hoe	mannelijke	sekswerkers	harm	reduction	in	België	beleven	en	wat	de	

implicaties	daarvan	zijn	niet	alleen	voor	verder	onderzoek,	maar	ook	voor	het	beleid.		
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2.	Een	explorerende	zoektocht	naar	twee	onverlichte	domeinen	

binnen	het	academisch	landschap:	‘harm	reduction’	en	‘mannelijk	

sekswerk’		

	

Hoofdstuk	2.1.	De	positionering	van	harm	reduction	in	de	strijd	om	sekswerk	

	

Dit	 hoofdstuk	 zal	 aangevat	 worden	met	 het	 beknopt	 bespreken	 van	 de	 verschillende	

stromingen	die	traditioneel	binnen	het	prostitutiedebat	onderscheiden	kunnen	worden.	

Er	zal	per	stroming	worden	weergegeven	welke	kijk	zij	heeft	op	de	positie	en	agency	van	

sekswerkers,	welke	vorm	van	beleid	zij	vooropstelt	en	welke	impact	haar	ideeën	reeds	

hebben	gehad	op	de	uitoefening	van	sekswerk.		

Vervolgens	zal	meer	specifiek	ingegaan	worden	op	de	harm	reduction	benadering,	een	

speler	 die	 zich	 recent	 binnen	 één	 van	 de	 stromingen	 ontvouwd	 heeft	 en	 zich	 aan	 het	

debat	 heeft	 toegevoegd.	 Er	 zal	 onder	 meer	 stilgestaan	 worden	 bij	 haar	 ontstaan	 en	

missie,	 de	 verschillende	 harms	 waartegen	 zij	 strijdt	 en	 de	 middelen	 die	 zij	 hiervoor	

aanwendt	alsook	bij	de	kritieken	die	reeds	aan	haar	adres	werden	geuit.		

	

2.1.1.	De	confrontatie	met	een	weerspannige	afbakening		

Vooraleer	 over	 te	 gaan	 tot	 het	 uiteenzetten	 van	 de	 verschillende	 stromingen,	 dient	

melding	te	worden	gemaakt	van	een	zeker	obstakel	dat	opdook	bij	het	doornemen	van	

de	wetenschappelijke	literatuur.	Het	was	namelijk	al	van	bij	het	begin	duidelijk	dat	het	

creëren	van	een	precieze	afbakening	 tussen	deze	stromingen	geen	evidentie	vormt	en	

het	 denken	 in	 hokjes	 hierbij	 dan	 ook	 niet	 aangewezen	 is.17	Dit	 onder	 meer	 door	 de	

overlappingen	die	terug	te	vinden	zijn	tussen	de	diverse	strekkingen.18	Verder	variëren	

de	omschrijvingen	die	de	academici	aan	elke	stroming	toekennen	aanzienlijk	en	zijn	zij	

het	 evenmin	 eens	 over	 de	 exacte	 indeling.19	Zo	 maken	 sommigen	 een	 onderscheid	

																																																								
17	M.	WIJERS,	“Criminal,	victim,	social	evil	or	working	girl:	legal	approaches	to	prostitution	and	their	
impact	on	sex	workers”,	Trabajador@s	Del	Sexo,	Derechos,	Migraciones	y	Trafico	En	El	Siglo	Xxi,	Madrid,	
Ediciones	bellaterra,	2004,	1.	
18	E.	MOSSMAN,	International	Approaches	to	Decriminalising	or	Legalising	Prostitution,	New	Zealand,	
Crime	and	Justice,	Justice	Research	Centre,	for	the	Ministry	of	Justice,	Victoria	University	of	Wellington,	
2007,	15.	
19	Ibid.,	5.	
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tussen	twee	stromingen20,	terwijl	anderen	spreken	over	drie21,	vier22	of	soms	zelfs	vijf23	

verschillende	strekkingen.			

In	 het	 kader	 van	deze	masterproef	werd	 er	 net	 zoals	Decker	 et	 al24	gekozen	 voor	 een	

onderverdeling	van	vier	verschillende	stromingen	in	twee	grote	groepen:	zij	die	ijveren	

voor	de	 afschaffing	 van	prostitutie	 enerzijds	 en	 zij	 die	 prostitutie	wensen	 toe	 te	 laten	

anderzijds.	 Tot	 de	 eerste	 groep	 behoren	 de	 prohibitionistische	 en	 de	 abolitionistische	

strekkingen.	 De	 andere	 groep	 bestaat	 uit	 de	 legaliserende	 en	 decriminaliserende	

stromingen.		

	

De	prohibitionistische	stroming	(of	volledige	criminalisering)	

Volgens	deze	benadering	dienen	sekswerkers	beschouwd	te	worden	als	criminelen	die	

gestraft	of	heropgevoed	moeten	worden.25	Zij	wilt	dan	ook	zowel	het	verkopen	als	het	

kopen	 van	 seks	 en	 alles	 wat	 hiermee	 te	 maken	 heeft,	 verbieden	 door	 middel	 van	

strafwetten.	 Ook	 het	 verdienen	 van	 geld	 voor	 het	 sekswerk	 van	 iemand	 anders	

(bijvoorbeeld	 door	 het	 verhuren	 van	 een	 huis	 aan	 een	 sekswerker)	 is	 bij	 deze	 visie	

strafbaar.	26			

	

Bij	 de	 heilzaamheid	 van	 deze	 stroming	 kunnen	 echter	 vraagtekens	 geplaatst	 worden.	

Onderzoek	heeft	immers	aangetoond	dat	sanctionering	van	prostitutie	er	toe	kan	leiden	

dat	 de	 rechten	 van	 sekswerkers	 geschonden	 worden.	 Zo	 is	 er	 in	 het	 verleden	 reeds	

meermaals	melding	geweest	van	discriminatie	en	misbruik	door	bijvoorbeeld	de	politie,	

de	 gezondheidssector,	 enzovoort.27	Het	 criminaliseren	 van	 prostitutie	 heeft	 verder	 als	

																																																								
20	E.	SCHULZE,	S.I.	NOVO	CANTO,	P.	MASON,	M.	SKALIN,	Sexual	exploitation	and	prostitution	and	its	impact	
on	gender	equality,	Brussels,	European	Parliament,	2014,	7-8.	
21	G.M.	DEADY,	“The	Girl	Next	Door:	A	Comparative	Approach	to	Prostitution	Laws	and	Sex	Trafficking	
Victim	Identification	Within	the	Prostitution	Industry”,	Washington	&	Lee	Journal	of	Civil	Rights	&	Social	
Justice	2011,	516.	
22	M.	WIJERS,	“Criminal,	victim,	social	evil	or	working	girl:	legal	approaches	to	prostitution	and	their	
impact	on	sex	workers”,	Trabajador@s	Del	Sexo,	Derechos,	Migraciones	y	Trafico	En	El	Siglo	Xxi,	Madrid,	
Ediciones	bellaterra,	2004,	1.	
23	L.	BARNETT	en	L.	CASAVANT,	Prostitution:	A	Review	of	Legislation	in	Selected	Countries,	Ottawa,	CA,	
Library	of	Parliament,	2011,	2.	
24	M.R.	DECKER	et	al,	“Human	rights	violations	against	sex	workers:	burden	and	effect	on	HIV”,	The	Lancet	
2015,	192.	
25	M.	WIJERS,	“Criminal,	victim,	social	evil	or	working	girl:	legal	approaches	to	prostitution	and	their	
impact	on	sex	workers”,	Trabajador@s	Del	Sexo,	Derechos,	Migraciones	y	Trafico	En	El	Siglo	Xxi,	Madrid,	
Ediciones	bellaterra,	2004,	1.	
26	M.R.	DECKER	et	al,	“Human	rights	violations	against	sex	workers:	burden	and	effect	on	HIV”,	The	Lancet	
2015,	192.	
27	Ibid.	
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risico	 dat	 sekswerkers	 weinig	 bereid	 zullen	 zijn	 aangifte	 te	 doen	 van	 geweld	 of	

uitbuiting,	 want	 zij	 riskeren	 dan	 namelijk	 zelf	 gestraft	 te	 worden	 en	 hun	 job	 te	

verliezen.28	Daarnaast	werd	 ook	 vastgesteld	 dat	 in	 landen	waar	 een	 prohibitionistisch	

beleid	 gevoerd	wordt,	 sekswerkers	meer	 verdoken	 gaan	werken	 om	aan	het	 toeziend	

oog	van	de	politie	en	sancties	van	justitie	te	kunnen	ontsnappen.29	Hierdoor	komen	zij	

mogelijks	wel	sneller	 terecht	 in	geïsoleerde,	gevaarlijke	omgevingen	waar	misbruik	en	

geweld	getolereerd	worden.30	Bovendien	krijgen	zij	zo	ook	niet	de	nodige	hulp,	vermits	

zij	niet	meer	zichtbaar	zijn	voor	de	hulpverlening.31		

	

Ondanks	 het	 feit	 dat	 de	 prohibitionistische	 strekking	 streeft	 naar	 een	 volledige	

afschaffing	 van	 prostitutie,	 lijkt	 dit	 doel	 in	 de	 landen	 waar	 dergelijk	 beleid	 gevoerd	

wordt,	verre	van	bereikt	en	vindt	deze	activiteit	hoe	dan	ook	plaats.32	

	

De	abolitionistische	stroming	(of	gedeeltelijke	criminalisering)	

In	 tegenstelling	 tot	 de	 prohibitionistische	 strekking,	 beschouwt	 de	 abolitionistische	

stroming	sekswerkers	niet	als	criminelen,	maar	als	slachtoffers	die	beschermd	dienen	te	

worden. 33 	Alhoewel	 zij	 ook	 voor	 de	 afschaffing	 van	 sekswerk	 ijvert,	 gaat	 zij	 het	

prostitutiefenomeen	 niet	 volledig	 sanctioneren,	 maar	 slechts	 een	 deel	 ervan	

(bijvoorbeeld	 enkel	 het	 kopen	 van	 seks,	 enkel	 het	 verkopen	 van	 seks	 of	 enkel	

activiteiten	gerelateerd	aan	prostitutie).34	

																																																								
28	G.M.	DEADY,	“The	Girl	Next	Door:	A	Comparative	Approach	to	Prostitution	Laws	and	Sex	Trafficking	
Victim	Identification	Within	the	Prostitution	Industry”,	Washington	&	Lee	Journal	of	Civil	Rights	&	Social	
Justice	2011,	538.	
29	L.	CUSICK,	“Widening	the	harm	reduction	agenda:	From	drug	use	to	sex	work”,	International	Journal	of	
Drug	Policy	2006,	7.	
30	K.	VAN	NUNEN,	C.	GRYSEELS	en	G.	VAN	HAL,	Effectonderzoek	naar	preventie	bij	sekswerkers,	Antwerpen,	
Universiteit	Antwerpen,	2012,	54.	
31	R.	WOOTTON,	“Harm	Reduction	Frameworks	in	Sex	Worker	Peer	Education”,	Key	Note	presentation	–	
18th	International	Harm	Reduction	Conference:	13-18th	May	2007:	Warsaw,	Poland,	
http://www.ihra.net/files/2010/05/13/WottonWarsaw2007.pdf,	3.	
32	M.	WIJERS,	“Criminal,	victim,	social	evil	or	working	girl:	legal	approaches	to	prostitution	and	their	
impact	on	sex	workers”,	Trabajador@s	Del	Sexo,	Derechos,	Migraciones	y	Trafico	En	El	Siglo	Xxi,	Madrid,	
Ediciones	bellaterra,	2004,	1.	
33	Ibid.	
34	M.R.	DECKER	et	al,	“Human	rights	violations	against	sex	workers:	burden	and	effect	on	HIV”,	The	Lancet	
2015,	192.	
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Vermeld	 dient	 te	 worden	 dat	 België	 sinds	 1948	 een	 abolitionistische	 koers	 vaart35,	

echter	in	de	praktijk	blijken	er	toch	enkele	onduidelijkheden	te	bestaan	en	is	er	van	een	

zwart-wit	 verhaal	 absoluut	 geen	 sprake,	 zoals	 het	 laatste	 hoofdstuk	 van	 deze	

literatuurstudie	zal	aantonen.		

	

Ook	 deze	 stroming	 roept	 vragen	 op,	 de	 schending	 van	 de	 rechten	 van	 sekswerkers	 is	

immers	 vergelijkbaar	 met	 die	 waaraan	 de	 prohibitionistische	 beweging	 zich	 schuldig	

maakt.	 Zelfs	 wanneer	 enkel	 het	 kopen	 of	 verkopen	 van	 seks	 strafbaar	 is,	 zijn	 de	

problemen	 dus	 niet	 van	 de	 baan	 en	 blijft	 het	 risico	 op	 discriminatie,	 misbruik	 en	

clandestiniteit	bestaan.36		

	

Desalniettemin	 heeft	 onderzoek	 in	 Zweden	 aangetoond	 dat	 de	 vraag	 naar	 seksuele	

diensten	 gehalveerd	 is	 sinds	 het	 invoeren	 van	 de	 wet	 die	 het	 aankopen	 van	 seks	

verbiedt.37	Toch	moet	 rekening	 gehouden	worden	met	 het	 verplaatsingseffect,	 studies	

hebben	 immers	 uitgewezen	 dat	 maatregelen	 die	 genomen	 worden	 om	 een	 bepaald	

probleem	op	te	lossen	als	gevolg	kunnen	hebben	dat	het	probleem	zich	naar	een	andere	

locatie	 verplaatst.38	De	 bevindingen	 van	 voornoemd	 onderzoek	 worden	 dan	 ook	 niet	

door	alle	wetenschappers	ondersteund	en	het	zou	bijgevolg	verkeerd	zijn	om	louter	op	

basis	van	dit	onderzoek	te	concluderen	dat	dankzij	een	abolitionistisch	beleid	prostitutie	

langzaamaan	verdwijnt.39			

	

De	legaliserende	stroming	

Volgens	de	 legaliserende	 stroming	 is	 prostitutie	 een	 onvermijdelijk	 kwaad:	 het	 is	 niet	

gewenst,	maar	 onmogelijk	 om	uit	 te	 roeien.	 Ze	 stelt	 dan	 ook	 dat	 sekswerk	 toegelaten	

																																																								
35	D.	BOELS,	“The	Challenges	of	Belgian	Prostitution	Markets	as	Legal	Informal	Economies:	An	Empirical	
Look	Behind	the	Scenes	at	the	Oldest	Profession	in	the	World”,	European	Journal	of	Criminal	Policy	and	
Research	2014,	3.	
36	M.R.	DECKER	et	al,	“Human	rights	violations	against	sex	workers:	burden	and	effect	on	HIV”,	The	Lancet	
2015,	192.	
37	E.	SCHULZE,	S.I.	NOVO	CANTO,	P.	MASON,	M.	SKALIN,	Sexual	exploitation	and	prostitution	and	its	impact	
on	gender	equality,	Brussels,	European	Parliament,	2014,	55.	
38	W.	BERNASCO,	H.	ELFFERS	en	G.	BRUINSMA,	“Het	waterbedeffect.	Ruimtelijke	neveneffecten	van	
plaatsgebonden	maatregelen	tegen	criminaliteit”,	Tijdschrift	voor	Criminologie	2006,	243.	
39	E.	SCHULZE,	S.I.	NOVO	CANTO,	P.	MASON,	M.	SKALIN,	Sexual	exploitation	and	prostitution	and	its	impact	
on	gender	equality,	Brussels,	European	Parliament,	2014,	55.	
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moet	worden,	maar	slechts	onder	wettelijk	bepaalde	voorwaarden.40	Het	doel	van	deze	

regulering	 is	het	behouden	van	een	zekere	controle	over	de	prostitutie	en	dit	met	het	

oog	op	het	bewaren	van	de	openbare	orde	en	het	publiek	welzijn.41	De	bescherming	van	

de	 maatschappij	 is	 voor	 aanhangers	 van	 deze	 stroming	 immers	 belangrijker	 dan	

tegemoet	komen	aan	de	belangen	van	sekswerkers.	42		

Een	legaliserend	beleid	kan	ertoe	leiden	dat	sekswerkers	gaan	trachten	de	voorwaarden	

te	 ontlopen	 en	 verkiezen	 verdoken	 te	 werken,	 met	 als	 mogelijk	 gevolg	 dat	 ze	 in	

gevaarlijkere	omstandigheden	opereren	en	dan	ook	niet	meer	beschermd	worden	door	

de	wet	en	de	hulp-	en	dienstverlening	hen	niet	kan	bereiken.43	

	

Een	 eerste	 evaluatie	 van	 het	 Duitse	 legaliserende	 beleid	 in	 2007	 toonde	 aan	 dat	 de	

oorspronkelijke	intentie	van	de	wetgever	om	de	openbare	orde	te	vrijwaren	niet	bereikt	

werd	 in	 de	 praktijk,	 er	 bestond	 immers	 nog	 steeds	 veel	 overlast	 en	 geweld	 in	 de	

prostitutiebuurten.44	

	

De	decriminaliserende	stroming	

Volgens	 de	 decriminaliserende	 benadering	 kiest	 het	 merendeel	 van	 de	 sekswerkers	

rationeel	 en	 vrijwillig	 voor	 prostitutie	 en	 is	 het	 verkeerd	 de	 gehele	 populatie	 van	

sekswerkers	 automatisch	 te	 aanschouwen	 als	 crimineel	 of	 pathologisch.45	Zij	 stelt	 dan	

ook	 dat	 prostitutie	 niet	 gecriminaliseerd	 mag	 worden	 en	 recht	 moet	 hebben	 op	

hetzelfde	 volwaardig	 statuut	 als	 datgene	 waarover	 andere	 beroepen	 beschikken.	 Dit	

betekent	dan	ook	dat	er	geen	specifieke	regelgeving	voor	sekswerk	mag	bestaan	die	de	

beoefenaars	van	het	vak	zou	onderwerpen	aan	allerlei	strikte	controles	die	voor	andere	

																																																								
40	G.M.	DEADY,	“The	Girl	Next	Door:	A	Comparative	Approach	to	Prostitution	Laws	and	Sex	Trafficking	
Victim	Identification	Within	the	Prostitution	Industry”,	Washington	&	Lee	Journal	of	Civil	Rights	&	Social	
Justice	2011,	517.	
41	E.	SCHULZE,	S.I.	NOVO	CANTO,	P.	MASON,	M.	SKALIN,	Sexual	exploitation	and	prostitution	and	its	impact	
on	gender	equality,	Brussels,	European	Parliament,	2014,	33.	
42	M.	WIJERS,	“Criminal,	victim,	social	evil	or	working	girl:	legal	approaches	to	prostitution	and	their	
impact	on	sex	workers”,	Trabajador@s	Del	Sexo,	Derechos,	Migraciones	y	Trafico	En	El	Siglo	Xxi,	Madrid,	
Ediciones	bellaterra,	2004,	2.	
43	M.R.	DECKER	et	al,	“Human	rights	violations	against	sex	workers:	burden	and	effect	on	HIV”,	The	Lancet	
2015,	193.	
44	E.	SCHULZE,	S.I.	NOVO	CANTO,	P.	MASON,	M.	SKALIN,	Sexual	exploitation	and	prostitution	and	its	impact	
on	gender	equality,	Brussels,	European	Parliament,	2014,	41-43.	
45	E.	CORRIGAN	en	M.	DONOHOE,	“Regulatory	Approaches	to	Prostitution:	Comparing	Sweden,	Denmark,	
and	Nevada,	USA”,	http://phsj.org/womens-health/,	3.	
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beroepen	 niet	 zouden	 gelden.46	De	 aanhangers	 van	 deze	 stroming	 willen	 enerzijds	

beletten	dat	de	seksindustrie	zich	verschuift	naar	de	clandestiniteit	en	anderzijds	ervoor	

zorgen	 dat	 sekswerkers	 naar	 eigen	 wens	 en	 zonder	 enige	 belemmeringen	 hun	

professionele	activiteiten	kunnen	uitoefenen.47		

	

Alhoewel	 binnen	 deze	 stroming	 aangenomen	 wordt	 dat	 sekswerkers	 via	 het	

decriminaliseren	van	sekswerk	een	betere	toegang	hebben	tot	gezondheidsdiensten	en	

minder	met	discriminatie	geconfronteerd	worden,	hebben	voorbeelden	toch	aangetoond	

dat	er	ook	bij	deze	vorm	van	sekswerkbeleid	meldingen	bestaan	van	geweld	en	er	toch	

sekswerkers	zijn	die	uitgesloten	worden	van	de	hulp-	en	dienstverlening.48		

	

Recent	heeft	er	zich	binnen	de	decriminaliserende	strekking	een	zijtak	ontwikkeld	die	

de	 laatste	 jaren	 aan	 een	 opmars	 begonnen	 is	 en	 haar	 positie	 langzaam	 maar	 zeker	

verstevigt,	namelijk	harm	reduction.	Net	zoals	haar	bredere	moederstroming	stelt	zij	dat	

het	verkeerd	is	sekswerk	te	sanctioneren	en	vindt	ze	dat	sekswerkers	dienen	te	vallen	

onder	de	 bestaande	 sociale	wetgeving,	 geldig	 voor	 andere	professionele	 activiteiten.49	

Het	 verschil	met	 de	 decriminaliseringsstroming	 is	 echter	 dat	 zij	 de	 focus	 niet	 zo	 zeer	

plaatst	op	het	wetgevend	kader,	maar	zich	voornamelijk	bezig	houdt	met	de	praktische	

aspecten:	 zij	 wil	 de	 schade	waarmee	 sekswerkers	 geconfronteerd	 kunnen	worden	 zo	

veel	 mogelijk	 beperken	 zodat	 zij	 in	 de	 beste	 omstandigheden	 hun	 job	 kunnen	

uitoefenen.50	Aangezien	 wettelijke	 hervormingen	 voor	 harm	 reduction	 van	 secundair	

belang	 zijn,	 betekent	dit	 dat	 schadebeperking	 eveneens	 kan	 toegepast	worden	binnen	

een	prohibitionistisch,	abolitionistisch	of	legaliserend	beleid.	Dit	is	in	de	praktijk	zelfs	al	

in	 verschillende	 landen	 ook	 effectief	 het	 geval.51	Niettegenstaande	 het	 feit	 dat	 harm	

reduction	 zich	 dus	 genesteld	 heeft	 binnen	de	 decriminaliserende	 stroming,	 dient	 toch	

																																																								
46	E.	MOSSMAN,	International	Approaches	to	Decriminalising	or	Legalising	Prostitution,	New	Zealand,	
Crime	and	Justice,	Justice	Research	Centre,	for	the	Ministry	of	Justice,	Victoria	University	of	Wellington,	
2007,	6.	
47	L.	BARNETT	en	L.	CASAVANT,	Prostitution:	A	Review	of	Legislation	in	Selected	Countries,	Ottawa,	CA,	
Library	of	Parliament,	2011,	6.		
48	M.R.	DECKER	et	al,	“Human	rights	violations	against	sex	workers:	burden	and	effect	on	HIV”,	The	Lancet	
2015,	193.	
49	M.L.	REKART,	“Sex-work	harm	reduction”,	The	Lancet	2005,	2129.	
50	E.	GOODE,	Drugs	in	American	Society,	New	York,	McGraw-Hill	Education,	2014,	454.	
51	L.	KELLY,	M.	COY	en	R.	DAVENPORT,	Shifting	Sands	:	A	Comparison	of	Prostitution	Regimes	Across	Nine	
Countries,	Child	&	Woman	Abuse	Studies	Unit	(CWASU),	London,	London	Metropolitan	University,	2009,	
43.	
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benadrukt	te	worden	dat	het	categoriseren	van	harm	reduction	binnen	een	welbepaalde	

benadering	niet	aangewezen	is.		

	

2.1.2.	Een	demarche	tot	het	uitrafelen	van	harm	reduction	

Ontstaan	en	ideologie	

Alhoewel	 harm	 reduction	 in	 deze	 studie	 betrekking	 heeft	 op	 prostitutie,	 is	 het	

interessant	te	vermelden	dat	zij	haar	pijlen	aanvankelijk	absoluut	nog	niet	richtte	op	het	

domein	 van	 het	 sekswerk.	 De	 eerste	 harm	 reduction	 initiatieven	 zijn	 immers	midden	

jaren	 ’80	 in	 enkele	 westerse	 landen	 ontstaan	 in	 het	 kader	 van	 problematisch	

druggebruik	en	de	bijhorende	HIV-problematiek.52	Met	het	oog	op	het	optimaliseren	van	

de	 volksgezondheid	 was	 het	 belangrijk	 de	 schade	 (zoals	 het	 risico	 op	 HIV)	 waarmee	

druggebruikende	 personen	 door	 hun	 verslaving	 geconfronteerd	 worden,	 te	

minimaliseren.	 Aangezien	 drugverslaafden	 volledig	 laten	 stoppen	 met	 drugs	 in	 het	

verleden	 een	 zeer	 tijdrovende	 en	 moeilijke	 opdracht	 bleek	 te	 zijn	 en	 vaak	 op	 niets	

uitdraaide,	begonnen	de	medische	diensten	druggebruikers	te	voorzien	van	pijnstillers	

en	 propere	 injectienaalden. 53 	Deze	 initiatieven	 leidden	 al	 snel	 tot	 veelbelovende	

resultaten.	Zo	werd	onder	meer	een	significante	daling	in	het	aantal	besmettingen	met	

HIV	waargenomen.	54		

Dit	succes	heeft	ervoor	gezorgd	dat	men	vanaf	de	 jaren	 ‘90	schadebeperking	ook	gaan	

toepassen	is	op	andere	domeinen,	waaronder	het	sekswerk.55	Wel	bleef	harm	reduction	

naar	 sekswerkers	 toe	 in	 het	 begin	 een	 duidelijke	 link	 behouden	 met	 drugs	 door	

hoofdzakelijk	de	focus	te	plaatsen	op	druggebruikende	sekswerkers	met	als	gevolg	dat	

zij	die	geen	middelen	gebruikten	geen	recht	hadden	op	schadebeperkingsinitiatieven	en	

grotendeels	genegeerd	werden.56	Na	enkele	geslaagde	pogingen,	kwam	het	besef	dat	ook	

hulp	 aan	 niet	 gebruikende	 sekswerkers	 welkom	 was	 en	 begon	 men	 stilaan	 harm	

reduction	 toepasbaar	 te	 achten	 op	de	 gehele	 populatie	 van	 sekswerkers.	Net	 zoals	 bij	

harm	 reduction	 naar	 druggebruikers	 toe,	 was	 het	 niet	 de	 bedoeling	 sekswerkers	 te	

																																																								
52	L.	CUSICK,	“Widening	the	harm	reduction	agenda:	From	drug	use	to	sex	work”,	International	Journal	of	
Drug	Policy	2006,	3.	
53	T.	WINDELINCKX,	Dossier	Harm	Reduction,	Brussel,	VAD,	2014,	7.	
54	N.	HUNT	et	al,	A	review	of	the	evidence-base	for	harm	reduction	approaches	to	drug	use,	Londen,	Forward	
Thinking	on	Drugs,	2003,	http://www.forward-thinking-on-drugs.org/review2-print.htm,	3.		
55	R.	JEAN,	“L’approche	de	réduction	des	méfaits	appliquée	à	la	prostitution:	un	problème	conceptuel?”,	in	
F.	CLEMENT	et	al.,	Perspectives	Etudiantes	Feministes	2010,	226.	
56	L.	CUSICK,	“Widening	the	harm	reduction	agenda:	From	drug	use	to	sex	work”,	International	Journal	of	
Drug	Policy	2006,	3.	
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dwingen	zich	te	onthouden	van	het	sekswerk,	maar	wou	men	hen	vooral	weerbaarder	

maken	 tegen	 potentiële	 gevaren.57	In	 het	 begin	 werd	 dit	 evenwel	 beperkt	 tot	 het	

bestrijden	van	‘harms’	met	betrekking	tot	de	fysieke	gezondheid	zoals	HIV	en	seksueel	

overdraagbare	infecties	(SOI’s).58	

	

Vanaf	de	eeuwwisseling	begon	de	harm	reduction	strekking	pas	echt	door	te	breken	en	

richtte	ze	haar	pijlen	voortaan	ook	op	andere	‘harms’.	Ze	kreeg	steeds	meer	en	meer	lof	

toegewezen	door	zowel	academici	die	zich	bezighouden	met	onderzoek	naar	sekswerk	

als	agogen	uit	het	werkveld	voor	de	frissie	en	innovatieve	ideeën	die	zij	introduceerde.	

Deze	kunnen	samengevat	worden	aan	de	hand	van	enkele	basisprincipes.59		

Allereerst	 stelt	 harm	 reduction	 dat	 sekswerkers	 bij	 de	 uitoefening	 van	 hun	 job	

geconfronteerd	 kunnen	 worden	 met	 schade.60	Het	 is	 echter	 van	 uitermate	 belang	 te	

vermelden	 dat	 hiermee	 niet	 bedoeld	wordt	 dat	 het	 beoefenen	 van	 sekswerk	 inherent	

schadelijk	 zou	 zijn,	 maar	 wel	 dat	 het	 risico’s	 op	 toekomstige	 schade	 introduceert	 of	

versterkt. 61 	Het	 risicogehalte	 van	 sekswerk	 interfereert	 daarenboven	 met	 de	

kwetsbaarheid	 van	 de	 betrokken	 sekswerker. 62 	Onderzoeken	 hebben	 immers	

uitgewezen	dat	sommige	sekswerkers,	omwille	van	het	feit	dat	zij	bepaalde	kenmerken	

bezitten	 (zoals	 mentale	 ziekte,	 geschiedenis	 van	 seksueel	 misbruik,	 gevoel	 van	

deprivatie,	enz.),	vatbaarder	zouden	zijn	voor	de	risico’s	die	met	het	sekswerk	gepaard	

gaan.63	De	 opdracht	 die	 deze	 schadebeperkende	 strekking	 zich	 dan	 ook	 stelt	 is	 de	

bestaande	kwetsbaarheid	onder	de	gehele	populatie	van	sekswerkers	te	verminderen	en	

ervoor	te	zorgen	dat	het	sekswerk	zo	weinig	mogelijk	schade	aanricht.64	

Daarnaast	 definieert	 harm	 reduction	 zichzelf	 als	 een	 strekking	 die	 het	 welzijn	 van	

sekswerkers	 centraal	 zet.	 Zo	 meent	 zij	 in	 de	 eerste	 plaats	 te	 denken	 aan	 wat	

																																																								
57	M.L.	REKART,	“Sex-work	harm	reduction”,	The	Lancet	2005,	2123.	
58	R.	JEAN,	“L’approche	de	réduction	des	méfaits	appliquée	à	la	prostitution:	un	problème	conceptuel?”,	in	
F.	CLEMENT	et	al.,	Perspectives	Etudiantes	Feministes	2010,	226.	
59	S.	JANA,	W.	ROJANAPITHAYAKORN	en	R.	STEEN,	“Harm	reduction	for	sex	work”,	The	Lancet	2006,	814.	
60	L.	CUSICK,	“Widening	the	harm	reduction	agenda:	From	drug	use	to	sex	work”,	International	Journal	of	
Drug	Policy	2006,	7.	
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http://www.ihra.net/files/2010/05/13/WottonWarsaw2007.pdf,	1-3.	
62	M.L.	REKART,	“Sex-work	harm	reduction”,	The	Lancet	2005,	2130.	
63	L.	CUSICK,	“Widening	the	harm	reduction	agenda:	From	drug	use	to	sex	work”,	International	Journal	of	
Drug	Policy	2006,	3.	
64	Ibid.,	7.	
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sekswerkers	 zelf	 willen	 en	 beweert	 ze	 alleen	 maar	 te	 ageren	 in	 het	 bestwil	 van	 de	

lichaamsverkopende	populatie.65	

Tot	slot	willen	de	aanhangers	van	harm	reduction	prostitué(e)s	nauwer	betrekken	bij	de	

bepaling	 van	 het	 beleid,	 om	 te	 vermijden	 dat	 zij	 in	 de	 kou	 blijven	 staan	 en	 er	

beslissingen	die	hen	aanbelangen	over	hun	hoofden	heen	worden	genomen.66		

	

Het	mikpunt	van	de	harm	reduction	benadering	

Dat	 harm	 reduction	 dus	 aandacht	 heeft	 voor	 sekswerkers	 en	 hun	 welzijn	 en	 dat	 de	

schade	verbonden	aan	 sekswerk	haar	mikpunt	uitmaakt,	 is	 inmiddels	duidelijk.	Het	 is	

echter	 ook	 belangrijk	 inzicht	 te	 verwerven	 in	 de	 risico’s	 die	 volgens	 harm	 reduction	

aanhangers	aanleiding	geven	tot	schade	en	de	wijze	waarop	deze	zich	manifesteren.		

	

Risico	op	seksueel	overdraagbare	infecties	(SOI’s)	 

Onderzoeken	hebben	uitgewezen	dat	sekswerkers	niet	altijd	veilig	vrijen	en	meestal	een	

relatief	 hoog	 aantal	 sekspartners	 hebben,	 waardoor	 zij	 een	 groot	 risico	 lopen	 op	

besmetting	 met	 SOI’s.67	Een	 mogelijke	 verklaring	 voor	 het	 achterwege	 laten	 van	 het	

voorbehoedsmiddel,	 is	 dat	 sekswerkers	 soms	meer	 betaald	worden	 door	 hun	 klanten	

wanneer	 zij	 toestemmen	 met	 hun	 wens	 onveilige	 seks	 te	 hebben. 68 	Een	 andere	

mogelijkheid	is	dat	de	sekswerker	door	zijn/haar	pooier	of	klant,	al	dan	niet	met	fysiek	

geweld,	 gedwongen	 wordt	 tot	 het	 hebben	 van	 onveilige	 seks.69	Daarnaast	 werd	 ook	

aangetoond	 dat	 sommige	 sekswerkers	 bewust	 geen	 anticonceptiva	 gebruiken	 bij	

klanten	die	hen	geregeld	bezoeken,	omdat	zij	hen	enigszins	vertrouwen.70	

De	 beste	 bescherming	 tegen	 SOI’s	 blijft	 natuurlijk	 het	 condoom.	 Alhoewel	 het	

condoomgebruik	 de	 laatste	 jaren	 gestegen	 is	 en	 de	 seksindustrie	 goed	 vertrouwd	 is	

geraakt	met	 ‘safe	 sex	methods’	 (dit	mede	 door	 de	 veelvuldige	melding	 van	HIV	 in	 de	

media)71,	 blijkt	 dat	 er	 toch	 nog	 veel	 sekswerkers	 aanvaarden	 seks	 te	 hebben	 zonder	

voorbehoedsmiddel,	en	dit	om	bovenstaande	redenen.		
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Niettegenstaande	 het	 feit	 dat	 onderzoeken	 duidelijk	 hebben	 aangetoond	 dat	

sekswerkers	 een	 verhoogd	 risico	 op	 geslachtsziektes	 bezitten,	 is	 het	 verkeerd	 hen	 te	

aanschouwen	 als	 dé	 verspreiders	 van	 HIV	 en	 SOI’s	 in	 de	 samenleving,72	vermits	 deze	

diffuus	voorkomen	in	de	gehele	populatie	en	zich	niet	louter	beperken	tot	sekswerkers	

alleen.73	

 

Risico	op	fysiek,	verbaal	en	institutioneel	geweld	 

Meerdere	 studies	 hebben	 in	 het	 verleden	 aandacht	 besteed	 aan	 geweld	 waaraan	

prostitué(e)s	blootgesteld	kunnen	worden	en	hebben	aangetoond	dat	zeker	50%	van	de	

sekswerkers	slachtoffer	wordt	van	geweld.74	Wel	dient	vermeld	te	worden	dat	de	term	

‘geweld’	 in	 dit	 verband	 breed	 begrepen	 moet	 worden	 en	 niet	 enkel	 fysieke	 agressie	

omvat,	maar	ook	beledigend	taalgebruik,	discriminatie,	sociale	marginalisatie,	financiële	

exploitatie,	enzovoort.75	Niet	alleen	klanten	of	pooiers	oefenen	deze	vormen	van	geweld	

uit	 op	 sekswerkers,	 maar	 ook	 instituties	 zoals	 de	 politie,	 justitie	 en	 de	

hulpverleningssector	 blijken	 zich	 er	 al	 meerdere	 malen	 aan	 bezondigd	 te	 hebben.76	

Desalniettemin	bestaat	er	een	lage	aangiftebereidheid.	De	meest	voorkomende	redenen	

hiervoor	blijken	schaamte,	onwetendheid	en	angst	voor	politiegeweld	te	zijn.77					

	

Risico	op	stigmatisering	

Uit	 wetenschappelijke	 literatuur	 blijkt	 dat	 sekswerkers	 vaak	 geconfronteerd	 worden	

met	 allerlei	 vooroordelen	 en	 een	 negatief	 imago.	 Om	 moeten	 gaan	 met	 deze	

stigmatisering	kan	ertoe	leiden	dat	het	leven	van	sekswerkers	bemoeilijkt	wordt.78	

Wanneer	men	het	over	stigma	heeft,	dient	de	naam	Erving	Goffman	vermeld	te	worden.	

Deze	 onderzoeker	 publiceerde	 immers	 in	 1963	 zijn	 theorie	 over	 sociaal	 stigma	 en	

identiteitsmanagement,	die	tot	op	de	dag	van	vandaag	nog	steeds	een	gevestigde	waarde	
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is	 binnen	 de	 criminologische	 wetenschappen. 79 	Volgens	 Goffman	 bezitten	 alle	

individuen	een	actuele	en	virtuele	 sociale	 identiteit.	De	actuele	sociale	 identiteit	omvat	

de	karakteristieken	die	het	individu	werkelijk	bezit,	terwijl	de	virtuele	sociale	identiteit	

slaat	op	de	kenmerken	die	de	maatschappij	volgens	haar	normen	en	waarden	toeschrijft	

aan	 het	 individu.	 Goffman	 omschrijft	 stigma	 als	 de	 eigenschap	 of	 het	 gedrag	 van	 de	

actuele	 sociale	 identiteit	 die	 afwijkt	 van	 de	 virtuele	 sociale	 identiteit	 en	 beschouwd	

wordt	 door	 de	maatschappij	 als	 enigszins	 ‘slecht’	 en	 niet	 behorend	 tot	 de	 heersende	

waarden-	en	normencultuur.80	In	de	context	van	het	sekswerk	is	het	seksueel	aanbieden	

van	 het	 menselijk	 lichaam	 tegen	 vergoeding	 het	 gedrag	 dat	 door	 de	 maatschappij	

afgekeurd	wordt.	Het	verkopen	van	seks	wordt	door	sommigen	gezien	als	iets	dermate	

immoreel	 waartoe	 enkel	 pathologische	 of	 deviante	 personen	 in	 staat	 zouden	 zijn.81	

Zonder	 rekening	 te	 houden	met	 de	 individualiteit	 van	 elke	 sekswerker	 wordt	 er	 een	

stereotiep	beeld	over	hen	gecreëerd:	marginaal,	dom,	arm,	drug-	en/of	alcoholverslaafd,	

zelfdestructief,	antisociaal,	…	zijn	slechts	enkele	voorbeelden	van	kwellende	termen	die	

zij	 toegeschreven	 krijgen.82	Het	 mag	 bijgevolg	 dan	 ook	 niet	 verbazen	 dat	 sommige	

sekswerkers	 verkiezen	 hun	 bezigheden	 te	 verbergen.	 Echter,	 het	 verstoppen	 van	 de	

prostitutieactiviteiten	blijkt	zeer	vermoeiend	en	belastend	te	zijn.83	Sekswerkers	dienen	

voortdurend	 op	 te	 passen	met	wat	 ze	 vertellen,	 alibi’s	 te	 creëren	 voor	 de	momenten	

waarop	zij	actief	zijn	in	de	seksbusiness,	excuses	te	verzinnen	voor	de	inkomsten	die	via	

het	 sekswerk	 verkregen	 worden,	 enzovoort.84	Dit	 alles	 neemt	 veel	 tijd	 in	 beslag	 en	

plaatst	een	grote	druk	op	hun	schouders.	Daarnaast	kan	het	verborgen	houden	van	de	

prostitutie	 tevens	 een	negatieve	 invloed	uitoefenen	 op	 hun	 toekomstige	 professionele	

carrière,	vermits	de	gewerkte	periode	 in	de	seksindustrie	niet	op	het	curriculum	vitae	
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kan	 geplaatst	 worden	 en	 werkgevers	 hierdoor	 kunnen	 denken	 dat	 het	 hen	 aan	

werkervaring	ontbreekt.85		

		

Risico	op	drug-	en/of	alcoholgebruik	

Drugs	 en	 alcohol	 worden	 vaak	 geassocieerd	 met	 sekswerk.86	Met	 het	 risico	 op	 drug-	

en/of	 alcoholgebruik	 wil	 niet	 bedoeld	 worden	 dat	 elke	 sekswerker	 drugs	 neemt	 en	

alcohol	 drinkt,	maar	wel	 dat	 zij	 er	 frequenter	mee	 in	 contact	 komen	 en	 bijgevolg	 het	

gevaar	lopen	ervan	afhankelijk	te	worden.			

Studies	 hebben	 uitgewezen	 dat	 sommige	 prostitué(e)s	 deze	 verslavende	 middelen	

beginnen	te	gebruiken	eenmaal	in	het	prostitutiemilieu	terechtgekomen	om	in	de	‘mood’	

te	 komen	 vooraleer	 aan	 de	 seksuele	 daad	 te	 beginnen	 of	 met	 de	 stress	 te	 kunnen	

omgaan.87	Het	 kan	 daarnaast	 ook	 voorvallen	 dat	 de	 klant	 de	 sekswerker	 ertoe	 aanzet	

mee	 drugs	 en/of	 alcohol	 te	 consumeren.88	Voor	 anderen	 is	 een	 drugsverslaving	 dan	

weer	één	van	de	redenen	om	zich	te	prostitueren.89		

De	 aanwezigheid	 van	 drugs	 en	 alcohol	 binnen	 de	 seksindustrie	 is	 niet	 zonder	 gevaar,	

vermits	 onderzoeken	 hebben	 aangetoond	 dat	 het	 gebruik	 van	 deze	 verslavende	

middelen	 onlosmakelijk	 verbonden	 is	 met	 andere	 risico’s	 zoals	 geweld,	 misbruik,	

onveilige	seks	en	HIV-infectie.90	

	

Risico	op	moeilijkheden	binnen	de	privé-relaties	 	

Uit	reeds	gevoerd	onderzoek	blijkt	dat	sekswerkers	het	zeer	moeilijk	vinden	een	relatie	

op	te	bouwen	en	te	onderhouden	omwille	van	de	job	die	zij	uitoefenen.91	Dit	is	enigszins	

te	verstaan,	aangezien	zij	intiem	dienen	te	zijn	met	personen	waarvoor	zij	niets	voelen,	

wetende	 dat	 hun	 geliefde	 thuis	 op	 hen	 zit	 te	 wachten.	 Sekswerkers	 zouden	 hun	

gevoelens	 moeten	 kunnen	 uitzetten	 wanneer	 zij	 eenmaal	 actief	 zijn,	 maar	 dit	 blijkt	
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echter	makkelijker	gezegd	dan	gedaan.92	Ook	voor	vele	partners	is	sekswerk	iets	dat	‘not	

done’	 is,	monogamie	 is	 immers	 in	 onze	westerse	maatschappij	 de	 dominante	 visie	 en	

velen	kunnen	het	dan	ook	niet	vinden	met	het	idee	dat	hun	partner	de	lakens	zou	delen	

met	meerdere	personen.93		

Alhoewel	een	groot	deel	aan	sekswerkers	bewust	kiest	vrijgezel	te	blijven	omdat	het	te	

moeilijk	zou	zijn	het	sekswerk	te	combineren	met	een	relatie94,	zijn	er	ook	prostitué(e)s	

die	 een	 vaste	 partner	 hebben.	 Van	 de	 sekswerkers	 met	 een	 relatie	 verkiest	 het	

merendeel	eerlijk	te	zijn	over	de	 lichaamsverkoop	tegen	de	partner.95	Toch	zijn	er	ook	

enkele	 prostitué(e)s	 die	 beslissen	 hun	 activiteiten	 verborgen	 te	 houden	 voor	 hun	

geliefde	uit	angst	dat	deze	de	relatie	verbreekt	wanneer	het	sekswerk	aan	het	licht	zou	

komen.	96	Het	combineren	van	sekswerk	met	een	relatie	blijkt	dus	niet	onmogelijk	te	zijn.	

Wel	hebben	sekswerkers	die	zich	 in	zulke	situatie	bevinden,	 reeds	 toegegeven	dat	het	

helemaal	niet	simpel	is.		

	

Harm	reduction	methodieken/strijdmiddelen	

Om	 aan	 al	 deze	 risico’s	 het	 hoofd	 te	 bieden,	 werden	 er	 door	 harm	 reduction	

voorvechters	 een	 aantal	 strijdmiddelen	 bedacht.	 Wel	 dient	 vermeld	 te	 worden	 dat	

oorspronkelijk	harm	reduction	werd	geacht	 toegepast	 te	worden	door	de	sekswerkers	

zelf.	 Aanhangers	 van	 deze	 strekking	 vonden	 dat	 zij	 wel	 ondersteund	 konden	worden	

door	 professionele	 actoren,	 maar	 in	 hoofdzaak	 zelf	 dienden	 in	 te	 staan	 voor	 hun	

bescherming.97 	Echter,	 na	 verloop	 van	 tijd	 werd	 duidelijk	 dat	 sekswerkers	 alleen	

onvoldoende	 weerstand	 kunnen	 bieden	 tegen	 de	 problemen	 waarmee	 zij	

geconfronteerd	 worden,	 vermits	 deze	 betrekking	 kunnen	 hebben	 op	 verschillende	

domeinen	en	dus	de	gehele	samenleving	hierbij	een	cruciale	rol	dient	te	vervullen.98	Dit	

heeft	ertoe	geleid	dat	er	vandaag	de	dag	zowel	aan	harm	reduction	gedaan	wordt	door	
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de	 hulp-	 en	 dienstverlening	 (georganiseerd	 door	 de	 bredere	 samenleving)	 als	 door	

sekswerkers	zelf.99		

	

De	 schadebeperkingsmethodieken	 die	 door	 de	 medische	 diensten	 en	 hulp-	 en	

dienstverlening	ingezet	worden	in	de	strijd	tegen	voornoemde	risico’s,	steunen	op	vier	

pijlers:	preventie,	educatie,	empowerment	en	zorg.	

Om	aan	preventie	te	kunnen	doen,	moeten	de	hulpverleningsorganisaties	eerst	en	vooral	

in	 contact	komen	met	 sekswerkers.	Dit	doen	ze	via	outreachwerk,	wat	 inhoudt	dat	 zij	

zowel	online	als	offline	proactief	op	zoek	gaan	naar	sekswerkers,	met	als	doel	zichzelf	

aan	 hen	 kenbaar	 te	 maken.	 Verder	 gaat	 het	 bij	 preventie	 voornamelijk	 om	 het	

informeren	 van	 sekswerkers	 over	 de	 mogelijke	 risico’s	 op	 HIV	 en	 andere	

geslachtsziektes	 en	 hoe	 deze	 te	 vermijden.	 Veel	 toegepaste	 technieken	 zijn	 het	 geven	

van	gratis	voorbehoedsmiddelen	en	het	kosteloos	uitvoeren	van	medische	testen	om	na	

te	gaan	of	één	of	meerdere	ziektes	zich	gemanifesteerd	hebben.100	Daarnaast	worden	er	

ook	veiligheidstips	gegeven,	zoals	het	feit	dat	het	beter	is	pas	een	douche	te	nemen	na	

afwerking	 van	 alle	 klanten	 in	 plaats	 van	 er	 tussen,	 aangezien	 dit	 laatste	 het	 risico	 op	

besmetting	met	een	SOI	verhoogt.101	Alhoewel	het	bij	preventie	in	hoofdzake	gaat	over	

het	 voorkomen	van	HIV	 en	 andere	 ziektes,	wordt	 er	 ook	 raad	voorzien	voor	wanneer	

sekswerkers	geconfronteerd	worden	met	geweld,	drugs,	klanten	die	niet	willen	betalen,	

stress,	relationele,	juridische	en	administratieve	problemen,	enzovoort.102		

	

Het	doel	van	educatie	of	vorming	is	het	bijbrengen	van	een	zekere	kennis	aan	personen	

actief	 in	de	 seksbranche.103	Zo	gaat	men	onder	andere	 sekswerkers	onderrichten	over	

de	 mogelijke	 ziektes	 die	 zij	 kunnen	 oplopen,	 over	 hoe	 een	 gezonde	 levensstijl	 te	

hanteren,	 over	 wat	 zij	 dienen	 te	 doen	 bij	 verwondingen,	 over	 hoe	 de	

werkomstandigheden	verbeterd	kunnen	worden,	enzovoort.104	Net	zoals	preventie	zich	

niet	 beperkt	 tot	 het	 medische,	 gaat	 ook	 educatie	 veel	 breder:	 er	 kunnen	 eveneens	
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opleidingen	 gegeven	 worden	 met	 betrekking	 tot	 het	 leren	 van	 een	 nieuwe	 taal,	 een	

beroepsactiviteit,	 het	 beheren	 van	 geld,	 onderhandelingstechnieken,	 lees-	 en	

schrijfvaardigheden,	 et	 cetera.105	Wil	 men	 echter	 dat	 deze	 educatieprogramma’s	 hun	

doel	 beogen,	 dan	 is	 het	 belangrijk	 dat	 het	materiaal	 waarmee	 gewerkt	wordt	 simpel,	

duidelijk,	niet	vooringenomen	en	cultuurgevoelig	 is.106	Het	 is	namelijk	niet	 zo	dat	elke	

sekswerker	hooggeschoold	is	en	de	heersende	taal	en	cultuur	begrijpt.107		

Een	harm	reduction	methodiek	die	onder	deze	pijler	geplaatst	wordt,	is	peer	education.	

Bij	peer	education	gaan	ervaren	sekswerkers	advies	geven	aan	beginnelingen	over	hoe	

het	sekswerk	het	best	te	organiseren	en	dit	met	het	oog	op	het	vermijden	van	eventuele	

problemen	en	het	zo	comfortabel	mogelijk	te	werk	gaan.	Deze	methode	blijkt	uit	reeds	

gevoerde	 projecten	 zeer	 positieve	 resultaten	 te	 behalen.108	Dit	 onder	 meer	 doordat	

getrainde	sekswerkers	veel	ervaring	en	een	zekere	knowhow	hebben:	ze	weten	wat	het	

is	om	actief	te	zijn	in	de	seksindustrie,	welke	gevaren	er	dreigen	bij	de	uitoefening	van	

de	 job,	 wat	 te	 doen	 om	 SOI’s	 te	 vermijden,	 ….	 Beginnende	 sekswerkers	 kunnen	 zich	

daarenboven	 met	 hen	 associëren,	 aangezien	 zij	 meegemaakt	 hebben	 wat	 zij	 nu	 ook	

doormaken	en	dit	een	zeker	gevoel	van	verbondenheid	kan	creëren.109		

	

Empowerment	heeft	als	doel	de	kwetswaarbaarheid	van	sekswerkers	te	reduceren.110	Bij	

deze	 methodiek	 gaat	 men	 zowel	 de	 vaardigheden	 die	 sekswerkers	 reeds	 bezitten	

trachten	 te	 optimaliseren	 als	 hen	 nieuwe,	 nog	 onbestaande	 vaardigheden	 aanleren.111	

Dit	allemaal	met	de	bedoeling	sekswerkers	sterker	in	hun	schoenen	te	laten	staan,	zodat	

zij	controle	kunnen	uitoefenen	op	hun	leven,	het	gevoel	krijgen	werkelijk	iets	te	kunnen	

betekenen	en	op	kunnen	komen	voor	hun	rechten.112		

Succesvolle	empowerment	programma’s	hebben	reeds	geleid	tot	een	verhoogd	zelfbeeld	

en	 zelfvertrouwen	 bij	 sekswerkers,	 gespecialiseerde	 hulp	 voor	 met	 HIV-besmette	
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sekswerkers,	het	voorzien	van	kosteloze	kinderopvang	voor	alleenstaande	sekswerkers,	

et	cetera.113		

	

Onder	 zorg	 aan	 sekswerkers	 wordt	 verstaan	 de	 toegang	 tot	 medische	 diensten	 en	

(gespecialiseerde)	 hulp-	 en	 dienstverlening	 verzekeren.	 Sekswerkers	 hebben	 immers	

recht	 op	 dezelfde	 kwaliteitsvolle	 zorg	 als	 diegene	 die	 aan	 iedere	 persoon	 in	 de	

samenleving	met	om	het	even	welk	ander	beroep	geboden	wordt.114	Dit	dient	dan	ook	

niet	 beperkt	 te	 worden	 tot	 enkel	 hulp	 bij	 het	 voorkomen	 en	 behandelen	 van	

geslachtsziektes.	 Sekswerkers	 kunnen	 immers	 evengoed	 geconfronteerd	 worden	 met	

problemen	zoals	 stress,	mentale	ziektes,	alcohol-/drugproblemen,	burn-out,	enzovoort	

en	 moeten	 ook	 hierbij	 begeleid	 worden.115 	Vandaar	 dat	 het	 ook	 belangrijk	 is	 dat	

hulpverleners	die	werken	met	sekswerkers	een	goede	kennis	hebben	van	het	volledige	

hulp-	 en	 dienstverleningslandschap	 zodat	 zij	 sekswerkers	 die	 te	 kampen	 krijgen	met	

welbepaalde	 problemen	 gepast	 kunnen	 doorverwijzen	 naar	 gespecialiseerde	

organisaties.116	Verder	is	het	cruciaal	dat	de	hulpverlening	anoniem	en	laagdrempelig	te	

werk	 gaat,	 zo	 niet	 bestaat	 het	 risico	 dat	 sekswerkers	 de	 stap	 naar	 hulp	 niet	 durven	

zetten.117	

	

Naast	 de	 zo	 juist	 geschetste	 prominente	 rol	 die	 de	medische	 diensten	 en	 de	 hulp-	 en	

dienstverlening	momenteel	vervullen	 in	het	voorzien	van	schadebeperking,	mag	zeker	

niet	uit	het	oog	verloren	worden	dat	ook	sekswerkers	aan	harm	reduction	doen.118	Zij	

hebben	 zelf	 op	 basis	 van	 hun	 persoonlijke	 kennis,	 cultuur,	 traditie	 en	 ervaring	

verschillende	 strategieën	 ontwikkeld	 om	 zich	 te	 kunnen	 weren	 tegen	 dreigende	

gevaren.119		

Wanneer	 het	 gaat	 om	 het	 counteren	 van	 fysieke	 gezondheidsrisico’s,	 dan	 is	 de	

voorzorgsmaatregel	 bij	 uitstek	 aan	 een	 vertrouwd	 persoon	 laten	 weten	 waar	 de	
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afspraak	met	de	klant	zal	plaatsvinden.120	Op	die	manier	kan	meteen	worden	ingegrepen	

wanneer	 het	 dreigt	 fout	 te	 lopen.	 Ook	 wanneer	 de	 klant	 naar	 de	 woonst	 van	 de	

sekswerker	zelf	komt,	wordt	meestal	een	vertrouwenspersoon	hierover	ingelicht,	zodat	

deze	 hulp	 kan	 bieden	 wanneer	 de	 klant	 agressief	 wordt	 of	 weigert	 te	 betalen.	 Een	

andere	veiligheidsmaatregel	die	geregeld	door	sekswerkers	blijkt	gehanteerd	te	worden,	

is	het	op	zak	hebben	van	een	pepperspray,	mes	of	ander	wapen	en	het	voorzien	van	een	

vluchtroute	voor	wanneer	er	zich	problemen	zouden	manifesteren.121	

Daarnaast	 kunnen	 sekswerkers	 ook	 een	 rol	 spelen	 in	 het	 voorkomen	 van	 besmetting	

met	 HIV	 en	 SOI’s	 bij	 zowel	 hun	 klanten	 als	 bij	 zichzelf.122	Wanneer	 bijvoorbeeld	 een	

klant	 weigert	 voorbehoedsmiddelen	 te	 gebruiken,	 kunnen	 sekswerkers	 hem/haar	

uitleggen	waarom	het	zo	belangrijk	is	veilig	te	vrijen	en	wat	de	potentiële	gevaren	zijn	

indien	geen	condoom	gebruikt	wordt.123	Door	het	toepassen	van	deze	strategie	krijgt	de	

klant	 inzicht	 in	de	 importantie	van	veilige	seks	en	kan	de	 toekomstige	overdracht	van	

ziektes	 bestreden	 worden.	 124 	Een	 andere	 techniek	 die	 gehanteerd	 wordt	 om	

geslachtsziektes	 te	 vermijden,	 is	 het	 bekijken	 van	 de	 geslachtsdelen	 van	 de	 klant.125	

Sommige	 SOI’s	 manifesteren	 zich	 immers	 duidelijk	 zichtbaar	 door	 bijvoorbeeld	 de	

aanwezigheid	van	een	vieze	geur,	blaasjes,	zweren	en	uitslag	rond	de	penis	of	vagina.126	

Indien	de	sekswerker	deze	elementen	aantreft,	weet	hij/zij	ook	meteen	dat	er	iets	niet	

pluis	is	en	kunnen	de	nodige	maatregelen	genomen	worden.		

	

Ook	om	met	de	meer	psychologische	risico’s,	zoals	stigmatisatie	en	emotionele	druk	om	

te	 kunnen	 gaan	 en	 de	 gevolgen	 hiervan	 op	 lange	 termijn	 te	 beperken,	 hebben	

sekswerkers	harm	reduction	strategieën	bedacht.127		

Allereerst	zijn	er	sekswerkers	die	een	dubbel	leven	leiden.	Net	omdat	vele	personen	met	

een	 afkeurende	 blik	 naar	 de	 commerciële	 seksverkoop	 kijken,	 beslissen	 sommige	
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prostitués	 om	 hun	 leven	 in	 de	 seksindustrie	 verborgen	 te	 houden	 en	 daarnaast	 een	

ander	 ‘mainstream’	 leven	 te	 leiden.	 Op	 deze	 manier	 komt	 niemand	 van	 hun	

seksactiviteiten	 te	 weten	 en	 worden	 zij	 ook	 niet	 geconfronteerd	 met	 het	 stigma	 dat	

heerst	rond	sekswerk.128	Anderen	daarentegen	maken	hun	seksactiviteiten	wel	bekend,	

maar	slechts	aan	een	selectief	aantal	uitgekozen	personen.	Deze	techniek	wordt	ook	wel	

covering	 genoemd. 129 	Sommige	 prostitué(e)s	 kiezen	 ervoor	 om	 enkel	 andere	

sekswerkers	te	informeren,	terwijl	anderen	louter	hun	partner	en/of	familie	inlichten.130	

Opmerkelijk	is	dat	deze	techniek	reeds	in	de	jaren	’60	door	Goffman	werd	besproken	en	

vandaag	de	dag	dus	ook	van	toepassing	blijkt	te	zijn	op	sekswerkers.131		

Een	nog	andere	 techniek	die	Goffman	 in	 zijn	 theorie	over	 stigma	heeft	 voorgesteld	en	

eveneens	 veelvuldig	 gebruikt	 wordt	 door	 sekswerkers,	 is	 identity	 management. 132	

Sekswerkers	gaan	zich	ontdoen	van	de	heersende	negatieve	omschrijving	die	gekoppeld	

wordt	aan	sekswerk	en	creëren	een	nieuwe	constructieve	identiteit.	Zo	hebben	studies	

uitgewezen	dat	sommige	sekswerkers	zich	niet	definiëren	als	‘prostitué(e)’,	maar	eerder	

als	een	 ‘hulpverlener’	die	personen	met	seksuele	dysfuncties	begeleidt.	Door	sekswerk	

te	 beschouwen	 als	 een	 altruïstische	 professie	 wordt	 de	 bestaande	 negatieve	

stereotypering	tegengegaan.133			

Verder	 blijken	 sekswerkers	 ook	 aan	 minimalisatie	 te	 doen:	 het	 sekswerk	 wordt	

voorgesteld	 als	 een	 bezigheid	 waaraan	 men	 slechts	 zeer	 zelden	 deelneemt	 of	 men	

gebruikt	 humor	 om	 de	 lichaamsverkoop	 luchtiger	 voor	 te	 stellen. 134 	Door	 deze	

cognitieve	 strategie	 identificeren	 prostitué(e)s	 zichzelf	 niet	 als	 ‘echte’	 sekswerker	 en	

worden	zij	minder	geconfronteerd	met	het	negatieve	label	dat	aan	sekswerk	gehangen	

wordt.135		

Legitimatie	 is	 eveneens	 een	 veel	 toegepaste	 strategie.	 Sekswerkers	 gaan	 legitimeren	

waarom	 zij	 gerechtigd	 zijn	 de	 job	 van	 sekswerker	 uit	 te	 oefenen.	 Voorbeelden	 die	
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meestal	gegeven	worden	zijn	financiële	noodzaak,	het	moeten	opvoeden	van	kinderen,	

enzovoort.	 Door	 het	 feit	 dat	 zij	 een	 ‘legitieme’	 reden	 hebben	 om	 actief	 te	 zijn	 in	 de	

seksindustrie,	 associëren	 zij	 zichzelf	 niet	met	 het	 stereotype	 beeld	 van	 de	 ‘marginale,	

pathologische,	 deviante	 sekswerker’,	 maar	 zien	 zij	 zichzelf	 eerder	 als	 tijdelijke	

prostitués	die	genoodzaakt	zijn	hun	lichaam	te	verkopen.136	

Nog	een	andere	strategie	is	het	af	en	toe	nemen	van	een	time-out	van	het	sekswerk	om	

te	 vermijden	 er	 afhankelijk	 van	 te	 worden.	 Zo	 hebben	 studies	 aangetoond	 dat	 vele	

sekswerkers	 periodes	 van	 non-activiteit	 kennen	 omdat	 zij	 hun	 hoofd	 wensen	 leeg	 te	

maken	zodat	zij	er	nadien	weer	met	een	frisse	lei	aan	kunnen	beginnen.	Op	deze	manier	

plaatsen	 zij	 eveneens	 limieten	 op	 hun	 rol	 van	 sekswerker,	 wat	 kan	 bijdragen	 tot	 de	

creatie	van	een	positief	zelfbeeld.137		

Tot	 slot	 streven	 sekswerkers	 er	 ook	 naar	 risico’s	 op	 relationele	 problemen	 te	

voorkomen	 door	 te	 trachten	 grenzen	 te	 behouden	 tussen	 het	 werk	 en	 het	 eigen	

romantisch	leven.138	De	creatie	van	deze	genoodzaakte	afstand	gebeurt	onder	meer	via	

het	condoomgebruik:	bij	commerciële	seks	wordt	een	condoom	gebruikt,	bij	privé-seks	

niet.139	Het	achterwege	 laten	van	het	voorbehoedsmiddel	bij	de	eigen	partner	staat	als	

symbool	voor	het	vertrouwen	en	geloof	 in	de	relatie	en	toont	aan	dat	er	sprake	 is	van	

een	grotere	intimiteit.140		

	

Kritiek	op	harm	reduction	

Ondanks	de	‘nobele’	principes	die	harm	reduction	tentoon	spreidt	naar	sekswerkers	toe,	

haar	succes	en	gestage	uitbreiding,	zou	het	verkeerd	zijn	deze	beweging	voor	te	stellen	

als	het	ei	van	Columbus.	Er	werd	namelijk	ook	reeds	meermaals	kritiek	op	haar	geuit.	

	

Afgezonderd	van	kleine	verschillen,	 zoals	het	 geven	van	 condooms	aan	mannen	en	de	

anticonceptiepil	 aan	 vrouwen,	 maakt	 harm	 reduction	 geen	 onderscheid	 tussen	 de	

mannelijke	en	vrouwelijke	groep	van	sekswerkers.141	Sommige	onderzoekers	zijn	echter	
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van	 mening	 dat	 mannen	 en	 vrouwen	 met	 verschillende	 vormen	 van	 schade	

geconfronteerd	 kunnen	 worden	 en	 zij	 vinden	 dan	 ook	 dat	 er	 meer	 interventies	

gecreëerd	 dienen	 te	 worden	 die	 zich	 specifiek	 richten	 tot	 ofwel	 mannelijke	 ofwel	

vrouwelijke	sekswerkers.142		

Een	 andere	 kritiek	 die	 geformuleerd	 werd,	 betreft	 het	 gegeven	 dat	 harm	 reduction	

uitgaat	 van	 een	uniform	 schadebegrip	 zonder	 exact	 aan	 te	 geven	wat	 hier	 juist	 onder	

verstaan	 moet	 worden.	 Echter,	 schade	 en	 verlies	 kunnen	 zeer	 verschillende	

betekenissen	hebben	en	elke	sekswerker	kan	onder	schade	iets	anders	verstaan.143		

Alhoewel	 harm	 reduction	 veel	 aandacht	 besteedt	 aan	 sekswerkers	 en	 hun	 agency	 en	

haar	 filosofie	het	bestwil	van	de	gehele	 lichaamsverkopende	populatie	nastreeft,	krijgt	

ze	mogelijks	te	maken	met	een	moraliserende	houding:	ze	gaat	er	te	snel	vanuit	dat	alle	

sekswerkers	vroeg	of	 laat	te	maken	zullen	krijgen	met	schade,	terwijl	een	zeker	aantal	

onder	 hen	 reeds	 aangegeven	 heeft	 nog	 nooit	 problemen	 te	 hebben	 ondervonden	

doorheen	hun	carrière	in	de	seksbranche.144		

Vervolgens	 hebben	 studies	 ook	 aangetoond	 dat	 sommige	 harm	 reduction	 initiatieven	

ironisch	genoeg	het	omgekeerde	effect	bewerkstelligen,	namelijk	schade	veroorzaken	in	

plaats	 van	 bestrijden.145	Zo	 haalden	 Scott	 et	 al	 aan	 dat	 wetgeving	 ingevoerd	 om	 de	

sekswerker	te	beschermen	net	aanleiding	kan	geven	tot	meer	geweld	ten	aanzien	van	de	

prostitué(e)s.	146	In	Hongarije	bijvoorbeeld	heeft	men	bepaalde	tolerantiezones	ingericht	

waarbinnen	 prostitué(e)s	 hun	 beroep	 zogezegd	 veilig	 en	 legaal	 kunnen	 uitoefenen.	

Echter,	deze	zones	zijn	niet	altijd	even	duidelijk	afgebakend,	wat	reeds	geleid	heeft	tot	

misbruik	van	sekswerkers	door	politie	en	zelfs	onwillekeurige	arrestaties.147	

Tot	 slot	 kenmerkt	 de	 harm	 reduction	 strekking	 zich	 ook	 door	 een	 ietwat	 utopische	

houding:	ze	gaat	ervan	uit	dat	sekswerkers	schade	ondervinden	en	dit	met	behulp	van	
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de	gehele	maatschappij	kan	worden	tegengegaan.148	Het	 is	echter	meermaals	gebleken	

dat	het	in	de	realiteit	niet	zo	simpel	is.	Wil	men	werkelijk	de	hele	samenleving	activeren	

een	rol	 te	spelen	 in	de	organisatie	van	sekswerk,	dan	dienen	volksgezondheid,	 justitie,	

welzijn,	 asiel	 en	 migratie,	 …	 allemaal	 deel	 te	 nemen	 en	 aan	 dezelfde	 lijn	 te	 trekken,	

vermits	al	deze	thema’s	een	invloed	kunnen	hebben	op	het	leven	van	sekswerkers.	Het	is	

echter	 nog	maar	 de	 vraag	 of	 al	 deze	 domeinen,	 die	 bovendien	 verschillende	 belangen	

nastreven,	het	ooit	volledig	eens	met	elkaar	zullen	zijn.149		

	

Samengevat	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 harm	 reduction	 een	 tweetal	 decennia	 geleden	

toegetreden	 is	 tot	 het	 prostitutiedebat.	 Aangezien	 de	 andere	 traditionele	 stromingen	

sekswerkers	 aanschouwen	 als	 ofwel	 criminelen	 ofwel	 slachtoffers,	 heeft	 de	

schadebeperkingstrekking	zich	ontvouwd	binnen	de	decriminaliserende	visie	die	ervan	

uitgaat	 dat	 prostitué(e)s	 ook	 vrijwillig	 voor	 het	 vak	 kunnen	 kiezen	 en	 daarom	 op	

dezelfde	manier	 dienen	 behandeld	 te	 worden	 als	 beoefenaars	 van	 om	 het	 even	 welk	

ander	beroep.	

Of	 één	 bepaalde	 stroming	 in	 het	 debat	 de	 overhand	 zal	 halen,	 blijft	 nog	 een	 groot	

vraagteken.	 Geen	 enkele	 benadering	 is	 immers	 zonder	 kritiek:	 zowel	 bij	 een	

prohibitionistisch,	als	bij	 een	abolitionistisch,	 legaliserend	en	decriminaliserend	beleid	

kunnen	sekswerkers	schade	oplopen	en	zijn	de	problemen	niet	van	de	baan.	Bovendien	

blijkt	geen	enkele	van	deze	stromingen	het	doel	waarvoor	zij	strijdt	werkelijk	te	behalen	

in	de	praktijk.		

De	 harm	 reduction	 beweging,	 die	 zorgde	 voor	 een	 nieuwe	 frisse	 wind	 doorheen	 het	

prostitutielandschap,	 leek	even	dé	oplossing	te	zijn.	 In	 tegenstelling	tot	de	traditionele	

stromingen	kijkt	deze	benadering	naar	sekswerk	doorheen	een	praktische	bril	en	streeft	

zij	er	in	de	eerste	plaats	naar	de	schade	die	de	sekswerker	mogelijks	ondervindt	bij	de	

uitoefening	van	zijn/haar	activiteiten	zoveel	mogelijk	te	beperken.	Toch	blijkt	ook	harm	

reduction	 niet	 ideaal.	 Net	 zoals	 bij	 de	 andere	 benaderingen	 kunnen	 de	 rechten	 van	

sekswerkers	geschonden	worden	en	is	niet	iedereen	gebaat	bij	de	strijdmiddelen	die	zij	

inzet.		
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Hoofdstuk	2.2.	Mannelijke	sekswerkers:	anders	dan	hun	vrouwelijke	tegenhangers	of	

toch	niet?	

	

In	 dit	 tweede	 hoofdstuk	 wordt	 op	 zoek	 gegaan	 naar	 de	 mannelijke	 sekswerker,	 de	

hoofdrolspeler	van	deze	 scriptie.	Allereerst	 zal	 stilgestaan	worden	bij	 de	discussie	die	

momenteel	woedt	rond	de	exacte	omschrijving	van	de	term	 ‘sekswerk’.	Vervolgens	zal	

bestudeerd	worden	welke	studies	reeds	gevoerd	werden	met	betrekking	tot	mannelijke	

prostitués	 en	 zal	 een	 vergelijking	 gemaakt	worden	met	 het	 bestaande	materiaal	 over	

vrouwenprostitutie.	Tot	slot	zal	nagegaan	worden	of	er	raakvlakken	bestaan	tussen	de	

mannelijke	sekswerker	en	zijn	vrouwelijke	 tegenhanger	of	dat	er	eerder	sprake	 is	van	

een	genderspecificiteit.		

	

2.2.1.	Het	definiëren	van	sekswerk:	een	moeilijk	door	te	hakken	knoop	

Doorheen	 deze	 scriptie	 werd	 de	 term	 ‘sekswerk’	 reeds	 meerdere	 malen	 vernoemd,	

zonder	 echt	 stil	 te	 staan	 bij	 de	 betekenis	 van	 dit	 op	 het	 eerste	 zicht	 eenvoudig	 uit	 te	

leggen	begrip.	Maar	wat	is	sekswerk	nu	eigenlijk?	Een	eerste	korte	zoektocht	doorheen	

de	academische	publicaties	leerde	me	dat	het	definiëren	van	sekswerk	complexer	is	dan	

kan	vermoed	worden.	Wetenschappers	zijn	het	 immers	niet	altijd	eens	over	de	exacte	

omschrijving	van	de	 term	 ‘sekswerk’	en	blijken	verschillende	definities	 te	hanteren.150	

Volgens	Weitzer	dook	het	begrip	voor	het	eerst	op	in	de	jaren	’80.	Door	het	invoeren	van	

de	 term	 ‘sekswerk’	 wou	men	 de	 nadruk	 leggen	 op	 het	 feit	 dat	 het	 om	 een	 vorm	 van	

werken	gaat	en	niet	om	afwijkend	gedrag,	 iets	wat	nogal	vaak	geassocieerd	werd	met	

het	begrip	 ‘prostitutie’.151	De	bedoeling	was	dus	om	de	 term	 ‘prostitutie’	 te	vervangen	

door	‘sekswerk’,	maar	niet	alle	wetenschappers	waren	het	hiermee	eens,	vermits	beide	

woorden	volgens	hen	niet	dezelfde	 lading	dekken	en	dus	niet	aan	elkaar	gelijk	gesteld	

kunnen	 worden.	 Zo	 dient	 volgens	 Van	 Nunen	 et	 al	 sekswerk	 ruimer	 beschouwd	 te	

worden:	 terwijl	 prostitutie	 volgens	 hen	 slaat	 op	 het	 verlenen	 van	 fysieke	 seksuele	

contacten	 tegen	 geld	 of	 een	 andere	 vergoeding,	 omvat	 sekswerk	naast	 prostitutie	 ook	

diensten	zoals	 telefoonseks,	webcamseks,	pornografie,	paaldansen,	enzovoort.152		Toch	

																																																								
150	A.L.	DAALDER,	Prostitutie	in	Nederland	na	opheffing	van	het	bordeelverbod,	Den	Haag,	Boom	Juridische	
Uitgevers,	2007,	21-22.	
151	R.	WEITZER,	“Prostitution	as	a	form	of	work”,	Sociology	Compass	2007,	144.	
152	K.	VAN	NUNEN,	C.	GRYSEELS	en	G.	VAN	HAL,	Effectonderzoek	naar	preventie	bij	sekswerkers,	
Antwerpen,	Universiteit	Antwerpen,	2012,	17.	
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worden	 de	 termen	 ‘sekswerk’	 en	 ‘prostitutie’	 vandaag	 de	 dag	 nog	 steeds	 vaak	 door	

elkaar	 gebruikt.153	Dit	 alles	 maakt	 dat	 er	 veel	 onduidelijkheid	 heerst	 over	 de	 exacte	

definitie	van	sekswerk.		

Niet	 alleen	 voor	 de	 academische	 wereld	 blijkt	 de	 definiëring	 van	 sekswerk	 een	

discussiepunt	 te	 zijn,	 ook	 politici,	 beleidsmensen,	 burgers	 en	 sekswerkers	 zelf	 geven	

allemaal	 een	 andere	 invulling	 aan	 het	 begrip.154	Sekswerk	 dient	 volgens	 mij	 dan	 ook	

eerder	 beschouwd	 te	 worden	 als	 een	 sociaal	 construct	 dat	 door	 verschillende	

maatschappelijke	actoren	in	onderlinge	interactie	wordt	opgebouwd.		

Om	elke	verwarring	te	vermijden,	heb	ik	gekozen	om	voor	deze	masterproef	de	termen	

sekswerk	en	prostitutie	door	elkaar	te	gebruiken	en	enkel	in	de	enge	betekenis,	namelijk	

het	verlenen	van	fysieke	seksuele	contacten	tegen	geld	of	een	andere	vergoeding.	Wel	moet	

worden	 benadrukt	 dat	 onder	 fysieke	 seksuele	 contacten	 niet	 uitsluitend	

geslachtsgemeenschap	wordt	gerekend,	ook	andere	vormen	van	seks,	waarbij	er	sprake	

is	van	fysiek	seksueel	contact	(zoals	bijvoorbeeld	orale	seks	of	‘handjobs’),	werden	in	de	

definitie	opgenomen.		

	

Daarnaast	 is	 ook	 gebleken	 dat	 academici	 het	 evenmin	 eens	 geraken	 over	 het	 exacte	

onderscheid	 tussen	 de	 diverse	 soorten	 prostitutie.155	Ook	 hier	 diende	 dus	 een	 knoop	

doorgehakt	 te	 worden.	 Na	 enige	 reflectie	 werd	 gekozen	 om	 in	 dit	 onderzoek	 de	

verschillende	 vormen	 van	 sekswerk	 te	 categoriseren	 op	 basis	van	 de	 plaats	 waar	 de	

sekswerkers	hun	diensten	aanbieden.	Er	kan	hierbij	een	onderscheid	gemaakt	worden	

tussen	twee	grote	categorieën,	namelijk	zichtbare	en	niet	zichtbare	prostitutie.		Tot	de	

zichtbare	 vormen	 kunnen	 straatprostitutie,	 raamprostitutie	 en	 bar/clubprostitutie	

gerekend	worden.		 Thuisprostitutie,	 escort	 en	 kept	 boy/girl	 behoren	 dan	weer	 tot	 de	

niet	 zichtbare	 vormen.	Om	 te	 weten	 wat	 juist	 verstaan	 moet	 worden	 onder	 deze	

categorieën	zal	elke	prostitutievorm	kort	omschreven	worden	en	zal	uitgelegd	worden	

wat	 haar	meest	 uitgesproken	 kenmerken	 zijn.	Wel	 dient	 vermeld	 te	worden	 dat	 deze	

omschrijvingen	 slechts	 een	 algemeen	 beeld	 geven	 en	 dat	 niet	 noodzakelijk	 elke	

sekswerker	binnen	een	bepaalde	 categorie	beantwoordt	 aan	al	de	kenmerken	van	die	

categorie.	 Zo	 bestaat	 bijvoorbeeld	 de	 mogelijkheid	 dat	 een	 welbepaalde	 sekswerker	

																																																								
153	Ibid.	
154	J.	BINDMAN	en	J.	DOEZEMA,	Redefining	Prostitution	as	Sex	Work	on	the	International	Agenda,	Londen,	
Anti-Slavery	International,	1997,	http://www.walnet.org/csis/papers/redefining.html.	
155	R.	WEITZER,	“Sociology	of	Sex	Work”,	Annual	Review	of	Sociology	2009,	217.	
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thuishoort	 in	 de	 categorie	 ‘straatprostitué(e)’,	 maar	 meer	 verdient	 dan	 een	 escort,	

terwijl	onderzoeken	hebben	uitgewezen	dat	normaal	gezien	escorts	hogere	 inkomsten	

hebben	 dan	 straatsekswerkers. 156 	Daarnaast	 is	 het	 ook	 mogelijk	 dat	 sekswerkers	

verschillende	prostitutievormen	 combineren	of	 er	 zelf	 nog	niet	 uit	 zijn	hoe	 zichzelf	 te	

definiëren.157	Bij	 het	 voeren	 van	wetenschappelijk	 onderzoek	mogen	 al	 deze	 aspecten	

volgens	 mij	 dan	 ook	 niet	 uit	 het	 oog	 verloren	 worden	 en	 dient	 opgepast	 te	 worden	

wanneer	men	 sekswerkers	 in	 één	 enkele	 categorie	 vastpint,	 vermits	 dit	 de	 resultaten	

van	het	onderzoek	kan	vertekenen.		

		

Zichtbare	prostitutie		

Straatprostitutie		

Straatprostitué(e)s	 gaan	 zelf	 op	 zoek	 naar	 klanten	 op	 straat,	 in	 parken	 of	 op	 andere	

plekken,	 gaande	 van	 kleine	 steegjes,	 verlaten	 gebouwen	 tot	 openbare	 toiletten.158		 De	

seksuele	diensten	kunnen	vervolgens	verleend	worden	op	een	publieke	plaats	of	in	een	

meer	private	omgeving	zoals	bijvoorbeeld	een	rendez-vous	hotel.159	Gemiddeld	hebben	

straatprostitué(e)s	meer	klanten	dan	bijvoorbeeld	escorts,	maar	zij	hebben	doorgaans	

ook	lagere	inkomsten	en	besteden	minder	tijd	aan	elke	klant.160		

		

Raamprostitutie		

Bij	deze	vorm	van	prostitutie	probeert	de	sekswerker	klanten	te	 lokken	vanachter	het	

raam	 van	 een	 publiek	 toegankelijk	 gebouw.	Wanneer	 de	 klant	 toehapt,	 begeeft	 de	

sekswerker	 zich	 naar	 één	 van	 de	 beschikbare	 kamers	 in	 het	 pand.	Raamprostitué(e)s	

huren	op	dag/nachtbasis	een	raam	van	de	eigenaar	van	het	gebouw.	Meestal	hoeven	zij	

enkel	 de	 huur	 te	 betalen	 en	 niets	 van	 hun	 opbrengsten	 af	 te	 staan,	wat	maakt	 dat	 zij	

redelijk	zelfstandig	te	werk	kunnen	gaan.161				

		

																																																								
156	T.	CASTLE,	J.A.	LEE-GONYEA	en	N.E.	GONYEA,	“Laid	to	order:	male	escorts	advertising	on	the	internet”,	
Deviant	Behavior	2009,	327.	
157	R.	WEITZER,	“Sociology	of	Sex	Work”,	Annual	Review	of	Sociology	2009,	222.	
158	M.	WHOWELL,	“Male	sex	work:	Exploring	regulation	in	England	and	Wales”,	Journal	of	Law	and	Society	
2010,	131.	
159	M.	WHOWELL	en	J.	GAFFNEY,	“Male	sex	work	in	the	UK:	forms,	practice	and	policy	implications”,	in	J.	
PHOENIX	(ed.),		Regulating	sex	for	sale.		Prostitution	policy	reform	in	the	UK,	Bristol,	The	Policy	Press,	2009,	
108.	
160	K.	KAYE,	“Sex	and	the	unspoken	in	male	street	prostitution”,	Journal	of	Homosexuality	2007,	43-44.	
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Bar/clubprostitutie		

Wanneer	 sekswerkers	 hun	 klanten	 vinden	 in	 bars	 of	 clubs,	 spreekt	 men	 van	

bar/clubprostitutie.162		Meestal	worden	de	bars/clubs	geleid	door	een	beheerder.		Van	

de	 sekswerkers	 wordt	 verwacht	 dat	 zij	 de	 klanten	 aansporen	 om	 iets	 te	 drinken	 en,	

indien	de	klant	dit	wenst,	 seks	 te	hebben	 in	één	van	de	daartoe	voorziene	kamers.	Bij	

deze	vorm	van	prostitutie	hebben	sekswerkers	weinig	autonomie,	vermits	de	eigenaar	

van	de	bar/club	het	grotendeels	voor	het	zeggen	heeft.163		

		

Niet	zichtbare	prostitutie		

Thuisprostitutie		

Bij	 deze	 prostitutievorm	 worden	 de	 klanten	 enkel	 en	 alleen	 bij	 de	 sekswerker	 thuis	

ontvangen.	Thuisprostitué(e)s	kunnen	vaak	beroep	doen	op	een	vast	klantenbestand	dat	

ze	 via	 advertenties	 hebben	 kunnen	 opbouwen.164	In	 tegenstelling	 tot	 straatsekswerk,	

wordt	er	bij	thuisprostitutie	meestal	uitgebreider	aandacht	en	tijd	besteed	aan	de	klant:	

niet	 alleen	 de	 seksuele	 daad	 is	 van	 belang,	 ook	 intimiteit	 en	 gesprekken	 komen	 aan	

bod.	Hierdoor	 heeft	 de	 thuisprostitué(e)	 doorgaans	 minder	 klanten	 dan	 de	

straatprostitué(e).	165	

	

Escort		

Escorts	plaatsen	advertenties	in	tijdschriften,	kranten	of	op	het	internet.166	Zij	gaan	zelf	

naar	de	klant,	spreken	af	op	een	overeengekomen	plaats	of	ontvangen	de	klant	bij	hen	

thuis.	Sommigen	 werken	 op	 zelfstandige	 basis,	 anderen	 zijn	 verbonden	 aan	 een	

escortbureau,	 dat	 als	 tussenpersoon	 een	 deel	 van	 de	 inkomsten	 opeist. 167 	Bij	

escortdiensten	ligt	de	nadruk	eerder	op	het	gezelschap,	ook	al	horen	seksuele	contacten	

er	 vaak	bij.168	De	prijzen	die	moeten	betaald	worden	 zijn	over	het	 algemeen	hoger	 en	

onderzoek	 heeft	 uitgewezen	 dat	 klanten	 meestal	 ook	 hogere	 verwachtingen	 hebben	
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naar	escorts	toe.169			

	

De	kept-boy/kept-girl		

De	 kept-boy/kept-girl	 is	 een	 sekswerker	 die	 inwoont	 bij	 een	 –	 doorgaans	 oudere	 –	

man/vrouw	 en	 van	 deze	 laatste	 niet	 alleen	 geld,	 maar	 ook	 onderdak,	 een	 auto,	

luxeartikelen,	 enzovoort	krijgt.170	Daarnaast	 is	het	ook	mogelijk	dat	de	kept-boy/kept-

girl	een	eigen	woonplaats	gekregen	heeft	van	zijn/haar	weldoener	en	dus	niet	voltijds	

bij	 hem/haar	 inwoont.		 Toch	 moet	 de	 sekswerker	 in	 ruil	 steeds	 klaarstaan	 voor	

zijn/haar	 ‘gulle	 gever’	wanneer	 die	 om	 zijn/haar	 gezelschap	 of	 seksuele	 betrekkingen	

vraagt.		 Kept-boys/kept-girls	 leiden	 dus	 een	 luxueus	 leven	 en	 hoeven	 hun	 lichaam	

doorgaans	maar	aan	één	enkele	man/vrouw	te	schenken.	Het	nadeel	hier	 is	echter	dat	

zij	zo	ook	volledig	afhankelijk	zijn	van	diens	wensen	en	grillen.171			

	
2.2.2.	Mannelijke	prostitués	binnen	de	academische	wereld:	de	naald	in	de	hooiberg?		

In	 het	 verleden	 is	 er	 op	 wetenschappelijk	 vlak	 al	 zeer	 veel	 inkt	 gevloeid	 over	 het	

prostitutiefenomeen.	Opvallend	hierbij	is	dat	veel	aandacht	uitgegaan	is	naar	vrouwelijk	

sekswerk.	 Zo	werden	onderzoeken	gevoerd	naar	onderwerpen	 zoals	 verspreiding	 van	

HIV	 en	 andere	 SOI’s172,	 geweld	 op	 prostituees173 ,	 de	 relatie	 tussen	 prostitutie	 en	

drugs/alcohol174,	 de	 ervaringen	 van	 prostituees175,	 de	 precursoren	 van	 vrouwelijk	

sekswerk 176 ,	 de	 risico’s	 verbonden	 aan	 vrouwelijk	 sekswerk 177 ,	 uitbuiting 178 	en	

overlast.179	
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Rond	mannenprostitutie	bleef	het	echter	lange	tijd	zeer	stil.180	De	laatste	jaren	is	er	hier	

wel	verandering	 in	gekomen	en	groeide	de	belangstelling	voor	mannen	van	plezier.181	

Aanvankelijk	 hanteerden	 de	 academische	 studies	 een	 discours	waarbij	 de	mannelijke	

sekswerker	 afgeschilderd	werd	 als	 deviant182.	 Recenter	 onderzoek	 daarentegen,	 zoals	

dat	van	Koken	et	al,	is	begonnen	met	het	weerleggen	van	dit	negatieve	beeld.183	Studies	

rond	mannelijk	sekswerk	hebben	vooral	de	focus		gelegd	op	HIV184,	stigma185,	geweld186,	

redenen	om	in	de	prostitutie	te	stappen187,	homoseksualiteit188	en	druggebruik189.	Toch	

blijft	 het	 materiaal	 dat	 beschikbaar	 is	 over	 mannelijke	 prostitués	 een	 naald	 in	 de	

hooiberg	 in	 vergelijking	 met	 hetgeen	 reeds	 over	 vrouwen	 werd	

geschreven. 190 Bovendien	 kunnen	 er	 zich	 vragen	 gesteld	 worden	 bij	 de	

waarheidsgetrouwheid	 van	 deze	 gegevens,	 vermits	 onderzoekers	 in	 het	 verleden	

meermaals	 een	 misstap	 begingen	 door	 de	 resultaten	 van	 onderzoek	 naar	 een	

welbepaalde	 categorie	 van	 mannelijke	 prostitués	 (bijvoorbeeld	 straatsekswerkers)	 te	
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veralgemenen	 naar	 de	 gehele	 populatie.191	Echter,	 mannelijke	 sekswerkers	 allemaal	

over	 dezelfde	 kam	 scheren,	 is	 een	 zware	 fout	 en	 leidt	 onoverkomelijk	 tot	 vertekende	

resultaten.192		

	

Wat	mannelijke	sekswerkers	vinden	van	harm	reduction	en	de	hulpverlening	 is	 in	het	

verleden	 nauwelijks	 aan	 bod	 gekomen.	 Twee	 onderzoeken	 kunnen	 in	 dit	 verband	

vernoemd	 worden,	 namelijk	 de	 studies	 van	 Van	 Nunen	 et	 al	 en	 Van	 San.	 Beide	

onderzoeken	 draaiden	 rond	 hulpverlening	 aan	 sekswerkers	 in	 het	 algemeen.	 Bij	 het	

effectonderzoek	 van	 Van	 Nunen	 et	 al	 was	 het	 aantal	 bevraagde	 mannen	 miniem	 in	

vergelijking	 met	 het	 aantal	 vrouwelijke	 respondenten	 (11	 mannen	 tegenover	 262	

vrouwen)	en	werden	er	geen	genderspecifieke	resultaten	weergegeven,	waardoor	niet	

kon	worden	 nagegaan	 of	 er	 zich	 verschillen	manifesteerden	 tussen	 de	mannelijke	 en	

vrouwelijke	 respondenten. 193 	De	 studie	 van	 Van	 San	 heeft	 meer	 mannen	 kunnen	

betrekken,	maar	spitste	zich	enkel	toe	op	de	Antwerpse	prostitutiescène	en	kan	dus	niet	

veralgemeend	worden	naar	de	Belgische	populatie.194	

Verder	zijn	er	bitter	weinig	onderzoeken	die	een	comparatieve	analyse	gemaakt	hebben	

tussen	 vrouwen-	 en	 mannenprostitutie.	 Uit	 de	 enkele	 bestaande	 studies	 zoals	

bijvoorbeeld	 van	 Weinberg	 et	 al195	en	 Koken	 et	 al196 	blijkt	 dat	 er	 naast	 heel	 wat	

gelijkenissen	ook	belangrijke	verschillen	bestaan	tussen	beide	sekses.		

	

2.2.3.	Mannen	en	vrouwen	van	plezier:	een	onloochenbare	congruentie	enerzijds	

Een	eerste	gelijkenis	die	kan	worden	teruggevonden	tussen	vrouwelijke	en	mannelijke	

sekswerkers	 betreft	 hun	 seksuele	 geaardheid.	 Zowel	 vrouwelijke	 als	 mannelijke	

prostitué(e)s	 kunnen	hetero-,	 bi-	 en	homoseksueel	 zijn.197	Uiteraard	ben	 ik	mij	 er	 van	

																																																								
191	J.	A.	KOKEN,	D.	S.	BIMBI,	J.T.	PARSONS	en	P.N.	HALKITIS,	“The	Experience	of	Stigma	in	the	Lives	of	Male	
Internet	Escorts”,	Journal	of	Psychology	and	Human	Sexuality,	2014,	15.	
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232.	
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bewust	dat	geaardheid	geen	vastomlijnd	begrip	is	en	dat	de	indeling	hetero/homo/bi	te	

statisch	 is.	 Zo	 stelde	 Epstein	 onder	 meer	 dat	 seksuele	 geaardheid	 allesbehalve	 een	

zwart-wit	 aangelegenheid	 is	 en	 dat	 het	 zich	 eerder	 manifesteert	 op	 een	 soort	 van	

continuüm.	Bovendien	kwam	uit	zijn	onderzoek	naar	voor	dat	geaardheid	doorheen	de	

tijd	nog	kan	veranderen	en	dus	eigenlijk	vloeibaar	 is.	198	Vermits	het	niet	de	bedoeling	

was	om	in	het	kader	van	mijn	masterproef	dieper	in	te	gaan	op	deze	thematiek,	beperk	

ik	mij	in	deze	studie	gemakkelijkheidshalve	tot	de	eerste	drie	vernoemde	categorieën.		

Vervolgens	 kan	 gesteld	worden	 dat	 bij	 beide	 seksegroepen	 dezelfde	werkplaatsen	 en	

werkomstandigheden	 voorkomen:	 zowel	 mannen	 als	 vrouwen	 zijn	 actief	 in	 straat-,	

raam-,	bar/club-,	thuisprostitie	en	de	escortsector.	Wel	dient	volledigheidshalve	gesteld	

te	 worden	 dat	 er	 in	 bepaalde	 prostitutievormen	 zoals	 raam-	 en	 barprostitutie	 meer	

vrouwen	dan	mannen	vertegenwoordigd	zijn.199	

Verder	heeft	onderzoek	ook	aangetoond	dat	er	een	enorme	diversiteit	bestaat	bij	zowel	

mannelijke	 als	 vrouwelijke	 prostitué(e)s	 in	 etniciteit,	 opleidingsniveau,	 leeftijd	 en	

sociale	 klasse:	mannelijke	 en	 vrouwelijke	 sekswerkers	 komen	 voor	 in	 alle	 kleuren	 en	

maten,	zijn	zowel	hoog-	als	laaggeschoold	en	rijk	als	arm.200	Zowel	van	de	mannelijke	als	

van	 de	 vrouwelijke	 sekswerker	 bestaat	 dus	 geen	 uniform,	 vastliggend	 profiel	

waarbinnen	elke	seksverkoper	thuishoort.	

Verder	blijken	mannen	dezelfde	redenen	aan	te	halen	als	hun	vrouwelijke	collega’s	om	

te	 verklaren	 waarom	 ze	 begonnen	 zijn	 met	 het	 aanbieden	 van	 seksuele	 diensten.	 De	

meest	 aangehaalde	 motivatie	 bij	 beide	 groepen	 is	 de	 financiële	 winst	 die	 er	 via	 de	

prostitutie	 gegenereerd	 wordt.201	Daarnaast	 zijn	 er	 ook	 mannelijke	 en	 vrouwelijke	

sekswerkers	 die	 wensen	 te	 experimenteren	 met	 hun	 erotische	 verlangens	 of	

gewoonweg	 graag	 vrijen	 en	 daarom	 gekozen	 hebben	 actief	 te	 zijn	 als	 sekswerker.202	

Hiermee	 worden	 meteen	 de	 stereotype	 beelden	 over	 sekswerkers,	 met	 name	 dat	 zij	

enkel	 hun	 lichaam	verkopen	uit	 financiële	 noodzaak	 of	 omdat	 ze	 gedwongen	worden,	

																																																								
198	R.	EPSTEIN	et	al,	“Support	for	a	Fluid-Continuum	Model	of	Sexual	Orientation:	A	Large-Scale	Internet	
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201-206.	
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van	 de	 kaart	 geveegd.203	Alhoewel	 sommige	 mannelijke	 en	 vrouwelijke	 sekswerkers	

toch	beantwoorden	aan	deze	clichés,	mag	dit	dus	zeker	niet	veralgemeend	worden	naar	

de	gehele	populatie.	204		

Ook	 over	 de	 tevredenheid	 met	 het	 sekswerk	 worden	 geen	 excessieve	 verschillen	

teruggevonden	 tussen	 beide	 geslachten.	 Zo	 hebben	 onderzoeken	 uitgewezen	 dat	 er	

zowel	mannen	als	vrouwen	bestaan	die	zeer	tevreden	zijn	met	hun	job	als	sekswerker	

en	er	veel	voldoening	uit	halen.205	De	belangrijkste	voordelen	die	tevreden	prostitué(e)s	

aan	hun	activiteiten	toeschrijven	zijn	de	relatief	hoge	geldopbrengsten206,	de	flexibiliteit	

en	 vrijheid207,	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 positief	 zelfbeeld208	en	 de	 mogelijkheid	 om	

nieuwe	 ervaringen	 op	 te	 doen.209	Toch	 blijken	 er	 ook	mannen	 en	 vrouwen	 te	 zijn	 die	

walgen	van	het	sekswerk	en	zeggen	stante	pede	van	 job	te	veranderen,	moest	de	kans	

zich	 voordoen.210	Nog	 anderen	 nemen	 een	 ambivalente	 houding	 aan	 en	 categoriseren	

het	sekswerk	niet	als	goed,	maar	ook	niet	als	slecht.211		

Tenslotte	mag	zeker	niet	over	het	hoofd	gezien	worden	dat	mannelijke	en	vrouwelijke	

sekswerkers	 bij	 de	 uitoefening	 van	 hun	 activiteiten	 met	 dezelfde	 risico’s	 kunnen	

geconfronteerd	worden.212	Zowel	mannen	 als	 vrouwen	 van	 plezier	 lopen	 gevaar	 voor	

besmetting	 met	 seksueel	 overdraagbare	 ziektes,	 kunnen	 het	 slachtoffer	 worden	 van	

fysiek	 en/of	 verbaal	 geweld,	 ondervinden	mogelijks	moeilijkheden	 binnen	 hun	 privé-

relaties,	hebben	meer	kans	om	in	contact	te	komen	met	alcohol	en	drugs		en	kunnen	met	

stigmatisering	 en	 discriminatie	worden	 geconfronteerd.	Wel	 dient	 vermeld	 te	worden	

dat	 er	 bij	 deze	 risico’s	 een	 verschil	 in	 degradatie	 kan	 optreden	 tussen	mannelijke	 en	

																																																								
203	D.	BOELS,	“The	Challenges	of	Belgian	Prostitution	Markets	as	Legal	Informal	Economies:	An	Empirical	
Look	Behind	the	Scenes	at	the	Oldest	Profession	in	the	World”,	European	Journal	of	Criminal	Policy	and	
Research	2014,	9.	
204	J.	SCOTT,	V.	MINICHIELLO,	R.	MARINO,	G.P.	HARVEY	en	M.	JAMIESON,	“Understanding	the	New	Context	
of	the	Male	Sex	Work	Industry”,	Journal	of	Interpersonal	Violence	2005,	2.	
205	I.	VAN	WESENBEECK,	“Prostitution	Push	and	Pull:	Male	and	Female	Perspectives”,	The	Journal	of	Sex	
Research	2012,	13.	
206	D.	BOELS,	“The	Challenges	of	Belgian	Prostitution	Markets	as	Legal	Informal	Economies:	An	Empirical	
Look	Behind	the	Scenes	at	the	Oldest	Profession	in	the	World”,	European	Journal	of	Criminal	Policy	and	
Research	2014,	7-8.	
207	J.	A.	KOKEN,	D.	S.	BIMBI,	J.T.	PARSONS	en	P.N.	HALKITIS,	“The	Experience	of	Stigma	in	the	Lives	of	Male	
Internet	Escorts”,	Journal	of	Psychology	and	Human	Sexuality	2014,	22.	
208	Ibid.	
209	D.	BOELS,	“The	Challenges	of	Belgian	Prostitution	Markets	as	Legal	Informal	Economies:	An	Empirical	
Look	Behind	the	Scenes	at	the	Oldest	Profession	in	the	World”,	European	Journal	of	Criminal	Policy	and	
Research	2014,	8.	
210	J.	A.	KOKEN,	D.	S.	BIMBI,	J.T.	PARSONS	en	P.N.	HALKITIS,	“The	Experience	of	Stigma	in	the	Lives	of	Male	
Internet	Escorts”,	Journal	of	Psychology	and	Human	Sexuality,	2014,	22.	
211	Ibid.,	23.	
212	M.L.	REKART,	“Sex-work	harm	reduction”,	The	Lancet	2005,	2123.	



	
	

44	

vrouwelijke	sekswerkers.		Zo	halen	Weinberg	et	al	aan	dat	mannelijke	sekswerkers	even	

veel	 risico	 lopen	 bestolen	 te	 worden	 als	 hun	 vrouwelijke	 collega’s,	 maar	 een	 kleiner	

risico	kennen	verkracht	te	worden.213			

	

2.2.4.	Mannen	en	vrouwen	van	plezier:	een	flagrante	incongruentie	anderzijds	

Alhoewel	er	ontegensprekelijk	overeenkomsten	bestaan	tussen	mannen	en	vrouwen	die	

commerciële	seks	uitoefenen,	zijn	er	toch	ook	een	aantal	belangrijke	verschillen	terug	te	

vinden.	

Allereerst	hebben	onderzoeken	aangetoond	dat	mannelijke	sekswerks	meer	onzichtbaar	

te	werk	gaan	dan	vrouwelijke	sekswerkers.214	Men	ziet	mannen	immers	zelden	tippelen	

op	 straat	 of	 op	 een	 hoge	 stoel	 achter	 een	 raam.	 Toch	 betekent	 dit	 geenszins	 dat	

mannenprostitutie	 niet	 zou	 voorkomen,	 integendeel.	 Mannelijke	 prostitués	 bestaan	

uiteraard	 wel,	 maar	 gaan	 eerder	 discreet	 te	 werk,	 zijn	 doorgaans	 minder	 schaars	

gekleed215,	regelen	veel	afspraken	op	het	internet	of	gaan	haast	onopgemerkt	op	tussen	

de	andere	gebruikers	van	publieke	ruimtes.216		

Vervolgens	lijkt	mannenprostitutie	in	onze	samenleving	een	groter	taboe	te	kennen,	ook	

al	 is	 het	 fenomeen	 vermoedelijk	 even	 oud	 als	 vrouwenprostitutie.217	Er	 werd	 lang	

aangenomen	dat	de	mannelijke	bevolking	bij	seksuele	transacties	enkel	de	rol	van	koper	

op	zich	kon	nemen.218	Mannen	dienden	immers	de	masculiniteit	hoog	in	het	vaandel	te	

houden	en	mochten	deze	zeker	niet	in	diskrediet	brengen,	wat	wel	zou	gebeuren	indien	

zij	actief	zouden	zijn	als	sekswerker.219	Van	Gelder	kwam	in	dit	verband	tot	de	conclusie	

dat	mannenprostitutie	op	politiek	vlak	minder	aandacht	kreeg	dan	vrouwelijk	sekswerk,	

omdat	het	stereotype	beeld	van	het	uitgebuite	slachtoffer	dat	gered	moet	worden	uit	de	
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prostitutie	 zogezegd	 niet	 compatibel	 is	met	 de	 ‘stoere’	 genderrol	 die	 de	maatschappij	

toebedeelt	aan	mannen.	220	

Een	ander	verschil	is	dat	er	in	onderzoek	naar	mannenprostitutie	enorm	veel	aandacht	

besteed	wordt	aan	homoseksualiteit	en	de	schade	die	hiermee	gepaard	kan	gaan,	terwijl	

er	hierover	in	studies	naar	vrouwensekswerk	nauwelijks	een	woord	gerept	wordt.	Zo	is	

er	de	studie	van		Shannon	en	Csete	waarin	gesteld	wordt	dat	mannelijke	homoseksuele	

sekswerkers	 meer	 risico	 op	 arrestatie	 en	 vervolging	 lopen	 omwille	 van	 het	 feit	 dat	

homoseksuele	 geslachtsgemeenschap	 in	 vele	 landen	 strafbaar	 is.	221	Vervolgens	 toont	

Vanwesenbeeck	aan	dat	mannelijke	homoseksuele	prostitués	het	moeilijker	hebben	dan	

vrouwelijke	 sekswerkers,	 omdat	 zij	 geconfronteerd	worden	met	 een	 dubbel	 taboe:	 ze	

zijn	 zowel	mannelijk	 sekswerker	als	homoseksueel,	 twee	 zaken	waar	de	maatschappij	

het	relatief	moeilijk	mee	heeft.222	Een	kritiek	hierop	echter	is	dat	deze	onderzoekers	er	

te	snel	vanuit	gaan	dat	elke	mannelijke	homoseksuele	sekswerker	geconfronteerd	wordt	

met	 het	 tweezijdige	 stigma,	 terwijl	 blijkt	 dat	 velen	 onder	 hen	 nooit	 moeilijkheden	

hebben	ondervonden	omwille	van	het	feit	homoseksueel	te	zijn.223	Andere	onderzoekers	

stellen	dan	weer	dat	mannelijke	homo-	en	biseksuele	sekswerkers	 juist	minder	stigma	

ervaren,	 omdat	 sekswerk	 frequenter	 voorkomt	 en	 meer	 aanvaard	 wordt	 binnen	 de	

masculiene	gayscene.224	Ook	op	deze	 stelling	kan	kritiek	geformuleerd	worden,	 omdat	

het	 sekswerk	 op	 deze	 manier	 beschouwd	 wordt	 als	 normatief	 binnen	 de	

homogemeenschap.	 Niet	 elke	 homoseksuele	 man	 is	 immers	 bekend	 met	 de	

seksindustrie	en	heeft	er	al	aan	deelgenomen.	225		

	

Verder	 identificeerde	 Weitzer	 uit	 de	 bestaande	 comparatieve	 studies	 nog	 andere	

verschillen.	Zo	stelt	hij	dat	mannen	eerder	kortstondig	betrokken	zijn	bij	sekswerk,	dat	

zij	de	prostitutiebusiness	regelmatig	verlaten	om	er	dan	een	tijd	later	weer	hun	intrede	

in	te	doen	en	dat	zij	sneller	definitief	uit	het	vak	stappen	dan	vrouwen.	Weitzer	vermeldt	

eveneens	dat	mannen	minder	snel	gedwongen	worden	om	met	sekswerk	te	beginnen	en	
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ook	 minder	 geweld	 van	 klanten	 ervaren.	 Volgens	 hem	 hebben	 mannen	 een	 betere	

controle	over	de	werkomstandigheden	dankzij	hun	grotere	fysieke	kracht.	Hij	voegt	er	

wel	aan	toe	dat	bijkomend	onderzoek	nodig	is	om	deze	bevindingen	te	bevestigen,	net	

omdat	er	zo	weinig	vergelijkende	studies	bestaan.226	

Beyrer	 et	 al	 wijzen	 tenslotte	 op	 een	 hoger	 risico	 op	 HIV	 besmetting	 bij	 mannelijke	

sekswerkers	 en	 geven	 hiervoor	 verschillende	 redenen.	 Allereerst	 hebben	 mannelijke	

prostitués	 volgens	 hen	 doorgaans	 een	 hoog	 aantal	 niet-betalende	 sekspartners.	 Een	

andere	 reden	die	 zij	 aanhalen	 is	 het	 feit	 dat	 het	 virus	 zich	 gemakkelijk	 verspreidt	 via	

anale	geslachtsgemeenschap	en	mannelijke	sekswerkers	hiermee	frequent	in	aanraking	

komen.227	

	

Ook	 al	 werd	 er	 in	 het	 verleden	 nog	 niet	 zoveel	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 groep	 van	

mannelijke	sekswerkers,	 toch	kan	dankzij	de	bestaande	onderzoeken	besloten	worden	

dat	mannenprostitutie	naast	een	onloochenbare	congruentie	met	vrouwelijk	 sekswerk	

een	flagrante	incongruentie	bezit	die	niet	genegeerd	mag	worden.	Mannen	zijn	net	zoals	

vrouwen	 in	 dezelfde	 categorieën	 werkzaam,	 halen	 dezelfde	 redenen	 aan	 om	 in	 het	

prostitutiemilieu	 te	 stappen,	 geven	 dezelfde	 antwoorden	wanneer	 gepeild	wordt	 naar	

hun	 tevredenheid	 over	 het	 sekswerk	 en	worden	met	 dezelfde	 risico’s	 geconfronteerd.	

Toch	zijn	er	ook	verschillen	op	 te	merken.	Zo	gaan	mannen	meer	onzichtbaar	 te	werk	

dan	 vrouwen,	 krijgen	 ze	 te	 kampen	 met	 een	 groter	 taboe	 en	 wordt	 er	 bij	 hen	 meer	

aandacht	 besteed	 aan	 homoseksualiteit.	 Bovendien	 blijken	 zij	 minder	 lang	 in	 de	

seksindustrie	te	vertoeven,	worden	ze	minder	snel	tot	prostitutie	gedwongen	en	zouden	

ze	een	hoger	risico	op	besmetting	met	HIV	hebben.	Het	staat	dus	buiten	kijf	dat	mannen	

van	 plezier	 een	 zekere	 specificiteit	 bezitten	 die	 hen	 onderscheidt	 van	 hun	 feminiene	

collega’s.	Meer	onderzoek	naar	de	specifieke	behoeften	van	mannelijke	sekswerkers	 is	

volgens	mij	onontbeerlijk,	zodat	het	beleid	en	de	hulpverlening	hier	in	de	toekomst	ook	

rekening	mee	kunnen	houden	en	er	op	gepaste	wijze	mee	kunnen	omgaan.	
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Hoofdstuk	2.3.	Harm	reduction	en	mannelijk	sekswerk	in	een	Belgisch	sausje	gegoten	

	

Vermits	 in	deze	studie	onderzocht	wordt	hoe	mannelijke	sekswerkers	harm	reduction	

beleven	in	België,	zal	in	dit	laatste	hoofdstuk	een	blik	geworpen	worden	op	de	Belgische	

context.	Meer	bepaald	zal	nagegaan	worden	op	welke	manier	de	 inhoud	van	de	eerste	

twee	hoofdstukken	toegepast	kan	worden	op	het	Belgisch	grondgebied.		

In	 een	 eerste	 deel	 zal	 bijgevolg	 besproken	 worden	 welke	 visie	 België	 hanteert	 ten	

opzichte	 van	 prostitutie	 en	 welke	 stroming	 zij	 aanhangt,	 in	 welke	 wetgeving	 zich	 dit	

vertaalt	en	hoe	harm	reduction	daarin	gekaderd	wordt.	

Vervolgens	zal	in	het	tweede	deel	getracht	worden	een	beeld	te	geven	van	de	mannelijke	

sekswerkers	in	België.	

	

2.3.1.	De	ongerijmdheid	van	het	Belgische	prostitutiebeleid		

Wanneer	 gekeken	wordt	 naar	 de	 visie,	 de	wetgeving	 en	de	 hulpverlening	 ten	 aanzien	

van	prostitutie	 in	België,	 is	er	een	zekere	discrepantie	 te	bemerken.	Volgens	Van	Loon	

worden	 namelijk	 in	 België	 momenteel	 twee	 verschillende	 discours	 gevoerd:	 het	

slachtofferdiscours	 enerzijds	 en	 het	 sekswerkerdiscours	 anderzijds.	 Het	

slachtofferdiscours	ontstond	 in	België	op	het	einde	van	de	19e	eeuw	en	gaat	ervan	uit	

dat	sekswerkers	slachtoffers	zijn	van	sociale	omstandigheden	waartegen	zij	maar	weinig	

verweer	 hebben.	 Dit	 discours	 had	 lange	 tijd	 de	 overhand,	maar	 kreeg	 vanaf	 de	 jaren	

1980	concurrentie	van	het	sekswerkerdiscours.	Bij	dit	discours	vertrekt	men	vanuit	het	

standpunt	dat	 sekswerkers	ook	vrijwillig	voor	het	vak	kunnen	kiezen	en	dat	bijgevolg	

hun	 welzijn	 centraal	 dient	 te	 staan.	 Alhoewel	 het	 sekswerkers-denken	 steeds	 meer	

bijval	kreeg,	slaagde	het	er	niet	in	de	bovenhand	te	krijgen.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	

blijven	dan	ook	deze	twee	discours	in	België	naast	elkaar	bestaan.228	

	

Met	 de	 huidige	wetgeving	 op	 prostitutie	 plaatst	 België	 zich	 onder	 de	 abolitionistische	

stroming	 en	 kan	 dus	 besloten	worden	 dat	 het	 slachtofferdiscours	 hier	 het	 laken	 naar	

zich	toe	heeft	getrokken.	Prostitutie	is	in	België	niet	strafbaar:	noch	het	kopen	noch	het	

																																																								
228	T.	VAN	LOON,	“Opvattingen,	hulpverlening	en	wetgeving	ten	aanzien	van	prostitutie	in	België”,	Ethiek	&	
Maatschappij	2010,	121.	
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verkopen	van	seks	is	verboden	voor	meerderjarigen.229	Hetgeen	wel	strafbaar	is	wordt	

gestipuleerd	in	artikel	380	van	het	Strafwetboek	en	betreft	onder	meer	het	aanzetten	tot	

en	exploiteren	van	prostitutie,	zelfs	indien	de	betrokken	persoon	hiermee	akkoord	gaat.	

Ook	het	maken	van	reclame	is	volgens	de	wet	verboden.		De	straffen	worden	verdubbeld	

wanneer	het	om	een	minderjarige	gaat.230		

De	 concrete	 invulling	 van	 het	 prostitutiebeleid	 heeft	 de	 wetgever	 aan	 de	 Belgische	

steden	 en	 gemeenten	 overgelaten.	 Op	 stedelijk	 en	 gemeentelijk	 niveau	 bestaan	 er	

bijgevolg	 specifieke	 regelgevingen	 in	 verband	met	prostitutie	waarbij	 vooral	 aandacht	

wordt	 besteed	 aan	 het	 bewaren	 van	 de	 openbare	 zedelijkheid	 en	 de	 publieke	 orde.	

Sommige	lokale	overheden	hebben	ervoor	gekozen	om	elke	betrokkenheid	van	derden	

te	 verbieden,	 terwijl	 andere	 eerder	 opteren	 voor	 een	 reguleringssysteem	 waarbij	

prostitué(e)s	 worden	 ingeschreven	 als	 diensters/obers	 en	 alzo	 vallen	 onder	 de	

horecawetgeving.231	Strikt	genomen	is	het	mogelijk	dat	zulke	reglementeringen	in	strijd	

zijn	 met	 de	 abolitionistische	 wet,	 maar	 ze	 worden	 in	 België	 toegestaan	 via	 een	

gedoogbeleid.232		

	

Op	 het	 vlak	 van	 de	 hulpverlening	 domineert	 het	 sekswerkerdiscours.	 Vanaf	 de	 jaren	

1990	 werd	 het	 hulpverleningsaanbod	 voor	 prostitué(e)s	 aanzienlijk	 uitgebreid	 en	

kwamen	de	 gezondheid	 en	 het	welzijn	 van	 sekswerkers	 centraal	 te	 staan.233	In	 België	

zijn	er	twee	organisaties	die	zich	specifiek	tot	mannelijke	sekswerkers	richten,	namelijk	

Boysproject	 en	 Alias.	 Daarnaast	 zijn	 er	 nog	 een	 aantal	 andere	 hulpverleningsdiensten	

die	 zowel	 mannelijke	 als	 vrouwelijke	 sekswerkers	 als	 doelgroep	 hebben,	 namelijk	

Ghapro,	Pasop,	Espace	P,	Icar	en	Entre	2.	Deze	organisaties	zijn	allemaal	gesitueerd	in	de	

Belgische	 grootsteden	waaronder	 Antwerpen,	 Gent,	 Brussel,	 Luik,	 enzovoort.234	Uit	 de	

activiteitenrapporten	van	deze	organisaties	wordt	duidelijk	dat	zij	aan	harm	reduction	

																																																								
229	K.	VAN	NUNEN,	C.	GRYSEELS	en	G.	VAN	HAL,	Effectonderzoek	naar	preventie	bij	sekswerkers,	
Antwerpen,	Universiteit	Antwerpen,	2012,	75.	
230	Art	380	SWB.	
231	D.	BOELS,	“The	Challenges	of	Belgian	Prostitution	Markets	as	Legal	Informal	Economies:	An	Empirical	
Look	Behind	the	Scenes	at	the	Oldest	Profession	in	the	World”,	European	Journal	of	Criminal	Policy	and	
Research	2014,	9.	
232	R.	WEITZER	en	D.	BOELS,	“Ghent’s	Red-Light	District	in	Comparative	Perspective”,	Sexuality	Research	
and	Social	Policy	2015,	249-250.	
233	T.	VAN	LOON,	“Opvattingen,	hulpverlening	en	wetgeving	ten	aanzien	van	prostitutie	in	België”,	Ethiek	&	
Maatschappij	2010,	115.	
234	BOYSPROJECT,	www.boysproject.be;	ALIAS,	www.alias-bru.be;	GHAPRO,	www.ghapro.be;		PASOP	VZW,	
users.skynet.be/pasop;	ESPACE	P,	www.espacep.be;	ICAR,	www.icar-wallonie.be;	ENTRE	2,	
www.entre2.org.			
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doen:	 via	 het	 leveren	 van	 een	 zo	 gevarieerd	mogelijk	 dienstenaanbod	 trachten	 zij	 de	

schade	 die	 gelinkt	 is	 aan	 sekswerk	 zoveel	 mogelijk	 te	 reduceren	 en	 wensen	 zij	 het	

welzijn	 van	de	 sekswerkers	 te	 bevorderen.	Voorbeelden	 van	harm	 reduction	diensten	

die	zij	aanbieden	zijn	het	gratis	uitdelen	van	condooms	en	glijmiddel,	het	verlenen	van	

psychosociale	 en	 administratieve	 begeleiding,	 het	 geven	 van	 infosessies	 over	 veilige	

seks,	 enz.	 België	 illustreert	 dus	 perfect	 dat	 er	 tussen	 de	 verschillende	 stromingen	

overlappingen	terug	te	vinden	zijn	en	het	hokjesdenken	bijgevolg	niet	aangewezen	is:	zij	

voert	een	abolitionistisch	beleid,	maar	past	eveneens	harm	reduction	toe.		

Het	bestaan	van	dergelijke	organisaties	is	uitermate	belangrijk,	aangezien	studies	in	het	

verleden	hebben	aangetoond	dat	veel	sekswerkers	geen	toegang	hebben	tot	de	reguliere	

gezondheidszorg,	 omwille	 van	 de	 bestaande	 stigmatisering,	 incompatibele	 werkuren,	

illegaal	verblijf	in	het	land,	gebrek	aan	anonimiteit,	enzovoort.235	Een	groot	pluspunt	van	

deze	organisaties	 is	dat	ze	anoniem	en	gratis	 te	werk	gaan,	zaken	die	sekswerkers	ten	

goede	 kunnen	 komen.	 De	 dienstverlening	 van	 de	 verschillende	 organisaties	 komt	 in	

grote	lijnen	overeen	en	wordt	ofwel	op	de	werkplek	van	de	sekswerkers		verleend	ofwel	

in	 het	 hulpverleningscentrum	 zelf.236	Wel	 hebben	 de	 meeste	 van	 deze	 organisaties	

aangegeven	over	te	weinig	middelen/personeel	te	beschikken	waardoor	zij	niet	altijd	de	

service	kunnen	bieden	die	zij	zouden	wensen	te	offeren.237		

	

2.3.2.	De	verborgen	maar	o	zo	aanwezige	Belgische	mannelijke	sekswerker	

Aangezien	er	in	België	geen	officiële	registratie	is	van	sekswerkers	en	zij	vaak	verborgen	

te	werk	gaan	en	bijgevolg	moeilijk	te	bereiken	zijn,	is	het	onmogelijk	een	exact	cijfer	te	

plakken	 op	 het	 aantal	 prostitué(e)s	 dat	 actief	 is	 in	 België.238	Bovendien	 wordt	 de	

seksindustrie	gekenmerkt	door	een	enorme	mobiliteit,	waardoor	de	populatie	van	dag	

tot	 dag	 kan	 variëren.239	Ook	 het	 succes	 van	 het	 internet	 als	 manier	 om	 klanten	 te	

																																																								
235	K.	VAN	NUNEN,	C.	GRYSEELS	en	G.	VAN	HAL,	Effectonderzoek	naar	preventie	bij	sekswerkers,	
Antwerpen,	Universiteit	Antwerpen,	2012,	74.	
236	Ibid.,	79-80	
237	ALIAS	VZW,	Jaarverslag	2014,	http://www.alias-bru.be/wp-
content/uploads/2010/03/Jaarverslag_2014-_alias_NL.pdf,	4.	
238	R.	VAN	DEN	HAZEL	et	al.,	Prostitutie	Brussel	in	Beeld	–	Bouwstenen	voor	een	Integraal	Prostitutiebeleid,	
Arnhem,	Seinpost	Adviesbureau	BV	–	Erasmus	Hogeschool	Brussel	m.m.v.	Katholieke	Universiteit	Leuven,	
2008,	15.	
239	D.	SIEGEL,	“Mobility	of	Sex	Workers	in	European	Cities”,	European	Journal	on	Criminal	Policy	and	
Research	2012,	255.	
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contacteren,	 maakt	 het	 bijzonder	 moeilijk	 om	 prostitué(e)s	 in	 kaart	 te	 brengen.240	

Vermits	vrouwelijke	sekswerkers	meer	dan	mannen	werkzaam	zijn	in	zichtbare	vormen	

van	 sekswerk	zoals	 raam-	en	barprostitutie,	 lijkt	het	voor	deze	doelgroep	makkelijker	

om	 schattingen	 te	 maken,	 maar	 ook	 hier	 blijft	 het	 gaan	 om	 ramingen	 gebaseerd	 op	

informatie	 van	 verschillende	 actoren	 die	 een	 bijzondere	 kennis	 over	 het	 fenomeen	

prostitutie	bezitten.241	Een	studie	uitgevoerd	in	2008	maakt	melding	van	ongeveer	4000	

tot	5000	sekswerkers	die	actief	zouden	zijn	 in	Brussel	en	volgens	deze	zelfde	studie	is	

ongeveer	 30%	 hiervan	 van	 het	 mannelijke	 geslacht.242	Het	 meten	 van	 de	 activiteiten	

blijft	dus	echter	vaak	beperkt	 tot	de	zichtbare	vormen	van	prostitutie	en	aangezien	er	

zich	 de	 laatste	 jaren	 een	 verschuiving	 afspeelt	 naar	 meer	 besloten	 vormen	 van	

prostitutie,	 zullen	 bovenstaande	 cijfers	 waarschijnlijk	 onderschat	 zijn.	 Sindsdien	 is	 er	

geen	enkele	studie	meer	gevoerd	die	zou	toelaten	een	beeld	te	schetsen	van	het	aantal	

prostitué(e)s	in	Brussel,	laat	staan	over	gans	België.			

	

Op	basis	 van	de	 jaarverslagen	 van	de	hulpverleningsorganisaties	 is	 het	 toch	 enigszins	

mogelijk	een	profiel	op	te	stellen	van	 ‘de	sekswerker’	 in	België,	alhoewel	zij	natuurlijk	

enkel	 informatie	 hebben	 over	 prostitué(e)s	 die	 door	 hen	 bereikt	 worden.	 Uit	 hun	

gegevens	 blijkt	 dat	 zowel	 de	 mannen	 als	 de	 vrouwen	 die	 in	 België	 in	 de	 prostitutie	

werken,	 verschillende	 origines	 hebben.	 Naast	 sekswerkers	 met	West-Europese,	 Zuid-

Amerikaanse	 of	 Noord-Afrikaanse	 nationaliteiten	 werken	 er	 vooral	 Bulgaren	 en	

Roemenen	 in	 de	 Belgische	 seksindustrie.243	De	 leeftijden	 van	 de	 mannelijke	 en	 de	

vrouwelijke	sekswerkers	lopen	ook	ongeveer	gelijk.		Er	zijn	al	jongens	en	meisjes	jonger	

dan	16	actief	 in	de	prostitutie	en	de	oudste	 sekswerkers	 tellen	al	meer	dan	60	 lentes.	

Toch	is	in	beide	geslachtsgroepen	de	leeftijdscategorie	25	tot	en	met	29	jaar	het	meest	

vertegenwoordigd.244 	Verder	 zijn	 ook	 in	 België	 zowel	 mannen	 als	 vrouwen	 in	 de	

verschillende	 prostitutiesectoren	 werkzaam,	 alhoewel	 niet	 elke	 sector	 evenveel	
																																																								
240	K.	VAN	NUNEN,	C.	GRYSEELS	en	G.	VAN	HAL,	Effectonderzoek	naar	preventie	bij	sekswerkers,	
Antwerpen,	Universiteit	Antwerpen,	2012,	247.	
241	R.	VAN	DEN	HAZEL	et	al.,	Prostitutie	Brussel	in	Beeld	–	Bouwstenen	voor	een	Integraal	Prostitutiebeleid,	
Arnhem,	Seinpost	Adviesbureau	BV	–	Erasmus	Hogeschool	Brussel	m.m.v.	Katholieke	Universiteit	Leuven,	
2008,	8.	
242	Ibid.,	67.	
243	ALIAS	VZW,	Jaarverslag	2014,	http://www.alias-bru.be/wp-
content/uploads/2010/03/Jaarverslag_2014-_alias_NL.pdf,	7-8;	GHAPRO,	Jaarverslag	2014,	
http://www.ghapro.be/nl/documents/GHAPRO_2014_algjaarverslag.pdf,	10.	
244	ALIAS	VZW,	Jaarverslag	2014,	http://www.alias-bru.be/wp-
content/uploads/2010/03/Jaarverslag_2014-_alias_NL.pdf,	9;	GHAPRO,	Jaarverslag	2014,	
http://www.ghapro.be/nl/documents/GHAPRO_2014_algjaarverslag.pdf,	6.	
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mannelijke	 als	 vrouwelijke	 sekswerkers	 telt.	 Daarnaast	 blijken	 zowel	 mannen	 als	

vrouwen	actief	in	de	Belgische	seksbranche	om	dezelfde	redenen	in	het	vak	te	stappen:	

niet	alleen	geldopbrengsten,	plezier,	het	opdoen	van	nieuwe	ervaringen,	enzovoort	zijn	

motieven	 die	 konden	 worden	 teruggevonden,	 maar	 ook	 dwang	 blijkt	 voor	 te	 komen,	

zelfs	indien	het	fenomeen	van	gedwongen	sekswerk	op	het	eerste	zicht	in	België	minder	

aanwezig	lijkt	te	zijn.245	In	dit	opzicht	kan	onder	meer	verwezen	worden	naar	de	studie	

van	De	Stoop	in	1992	die	vele	reacties	losweekte	door	te	onthullen	dat	er	niet	alleen	in	

verre	landen,	maar	ook	in	België	een	bloeiende	handel	in	meisjes	bestond,	waarbij	deze	

gedwongen	 werden	 hun	 lichaam	 te	 verkopen. 246 	Alhoewel	 De	 Stoop	 het	 in	 zijn	

onderzoek	 hoofdzakelijk	 had	 over	 vrouwen,	 mag	 hier	 niet	 uit	 afgeleid	 worden	 dat	

mannen	 niet	 gedwongen	 kunnen	 worden	 hun	 lichaam	 te	 verkopen.	 Wel	 dient	

volledigheidshalve	 vermeld	 te	 worden	 dat	 studies	 hebben	 uitgewezen	 dat	 sekswerk	

onder	 dwang	 waarschijnlijk	 in	 veel	 geringere	 mate	 voorkomt	 bij	 mannen	 dan	 bij	

vrouwen.	247	

	

Ook	 al	 bestaan	 er	 in	 België	 dus	 eveneens	 grote	 raakvlakken	 tussen	 vrouwelijke	 en	

mannelijke	sekswerkers,	toch	zijn	er	volgens	de	hulpverleningsorganisaties	belangrijke	

verschillen	 die	maken	 dat	 er	 een	 specifieke	 hulp-	 en	 dienstverlening	 voor	mannelijke	

sekswerkers	 in	 België	 vereist	 is.248	Zo	 stelt	 de	 organisatie	 Alias	 dat	 mannen	 meer	

verborgen	te	werk	gaan	dan	vrouwen,	mobieler	zijn	en	minder	snel	toestappen	naar	de	

hulpverlening	omwille	van	het	dubbele	taboe	rond	mannenprostitutie.249		

	

Samengevat	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 de	 situatie	 voor	 de	 sekswerker	 in	 België	

allesbehalve	duidelijk	 is.	 	Allereerst	wordt	de	prostitué(e)	op	wetgevend	vlak	heen	en	

weer	 geslingerd	 tussen	 de	 strafrechtelijke	 verbodsbepalingen,	 de	 gemeentelijke	

reglementeringen	en	een	gedoogbeleid	en	wordt	er	naar	hem/haar	eerder	gekeken	als	
																																																								
245	INTERNATIONAL	ORGANIZATION	FOR	MIGRATION,	Trafficking	in	unaccompanied	minors	for	sexual	
exploitation	in	the	European	Union,	Brussel,	IOM,	2001,	
http://asyl.at/umf/ber/Trafficking_minors_partI.pdf	
246	D.	BOELS,	“The	Challenges	of	Belgian	Prostitution	Markets	as	Legal	Informal	Economies:	An	Empirical	
Look	Behind	the	Scenes	at	the	Oldest	Profession	in	the	World”,	European	Journal	of	Criminal	Policy	and	
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247	INTERNATIONAL	ORGANIZATION	FOR	MIGRATION,	Trafficking	in	unaccompanied	minors	for	sexual	
exploitation	in	the	European	Union,	Brussel,	IOM,	2001,	
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249	Ibid.,	4-5.	
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slachtoffer.	Daarnaast	is	er	de	hulpverlening	die,	in	tegenstelling	tot	de	wetgever,	de	weg	

van	het	sekswerkers-denken	 is	 ingeslagen,	het	welzijn	van	de	prostitué(e)	vooropstelt	

en	harm	reduction	technieken	toepast.	

	

De	afwezigheid	van	cijfermateriaal	op	nationaal	vlak	maakt	het	uitermate	moeilijk	om	

een	 idee	 te	 krijgen	 van	 de	 populatie	 van	 sekswerkers	 in	 België,	 en	 dan	 zeker	 van	 de	

mannelijke	sekswerkers.	Wat	vaststaat	is	dat	deze	groep	bestaat	en	dat	ze	waarschijnlijk	

groter	 is	 dan	 de	 beschikbare	 regionale	 cijfers	 doen	 vermoeden.	 Verder	 is	 het	 ook	

overduidelijk	 dat	 er	 grote	 overeenkomsten	 zijn	 met	 vrouwelijke	 sekswerkers	 wat	

betreft	geaardheid,	leeftijd,	etniciteit,	de	soort	activiteit	die	ze	uitoefenen	en	de	redenen	

om	 in	 het	 prostitutiemilieu	 te	 stappen.	 Toch	 zijn	 er	 ook	 in	 België	 verschillen	 op	 te	

merken	 en	 hebben	 mannelijke	 sekswerkers	 volgens	 de	 hulpverlening	 nood	 aan	 een	

genderspecifieke	bijstand.	Om	een	vollediger	beeld	te	krijgen	over	de	situatie	in	België,	

is	er	dringend	nood	aan	nieuw	cijfermateriaal	en	onderzoek,	al	 is	dat	door	een	gebrek	

aan	officiële	registratie	van	prostitué(e)s	allesbehalve	een	evidentie.		
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3.	Methodologisch	kader:	de	totstandkoming	van	onderzoek	naar	

mannelijk	sekswerk	als	een	praktijk	van	vallen	en	opstaan	

	

Hoofdstuk	3.1.	Wie	zoekt	die	vindt	

	

Alhoewel	ik	als	beginnende	onderzoekster	stond	te	popelen	om	aan	het	empirische	luik	

van	mijn	onderzoek	te	beginnen,	moet	ik	toegeven	dat	ik	aanvankelijk	vreesde	niet	aan	

voldoende	respondenten	te	geraken.	Noch	ikzelf	noch	mijn	omgeving	kende	iemand	die	

actief	is	in	de	mannelijke	seksbranche	en	daarenboven	had	ik	totaal	geen	idee	waar	en	

hoe	ik	mannelijke	sekswerkers	kon	terugvinden.	Met	het	spreekwoord	‘goed	begonnen,	

is	 half	 gewonnen’	 in	 het	 achterhoofd,	 besloot	 ik	 reeds	 gevoerde	 onderzoeken	 die	

sekswerkers	 en	 dan	 in	 het	 bijzonder	 mannelijke	 sekswerkers	 hebben	 bevraagd,	 te	

raadplegen	 om	 na	 te	 gaan	 hoe	 zij	 met	 hun	 respondenten	 in	 contact	 zijn	 gekomen.	

Meteen	 werd	 duidelijk	 dat	 het	 bereiken	 van	 sekswerkers	 niet	 zo’n	 gemakkelijke	

opdracht	 is.	 Vele	 onderzoekers	 zoals	 Benoit	 et	 al250	en	 Moffatt	 en	 Peters251	maakten	

namelijk	 melding	 van	 het	 ‘hard-to-reach’	 karakter	 van	 sekswerkers	 en	 gaven	 aan	

geconfronteerd	 te	 zijn	 geweest	 met	 diverse	 moeilijkheden,	 zoals	 het	 gebrek	 aan	

motivatie	 voor	 deelname	 aan	 onderzoek	 en	 het	 verdoken	 karakter	 van	 prostitutie.252	

Deze	 moeilijkheden	 bleken	 bovendien	 in	 grotere	 mate	 van	 toepassing	 te	 zijn	 op	

mannelijke	 sekswerkers.253	Ik	moet	 eerlijk	 toegeven	 dat	 de	moed	mij	 op	 dat	moment	

eventjes	 in	 de	 schoenen	 zakte.	 Desalniettemin	 trok	 ik	 me	 op	 aan	 het	 feit	 dat	 deze	

onderzoekers	er	uiteindelijk	toch	in	slaagden	(mannelijke)	sekswerkers	te	bevragen	en	

dit	 via	 het	 bewandelen	 van	 verschillende	 pistes:	 ofwel	 werd	 er	 aan	

hulpverleningsorganisaties	 voor	 sekswerkers	 gevraagd	 of	 zij	 prostitué(e)s	 kenden	 die	

bereid	waren	 deel	 te	 nemen	 aan	 onderzoek254	ofwel	werden	 sekswerkers	 persoonlijk	

																																																								
250	C.	BENOIT,	M.	JANSSON,	A.	MILLAR	en	R.	PHILLIPS,	“Community-Academic	research	on	hard-to-reach	
population:	benefits	and	challenges”,	Qualitative	Health	Research	2005,	263.	
251	P.G.	MOFFATT	en	S.A.	PETERS,	“Pricing	personal	services:	an	empirical	study	of	earnings	in	the	UK	
prostitution	industry”,	Scottish	Journal	of	Political	Economy	2004,	676.		
252	C.	BENOIT,	M.	JANSSON,	A.	MILLAR	en	R.	PHILLIPS,	“Community-Academic	research	on	hard-to-reach	
population:	benefits	and	challenges”,	Qualitative	Health	Research	2005,	264.	
253	Ibid.	
254	K.	VAN	NUNEN,	C.	GRYSEELS	en	G.	VAN	HAL,	Effectonderzoek	naar	preventie	bij	sekswerkers,	Antwerpen,	
Universiteit	Antwerpen,	2012,	25.	
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gecontacteerd	 via	 hun	 contactgegevens	 die	 op	 internetsites	 te	 vinden	 waren255	ofwel	

ging	een	onderzoeksteam	eerst	maandenlang	op	het	veld	om	het	vertrouwen	te	winnen	

van	de	prostitués	en	nadien	over	te	gaan	tot	het	selecteren	van	respondenten.256		

Aangezien	 deze	 onderzoekers	 aanhaalden	 dat	 de	 laatste	 piste	 tijdrovend	was257	en	 ik	

geen	onderzoeksteam	te	mijner	beschikking	had,	bestond	een	logische	keuze	er	dan	ook	

in	mij	 te	beperken	 tot	de	eerste	 twee	pistes.	Vooraleer	 ik	hiermee	van	start	kon	gaan,	

was	het	echter	noodzakelijk	na	te	denken	over	hoe	ik	‘de	mannelijke	sekswerker’	binnen	

mijn	 studie	 precies	 zou	 afbakenen.	 Vermits	 uit	 voorgaand	 onderzoek	 reeds	 duidelijk	

gebleken	 was	 dat	 er	 talrijke	 hindernissen	 kunnen	 opduiken	 in	 het	 vinden	 van	

mannelijke	 prostitués	 als	 respondenten258	en	 ik	 totaal	 geen	 idee	 had	 of	 ik	 wel	 aan	

deelnemers	 zou	 geraken,	wou	 ik	 niet	 al	 te	 selectief	 zijn	 en	 besloot	 ik	 elke	mannelijke	

sekswerker	 te	 laten	 deelnemen,	 ongeacht	 zijn	 geaardheid,	 nationaliteit,	 leeftijd	 of	 de	

prostitutiesector	waarin	hij	actief	was.	Om	dezelfde	redenen	heb	ik	er	ook	voor	gekozen	

sekswerkers	werkzaam	in	heel	België	te	laten	participeren	en	me	niet	louter	te	beperken	

tot	mannelijke	prostitués	uit	een	specifieke	stad	of	provincie.		

	

Vervolgens	 heb	 ik	 aan	 hulpverleningsorganisaties	 die	 zich	 richten	 tot	 sekswerkers	 in	

België	gevraagd	of	via	hun	 ledenbestand	respondenten	konden	worden	gecontacteerd.	

Alhoewel	zij	aanvankelijk	zeer	positief	reageerden	op	mijn	onderzoeksonderwerp	en	me	

hun	medewerking	beloofden,	bleek	deze	piste	echter	moeizaam	te	verlopen.	Ook	al	had	

ik	meermaals	 telefonisch	en	elektronisch	contact	en	werden	er	 zelfs	 concrete	plannen	

gemaakt,	 toch	 heb	 ik	 uiteindelijk	 geen	 enkel	 interview	 kunnen	 afnemen	 via	 deze	

organisaties.	Desalniettemin	hebben	zij	mij	nuttige	tips	gegeven	voor	het	optimaliseren	

van	 mijn	 interviewschema	 en	 werd	 ik	 uitvoerig	 geïnformeerd	 over	 de	 verschillende	

websites	die	mannelijke	sekswerkers	aanwenden	om	hun	diensten	aan	te	bieden.		

	

Aansluitend	 heb	 ik	 dan	 ook	 deze	websites	 geconsulteerd.	 Opvallend	 is	 dat	 de	meeste	

mannen	online	hun	contactgegevens	zonder	boe	of	ba	prijs	geven.	Ik	besloot	hiervan	dan	

																																																								
255	T.G.	MORRISON	en	B.W.	WHITEHEAD,	“Strategies	of	Stigma	Resistance	Among	Canadian	Gay-Identified	
Sex	Workers”,	Journal	of	Psychology	&	Human	Sexuality	2005,	171.	
256	M.	PADILLA	et	al,,	“Stigma,	social	inequality,	and	HIV	risk	disclosure	among	Dominican	male	sex	
workers”,	Social	Science	and	Medicine	2008,	382.	
257	Ibid.	
258	C.	BENOIT,	M.	JANSSON,	A.	MILLAR	en	R.	PHILLIPS,	“Community-Academic	research	on	hard-to-reach	
population:	benefits	and	challenges”,	Qualitative	Health	Research	2005,	265.	
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ook	 gebruik	 te	 maken	 en	 elke	 identificeerbare	 sekswerker	 woonachtig	 in	 België	 te	

contacteren.	Wie	niet	waagt,	niet	wint.	Wel	diende	 ik	me	noodgedwongen	te	beperken	

tot	de	sekswerkers	die	aangaven	Nederlands,	Frans	en/of	Engels	te	spreken,	aangezien	

ik	enkel	deze	talen	ten	volle	beheers	en	het	voor	mij	niet	mogelijk	zou	zijn	geweest	een	

volledig	 interview	 af	 te	 nemen	 in	 een	 andere	 taal.	 Dit	 vormt	 een	 beperking	 van	 het	

onderzoek,	vermits	er	op	deze	manier	een	zekere	hoeveelheid	respondenten	uitgesloten	

werd	en	ik	misschien	hierdoor	waardevolle	informatie	ben	mislopen.		

Wanneer	 ik	 dan	 uiteindelijk	 overging	 tot	 het	 effectief	 contacteren	 van	 mogelijke	

respondenten,	werd	 ik	meteen	geconfronteerd	met	verscheidene	dilemma’s.	Allereerst	

kon	ik	uit	de	online	profielen	van	de	mannelijke	sekswerkers	opmaken	dat	zij	het	liefst	

via	sms	gecontacteerd	werden.	Handboeken	over	wetenschappelijk	onderzoek	hameren	

echter	 op	 het	 feit	 dat	 de	 vraag	 tot	 deelname	 aan	 onderzoek	 best	 via	 een	 formele	

aanmelding	 gebeurt.259	Ik	 stelde	 mij	 dan	 ook	 de	 vraag	 of	 het	 werven	 van	mannelijke	

sekswerkers	via	een	sms-bericht	niet	te	informeel	was,	temeer	daar	de	reeds	bestaande	

onderzoeken	die	sekswerkers	hadden	bevraagd	allemaal	via	een	formele	mail	waren	te	

werk	 gegaan.	 Een	paar	 onderzoekers	 hadden	wel	 getracht	 prostitué(e)s	 telefonisch	 te	

contacteren,	 maar	 waren	 hier	 al	 snel	 van	 afgestapt	 wegens	 gebrek	 aan	 succes.260	Het	

stond	dus	buiten	kijf	dat	contact	zoeken	via	mobiele	berichten	een	zeker	risico	inhield.	

Toch	besloot	ik	het	erop	te	wagen	en	al	gauw	bleek	dit	een	goede	zet	te	zijn,	aangezien	ik	

snel	antwoord	kreeg	en	op	deze	manier	aan	respondenten	geraakt	ben.	Deze	strategie	

valt	 volgens	 mij	 dan	 ook	 aan	 te	 bevelen	 aan	 onderzoekers	 die	 in	 de	 toekomst	

sekswerkers	 wensen	 te	 bevragen.	 Wel	 dien	 ik	 te	 vermelden	 dat	 er	 zo	 geen	 formele	

informed	consent	verkregen	werd,	de	sms-berichten	dienden	immers	kort	en	bondig	te	

zijn,	aangezien	het	risico	bestond	dat	de	sekswerkers	niet	zouden	reageren	op	te	lange	

boodschappen.	Dit	werd	enigszins	gecounterd	door	aan	het	begin	van	de	interviews	uit	

te	leggen	aan	de	respondenten	dat	zij	op	elk	moment	het	interview	konden	beëindigen,	

bepaalde	vragen	niet	hoefden	te	beantwoorden	en	alles	geanonimiseerd	zou	worden.	

Een	 volgend	 dilemma	 waar	 ik	 op	 stuitte	 was	 het	 al	 dan	 niet	 vergoeden	 van	 de	

sekswerkers	voor	deelname	aan	het	onderzoek.	Een	aantal	mannelijke	sekswerkers	was	

immers	enkel	bereid	mij	te	woord	te	staan	op	voorwaarde	dat	ik	hen	hiervoor	betaalde.	

																																																								
259	B.	BAARDA	et	al,	Basisboek	Methoden	en	Techniek.	Kwantitatief	praktijkgericht	onderzoek	op	
wetenschappelijke	basis,	Noordhoff	Uitgevers,	Groningen,	2012,	121.	
260	K.	VAN	NUNEN,	C.	GRYSEELS	en	G.	VAN	HAL,	Effectonderzoek	naar	preventie	bij	sekswerkers,	Antwerpen,	
Universiteit	Antwerpen,	2012,	28.	
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Alhoewel	 sommige	 onderzoekers	 in	 het	 verleden	 reeds	 op	 zulke	 aanvragen	 zijn	

ingegaan261	en	 deze	 praktijk	 de	 laatste	 tijd	 couranter	 geworden	 is262,	 werd	 al	 snel	

duidelijk	dat	dit	voor	mijn	onderzoek	geen	optie	was.	Sommige	sekswerkers	rekenden	

namelijk	op	een	vergoeding	tussen	50	en	200	euro,	bedragen	die	zij	voor	hun	diensten	

aanrekenen,	maar	waarover	ik	als	studente	niet	beschikte.		

	

Van	de	 in	 totaal	 104	 gecontacteerde	mannelijke	 sekswerkers	 kreeg	 ik	 28	 antwoorden	

terug	waarvan	er	tien	uiteindelijk	instemden	met	een	interview.	Aanvankelijk	had	ik	het	

ambitieuze	doel	om	dit	aantal	op	te	trekken	tot	15,	maar	na	overleg	met	mijn	promotor	

werd	duidelijk	dat	dit	niet	haalbaar	zou	zijn,	vermits	het	verwerken	van	de	gegevens	te	

veel	 tijd	 in	 beslag	 zou	 nemen.	 Bovendien	 werd	 na	 de	 tien	 interviews	 duidelijk	 dat	

bepaalde	informatie	terugkwam	en	er	dus	een	zekere	saturatie	bereikt	was.		

In	 de	 volgende	 tabel	 wordt	 een	 overzicht	 gegeven	 van	 de	 tien	 bevraagde	mannelijke	

sekswerkers	 naargelang	 nationaliteit,	 leeftijd,	 regio,	 geaardheid,	 gesproken	 taal	 en	

prostitutiesector	waarin	zij	actief	zijn.		

	
Respondent	 Nationaliteit	 Leeftijd	 Regio	 Geuite	

geaardheid	

Taal	 	Gewerkte	

prostitutiesectoren	

Duur	interview	

(afgerond)	

1		Christiaan	 Belg	 38	 West-

Vlaanderen	

Heteroseksueel	 Nederlands	 Escort		 1u	05	min.	

2		Maurice	 Belg	 46	 Oost-

Vlaanderen	

Heteroseksueel	 Nederlands	 Escort		 36	min.	

3		Youssef	 Belg	 31	 Oost-

Vlaanderen	

Biseksueel	 Nederlands	 Escort		 22	min.	

4		Michel	 Belg	 38	 Namen	 Heteroseksueel	 Frans	 Escort		 16	min.	

5		Henrique	 Braziliaan	 31	 Brussel	 Homoseksueel	 Engels	 Erotisch	masseur,	

thuisprostitué		

48	min.	

6		Andrej	 Roemeens	 27	 Antwerpen	 Homoseksueel	 Engels	 Erotisch	masseur,	

escort,	straatprostitué,	

kept	boy		

1u	24	min.	

7		Rafaël	 Belg	 30	 Oost-

Vlaanderen	

Biseksueel	 Nederlands	 Escort		 18	min.	

8		Antonio	 Belg	 38	 Brussel	 Biseksueel	 Frans	 Escort		 42	min.	

9		Kenny	 Belg	 23	 Limburg	 Heteroseksueel	 Nederlands	 Escort		 21	min.	

10	Koen	 Belg	 36	 Oost-

Vlaanderen	

Heteroseksueel	 Nederlands	 Escort		 25	min.	

																																																								
261	D.	VAN	BERGEN,	“De	werk-	en	leefsituatie	van	migranten	in	de	mannelijke	prostitutie	in	Amsterdam”,	
Migrantenstudies	2003,	240.	
262	A.	O’GORMAN	en	F.	VANDER	LAENEN,	“Ethische	aspecten	van	het	kwalitatief	onderzoek”,	in	T.	
DECORTE	en	D.	ZAITCH	(red.),	Kwalitatieve	methoden	en	technieken	in	de	criminologie,	Leuven,	Acco,	2009,	
547.	
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De	 voornamen	vermeld	 in	het	 rooster	 zijn	niet	 de	 echte	namen	van	de	 respondenten,	

vermits	 hun	 beloofd	 werd	 dat	 zij	 niet	 herkenbaar	 zouden	 zijn	 en	 hun	 anonimiteit	

gewaarborgd	 zou	 blijven.	 Doorheen	 de	 analyse	 zullen	 dan	 ook	 enkel	 en	 alleen	 deze	

fictieve	 namen	 gebruikt	 worden.	 Vervolgens	 kan	 uit	 de	 tabel	 worden	 afgeleid	 dat	 de	

prostitutiecategorie	‘escort’	oververtegenwoordigd	is,	terwijl	de	raam-	en	barprostitutie	

helemaal	niet	voorkomt.	Een	mogelijke	verklaring	hiervoor	is	dat	escorts	hoofdzakelijk	

via	het	internet	klanten	ronselen,	terwijl	raam-	en	barprostitués	zelden	online	terug	te	

vinden	 zijn	 en	 ik	 enkel	 via	websites	 respondenten	 heb	 kunnen	 vinden.	Dit	 vormt	 een	

beperking,	aangezien	raam-	en	barprostitués	niet	aan	het	woord	gelaten	werden	en	zij	

mogelijks	harm	reduction	op	een	andere	manier	beleven.	De	externe	validiteit	van	deze	

studie	is	dan	ook	laag,	vermits	de	resultaten	niet	gegeneraliseerd	kunnen	worden	naar	

de	totale	groep	van	mannelijke	sekswerkers.263	

Positief	 is	 dan	weer	wel	 de	 diversiteit	 die	 bereikt	werd	 in	 de	 categorieën	 ‘leeftijd’	 en	

‘geaardheid’.	 Hierdoor	 kon	 enigszins	 nagegaan	 worden	 of	 er	 wezenlijke	 verschillen	

bestaan	 in	beleving	van	harm	reduction	naargelang	de	 leeftijd	en	seksuele	geaardheid	

van	de	sekswerkers.		

	

	 	

																																																								
263	J.	MAESSCHALK,	“Methodologische	kwaliteit	in	het	kwalitatief	criminologisch	onderzoek”,	in	T.	
DECORTE	en	D.	ZAITCH	(red.),	Kwalitatieve	methoden	en	technieken	in	de	criminologie,	Leuven,	Acco,	2009,	
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Hoofdstuk	3.2.	Het	bevragen	van	mannelijke	sekswerkers:	een	avontuurlijk	proces	

buiten	de	eigen	comfortzone	

	

Aangezien	met	deze	studie	onderzoek	wordt	gedaan	naar	de	beleving	van	sekswerk,	 is	

het	belangrijk	 eerst	 even	 stil	 te	 staan	bij	 de	definiëring	 van	het	begrip	 ‘beleving’.	Wat	

bekent	dit	begrip	nu	precies	en	waarin	verschilt	het	van	de	termen	‘impact’	en	‘mening’?	

Vermits	de	 reikwijdte	van	deze	masterproef	mij	niet	 toeliet	dieper	 in	 te	 gaan	op	deze	

filosofische	vraagstelling,	heb	ik	ervoor	gekozen	me	in	dit	onderzoek	louter	te	focussen	

op	 de	 definitie	 van	 Crotty	 die	 stelt	 dat	 beleving	 slaat	 op	 de	 zingevingsprocessen	 die	

sekswerkers	hanteren	om	betekenis	te	geven	aan	hun	omgeving.	Volgens	hem	ontstaat	

zingeving	uit	de	sociale	interacties	die	een	persoon	heeft.	Deze	interacties	worden	door	

middel	van	een	interpretatief	proces	verwerkt	en	aangepast	door	de	ervaringen	die	een	

persoon	opdoet.264	Ik	ben	er	mij	van	bewust	dat	het	kiezen	van	deze	definitie	en	het	niet	

verder	 ingaan	 op	 het	 debat	 over	 de	 invulling	 van	 de	 begrippen	 impact,	 mening	 en	

beleving	 een	 beperking	 kan	 vormen	 van	 het	 onderzoek,	 vermits	 bepaalde	 aspecten	

hierdoor	mogelijks	niet	aan	bod	zullen	komen.	

	

Om	 een	 antwoord	 te	 kunnen	 formuleren	 op	 mijn	 onderzoeksvraag	 “Hoe	 beleven	

mannelijke	sekswerkers	harm	reduction	in	België?”,	was	het	dan	ook	essentieel	inzicht	

te	 verkrijgen	 in	 de	 betekenis	 die	 mannelijke	 sekswerkers	 toekennen	 aan	 hun	

werkelijkheid.	 Het	 leek	 mij	 bijgevolg	 logisch	 te	 opteren	 voor	 ofwel	 het	 kwalitatieve	

interview	ofwel	de	 focusgroep	als	dataverzamelingsmethode,	 vermits	deze	 technieken	

mij	de	mogelijkheid	gaven	via	het	bevragen	van	personen	en	het	luisteren	naar	wat	zij	

zeggen,	 een	 beeld	 te	 creëren	 van	 de	 wijze	 waarop	 zij	 hun	 eigen	 sociale	 realiteit	

construeren265.	 Alhoewel	 een	 focusgroep	 mij	 het	 voordeel	 zou	 hebben	 geboden	 veel	

informatie	 te	 verzamelen	 op	 korte	 tijd266,	 heb	 ik	 uiteindelijk	 toch	 gekozen	 voor	 het	

interview.	Het	zou	 immers	 te	moeilijk	zijn	geweest	om	alle	respondenten	op	hetzelfde	

tijdstip	 en	dezelfde	 locatie	 samen	 te	brengen.	Bovendien	 spraken	de	 sekswerkers	ook	

																																																								
264	M.	CROTTY,	The	foundation	of	social	research:	Meaning	and	perspectives	in	the	research	process,	Londen,		
Sage,	1998,	72.	
265	K.	BEYENS	en	H.	TOURNEL,	“Mijnwerkers	of	ontdekkingsreizigers?	Het	kwalitatieve	interview”,	in	T.	
DECORTE	en	D.	ZAITCH	(red.),	Kwalitatieve	methoden	en	technieken	in	de	criminologie,	Leuven,	Acco,	2009,	
200.	
266	F.	VANDER	LAENEN,	“Focusgroepen”,	in	T.	DECORTE	en	D.	ZAITCH	(red.),	Kwalitatieve	methoden	en	
technieken	in	de	criminologie,	Leuven,	Acco,	2009,	233-260.	
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verschillende	talen,	waardoor	er	mogelijks	communicatieproblemen	tussen	hen	konden	

ontstaan	en	een	focusgroep	dan	ook	niet	veel	informatie	had	kunnen	opleveren.		

Wat	het	soort	 interview	betreft,	koos	 ik	voor	de	semi-gestructureerde	variant,	vermits	

deze	mij	de	zekerheid	bood	geen	belangrijke	vragen	over	het	hoofd	te	zien.	Elk	interview	

werd	bijgevolg	afgenomen	met	hetzelfde	vragenprotocol	dat	vooraf	werd	opgesteld	aan	

de	hand	van	de	drie	hoofdstukken	van	mijn	 literatuurstudie,	namelijk	harm	reduction,	

de	mannelijke	sekswerker	en	de	Belgische	context.	Ondanks	de	zekere	structuur	die	een	

semi-gestructureerde	vragenlijst	met	zich	meebrengt,	ben	 ik	toch	zeer	 flexibel	 te	werk	

kunnen	 gaan.267	De	 volgorde	 van	 de	 vragen	 kon	 namelijk	 altijd	 gewijzigd	 worden	

naargelang	 het	 gesprek	 vorderde	 en	 de	 respondenten	 hadden	 steeds	 de	mogelijkheid	

zaken	aan	te	halen	die	niet	in	de	oorspronkelijke	vragenlijst	vervat	zaten.			

Bij	 het	 opstellen	 van	 het	 interviewschema	 diende	 ik	 rekening	 te	 houden	 met	 een	

aangepast	 taalgebruik.	 Ik	mocht	 immers	niet	 verwachten	dat	 elke	 sekswerker	 bekend	

was	met	het	academisch	vakjargon.	Zo	heb	ik	er	ook	bewust	voor	gekozen	om	de	term	

‘harm	 reduction’	 niet	 als	 dusdanig	 te	 gebruiken	 in	mijn	 vragenlijst,	maar	 deze	 aan	 de	

hand	 van	 verschillende	 vragen	 te	 omschrijven,	 vermits	 ik	 niet	 zeker	 was	 of	 de	

respondenten	wel	bekend	waren	met	het	begrip.	Verder	heb	ik	ook	steeds	geprobeerd	

de	 respondenten	 te	 tutoyeren	om	het	 interview	zo	veel	mogelijk	 te	 laten	verlopen	als	

een	alledaags	gesprek	en	hen	op	hun	gemak	 te	 stellen.	Toch	moet	 ik	eerlijkheidshalve	

toegeven	dat	ik	bij	het	beluisteren	van	de	interviewopnames	gemerkt	heb	dat	ik	zonder	

het	te	beseffen	vaak	de	respondent	met	‘u’	heb	aangesproken.	

Naast	de	oorspronkelijke	Nederlandstalige	versie	van	de	vragenlijst	diende	ik	eveneens	

een	Franstalige	en	Engelstalige	versie	 te	voorzien,	vermits	bepaalde	sekswerkers	deze	

talen	 verkozen.	 De	 drie	 versies	 van	 de	 vragenlijst	 kunnen	 teruggevonden	 worden	 in	

bijlage.	

	

Na	 bepaald	 te	 hebben	 met	 welke	 dataverzamelingstechniek	 ik	 in	 dit	 onderzoek	 ging	

werken,	 diende	 ik	 eveneens	 stil	 te	 staan	 bij	 de	 logistieke	 aspecten	 van	 het	 interview.	

Vermits	 er	 een	 zeker	 machtsverschil	 heerst	 tussen	 mij	 als	 onderzoekster	 en	 mijn	

respondenten	en	ik	deze	discrepantie	zo	veel	mogelijk	wou	wegwerken,	besloot	ik	hen	

te	 laten	 bepalen	 wanneer	 en	 waar	 het	 interview	 zou	 plaatsvinden.	 De	 meeste	
																																																								
267	K.	BEYENS	en	H.	TOURNEL,	“Mijnwerkers	of	ontdekkingsreizigers?	Het	kwalitatieve	interview”,	in	T.	
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sekswerkers	 verkozen	 laat	 in	 de	 avond	 af	 te	 spreken,	 omdat	 zij	 overdag	 andere	

verantwoordelijkheden	hadden	(zoals	een	vaste	job).	Op	zich	had	ik	hier	geen	bezwaren	

tegen,	maar	soms	zorgde	de	nachtelijke	sfeer	voor	een	zekere	graad	van	angst	en	voelde	

ik	me	niet	altijd	even	veilig.		

Wat	de	locatie	betreft,	waren	er	sekswerkers	die	voorstelden	het	interview	bij	hen	thuis	

te	 laten	 plaatsvinden.	 Ikzelf	 had	 dubbele	 gevoelens	 bij	 deze	 locatie.	 Enerzijds	 liet	 het	

afnemen	 van	 de	 vraaggesprekken	 bij	 de	 sekswerkers	 thuis	 mij	 toe	 informatie	 te	

vergaren	zonder	dat	de	respondenten	geremd	werden	door	de	aanwezigheid	van	derden	

en	 storende	 achtergrondgeluiden.	 Anderzijds	 ervaarde	 ik	 steeds	 een	 zekere	 angst,	

omdat	het	interview	plaatsvond	bij	onbekenden	en	ik	nooit	op	voorhand	met	zekerheid	

wist	wie	of	wat	ik	ging	tegenkomen.	Interessant	om	te	vermelden	in	dit	opzicht	is	dat	dit	

evengoed	 gold	 voor	mijn	 respondenten.	 Zo	hebben	 sommige	 sekswerkers	 aangegeven	

dat	ze	aanvankelijk	schrik	hadden	voor	mijn	komst.	Ik	ben	namelijk	net	zo’n	onbekende	

voor	hen,	als	zij	voor	mij.	Één	respondent	dacht	zelfs	dat	ik,	omwille	van	mijn	naam,	een	

man	van	Marokkaanse	origine	was	en	gaf	aan	compleet	verrast	te	zijn	wanneer	hij	zag	

dat	ik	een	Belgische	vrouw	bleek	te	zijn.		

[“(…)	I	must	have	to	tell	you	I	was	euh	lot	of	times	scare	and	I	must	have	to	tell	you	

also	now	when	you,	I	did	not	know	you’re	a	girl.	I	was	thinking	you	are	a	boy.	You	

say	Inès	and	going	little	bit,	yeah	Inès	is	going	to	be,	I	don’t	know	the	name	of	the	…	

from	Netherlands	and	Belgium.	 Inès	 for	me	 is	going	a	 little	bit	 to	Moroccan	and	 I	

was	thinking	yeah	Inès	Moroccan	man	oeh	(trekt	bang	gezicht).”	–	Andrej]	

Over	 het	 algemeen	 vielen	 de	 thuislocaties	 goed	mee	 en	 voelde	 ik	me	 al	 snel	 op	mijn	

gemak.	Dit	was	echter	niet	het	geval	bij	één	welbepaald	interview	waar	het	appartement	

van	 de	 respondent	 helemaal	 overhoop	 lag	 en	 er	 duidelijk	 sporen	 van	 druggebruik	

konden	worden	waargenomen.		

	

Andere	 sekswerkers	 verkozen	 eerder	 af	 te	 spreken	 in	 een	 café	 of	 taverne.	 Bij	 deze	

publieke	 locaties	 had	 ik	 minder	 stress,	 maar	 waren	 er	 meer	 achtergrondgeluiden	

aanwezig.	 Bovendien	 had	 ik	 de	 indruk	 dat	 deze	 respondenten	 niet	 altijd	 even	 open	

durfden	te	zijn	door	de	aanwezigheid	van	derden.		

Vermeld	dient	te	worden	dat	twee	van	de	tien	interviews	telefonisch	werden	afgenomen,	

omdat	 de	 respondenten	 mij	 enkel	 langs	 deze	 weg	 te	 woord	 wilden	 staan.	 Bij	 deze	
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interviews	merkte	 ik	echter	wel	dat	de	respondenten	vaak	korter	antwoordden	en	het	

moeilijker	 was	 diepgang	 te	 bereiken.	 Ik	 kon	 evenmin	 naar	 de	 lichaamstaal	 van	 de	

respondenten	kijken,	wat	toch	wel	een	nadeel	vormt,	vermits	dit	bijkomende	informatie	

had	 kunnen	 opleveren.	 Toch	 ben	 ik	 van	 mening	 dat	 ik	 ook	 uit	 deze	 interviews	

waardevolle	 gegevens	 bekomen	 heb.	 Sturges	 en	 Hanrahan	 stellen	 immers	 dat:	

“Telephone	 interviewing	 may	 provide	 an	 opportunity	 to	 obtain	 data	 from	 potential	

participants	 who	 are	 reluctant	 to	 participate	 in	 face-to-face	 interviews	 or	 from	 groups	

who	 are	 otherwise	 difficult	 to	 access	 in	 person	 (…)	 In	 these	 cases,	 use	 of	 the	 telephone	

could	make	 it	 possible	 to	 obtain	 data	 from	 people	 who	would	 not	 otherwise	 have	 their	

views	represented	(…)”268			

	

Vermits	 ik	 de	 interviews	 alleen	 afnam	 en	 ik	 mij	 ten	 volle	 wou	 concentreren	 op	 het	

verloop	van	het	gesprek,	 verkoos	 ik	 te	werken	met	opnameapparatuur.	Aan	het	begin	

van	 elk	 interview	 vroeg	 ik	 dan	 ook	 aan	 de	 betrokken	 respondent	 toestemming	 voor	

registratie	 en	 legde	 ik	 hem	 uit	 wat	 hiervan	 de	 meerwaarde	 was	 en	 wat	 er	 met	 de	

bandopnames	 ging	 gebeuren.	 Alhoewel	 alle	 geïnterviewde	 respondenten	 toegestemd	

hebben	met	audioregistratie,	had	 ik	 toch	steeds	pen	en	papier	mee,	voor	wanneer	een	

respondent	niet	 akkoord	 zou	 zijn	 gegaan.	Het	 voordeel	 van	deze	opnames	 is	 dat	 alles	

wat	letterlijk	uit	de	mond	van	de	geïnterviewde	kwam,	opgeslagen	werd	en	er	bijgevolg	

geen	waardevolle	 informatie	verloren	 is	kunnen	gaan.269	Wel	bestond	het	risico	dat	de	

respondenten	 zich	 geremd	 voelden	 vrijuit	 te	 spreken	 door	 de	 aanwezigheid	 van	 de	

taperecorder.270	Dit	heb	 ik	 in	dit	onderzoek	ook	tweemaal	ondervonden.	Zo	begon	één	

respondent	 na	 het	 uitzetten	 van	 de	 opnameapparatuur	 vrijuit	 over	 het	

onderzoeksthema	 verder	 te	 vertellen,	 terwijl	 een	 andere	 respondent	 bij	 een	

welbepaalde	 vraag	 expliciet	 vroeg	 de	 taperecorder	 even	 uit	 te	 schakelen.	 Op	 deze	

momenten	 heb	 ik	 notities	 genomen	 om	 te	 vermijden	 dat	 er	 bruikbare	 informatie	

verloren	zou	gaan.		

																																																								
268	J.	STURGES	en	K.J.	HANRAHAN,	“Comparing	telephone	and	face-to-face	qualitative	interviewing:	a	
research	note”,	Qualitative	Research	2004,	109.	
269	K.	BEYENS	en	H.	TOURNEL,	“Mijnwerkers	of	ontdekkingsreizigers?	Het	kwalitatieve	interview”,	in	T.	
DECORTE	en	D.	ZAITCH	(red.),	Kwalitatieve	methoden	en	technieken	in	de	criminologie,	Leuven,	Acco,	2009,	
227.	
270	Ibid.,	228.	
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Elk	 interview	werd	na	afloop	uitgetypt	zodat	de	gegevens	gemakkelijker	geanalyseerd	

konden	worden.	Na	beëindiging	van	het	onderzoek	werden	alle	transcripties	geclusterd	

en	deze	bundel	kan,	indien	gewenst,	beschikbaar	worden	gesteld.		

Wel	dient	vermeld	te	worden	dat	de	interviews	die	telefonisch	werden	afgenomen,	niet	

konden	worden	opgenomen.	Een	eerste	test	had	immers	aangetoond	dat	het	registreren	

van	 een	 telefoongesprek	 storing	 veroorzaakt	 op	 de	 opname.	 Ik	 heb	 er	 dan	 ook	 voor	

gekozen	om	bij	de	telefonische	interviews	te	werken	met	een	andere	onderzoekster,	zo	

dat	 ik	 me	 volledig	 kon	 focussen	 op	 het	 gesprek	 met	 de	 respondent	 en	 de	 andere	

onderzoekster	zorgvuldig	kon	noteren	wat	er	gezegd	werd.	Uiteraard	werd	eerst	aan	de	

twee	betrokken	respondenten	gevraagd	of	 zij	hiermee	akkoord	gingen.	Voor	geen	van	

beide	vormde	dit	een	probleem.		

	

Naast	 de	 obstakels	 die	 ik	 ben	 tegengekomen	 met	 betrekking	 tot	 de	 locaties	 en	 het	

opnemen	 van	 de	 vraaggesprekken,	 werd	 ik	 met	 nog	 andere	 hindernissen	

geconfronteerd	bij	het	afnemen	van	de	interviews.		

Allereerst	werden	er	noodgedwongen	twee	interviews	afgenomen	in	het	Engels,	terwijl	

dit	 niet	 de	 moedertaal	 van	 beide	 respondenten	 was.	 Zij	 konden	 zich	 niet	 altijd	 even	

gemakkelijk	 uitdrukken	 en	maakten	 ook	 vele	 grammaticale	 fouten,	waardoor	 ik	 soms	

niet	goed	begreep	wat	ze	zeiden.	Een	voorbeeld	hiervan	was	een	respondent	die	bijna	

altijd	 ontkennende	 zinnen	 gebruikte,	 maar	 liet	 uitschijnen	 het	 tegenovergestelde	 te	

bedoelen.	Pas	aan	het	eind	van	het	gesprek	had	ik	dit	door.	Het	correct	ontcijferen	van	

de	 antwoorden	 bleek	 dan	 ook	 een	 zeer	 moeilijke	 en	 vermoeiende	 opdracht	 te	 zijn	

waarbij	een	opperste	concentratie	vereist	was.		

Daarnaast	had	ik	soms	het	gevoel	dat	de	respondenten	niet	altijd	even	eerlijk	waren.	Zo	

haalde	één	respondent	aan	dat	hij	op	twee	weken	tijd	genezen	was	van	een	zware	vorm	

van	darmkanker	door	het	roken	van	marihuana.	Verder	had	ik	af	en	toe	ook	de	indruk	

dat	sommige	respondenten	sociaal	wenselijk	antwoordden	omwille	van	de	gevoeligheid	

van	 het	 onderwerp	 van	 deze	 studie.	 Zo	 vermoed	 ik	 dat	 enkele	 respondenten	 moeite	

hadden	rechtstreeks	toe	te	geven	reeds	slachtoffer	geweest	te	zijn	van	geweld,	omdat	zij	

niet	wouden	overkomen	als	mannen	die	niet	in	staat	zijn	zichzelf	te	verdedigen.	Het	niet	

vertellen	 van	 de	waarheid	 kan	 een	 negatieve	 impact	 hebben	 op	 de	 resultaten	 van	 dit	
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onderzoek271,	toch	dient	opgemerkt	te	worden	dat	het	hier	gaat	om	vermoedens	die	niet	

hard	gemaakt	kunnen	worden.		

	 	

																																																								
271	J.	MAESSCHALK,	“Methodologische	kwaliteit	in	het	kwalitatief	criminologisch	onderzoek”,	in	T.	
DECORTE	en	D.	ZAITCH	(red.),	Kwalitatieve	methoden	en	technieken	in	de	criminologie,	Leuven,	Acco,	2009,	
128.	
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Hoofdstuk	3.3.	Ethische	struikelblokken	bij	onderzoek	naar	sekswerk	

	

Sekswerk	 was	 en	 blijft	 nog	 steeds	 een	 delicaat	 onderwerp	 waarrond	 een	 zekere	

taboesfeer	 hangt	 en	waarover	 niet	 altijd	 vrijuit	 gepraat	wordt.272	Alhoewel	 de	meeste	

sekswerkers	duidelijk	herkenbaar	zijn	op	de	foto’s	die	zij	online	posten,	mocht	ik	er	dan	

ook	 niet	 zomaar	 van	 uitgaan	 dat	 ze	 open	 waren	 over	 hun	 activiteiten	 naar	 de	

buitenwereld	toe.	Doorgaans	werd	aan	de	hand	van	de	houding	van	de	respondent	wel	

snel	duidelijk	hoe	hij	hier	tegenover	stond	en	indien	dit	niet	zo	was,	vroeg	ik	steeds	voor	

de	 afname	 van	 het	 interview	 op	 een	 publieke	 plek	 of	 ik	 termen	 zoals	 prostitutie,	

sekswerk	en	andere	hieraan	gerelateerde	woorden	diende	te	vermijden.	Op	één	geval	na,	

heb	ik	hierbij	nooit	problemen	ondervonden.	Dit	specifieke	geval	vind	ik	echter	wel	het	

vermelden	waard,	vermits	het	een	goede	illustratie	is	van	een	ethisch	dilemma	waarmee	

ik	 tijdens	 mijn	 onderzoek	 geconfronteerd	 werd.	 Bij	 mijn	 aankomst	 op	 de	 afspraak	

vertelde	de	 respondent	 in	kwestie	me	dat	hij	met	 een	vriend	die	niets	 afwist	 van	 zijn	

activiteiten	als	sekswerker	op	café	zat.	Hij	vroeg	me	dan	ook	niet	over	mijn	onderzoek	te	

praten	zolang	zijn	vriend	aanwezig	was.	Na	enkele	uren	was	de	vriend	nog	steeds	niet	

vertokken	 en	 besloten	 beide	 heren	me	mee	 te	 nemen	 naar	 een	 kerstmarkt.	 Toen	we	

onderweg	langs	een	prostitutiewijk	passeerden,	begon	de	vriend	negatieve	commentaar	

te	leveren	op	de	prostituees.	Even	dacht	ik	dat	de	bom	ging	ontploffen,	maar	dan	begon	

mijn	 respondent	 eveneens	 af	 te	 geven	 op	 sekswerk.	 Toen	 zij	 vervolgens	 naar	 mijn	

mening	 vroegen,	 wist	 ik	 niet	 goed	 hoe	 te	 reageren.	 Vermits	 ik	 de	 wens	 van	 mijn	

respondent	om	zijn	 identiteit	als	 sekswerker	verborgen	 te	houden	 ten	volle	wenste	 te	

respecteren,	besloot	 ik	deze	vraag	te	negeren	door	een	ander	onderwerp	aan	te	halen.	

Pas	na	een	uur	op	de	kerstmarkt	rondgewandeld	te	hebben,	nam	de	vriend	afscheid	van	

ons	en	kon	ik	terug	overschakelen	naar	mijn	onderzoekersrol	en	het	interview	afnemen.			

	

Een	ander	ethisch	struikelblok	waarmee	ik	geconfronteerd	werd	had	te	maken	met	de	

manier	waarop	 de	 sekswerkers	 zichzelf	 identificeerden.	 Een	 aantal	 respondenten	 had	

voor	 zichzelf	 nog	 niet	 uitgemaakt	 of	 de	 term	 ‘sekswerker’	wel	 op	 hen	 van	 toepassing	

was.	 Zo	 gaf	 één	 respondent	 tijdens	 het	 interview	 toe	 dat	 hij	 geregeld	

geslachtsgemeenschap	heeft	met	mannen	 tegen	 betaling,	maar	 stelde	 hij	 zichzelf	 voor	

																																																								
272	T.	DECORTE	et	al,	Middelengebruik	onder	sekswerkers	in	België:	Een	kwantitatieve	en	kwalitatieve	studie	
in	vijf	sectoren	van	de	seksindustrie,	Gent,	Academia	Press,	2011,	86.		
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als	erotisch	masseur	en	wou	hij	niet	als	sekswerker	beschouwd	worden.	Wanneer	zulke	

situaties	zich	voordeden,	diende	ik	dan	ook	mijn	taalgebruik	aan	te	passen	en	elke	vraag	

te	herformuleren	naargelang	de	 situatie	van	de	betrokken	 respondenten,	 aangezien	 ik	

hen	absoluut	niet	wou	kwetsen.		

	

Om	met	deze	ethische	struikelblokken	om	te	gaan,	 trachtte	 ik	de	respondenten	zoveel	

mogelijk	 op	 hun	 gemak	 te	 stellen	 door	 hen	 duidelijk	 te	 maken	 dat	 er	 geen	 goede	 of	

slechte	 antwoorden	 waren	 en	 door	 zo	 discreet	 mogelijk	 te	 werk	 te	 gaan	 tijdens	 de	

interviewafnames.	
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Hoofdstuk	3.4.	Een	kijk	op	enkele	moeilijkheden	binnen	een	onoverkomelijke	

sentimentele	praktijk	

	

Net	 zoals	 de	 doctoraatsstudies	 van	 Scheirs	 en	 Nuytiens	 werd	 dit	 onderzoek	 gevoerd	

vanuit	 een	 constructivistisch	 standpunt,	 waarbij	 er	 gesteld	 wordt	 dat	 er	 geen	

waarneembare	objectieve	realiteit	bestaat.273	Deze	visie	staat	haaks	op	de	positivistische	

stroming	 waarbij	 er	 kost	 wat	 kost	 gestreefd	 wordt	 naar	 het	 achterhalen	 van	 dé	

‘waarheid’. 274 	Constructivistische	 onderzoekers	 daarentegen	 geloven	 niet	 in	 één	

absolute	 waarheid	 en	 leggen	 eerder	 de	 nadruk	 op	 het	 weergeven	 van	 de	

werkelijkheidsvoorstelling	 van	 elke	 respondent.	 Mijn	 masterproef	 sluit	 op	 dit	 vlak	

volledig	 aan	 bij	 de	 studies	 van	 Scheirs	 en	 Nuytiens:	 net	 als	 zij	 beschouwde	 ik	 mijn	

respondenten	namelijk	als	actoren	die	zelf	hun	eigen	realiteit	creëren	en	hierbij	dan	nog	

eens	door	andere	actoren	beïnvloed	worden,	waaronder	zeker	ook	de	onderzoeker.275		

	

Scheirs	 en	 Nuytiens	 verwerpen	 dan	 ook	 de	 mythe	 van	 de	 ‘koude	 en	 objectieve’	

wetenschapper	en	leggen	de	vinger	op	een	aantal	‘pains	of	doing	criminological	research’	

die	 voortvloeien	 uit	 een	 zekere	 emotionele	 betrokkenheid	 van	 de	 onderzoeker.276	

Doorheen	mijn	studie	werd	ik	eveneens	met	enkele	van	deze	pains	geconfronteerd.	Zo	

werd	 ik	 soms	 door	 respondenten	 gecomplimenteerd	 over	 mijn	 fysieke	 verschijning.	

Langs	 één	 kant	 charmeerde	 me	 dit,	 maar	 langs	 de	 andere	 kant	 vond	 ik	 zulke	

opmerkingen	ook	ongepast	en	wist	ik	niet	goed	hoe	ik	hierop	diende	te	reageren.	Verder	

waren	 er	 enkele	 respondenten	 die	 mij	 na	 afloop	 van	 het	 interview	 wensten	 toe	 te	

voegen	op	sociale	media.	Enerzijds	leek	het	me	een	goed	idee	hierop	in	te	gaan,	omdat	ik	

hen	 zo	 kon	 bedanken	 voor	 hun	 deelname	 aan	 het	 onderzoek.	 Anderzijds	 vond	 ik	 het	

belangrijk	om	mijn	privacy	te	vrijwaren	en	mijn	privé-leven	te	beschermen.	Uiteindelijk	

heb	 ik	 omwille	 van	 deze	 laatste	 redenen	 besloten	 niet	 op	 hun	 verzoek	 in	 te	 gaan.	

Daarnaast	was	er	ook	één	respondent	die	had	aangegeven	enkel	in	te	stemmen	met	een	
																																																								
273	V.	SCHEIRS	en	A.	NUYTIENS,	“Ethnography	and	Emotions.	The	Myth	of	the	Cold	and	Objective	Scientist”,	
in	K.	BEYENS,	J.	CHRISTIAENS,	B.	CLAES,	S.	DE	RIDDER,	H.	TOURNEL	en	H.	TUBEX	(eds.),	The	Pains	of	
Doing	Criminological	Research,	Brussel,	VUBPress,	2013,	142.	
274	K.	BEYENS	en	H.	TOURNEL,	“Mijnwerkers	of	ontdekkingsreizigers?	Het	kwalitatieve	interview”,	in	T.	
DECORTE	en	D.	ZAITCH	(red.),	Kwalitatieve	methoden	en	technieken	in	de	criminologie,	Leuven,	Acco,	2009,	
201.	
275	V.	SCHEIRS	en	A.	NUYTIENS,	“Ethnography	and	Emotions.	The	Myth	of	the	Cold	and	Objective	Scientist”,	
in	K.	BEYENS,	J.	CHRISTIAENS,	B.	CLAES,	S.	DE	RIDDER,	H.	TOURNEL	en	H.	TUBEX	(eds.),	The	Pains	of	
Doing	Criminological	Research,	Brussel,	VUBPress,	2013,	142.	
276	Ibid.,	141-160.	
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interview,	op	voorwaarde	dat	ik	eerst	met	hem	ging	uit	eten.	Wederom	zat	ik	vast	in	een	

tweestrijd:	ik	wou	toestemmen	om	de	respondent	niet	te	verliezen,	maar	wou	hem	ook	

geen	verkeerde	signalen	geven.	Na	enige	tijd	hierover	te	hebben	gereflecteerd,	koos	 ik	

ervoor	 niet	 in	 te	 gaan	 op	 zijn	 eis,	 vermits	 ik	 mijzelf	 niet	 voldoende	 comfortabel	 zou	

hebben	gevoeld	bij	de	situatie.		

Deze	 voorvallen	maakten	dat	 ik	 continu	diende	 af	 te	wegen	waar	de	 grens	 te	 trekken	

tussen	mijzelf	en	mijn	respondenten.	Bovendien	bevestigden	ze	dat	het	onmogelijk	was	

voor	mij	als	onderzoekster	om	volledig	neutraal	en	emotieloos	te	blijven.		

	

Tot	 slot	 moet	 ik	 toegeven	 dat	 het	 niet	 altijd	 even	 gemakkelijk	 was	 suggestiviteit	 te	

vermijden.	 Alhoewel	 ik	 me	 er	 als	 onderzoekster	 zeer	 goed	 van	 bewust	 ben	 dat	 een	

vooringenomen	 positie	 uit	 den	 boze	 is,	 moest	 ik	 er	 toch	 voortdurend	 op	 letten	 geen	

hints	te	geven	die	mijn	respondenten	al	in	een	bepaalde	richting	zouden	kunnen	duwen	

en	hen	te	laten	uitspreken,	alvorens	een	nieuwe	vraag	op	hen	af	te	vuren.	Toch	dien	ik	

toe	te	geven	dat	ik	er	mij	luttele	keren	aan	schuldig	heb	gemaakt.	Zo	gaf	ik	bijvoorbeeld	

bij	een	bepaalde	respondent	zelf	al	een	voorbeeld	van	stappen	die	sekswerkers	kunnen	

ondernemen	 om	 zichzelf	 te	 beschermen,	 waardoor	 hij	 onmiddellijk	 op	 het	 voorbeeld	

inging	en	ik	mogelijks	andere	interessante	gegevens	ben	mislopen.	
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4.	De	mannelijke	sekswerker	als	onuitputtelijke	bron	van	informatie:	

analyse	van	de	resultaten	van	de	diepte-interviews		

	

In	dit	hoofdstuk	worden	de	resultaten	besproken	van	de	diepte-interviews	die	werden	

afgenomen	 met	 de	 tien	 deelnemende	 mannelijke	 sekswerkers.	 Naar	 analogie	 met	 de	

onderzoeksvraag	 werden	 de	 interviews	 ontleed	 volgens	 de	 twee	 grote	 thema’s	 die	

centraal	 staan	 in	 dit	 onderzoek,	 namelijk	 ‘de	 mannelijke	 sekswerker’	 en	 ‘harm	

reduction’.	De	vragen	uit	het	interview	die	in	het	thema	‘mannelijke	sekswerker’	kunnen	

ondergebracht	worden,	peilden	eerder	naar	meer	algemene	aspecten	uit	de	leefwereld	

van	de	mannelijke	sekswerkers,	terwijl	de	vragen	met	betrekking	tot	het	tweede	thema	

expliciet	gericht	waren	op	de	beleving	van	schadebeperking.	Vervolgens	kreeg	elk	thema	

een	specifiek	 codeerschema	op	basis	waarvan	de	 resultaten	werden	geanalyseerd	 (zie	

bijlage).	Nadien	werden	de	analyses	van	beide	thema’s	met	elkaar	gecombineerd	met	als	

doel	 een	 antwoord	 te	 kunnen	 formuleren	 op	 hoe	 mannelijke	 sekswerkers	 harm	

reduction	in	België	beleven.	

Ik	 heb	 ervoor	 gekozen	 de	 analyse	 te	 laten	 aanvangen	 met	 het	 thema	 ‘de	 mannelijke	

sekswerker’	om	zo	een	duidelijk	beeld	te	verkrijgen	van	wie	er	deelgenomen	heeft	aan	

dit	onderzoek.	Dit	leek	me	logisch,	omdat	er	dan	in	het	tweede	gedeelte	van	de	analyse,	

waar	dieper	wordt	ingegaan	op	het	thema	‘harm	reduction’,	gemakkelijker	linken	gelegd	

kunnen	 worden	 met	 de	 resultaten	 van	 het	 eerste	 deel	 en	 getracht	 kan	 worden	 te	

verklaren	 waarom	 de	 sekswerkers	 de	 gestelde	 vragen	 op	 een	 welbepaalde	 manier	

beantwoordden.	 Bij	 elk	 (sub)thema	 zal	 ook	 steeds	 melding	 gemaakt	 worden	 van	 de	

verschillen	die	de	respondenten	meenden	te	ontwaren	met	vrouwelijke	sekswerkers.		 	
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Hoofdstuk	4.1.	De	mannelijke	sekswerker	in	zijn	adamskostuum	gezet	

	

Allereerst	zal	een	beeld	geschetst	worden	van	de	profielen	van	de	bevraagde	mannelijke	

sekswerkers.	Vervolgens	zal	ook	gekeken	worden	naar	de	redenen	die	de	sekswerkers	

aangaven	 om	 in	 de	 prostitutie	 te	 stappen,	 hoe	 zij	 het	 sekswerk	 beleven,	 of	 zij	 er	

eventueel	mee	willen	stoppen	en	of	zij	anderen	op	de	hoogte	hebben	gebracht	van	hun	

activiteiten.	Op	die	manier	kan	onderzocht	worden	of	deze	factoren	een	impact	hebben	

op	 de	 manier	 waarop	 sekswerkers	 harm	 reduction	 beleven	 en	 of	 de	 in	 de	

literatuurstudie	besproken	verhouding	congruentie/incongruentie	tussen	mannelijke	en	

vrouwelijke	sekswerkers	ook	door	de	respondenten	bevestigd	wordt.	

	

4.1.1.	De	diversiteit	aan	profielen	

Leeftijd	

De	leeftijden	van	de	sekswerkers	die	toestemden	met	een	interview	varieerden	tussen	

23	en	46	 jaar.	Van	de	 tien	mannelijke	prostitués	waren	er	 twee	 twintigers	 (Andrej	 en	

Kenny),	zeven	dertigers	(Christiaan,	Youssef,	Michel,	Henrique,	Rafaël,	Antonio	en	Koen)	

en	één	veertiger	(Maurice).	Opmerkelijk	in	dit	verband	is	dat	een	aantal	dertigers	tijdens	

het	 vraaggesprek	 toegaf	 enkele	 jaren	 ouder	 te	 zijn	 dan	 de	 leeftijd	 vermeld	 op	 hun	

onlineprofiel.	Volgens	Youssef	 is	dit	noodzakelijk,	omdat	 twintigers	het	meest	gegeerd	

zijn	bij	mannelijke	kopers	van	seks	en	prostitués	dan	ook	moeilijker	aan	de	bak	komen	

eens	ze	de	dertig	voorbij	zijn.	

	

Afkomst	

Acht	 respondenten	 hadden	 de	 Belgische	 nationaliteit.	 Van	 deze	 acht	 sekswerkers	

werden	 er	 zes	 in	 het	 Nederlands	 bevraagd	 en	 twee	 in	 het	 Frans.	 Verder	 namen	 één	

Braziliaan	 (Henrique)	en	één	Roemeen	 (Andrej)	deel	aan	het	onderzoek,	bij	hen	werd	

het	interview	noodgedwongen	in	het	Engels	afgenomen.		

	

Seksuele	geaardheid		

Aan	 het	 begin	 van	 de	 interviews	 werd	 gepeild	 naar	 de	 seksuele	 voorkeur	 van	 de	

deelnemers.	Zes	van	de	tien	respondenten	gaven	aan	heteroseksueel	te	zijn	(Christiaan,	

Maurice,	 Youssef,	Michel,	 Kenny	 en	Koen),	 terwijl	 van	 de	 overige	 sekswerkers	 er	 zich	
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twee	 als	 biseksueel	 identificeerden	 (Rafaël	 en	 Antonio)	 en	 twee	 als	 homoseksueel	

(Henrique	en	Andrej).	Nogmaals	dient	benadrukt	te	worden	dat	het	begrip	geaardheid	

zich	 niet	 louter	 beperkt	 tot	 deze	 driedelige	 indeling,	maar	 eerder	 beschouwd	dient	 te	

worden	 als	 een	 continuüm	 waarop	 verschillende	 varianten	 onderscheiden	 kunnen	

worden.	 Hier	 zijn	 de	 respondenten	 echter	 niet	 dieper	 op	 ingegaan.	 Wel	 dient	 in	 dit	

verband	opgemerkt	te	worden	dat	twee	van	de	zes	heteroseksuele	prostitués,	namelijk	

Youssef	en	Koen,	 toegaven	ook	met	mannen	seks	te	hebben	voor	geld,	 terwijl	ze	naast	

hun	 professionele	 activiteiten	 als	 sekswerker	 nooit	 met	 een	 masculien	 persoon	 tot	

geslachtsgemeenschap	 zouden	kunnen	overgaan.	Beiden	 voelen	 zich	 genoodzaakt	 hun	

geaardheid	uit	te	schakelen	wanneer	ze	aan	het	werk	zijn,	vermits	ze	naar	eigen	zeggen	

anders	onvoldoende	klanten	hebben	om	financieel	rond	te	komen.		

[K:	 “Ik	 denk	 als	 ge	 …	 als	 jongen	 als	 bi	 open	 sta,	 dan	 hebt	 ge	 heel	 veel,	 heel	 veel	

jobkes.	 (…)	 Tegenover	 als	 ge	 enkel	maar	 louter	 naar	 dames	 gaat,	 is	 het	 wel	 een	

probleem.”	I:	“En	is	dat	de	reden	waarom	dat	gij	ook	de	twee	doet,	om	gewoon	meer	

…	?”	K:	“Awel	ja	inderdaad.”	–	Koen]		

Frappant	is	dat	Henrique	en	Andrej,	de	twee	homoseksuele	respondenten,	vonden	dat	er	

aan	 homoseksuele	 mannelijke	 sekswerkers	 vaker	 zaken	 gevraagd	 worden	 die	 als	

verregaand	en	volgens	mij	zelfs	als	redelijk	 ‘extreem’	geïnterpreteerd	kunnen	worden.	

Andrej	haalde	in	dit	opzicht	een	voorbeeld	aan	van	een	afspraak	die	plaatsvond	in	een	

witte,	 bijna	 steriele	 kamer	 met	 verschillende	 werktuigen	 en	 kettingen	 waarbij	 hij	 de	

klant	op	diens	vraag	moest	domineren	en	pijnigen.	Henrique	van	zijn	kant	 sprak	over	

gaysauna’s	waar	geregeld	pornofilms	vertoond	worden	en	dark	rooms	ter	beschikking	

staan,	terwijl	zulke	zaken	volgens	hem	in	heterosauna’s	niet	voorkomen.	Volgens	beide	

heren	wordt	er	nog	al	 snel	van	uit	gegaan	dat	sekswerk	enigszins	genormaliseerd	zou	

zijn	 binnen	 de	 homocultuur	 en	 verwacht	 men	 daarom	 van	 homoseksuele	 mannelijke	

sekswerkers	 dat	 zij	 ingaan	 op	 alle	 mogelijke	 eisen.	 Andrej	 en	 Henrique	 beweerden	

echter	zich	ongemakkelijk	te	voelen	bij	dergelijke	veronderstellingen	en	hopen	dan	ook	

dat	zulke	praktijken	in	de	toekomst	niet	meer	voorkomen.			

	

Job/opleiding		

Uit	 de	 interviews	 en	 de	 onlineprofielen	 van	 de	 mannelijke	 sekswerkers	 kan	 afgeleid	

worden	dat	zes	respondenten	over	een	diploma	hoger	onderwijs	beschikken	(Christiaan,	
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Maurice,	Michel,	Rafaël,	Antonio	en	Koen).	Buiten	Antonio	deden	zij	allen	het	sekswerk	

in	 bijberoep	 en	 hadden	 ze	 daarnaast	 een	 andere	 job.	 De	 vier	 sekswerkers	 die	 geen	

hogere	studies	hadden	genoten,	waren,	met	uitzondering	van	Kenny,	allemaal	prostitué	

op	fulltime	basis.	

Gewerkte	prostitutiesectoren		

Op	het	moment	van	bevraging	waren	acht	van	de	tien	bevraagde	sekswerkers	actief	als	

escort.	De	 twee	 ‘uitzonderingen’	 hierop	waren	Andrej	 en	Henrique.	 Zo	 gaf	Andrej	 aan	

vandaag	 de	 dag	 enkel	 nog	 erotische	massages	 te	 geven,	 maar	 vertelde	 hij	 wel	 in	 het	

verleden	gewerkt	te	hebben	als	zowel	escort,	keptboy	en	straatprostitué.	Dit	voorbeeld	

bevestigt	 dan	 ook	wat	 reeds	 in	 de	 literatuurstudie	 aan	 bod	 is	 gekomen,	 namelijk	 dat	

sekswerkers	meerdere	prostitutievormen	kunnen	combineren	en	er	dus	moet	opgepast	

worden	wanneer	men	bij	het	voeren	van	wetenschappelijk	onderzoek	prostitués	in	één	

welbepaalde	categorie	plaatst.	Henrique,	 tot	 slot,	wist	nog	niet	eens	of	hij	 zichzelf	wel	

kon	 omschrijven	 als	 sekswerker.	 Hij	 geeft	 namelijk	 hoofdzakelijk	 erotische	massages,	

maar	wanneer	 hij	 zich	 fysiek	 aangetrokken	 voelt	 tot	 de	 klant	 bestaat	 de	 kans	 dat	 hij	

overgaat	tot	seksuele	betrekkingen	en	hier	dan	ook	enigszins	voor	betaald	wordt.	

[“Honestly	 I	don’t	know	if	 I	am	really	an	escort	and	prostitute.	 I	 say	no,	because	 I	

never	get	money	just	for	sex,	I	say	yes,	because	sometimes	I	give	the	massage	and	do	

something	more	and	get	paid.	So	I	don’t	know	if	I	am	…”	-	Henrique]		

Alhoewel,	zoals	reeds	aangetoond	 in	 the	state	of	 the	art	van	dit	onderzoek,	een	exacte	

definitie	 geven	 voor	prostitutie	 voor	 velen	misschien	 evident	 lijkt,	 geeft	 dit	 voorbeeld	

van	Henrique	goed	weer	dat	dit	niet	zo	 is	en	 toont	het	eveneens	aan	dat	sekswerk	op	

verschillende	manieren	geconceptualiseerd	kan	worden.		

	

4.1.2.	Op	zoek	naar	geld	en	amusement	

Wanneer	 aan	 de	 respondenten	 gevraagd	 werd	 waarom	 zij	 met	 het	 sekswerk	 zijn	

begonnen,	werden	twee	grote	redenen	aangehaald:	Maurice,	Youssef	en	Andrej	doen	het	

louter	voor	het	geld,	terwijl	Christiaan,	Michel	en	Rafaël	in	het	vak	gestapt	zijn	voor	hun	

plezier	 en	 voor	 het	 waarmaken	 van	 hun	 seksuele	 fantasieën.	 Bij	 de	 overige	 vier	

sekswerkers	 kwamen	 beide	 antwoorden	 bovendrijven:	 ze	 zijn	 begonnen	 omwille	 van	

financiële	 redenen,	maar	 tezelfdertijd	 om	 zich	 te	 amuseren	 en	 de	 fantasieën	 die	 vaak	

reeds	 jarenlang	 door	 hun	 hoofd	 gingen,	 om	 te	 zetten	 naar	 de	 werkelijkheid.	 Verder	
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wisten	 Andrej	 en	 Koen	 te	 vertellen	 dat	 er	 in	 de	 mannelijke	 seksbranche	 ook	

sekswerkers	 zijn	 voor	 wie	 de	 hoofdreden	 niet	 een	 inkomensvergaring	 of	 het	 eigen	

plezier	is,	maar	het	zich	kunnen	aanschaffen	van	extraatjes	of	luxeartikelen.	

[“Ik	bedoel	mensen	da	da	doen	voor	financieel,	alé	voor	euh	iets	anders,	zijn	meestal	

mensen	 die	 aan…	willekes	 hebben,	 dus	 zogezegd	 ik	wil	 da	 of	 ik	wil	 da.	 (…)	 Voor	

dingen	bij	te	kunnen	kopen,	wat	ze	anders	met	hunder	gewoon	loon	ni	kunnen	doen	

en	zo	allemaal.	Zo	echt	euh	ja	wa	is	da	zo…	gelijk	naar	euh	sauna	gaan	of	zo	alé	euh	

dure	schoenen	kopen.”	–	Koen]	

Uit	 mijn	 resultaten	 blijkt	 dat	 de	 redenen	 om	 met	 sekswerk	 te	 beginnen	 een	 zeker	

verband	zouden	kunnen	houden	met	het	opleidingsniveau	van	de	prostitué	en	met	het	

parttime	 of	 fulltime	 uitoefenen	 van	 het	 sekswerk.	 De	 sekswerkers	 met	 een	 hoger	

onderwijs	 diploma	 startten	 eerder	 voor	 het	 plezier	 met	 commerciële	 seks	 en	 kozen	

ervoor	 actief	 te	 zijn	 op	 parttime	 basis,	 terwijl	 de	 andere	 prostitués	 vaker	 financiële	

motieven	 aanhaalden	 om	 in	 de	 prostitutie	 te	 stappen	 en	 dan	 vooral	 fulltime	 als	

sekswerker	aan	de	slag	gingen.	

	

Vermits	 uit	 de	 literatuurstudie	 gebleken	 was	 dat	 er	 nog	 altijd	 sekswerkers	 zijn	 die	

gedwongen	worden	zich	te	prostitueren	en	dwang	dus	ook	een	reden	kan	zijn	om	in	het	

vak	 te	 stappen,	 heb	 ik	 aan	 de	 respondenten	 gevraagd	 hoe	 zij	 hier	 tegenover	 stonden.	

Allen	 gaven	 ze	 aan	 zelf	 voor	het	 sekswerk	 te	hebben	gekozen	en	meenden	dat	 er	 van	

dwang	bij	hen	geen	sprake	is.	De	meesten	voegden	eraan	toe	niet	afhankelijk	te	zijn	van	

de	 prostitutie	 en	 beweerden	 ten	 allen	 tijde	 controle	 te	 behouden	 over	 de	 situatie.	 Zo	

zeiden	Christiaan,	Rafaël,	Michel,	Henrique	en	Maurice	dat	ze	een	date	meteen	kunnen	

beëindigen	 als	 deze	 hen	 niet	 aanstaat.	 Dit	 zou	 dan	 ook	 kunnen	wijzen	 op	 een	 zekere	

mate	van	‘agency’	waarover	zij	beschikken.		

Toch	zou	ik	enkele	vraagtekens	willen	plaatsen	bij	de	stelling	dat	de	respondenten	zich	

volledig	 uit	 vrije	wil	 prostitueren.	Meerdere	 prostitués	 gaven	 immers	 toe	 toch	 enorm	

afhankelijk	 te	 zijn	 van	 de	 financiële	 voordelen	 en	 hierdoor	 niet	 met	 het	 sekswerk	 te	

kunnen	stoppen.		

[K:	“Op	een	bepaald	moment	hebt	ge	zo	iets	van	oké	ja	nu	is	het	wel	goed	geweest	en	

zo	dus	euh…”	I:	“Ja	dus	als	ge	dan	nu	nog	verder	doet,	is	het	voor	de	financiële	kant?”	

K:	“Awel	ja.”	–	Koen]		
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Ook	al	waren	alle	sekswerkers	in	dit	onderzoek	van	mening	dat	gedwongen	prostitutie	

op	hen	niet	van	toepassing	is,	toch	mag	hieruit	niet	besloten	worden	dat	dergelijke	zaak	

niet	 meer	 zou	 voorkomen.	 Ten	 eerste	 was	 het	 aantal	 ondervraagden	 te	 beperkt	 om	

veralgemeningen	 te	maken.	 Ten	 tweede	 zijn	 alle	 ondervraagden	 actief	 in	 een	westers	

land	en	kunnen	uitbuiting	en	gedwongen	prostitutie	in	niet-westerse	landen	op	grotere	

schaal	voorkomen.	Dit	wil	echter	niet	zeggen	dat	het	fenomeen	in	westerse	landen	niet	

meer	zou	bestaan.	Integendeel,	de	meeste	respondenten	beweerden	dat	er	ook	in	België	

sekswerkers	 verplicht	 worden	 hun	 lichaam	 te	 verkopen.	 Zo	 meende	 Rafaël	 weet	 te	

hebben	 van	 illegale	 mensenhandel	 en	 uitbuiting	 in	 zijn	 omgeving.	 Hij	 sprak	 in	 dit	

verband	 voornamelijk	 over	 migranten	 met	 een	 niet-westerse	 nationaliteit	 die	 geen	

papieren	bezitten	en	omwille	van	hun	kwetsbare	positie	door	mensenhandelaars	in	de	

prostitutie	geduwd	worden.	Christiaan	voegde	eraan	toe	dat	sommige	prostitué(e)s	niet	

kunnen	terugvallen	op	familie	of	een	vriendenkring	en	daarbij	misschien	ook	nog	eens	

verslaafd	zijn,	waardoor	zij	veel	kwetsbaarder	staan	in	het	vak	en	sneller	overgaan	tot	

dingen	die	ze	eigenlijk	niet	willen	doen.		

	

4.1.3.	Mannen	van	plezier:	letterlijk	en	figuurlijk	

Het	 merendeel	 van	 de	 ondervraagde	 mannelijke	 sekswerkers	 was	 uitermate	 positief	

over	het	sekswerk	en	meende	er	veel	plezier	aan	te	beleven.	Zeker	wanneer	zij	zelf	de	

klant	 aantrekkelijk	 vinden,	 voelt	 het	 sekswerk	 voor	 hen	 niet	 aan	 als	 een	 corvee.	

Bovendien	meenden	zij	dankzij	de	prostitutie	nieuwe	mensen	te	leren	kennen	en	unieke	

plaatsen	te	ontdekken.		

	[“Euh	 een	 extra	 zakcentje,	 euh	 ge	 leert	 nieuwe	 dingen	 kennen.	 Euh	 ik	 ben	 een	

maand	geleden	met	een	privéjet	naar	Rome	overgebracht.	 Ik	had	Rome	nu	wel	al	

gezien,	maar	een	privéjet	had	ik	nog	nooit	gedaan.”	–	Rafaël]	

Één	respondent	in	het	bijzonder,	namelijk	Christiaan,	gaf	zelfs	aan	dat	hij	in	het	dagelijks	

leven	moeilijk	 contact	 kan	 leggen	met	 vrouwen,	maar	 dat	 het	 sekswerk	 dit	 probleem	

grotendeels	voor	hem	oplost.	

[“Maar	op	dat	 vlak	ben	 ik	wel	 verlegen,	dus	 in	die	 zin	komt	mij	dat	wel	goed	uit,	

omdat	 ik	weet	als	ze	mij	contacteren,	dan	staat	de	deur	al	op	een	kier.	Euh	vraag	

mij	niet	om	iemand	te	versieren	op	café,	daar	ben	ik	veel	te	verlegen	voor.	Ik	haat	

dat	en	ik	heb	het	nooit	gekund.”	–	Christiaan]		
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Toch	 waren	 er	 twee	 prostitués,	 met	 name	 Youssef	 en	 Antonio,	 die	 een	 afwijkende	

mening	vertoonden.	Beide	heren	staan	immers	zeer	negatief		tegenover	hun	activiteiten.	

Zij	beschrijven	hun	werk	als	‘degoutant’,	‘walgelijk’	en	‘luguber’.	Opvallend	is	dat	zij	alle	

twee	 prostitué	 zijn	 op	 voltijdse	 basis.	 Wanneer	 dan	 gekeken	 wordt	 naar	 de	

respondenten	die	zich	het	meest	positief	uitlieten	over	het	sekswerk,	dan	blijkt	dat	zij	

allen	actief	zijn	als	parttime	prostitué.	Men	kan	zich	dan	ook	afvragen	of	er	een	verband	

bestaat	tussen	de	manier	waarop	het	sekswerk	beleefd	wordt	en	het	fulltime/parttime	

beoefenen	 van	de	 job.	Om	dit	 verband	werkelijk	 te	 kunnen	bevestigen	 of	weerleggen,	

dienen	echter	meerdere	gegevens	verzameld	 te	worden	dan	hetgeen	beschikbaar	 is	 in	

dit	onderzoek.	

	

4.1.4.	Afscheid	nemen	bestaat	niet?	

Indien	de	mogelijkheid	zich	zou	voordoen	om	te	stoppen	met	sekswerk,	dan	zouden	zes	

prostitués	(Michel,	Andrej,	Rafaël,	Antonio,	Kenny	en	Koen)	dat	ook	effectief	doen.	Dit	is	

toch	 enigszins	 merkwaardig	 te	 noemen,	 aangezien	 net	 gebleken	 is	 dat	 de	 meeste	

respondenten	het	sekswerk	op	een	positieve	manier	beleven.	Waarom	zou	iemand	met	

zijn	 job	willen	 stoppen	wanneer	 hij	meent	 zich	 er	 goed	 bij	 te	 voelen?	 Er	 kunnen	 dus	

binnen	 de	 discours	 die	 de	 sekswerkers	 hanteren	 een	 enigszins	 conflicterende	

argumentatie	worden	 teruggevonden.	 Specifieke	 verklaringen	 hiervoor	 konden	 echter	

niet	binnen	het	kader	van	dit	onderzoek	ontwaard	worden.	Het	zou	volgens	mij	dan	ook	

interessant	kunnen	zijn	om	deze	‘tegenstrijdigheid’	in	de	toekomst	nader	onder	de	loep	

te	nemen.	

Daarnaast	blijkt	dat	er	een	link	te	leggen	valt	tussen	de	redenen	om	in	de	prostitutie	te	

gaan	en	de	wil	om	te	stoppen:	alle	respondenten	waarbij	het	financiële	onder	meer	een	

motief	vormde	om	te	starten	als	sekswerker	(met	uitzondering	van	Youssef)	wensen	te	

stoppen,	 terwijl	 de	 respondenten	 die	 louter	 omwille	 van	 hun	 eigen	 plezier	 in	 het	 vak	

gestapt	zijn,	het	sekswerk	absoluut	niet	wensen	te	beëindigen.		

	

4.1.5.	Open	en	bloot	of	toch	maar	niet?	

Wanneer	 aan	 de	 sekswerkers	 gevraagd	werd	 of	 hun	 omgeving	 op	 de	 hoogte	was	 van	

hun	activiteiten,	bleek	dat	Christiaan,	Michel,	en	Rafaël	anoniem	wensten	te	blijven	en	

werkelijk	niemand	hadden	ingelicht	over	het	sekswerk.	Dit	in	tegenstelling	tot	Maurice,	

Youssef	 en	 Antonio,	 die	 de	 prostitutie	 niet	 wouden	 verstoppen	 en	 er	 dan	 ook	 voor	
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gekozen	 hebben	 volledig	 open	 te	 zijn	 over	 hun	 identiteit	 als	 sekswerker	 naar	 de	

buitenwereld	 toe.	 Van	 de	 rest	 (Henrique,	 Andrej,	 Kenny	 en	 Koen)	 wisten	 sommige	

mensen	het	wel,	anderen	dan	weer	niet.	Wel	gaven	ze	aan	dat	ze	de	details,	met	name	

hetgeen	tussen	de	lakens	gebeurt,	liever	voor	zichzelf	houden.	

[“My	 friends	 know	what	 I	 am	doing,	my	 family	 did	 not	 know.	Maybe	 they	 have	 a	

mmm	yeah	no	no	no	no	my	 family,	 they	didn’t	know.	Only	 the	 friends.	The	 friends	

know	euh	all:	what	I	do	with	the	clients,	but	never	we	speak	what	happen	between	

in	euh	yeah	after	the	euh,	 I	close	the	door.	So	there	 it	 is	my	privacy	with	them.”	–	

Andrej]		
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Hoofdstuk	4.2.	Harm	reduction	als	een	redder	in	nood,	maar	dan	voor	anderen	

	

Voor	de	analyse	van	de	resultaten	met	betrekking	tot	harm	reduction	heb	ik	beslist	om	

net	 als	 bij	 de	 literatuurstudie	 het	 thema	 op	 te	 splitsen	 in	 verschillende	 subthema’s.	

Allereerst	ben	ik	nagegaan	of	mijn	respondenten	geconfronteerd	worden	met	de	‘harms’	

waartegen	de	harm	reduction	strekking	ten	strijde	trekt.	Vervolgens	ben	ik	gaan	kijken	

naar	de	Belgische	hulpverleningsorganisaties	die	zich	richten	tot	sekswerkers	en	heb	ik	

aan	de	deelnemers	gevraagd	of	zij	deze	organisaties	kenden,	of	zij	er	beroep	op	deden	en	

wat	 zij	 vonden	 van	 de	 harm	 reduction	 diensten	 die	 zij	 aanbieden.	 Aansluitend	 heb	 ik	

onderzocht	of	mijn	respondenten	zelf	harm	reduction	technieken	toepassen,	vermits	de	

literatuurstudie	 heeft	 uitgewezen	 dat	 ook	 sekswerkers	 aan	 harm	 reduction	 doen.	 Tot	

slot	 heb	 ik	 gepeild	 naar	 wat	 de	 mannelijke	 sekswerkers	 vinden	 van	 het	 Belgisch	

prostitutiebeleid	en	hoe	zij	harm	reduction	hierbinnen	opvatten.	

	

4.2.1.	Een	expliciete	erkenning	van	de	‘harms’	

Risico	op	HIV/SOI’s:	

Bijna	 alle	 respondenten	 zijn	 van	mening	 dat	 sekswerkers	 een	 hoger	 risico	 hebben	 op	

besmetting	met	HIV	of	andere	SOI’s.	Ook	al	staat	het	volgens	hen	vast	dat	iedereen	in	de	

samenleving	het	risico	loopt	besmet	te	geraken,	toch	menen	zij	dat	dit	risico	hoger	ligt	

bij	prostitué(e)s	vermits	deze	met	vele	verschillende	personen	de	lakens	dienen	te	delen.	

Bovendien	weten	sekswerkers	niet	met	wie	ze	te	maken	hebben	en	is	het	niet	duidelijk	

of	hun	klanten	wel	zelf	altijd	veilig	vrijen	en	zich	laten	testen.	

[“Yeah	 euhm	 such	 of	 things	 we	 can	 trust	 nobody.	 Even	 when	 old	 people	 say	 I’m	

clean	and	that	and	that,	we	cannot	trust	and	euh	no	I	don’t	 trust	no	one	and	euh	

there	 are	 statists	 that	 are	 part	 probably	 because	 euh	we,	we	 always	 have	 a	 risk,	

normal	 people	 or	 escorts	 or	 that,	we	 always	 have	 risks,	 but	when	 you	 do	 for	 the	

pleasure	and	when	you	do	that	for	work,	then	the	risk	is	higher.”	–	Henrique]	

Volgens	 Antonio	 en	 Youssef	 lopen	 vooral	 mannelijke	 prostitués	 die	 seks	 hebben	met	

mannen	 meer	 gevaar,	 vermits	 homoseksuele	 mannen	 vaker	 vragen	 om	 zonder	

voorbehoedsmiddel	te	vrijen.	Ook	Michel	kan	deze	stelling	bijtreden,	aangezien	volgens	

hem	 vrouwelijke	 klanten	 er	 sneller	 op	 aandringen	 veilig	 te	 vrijen	 dan	 mannelijke	

klanten.		
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Maurice	 en	 Rafäel	 waren	 de	 enige	 twee	 respondenten	 die	 deze	mening	 niet	 deelden.	

Zolang	er	veilig	gevreeën	wordt,	heeft	een	sekswerker	volgens	hen	niet	meer	risico	op	

besmetting	dan	iemand	anders.	Volgens	Maurice	is	seks	met	een	escort	zelfs	veel	veiliger	

dan	wanneer	je	iemand	oppikt	in	een	discotheek	en	daarmee	een	‘onenightstand’	beleeft.	

Een	 sekswerker	 neemt	 volgens	 hem	 immers	 altijd	 zijn/haar	 verantwoordelijkheid,	

terwijl	dit	bij	een	onbekend	persoon	niet	noodzakelijk	het	geval	is.		

	

Van	 de	 bevraagde	 sekswerkers	 gaven	 er	 negen	 te	 kennen	 altijd	 een	 condoom	 te	

gebruiken.	Onveilige	seks	was	voor	hen	onbespreekbaar,	ook	al	kwam	het	wel	eens	voor	

dat	klanten	wouden	vrijen	zonder	voorbehoedsmiddel.		

[“Euh	and	the	client	will	ask	you	‘Please	let	have	fun	and	take	off	the	preservative!’	

No	 this	 time	 I	 take	 two	preservatives	more	and	 let’s	us	have	 fun	with	 three	more	

(lacht)	then	actually	more	fun.”	–	Andrej]	

De	 overblijvende	 sekswerker,	 Antonio,	 zweerde	 normaal	 gezien	 ook	 altijd	 bij	 veilige	

seks,	maar	gaf	toe	dat	hij	soms	onder	invloed	van	drugs	of	uit	geldnood	ook	tot	de	daad	

overging	zonder	zich	te	beschermen.		

[“Avec	préservatif,	bien	sûr,	mais	la	drogue	et	l’envie	de	faire	le	client	parce	qu’on	en	

a	 besoin	 parce	 qu’on	 veut,	 parce	 qu’aussi	 non	 on	 travaille	 moins	 …	 ben	 ça	 fait	

prendre	parfois	des	risques.”	–	Antonio]	

Toch	 dienen	 deze	 resultaten	 volgens	 mij	 onder	 voorbehoud	 geplaatst	 te	 worden,	

aangezien	sociale	wenselijkheid	een	rol	kan	spelen.	Het	risico	bestaat	immers	dat	mijn	

respondenten	 niet	 durfden	 toegeven	 dat	 ze	 soms	 wel	 onveilige	 seks	 hebben,	 vermits	

zulk	gedrag	maatschappelijk	gezien	niet	altijd	aanvaard	wordt.	

	

Risico	op	geweld:		

Zeven	van	de	ondervraagden	gaven	toe	reeds	met	een	vorm	van	geweld	in	aanraking	te	

zijn	 gekomen.	 Wel	 dient	 vermeld	 te	 worden	 dat	 slechts	 vier	 onder	 hen	 positief	

antwoordden	op	de	vraag	die	rechtstreeks	peilde	naar	geweld	(Youssef,	Andrej,	Antonio	

en	Rafaël).	De	andere	drie	prostitués	zeiden	prompt	geen	slachtoffer	van	geweld	te	zijn	

geweest,	maar	 doorheen	het	 verdere	 verloop	 van	 het	 interview	werd	 echter	 duidelijk	

dat	dit	niet	helemaal	correct	was	(Maurice,	Henrique	en	Koen).	Zo	meende	Maurice	nog	
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nooit	 slachtoffer	 te	 zijn	 geweest	 van	 verbaal	 geweld,	 maar	 gaf	 hij	 na	 afloop	 van	 het	

interview	 toch	 toe	dat	een	kennis	hem	op	sociale	media	had	vernederd	wanneer	deze	

ontdekt	had	dat	hij	actief	was	als	sekswerker.	

Wat	 de	 soort	 agressie	 betreft,	 blijkt	 dat	 zowel	 fysiek	 als	 verbaal	 geweld	 evenveel	

voorkomt.	 Wanneer	 het	 gaat	 om	 verbaal	 geweld,	 dan	 is	 dit	 voornamelijk	 vanwege	

gefrustreerde	klanten	die	meer	verwachtten	voor	de	prijs	die	ze	betaalden	of	vanwege	

echtgenoten	van	klanten	die	er	achter	waren	gekomen	dat	hun	man	of	vrouw	seks	had	

gehad	met	een	prostitué.	Bij	fysiek	geweld	ging	het	grotendeels	om	klanten	die	na	afloop	

niet	wensten	te	betalen	en	daarom	agressie	begonnen	te	gebruiken.		

[“And	I	say	‘I	want	my	money!’	‘No	no	no	no!’	Yeah	he	tried	to	put	me	the	hand	in	the	

neck,	but	he	try,	he	take	me	from	there	(doet	teken)	…”	-	Andrej]	

De	 andere	 drie	 sekswerkers	 beweerden	 zelf	 nog	 geen	 slachtoffer	 te	 zijn	 geweest	 van	

geweld,	 maar	 beaamden	 wel,	 zoals	 de	 andere	 sekswerkers,	 dat	 sommige	 klanten	

getuigen	van	weinig	respect	en	denken	dat	alles	toegelaten	is	omdat	ze	hen	betalen.	

[“Maar	 er	 hebben	 er	 wel	 veel	 zo	 iets	 van	 ‘ik	 betaal	 u,	 dus	 jij	 moet	 dat	 doen’.”																

–	Rafaël]	

Ondanks	het	feit	dat	dus	niet	elke	respondent	reeds	slachtoffer	is	geweest	van	geweld,	

gingen	ze	er	toch	allemaal	van	uit	dat	er	over	het	algemeen	in	de	prostitutiesector	een	

zeker	 risico	 op	 geweld	 aanwezig	 is.	 Sekswerkers	 beoefenen	 hun	 activiteiten	 immers	

vooral	’s	nachts	en	weten	vaak	niet	op	voorhand	met	wie	ze	te	maken	zullen	krijgen.		

[“Ja	ik	denk	langs	de	éne	kant	da	daar	wel	euh	waarheid	in	zit.	Waarom?	Ge	werkt	

negen	van	de	tien	’s	avonds,	dus	dan	loopt	ge	sowieso	al	risico	voor	…	ja	ge	weet	ni	

wa	da	ge	treft	hé.”	–	Koen]	

Volgens	 de	 meeste	 ondervraagden	 zijn	 het	 vooral	 straatsekswerkers	 die	 slachtoffer	

worden	 van	 geweld.	 Deze	 stelling	 werd	 echter	 wel	 weerlegd	 door	 Andrej	 die	 zowel	

straatprostitué	 als	 escort	 was	 geweest:	 hij	 had	 geen	 problemen	 ervaren	 als	

straatprostitué,	maar	was	als	escort	wel	al	het	slachtoffer	geweest	van	fysiek	en	verbaal	

geweld.	

[“And	then	yeah	they	can	insult	you,	they	can	become	aggressive,	but	 in	the	street	

never	because	 in	the	street	all	 the	time	I	euh	I	remember	what	 I	must	have	to	do.	
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(…)	In	the	street	or	my	private	life	when	I	am	in	the	street	never	I	had	something	to	

be	insult	or	to	…	never	never	never	never	never.”	–	Andrej]	

Wat	opviel	tijdens	de	vraaggesprekken	was	dat	de	respondenten	vooral	aan	vrouwelijke	

sekswerkers	 dachten	 wanneer	 gesproken	 werd	 over	 het	 risico	 op	 geweld.	 Meerdere	

respondenten	haalden	aan	dat	zij	helemaal	niets	te	vrezen	hadden,	vermits	hun	fysieke	

kracht	hen	toeliet	baas	te	blijven	over	de	situatie.		

[“Ik	 euh	 ja	 zo	wel	mentaal	 als	 fysisch	moet	 ik	 geen	 schrik	 hebben,	 dus	 dat	 is	 ook	

terug	een	pluspunt	die,	ja,	veel	dames	niet	hebben.”	–	Christiaan]	

Wanneer	ze	het	dan	toch	hadden	over	geweld	op	mannelijke	sekswerkers,	werd	gezegd	

dat	 vooral	 homoseksuele	 prostitués	 hiervan	 last	 hadden.	Andrej	was	 het	 hiermee	wel	

niet	eens	en	stelde	dat	zowel	mannelijke	als	vrouwelijke	sekswerkers	en	homoseksuelen,	

biskesuelen	als	heteroseksuelen	een	even	groot	risico	hebben	slachtoffer	te	worden	van	

geweld.	

[“I	think	it	is	the	same.	(…)	We	are	the	same,	only	the	…,	our	organ,	the	sexual	organ	

is	different.	But	the	work	in	itself,	we	do	the	same.	The	risk	is	the	same,	the	lack	is	

the	same.	Everything	what	one	do	and	what	we	man,	 female,	 transsexual,	 lesbian,	

there	are	the	same.”	-	Andrej]	

Verder	werd	ook	tweemaal	melding	gemaakt	van	institutioneel	geweld	ten	aanzien	van	

mannelijke	 sekswerkers.	 Vrouwelijke	 prostituees	 worden	 volgens	 Youssef	 en	 Rafaël	

goed	 beschermd	 door	 de	 politie,	maar	wanneer	mannelijke	 sekswerkers	 daarentegen	

beroep	doen	op	onze	ordehandhavers	wordt	er	naar	hun	mening	al	wel	eens	een	oogje	

dicht	geknepen.		

	

Tot	slot	 is	het	ook	 interessant	 te	vermelden	dat	Andrej	en	Henrique	wezen	op	het	 feit	

dat	geweld	 in	de	prostitutie	geen	eenrichtingsverkeer	 is	van	klant	op	sekswerker.	Ook	

prostitués	kunnen	geweld	uitoefenen	op	hun	klanten	en	Andrej	gaf	zelfs	toe	zich	hier	al	

schuldig	aan	gemaakt	te	hebben.	

[“I	think	it’s	more	the	opposite,	when	when	the	escorts,	that	the	violence	goes	from	

escort	to	client.”	–	Henrique]	
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[“So	there	I	start	to	be	very	very	violent	with	them.	(…)	All	right	to	me,	you	want	to	

be	a	dominant,	you	want	to	have	someone	dominant,	all	right	to	me.	I	give,	so	I	fight	

them	until	the	blood	it	was	in	all	the	room	yeah.	–	Andrej]	

Opmerkelijk	is	dat	de	respondenten	die	zeiden	nog	geen	slachtoffer	te	zijn	geweest	van	

geweld	 of	 het	 niet	 rechtstreeks	 toegaven,	 bijna	 allemaal	 parttime	 sekswerkers	 zijn,	

terwijl	 de	ondervraagden	die	wel	 al	 slachtoffer	 geweest	waren,	 zich	op	voltijdse	basis	

prostitueren.		

	

Risico	op	stigmatisering:		

Alle	 sekswerkers	 waren	 het	 erover	 eens	 dat	 er	 een	 zeer	 groot	 taboe	 heerst	 rond	

sekswerk.	Een	aantal	prostitués,	waaronder	Koen,	Michel,	Christiaan	en	Youssef,	sprak	

in	dit	verband	zelfs	over	een	specifiek	taboe	rond	mannelijk	sekswerk.	Zij	vinden	dat	de	

maatschappij	nog	niet	klaar	is	om	het	bestaan	van	mannelijke	prostitués	te	erkennen.	De	

drie	 respondenten	waarvan	werkelijk	 niemand	weet	 dat	 ze	 actief	 zijn	 als	 sekswerker	

gaven	de	aanwezigheid	van	het	taboe	ook	aan	als	de	reden	voor	hun	keuze	om	anoniem	

te	blijven.		

[I:	“En	houdt	dat	stereotype	beeld	u	onder	andere	tegen	om	u	bekend	te	maken	als	

sekswerker?”	C:	“Ja	natuurlijk!	Het	zit	in	het	verdomd	hoekje,	het	is	taboe	en	ofwel	

wordt	er	mee	gelachen	ofwel	is	het	marginaal.	Dus	in	die	zin	euh	ja	is	dat	de	reden	

euh	ja	alé…”	-	Christiaan]	

Het	merendeel	van	de	respondenten	gaf	aan	reeds	geconfronteerd	te	zijn	geweest	met	

stigmatisering.	 Typische	 stereotyperingen	 die	 volgens	 de	 sekswerkers	 door	 de	

maatschappij	 gebruikt	 worden	 zijn:	 ocmw-gevallen,	 laag	 bij	 de	 grond,	 “basse	 classe”,	

inferieur,	 slecht,	 mensen	 zonder	 verstand,	 zonder	 zelfrespect	 en	 zonder	 waarden	 en	

normen.	Er	wordt	ofwel	gelachen	met	sekswerkers	ofwel	heeft	men	medelijden	met	ze.		

[“Maar	over	gigolo	wordt	er	zo	wat	lacherig	gedaan	vind	ik.	Maar	ik	vind	dat	even,	

ik	wil	dat	ook	niet.	Ik	wil	niet	dat	er	met	mij	gelachen	wordt	bij	wijze	van	spreken.”	

–	Christiaan]	

[“Ben	qu’on	mette	en	place	des	dispositifs	pour	que	déjà	cette	discrimination	cesse,	

qu’on	arrête	de	considérer	les	prostitués	comme	des	êtres	qui	sont	inférieurs	ou	vils	

ou	ou	ou…”	–	Antonio]	
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Alhoewel	 de	 respondenten	 van	 mening	 waren	 dat	 zij	 niet	 beantwoorden	 aan	 dit	

stereotype	 beeld,	 gaven	 ze	 toch	 allemaal	 toe	 dat	 het	 voor	 sommige	 sekswerkers	 wel	

klopt.	Bovendien	haalden	Christiaan,	Rafaël	en	Youssef	aan	dat	bepaalde	sekswerkers	de	

stereotypering	zelf	 in	de	hand	werken.	Volgens	hen	staat	het	 internet	vol	vulgariteiten	

en	 zijn	 er	 sekswerkers	die	 geen	zelfrespect	hebben	en	hun	 lichaam	verkopen	voor	20	

euro.	 Youssef	 vertelde	 zelfs	 dat	 hij	 soms	 advertenties	 tegenkomt	 waarbij	 19-jarige	

verslaafde	prostitués	op	zoek	zijn	naar	seks	met	mensen	die	besmet	zijn	met	aids,	zodat	

zij	 ook	 de	 ziekte	 oplopen	 en	 vervolgens	 ‘pillen’	 kunnen	 slikken.	 Zulke	 gevallen	 leiden	

volgens	 hem	 tot	 een	 slecht	 imago	 en	 zorgen	 ervoor	 dat	 alle	 sekswerkers	 op	 dezelfde	

denigrerende	manier	bekeken	worden.	

	

Buiten	 Kenny	 die	 zich	 niet	 stoorde	 aan	 de	 aanwezigheid	 van	 het	 stereotype	 beeld,	

onderstreepten	 de	 rest	 van	 de	 sekswerkers	 allen	 de	 negatieve	 impact	 die	 de	

stigmatisering	op	hen	heeft.	Volgens	Youssef	maakt	stigmatisering	het	psychisch	zwaar	

voor	prostitués	en	kan	het	er	toe	leiden	dat	zij	zich	gaan	schamen,	waardoor	zij	niet	naar	

de	hulpverlening	durven	stappen.		

	

Wel	dient	vermeld	 te	worden	dat	Maurice	en	Christiaan	wezen	op	een	 lichte	positieve	

verandering	in	de	beeldvorming	van	sekswerk	dankzij	bepaalde	tijdschriften	waarin	het	

onderwerp	meer	en	meer	aangesneden	wordt.		

[“Euhm	het	beeld	klopt	niet.	Ik	heb	alé	ja	het	is	er	wel.	Al	is	er	de	laatste	twee,	drie	

jaar	toch	wel	een	beetje	verandering	door	de	Flair	en	zo.”	–	Maurice]	

	

Risico	op	drugs/alcohol:	

Alhoewel	 er	 tijdens	 het	 interview	 niet	 rechtstreeks	 naar	 drug-	 en/of	 alcoholgebruik	

gepeild	 werd	 uit	 schrik	 voor	 sociale	 wenselijkheid,	 lieten	 bepaalde	 vragen	 de	

sekswerkers	toch	de	mogelijkheid	deze	thema’s	aan	te	halen.	Dit	 is	dan	ook	een	aantal	

keren	spontaan	gebeurd	door	Christiaan,	Youssef,	Michel,	Henrique,	Andrej	en	Antonio.	

Allereerst	hadden	zij	het	over	druggebruik	door	sekswerkers.	Volgens	Henrique	neemt	

80%	van	de	escorts	drugs	en	vormt	dit	een	zeer	groot	probleem.				

	 [“(…)	 once	 again	 I	 think	 80%	 of	 the	 euh	 on	 this	 job,	 everybody	 use	 drugs.”	 -	

Henrique]	
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Antonio	haalde	aan	dat	sekswerkers	drugs	nemen	om	in	de	“mood”	te	geraken,	terwijl	

Henrique	 stelde	 dat	 prostitués	 zich	 drogeren	 om	 seks	 te	 kunnen	 hebben	 met	 zoveel	

mogelijk	klanten.	

[“J’ai	dû	utiliser	de	la	GBL	pour	mettre	du	temps	(…),	j’ai	pris	aussi	pour	que	ce	soit	

moins	pénible.”	-	Antonio]	

[“(…)	I	heard	and	I	know	many	escorts	euh	for	make	possible	to	have	sex	with	more	

number	of	clients,	they	take	drugs.”	-	Henrique]	

Drie	 respondenten,	 allen	 actief	 als	 fulltime	 sekswerker,	 gaven	 openlijk	 toe	 drugs	 te	

nemen.	 Andrej	 en	 Henrique	 gebruiken	 louter	marihuana	 en	 dit	 voornamelijk	 om	 hun	

gezondheid	te	verbeteren,	terwijl	Antonio	begonnen	is	met	crystal,	GBL	en	cocaïne	om	

seks	 te	 kunnen	 hebben	 met	 bepaalde	 klanten.	 Deze	 laatste	 respondent	 heeft	 zelfs	

toegegeven	 dat	 hij	 ondertussen	 zwaar	 verslaafd	 is	 aan	 drugs	 en	 dat	 hij	 bijgevolg	 het	

sekswerk	 nodig	 heeft	 om	 zijn	 verslaving	 te	 kunnen	 bekostigen.	 Volgens	 Andrej	 kan	

druggebruik	tijdens	het	sekswerk	 leiden	tot	gevaarlijke	situaties,	vermits	men	door	de	

drugs	alle	controle	verliest	en	men	dan	ook	sneller	zaken	doet	die	men	eigenlijk	niet	wilt.	

	

Tot	slot	spraken	de	respondenten	ook	over	druggebruik	door	klanten.	Wanneer	de	klant	

onder	 invloed	 is	 van	 drugs	 en/of	 alcohol	 meenden	 zij	 dat	 er	 een	 reëel	 gevaar	 voor	

geweld	 bestaat.	 Daarnaast	 haalden	 Andrej	 en	 Antonio	 ook	 aan	 dat	 klanten	 vaak	 aan	

sekswerkers	vragen	om	mee	met	hen	drugs	te	nemen	en	Antonio	gaf	zelfs	toe	hier	ook	

effectief	op	in	te	gaan.		

	

Onmogelijkheid	tot/onstabiliteit	van	privé-relaties:	

Zes	respondenten	hebben	het	gehad	over	hun	relationeel	leven.	De	helft	van	hen	gaf	op	

het	moment	van	het	interview	aan	een	relatie	te	hebben.	Buiten	Youssef	wiens	partner	

ook	 in	de	escortwereld	actief	was,	 vonden	zowel	Maurice	als	Antonio	het	moeilijk	om	

hun	relatie	te	combineren	met	het	sekswerk.	Beide	heren	voelden	zich	er	vooral	slecht	

bij	wanneer	ze	hun	partner	op	vrijdagavond	of	 in	het	weekend	alleen	achterlieten	om	

intiem	te	gaan	zijn	met	 iemand	anders.	Antonio	gaf	zelfs	aan	dat	hij,	sinds	zijn	nieuwe	

relatie,	er	meer	moeite	mee	heeft	seks	te	hebben	met	personen	waarvoor	hij	niets	voelt.		
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De	respondenten	die	vrijgezel	waren	(Christiaan,	Henrique	en	Rafaël)	meenden	van	hun	

kant	 dat	 het	 onmogelijk	 is	 sekswerk	 en	 een	 relatie	 te	 combineren	 en	 beweerden	

onmiddellijk	uit	het	vak	te	stappen	van	zodra	zij	iemand	zouden	leren	kennen.	

[“Sorry	euh	with	the	question	euh	it	would	be	very	difficult	to	to	euh	have	a	partner	

when	doing	that	so	I	always	believe	I	know	I	said	when	I	met	someone,	I	do	that	as	

long	as	I	am	single.	The	day	that	I	find	someone,	euh	I	will	stop	for	me	and	for	my	

partner	and	for	the	others,	the	other	people	sorry.”	–	Henrique]		

	

‘Invisible	harms’:	

Tijdens	de	vraaggesprekken	vernoemden	de	sekswerkers	nog	andere	 ‘harms’	die	naar	

mijn	mening	gecategoriseerd	kunnen	worden	als	‘invisible’.	Deze	‘harms’	komen	immers	

minder	aan	bod	 in	de	 literatuur	omtrent	risico’s	verbonden	aan	sekswerk	en	 lijken	op	

het	 eerste	 zicht	 niet	 onmiddellijk	 schade	 te	 berokkenen.	 Toch	 zijn	 ze	 volgens	mij	 het	

vermelden	waard	en	dienen	ze	zeker	aanschouwd	te	worden	als	pijnpunten	aangezien	

vele	ondervraagden	aangaven	er	een	zekere	(negatieve)	impact	van	te	ondervinden	op	

hun	activiteiten.		

Allereerst	blijkt	dat	vele	deelgenomen	sekswerkers	 te	kampen	krijgen	met	de	harm	of	

insecurity.	 Zo	 komt	 het	 vaak	 voor	 dat	 klanten	 op	 het	 allerlaatste	moment	 niet	 komen	

opdagen,	 terwijl	 de	 sekswerker	 veel	 tijd	 heeft	 gestoken	 in	 de	 voorbereiding,	 er	 zich	

mentaal	 op	 heeft	 voorbereid	 en	 doorgaans	 rekent	 op	 het	 geld	 dat	 hij	 normaal	 zou	

hebben	verdiend.	

[“Nadelen,	als	gij	euh	 ja	 ik	heb	ooit	wel	 is	 iemand	gehad,	dan	sturen	die	u	en	dan	

euh	komt	ge	eigenlijk	naar	die	plek	en	dan	opeens	is	er	niemand.”	–	Kenny]		

Klanten	kunnen	ook	 ter	plaatse	de	afgesproken	voorwaarden	wijzigen:	ze	willen	meer	

voor	 de	 overeengekomen	 prijs	 of	 dagen	 plotseling	 met	 meerderen	 op	 terwijl	 de	

sekswerker	een	afspraak	had	gemaakt	met	slechts	één	persoon.	Zo	vertelde	Youssef	dat	

hij	 ooit	 een	 ontmoeting	 had	 geregeld	 met	 een	 klant,	 maar	 eenmaal	 op	 de	 locatie	

aangekomen	er	opeens	vijf	mannen	voor	zijn	neus	stonden	die	allemaal	seks	wilden	met	

hem	en	dan	de	afgesproken	prijs	wouden	delen	door	vijf.		

Onzekerheid	had	volgens	enkele	 respondenten	ook	betrekking	op	hun	dagindeling.	De	

ene	 dag	 zit	 hun	 agenda	 bomvol,	 de	 andere	 dag	 is	 hij	 leeg.	 Vooraf	 plannen	 is	 voor	

sekswerkers	vaak	een	probleem.	Opvallend	is	dat	dit	vooral	door	de	respondenten	die	
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zich	op	voltijdse	basis	prostitueren	als	nadelig	ervaren	wordt,	vermits	zij	allen	aangaven	

op	zoek	te	zijn	naar	meer	ritme	in	hun	leven,	terwijl	de	respondenten	die	parttime	actief	

zijn	als	sekswerker	net	aangaven	het	gebrek	aan	regelmaat	opwindend	en	spannend	te	

vinden.	

[“There	 are	 days	 that	 are	 completely	 free,	 but	 of	 course	 euh	 for	my	 job	 I	 always	

incall.	Euh	it	happens	that	sometimes	I	stay	in	bed	till	nine	o’	clock	in	the	morning,	

sometimes	 I	 receive	 a	 call	 euhm	and	 then	 euh	 everything	 changes.	 It	 depends	 on	

what	I	have	to	do,	the	hour.	(…)	But	once	again	that	is	very	unusual.”	–	Henrique]	

[C:	“Euhm	en	het	blijft	allemaal	spannend	hé,	het	blijft	avontuurlijk,	het	blijft	…	ja	

het	blijft	ergens	ook	een	kick	hé.	Ik	wil	geen	saai	leven.”	(…)	I:	“U	wilt	dus	geen	nine	

to	five	job?”	C:	“Neen	absoluut	niet	en	dat	vind	ik	terug	in	dat.”	–	Christiaan]	

Verder	gaven	vele	sekswerkers	ook	aan	soms	geconfronteerd	te	worden	met	de	harm	of	

sexual	blockage.	Deze	 ‘harm’	houdt	in	dat	de	prostitués	het	op	fysiek	en	psychisch	vlak	

ontzettend	moeilijk	hebben	om	 te	vrijen	met	klanten	die	 zij	 niet	 aantrekkelijk	 vinden,	

het	 niet	 al	 te	 nauw	 nemen	met	 hygiëne	 of	met	 bepaalde	 problemen/ziektes	 kampen.	

Voornamelijk	 de	 sekswerkers	 die,	 zoals	 reeds	 eerder	 vermeld,	 hun	 geaardheid	

uitschakelen	 om	 aan	 een	 groter	 aantal	 klanten	 te	 geraken,	 hebben	 deze	 seksuele	

blokkade	vernoemd.	

[“Ben	 euh	 il	 y	 a	déjà	 l’actif/passif	 où	on	doit	 finalement	ben	baiser	quelqu’un	qui	

n’est	pas	terrible	…”	-	Antonio]	

Vervolgens	 hadden	 sommige	 respondenten	 het	 ook	 moeilijk	 met	 de	 druk	 om	 te	

presteren	of	anders	gezegd	de	harm	of	pressure	to	perform.	Zij	moeten	er	 immers	voor	

zorgen	dat	 ze	 zoveel	mogelijk	 aan	de	 eisen	 van	de	 klanten	 voldoen	 in	 de	weinige	 tijd	

waarover	 ze	beschikken.	Klanten	hebben	op	voorhand	bepaalde	verwachtingen	en	 als	

sekswerker	mag	je	hen	zeker	niet	teleurstellen	indien	je	hen	niet	wenst	te	verliezen.		

	[(…)	 “but	 you	 still	 have	 to	make	 him	 happy	 you	 know,	 to	 come	 back.	 If	 he’s	 not	

coming	back	tomorrow,	you	don’t	eat	yeah.”	–	Andrej]	

[(…)	 “ils	 te	 prennent	pour	un	magicien	 et	 tu	dois	 absolument	assurer	un	 truc	qui	

euh	…”	–	Antonio]	
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Verder	gaf	Maurice	aan	het	moeilijk	 te	hebben	met	de	harm	of	clients	in	love.	Wanneer	

klanten	verliefd	worden	op	hem,	wilt	hij	hen	immers	geen	verkeerde	indrukken	geven,	

maar	 aan	 de	 andere	 kant	 wenst	 hij	 zijn	 klanten	 ook	 niet	 te	 verliezen.	 Daarnaast	 gaf	

Rafaël	toe	dat	het	feit	dat	hij	relaties	kapot	maakt,	voortdurend	door	zijn	hoofd	speelt.	

Weten	 dat	 getrouwde	 personen	 achter	 de	 rug	 van	 hun	 partner	 beroep	 doen	 op	 hem,	

geeft	hem	geen	fijn	gevoel.	

	

Voor	 enkele	 sekswerkers	 was	 het	 duidelijk	 dat	 mannelijke	 sekswerkers	 op	 bepaalde	

vlakken	 benadeeld	 worden	 tegenover	 hun	 vrouwelijke	 collega’s	 en	 dat	 zij	 bijgevolg	

regelmatig	geconfronteerd	worden	met	de	harm	of	gender	discrimination.	Zo	wezen	zij	

op	 het	 feit	 dat	 vrouwelijke	 prostituees	 zich	 vaak	 kunnen	 laten	 begeleiden	 door	 een	

chauffeur,	terwijl	dat	voor	mannelijke	sekswerkers	absoluut	 ‘not	done’	 is	en	vinden	zij	

dat	 vrouwen	makkelijker	 aangenomen	 worden	 om	 te	 werken	 als	 prostituee	 in	 clubs,	

bars	of	welnesscentra.	

[“Goh	diensten	aanbieden	ja	ik	vind	voornamelijk	als	ge	zegt	van	massagesalons	en	

zo	 allemaal,	 da’s	 allemaal	 zo	 euh	 ja	 allemaal	 meisjes	 meisjes	 meisjes	 meisjes	

tegenover	als	ge	zegt	van	oké	ja	ge	kunt	misschien	beter	ook	naar	de	mannen	toe,	er	

zijn	veel	mannen	ook	da	da	willen	….	(…)	Dat	vind	ik	nog	zo	…	dat	er	nog	een	beetje	

te	veel	discriminatie	is	naar	mannen	toe	eigenlijk	vind	ik.	(…)	Ge	moogt	op	zoeken	

bij	euh,	op	Purpleshine	bij	 jobs	da	zijn	allemaal	vrouwen	da	ze	zoeken.	Terwijl	da	

mannen	ook	in	clubs	kunnen	werken.”	–	Koen]		

Enkele	 respondenten	 hadden	 voorts	 ook	 een	 grote	 angst	 zichzelf	 op	 mentaal	 vlak	 te	

verliezen	en	waren	dus	bang	voor	de	harm	of	losing	control.	Het	sekswerk	vergt	enorm	

veel	 van	 hen	 en	 soms	 gaan	 ze	 zodanig	 op	 in	 één	 of	 andere	 rol	 of	 raken	 ze	 zodanig	

gefrustreerd	 dat	 ze	 er	 psychisch	 onderdoor	 gaan.	 Andrej	 gaf	 zelfs	 toe	 al	 meerdere	

zelfmoordpogingen	achter	de	rug	te	hebben	en	Antonio	zei	dat	het	zijn	leven	voorgoed	

had	vernietigd.	

[“I	become	so	strong,	then	I	said	euh	if	I	don’t	stop	I	think	it	will	damage	everything	

what	is	in	my	torn	and	I	will	damage	myself	(…)	So	then	it	was	something	what	is	

making,	start	to	make	part	of	my	life.”	-	Andrej]	
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4.2.2.	De	ongezoute	mening	van	de	sekswerkers	over	hulpverlening	

4.2.2.1.	De	sobere	toepassing	van	hulpverlening		

Uit	de	interviews	blijkt	dat	alle	tien	sekswerkers	min	of	meer	afweten	van	het	bestaan	

van	hulpverleningsorganisaties	die	harm	reduction	diensten	verlenen	aan	sekswerkers.	

Wie	 deze	 juist	 zijn,	 waar	 ze	 gesitueerd	 zijn	 en	 wat	 ze	 juist	 aanbieden	 of	 doen,	 blijft	

echter	voor	vele	respondenten	een	vraag.		

[I:	“Wat	voor	beeld	hebt	ge	van	die	organisaties?”	K:	“Een	echt	beeld	heb	ik	daar	nog	

ni	van,	omdat	ik	daar	nog	ni	echt	alé	…	bij	stil	gestaan	heb	eigenlijk	dus	…”	(…)	I:	

“En	euh	hebt	gij	al	enig	idee	die	organisaties,	wie	dat	dat	zijn	of	waar	dat	die	…?”	K:	

“Een	bepaald	idee	heb	ik	daar	ni	van.	I:	Nee	ge	weet	niet	waar	dat	die	zich	situeren	

of	wie	dat	die	zijn?”	K:	“Nee.”	–	Kenny]		

Enkel	Maurice,	Youssef	en	Andrej	maken	effectief	gebruik	van	deze	diensten	en	doen	dit	

voornamelijk	 voor	 de	medische	 bijstand	 die	 zij	 aanbieden.	 Opvallend	 is	 dat	 deze	 drie	

prostitués	allemaal	 in	de	dichte	nabijheid	van	zulke	organisaties	wonen,	 terwijl	dat	de	

respondenten	 die	 het	 minst	 afwisten	 van	 hulpverleningsdiensten	 voor	 sekswerkers	

voornamelijk	 in	 kleine	 steden	 of	 dorpjes	 resideren	 en	 dus	 ver	 verwijderd	 zijn	 van	

dergelijke	instanties.	Men	kan	zich	bijgevolg	afvragen	of	er	een	verband	bestaat	tussen	

de	plaats	waar	de	sekswerker	actief	 is	en	de	ligging	van	de	organisaties	wat	betreft	de	

kennis	over	en	het	gebruik	maken	van	hulpverlening.	Vermits	 ik	 in	dit	onderzoek	niet	

dieper	 op	 dit	 aspect	 ben	 ingegaan,	 kunnen	 er	 uiteraard	 geen	 sluitende	 stellingen	

geformuleerd	worden.	Wel	kan	het	volgens	mij	zeer	interessant	zijn	om	hiernaar	in	de	

toekomst	verder	wetenschappelijk	onderzoek	te	voeren	en	na	te	gaan	of	er	al	dan	niet	

sprake	is	van	dergelijk	verband.	

4.2.2.2.	Het	actuele	harm	reduction	assortiment	onder	de	loep	genomen	

Vermits	 niet	 alle	 sekswerkers	 even	 bekend	 waren	 met	 het	 doen	 en	 laten	 van	 de	

hulpverleningsorganisaties,	 werd	 aan	 de	 respondenten	 een	 overzicht	 gegeven	 van	 de	

harm	reduction	diensten	die	momenteel	aangeboden	worden	en	heb	ik	hierover,	indien	

nodig,	 een	woordje	uitleg	gegeven.	Vervolgens	ben	 ik	nagegaan	hoe	zij	 tegenover	elke	

dienst	stonden	en	of	zij	er	gebruik	van	maakten.	Voor	de	verwerking	van	de	resultaten	

heb	ik	de	diensten	ingedeeld	volgens	de	vier	pijlers	waarop	harm	reduction	zich	baseert	

en	 die	 ook	 besproken	 werden	 in	 de	 literatuurstudie,	 namelijk	 preventie,	 educatie,	

empowerment	en	zorg.	
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Preventie	
	
Outreachwerk	

De	 meningen	 van	 de	 respondenten	 hieromtrent	 waren	 verdeeld.	 Allereerst	 vonden	

Youssef	 en	 Andrej	 outreachwerk	 een	 goede	 zaak.	 Vele	 mannen	 durven	 volgens	 hen	

immers	zelf	de	stap	naar	de	hulpverlening	niet	 te	zetten	en	hebben	dan	ook	een	extra	

duwtje	 in	 de	 rug	 nodig.	 Niet	 alle	 sekswerkers	 stelden	 het	 echter	 op	 prijs	 om	

gecontacteerd	 te	worden	door	de	hulpverlening.	Michel	zou	het	 liefst	van	al	niet	meer	

door	hen	opgebeld	worden	en	zou	het	zeker	niet	op	prijs	stellen	indien	een	hulpverlener	

op	 hem	 toestapt.	 Hij	 voegde	 er	 aan	 toe	 dat	 de	 organisaties	 zich	 met	 nuttiger	 zaken	

kunnen	 bezighouden	 dan	 sekswerkers	 te	 contacteren	 die	 goed	 voor	 zichzelf	 kunnen	

zorgen.	 Ook	 Maurice	 zag	 het	 nut	 van	 straathoekwerk	 niet	 in.	 Hij	 vond	 het	 een	

dienstverlening	die	veel	geld	kost	en	weinig	resultaat	oplevert,	omdat	sekswerkers	niet	

makkelijk	 te	 vinden	 zijn.	 Bovendien	 mogen	 hulpverleners	 volgens	 hem	 iemand	 pas	

aanspreken,	wanneer	ze	er	echt	zeker	van	zijn	dat	het	om	een	sekswerker	gaat,	maar	dit	

blijkt	in	de	praktijk	niet	altijd	eenvoudig	te	zijn.	

[“Ja	 eerst	 moet	 ge	 al	 zeker	 zijn	 dat	 het	 een	 escort	 is,	 alé	 het	 is	 niet	 omdat	 ge	

voorbehoedsmiddelen	in	uw	handtas	zitten	hebt,	dat	ge	een	escort	zijt	hé	(lacht)	alé	

ik	bedoel.”	–	Maurice]	

De	 overige	 respondenten	 hadden	 een	 meer	 ambivalente	 houding	 tegenover	

outreachwerk:	ze	vonden	het	enerzijds	wel	belangrijk	dat	de	hulpverlening	op	zoek	gaat	

naar	 de	 zwakste	 sekswerkers	die	 de	hulp	het	meest	 kunnen	 gebruiken,	maar	 voelden	

zichzelf	anderzijds	niet	onmiddellijk	aangesproken.	Henrique	vond	dat	sekswerkers	zelf	

moeten	kunnen	beslissen	om	de	stap	te	zetten	naar	de	hulpverlening,	maar	besefte	wel	

dat	ze	moeilijk	op	de	hoogte	kunnen	zijn	van	haar	bestaan	als	ze	hen	niet	contacteert.	

Toch	merkten	 zowel	 hij	 als	Rafaël	 op	dat	 de	 organisaties	 delicaat	 en	discreet	 te	werk	

moeten	gaan	als	ze	contact	opnemen	met	een	sekswerker.	Wanneer	het	eerste	contact	

immers	te	direct	gebeurt	of	wanneer	het	voor	de	sekswerkers	zelf	nog	niet	duidelijk	is	of	

zij	zichzelf	al	dan	niet	als	‘prostitué’	wensen	te	definiëren,	kunnen	zij	zich	aangevallen	of	

gekwetst	voelen.	

[“Why	 do	 you	 offer?	 And	 sometimes	 an	 enormous	 e-mail	 where	 they	 explain	

everything	 and	 treat	 you	 as	 a	 whore.	 But	 that	 was	 my	 problem.	 I’m	 talking	 my	
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personal	 experience,	 because	 in	my	 profile	 for	 example	 euh	massage,	 I	 don’t	 put	

absolutely	nothing	euh	aware	sexual	contexts,	nothing,	nothing.”	–	Henrique]	

	

Opvallend	is	dat	de	meerderheid	van	de	respondenten	die	het	outreachwerk	niet	nuttig	

vonden	 of	 het	 nuttig	 vonden	 voor	 anderen,	 maar	 niet	 voor	 zichzelf,	 parttime	

sekswerkers	zijn,	 terwijl	de	deelnemers	die	zich	prostitueren	op	voltijdse	basis	er	zich	

zeer	enthousiast	over	uitlieten.	

	
Uitdelen	gratis	condooms/glijmiddel	

Geen	 enkele	 respondent	 is	 tegen	 het	 uitdelen	 van	 gratis	 condooms	 of	 glijmiddel.	 Ze	

beschouwen	het	 allemaal	 als	 positief,	 zeker	 omdat	 dergelijke	middelen	niet	 goedkoop	

zijn.	 Wel	 benadrukte	 Youssef	 in	 dit	 verband	 dat	 het	 belangrijk	 is	 dat	 het	 gaat	 om	

condooms	 van	 een	 zekere	 kwaliteit,	 vermits	 de	 gewone	 producten	 volgens	 hem	 niet	

altijd	een	optimale	bescherming	bieden.		

	 [“Het	 gratis	 uitdelen	 van	 condooms	 en	 glijmiddel	 is	 goed,	 op	 voorwaarde	 dat	 het	

professionele	condooms	zijn	en	professioneel	glijmiddel.		Zelfs	het	beste	merk,	Durex,	

kunt	ge	niet	vergelijken	met	professionele	condooms.”	–	Yousef]			

Christiaan,	Michel	en	Rafaël	voegden	er	wel	weer	onmiddellijk	aan	toe	dat	het	voor	hen	

persoonlijk	niet	nodig	was,	omdat	ze	zelf	voorzien	in	de	aankoop	van	condooms.		

	

Gratis	tests	op	HIV	en	andere	SOI’s	

Alle	respondenten	vinden	het	belangrijk	zich	regelmatig	medisch	te	laten	onderzoeken	

en	staan	dan	ook	positief	 tegenover	het	aanbieden	van	gratis	 testen	op	HIV	en	andere	

SOI’s.	Wel	gaven	Kenny,	Angelo,	Youssef	en	Koen	expliciet	 aan	dit	 liever	bij	hun	eigen	

huisarts	 te	 laten	 doen,	 vermits	 zij	 de	 wachttijden	 bij	 de	 medische	 dienst	 van	 de	

hulpverleningorganisaties	te	lang	vinden	en	niet	altijd	zeker	zijn	of	hun	anonomiteit	wel	

gegarandeerd	wordt.			

[“Ik	heb	een	goede	band	met	mijn	huisdokter	en	ik	betaal	eigenlijk	liever	60	euro	om	

de	drie	maand	aan	mijn	huisdokter,	 dan	altijd	 naar	de	 dienst	 te	moeten	gaan	 en	

daar	aan	te	schuiven	en	te	wachten.	Bij	de	eigen	huisdokter	gaat	het	allemaal	veel	

sneller.”	–	Youssef]	
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Educatie/vorming	

De	 pijler	 educatie/vorming	 betreft	 hoofdzakelijk	 twee	 diensten,	 namelijk	 het	 uitdelen	

van	 folders	 en	 het	 geven	 van	 infosessies	 enerzijds	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	 gesprek	 met	

andere	sekswerkers	anderzijds.	Over	het	algemeen	vonden	de	sekswerkers	het	belangrijk	

dat	er	door	de	hulpverlening	aan	vorming	wordt	gedaan	via	infosessies.	Het	uitdelen	van	

folders	werd	met	minder	enthousiasme	onthaald,	omdat	sekswerkers	volgens	hen	niet	

de	tijd	nemen	om	een	brochure	door	te	nemen.		

Wat	de	mogelijkheid	tot	gesprek	met	andere	sekswerkers	betreft,	waren	de	meningen	iets	

meer	verdeeld.	Zo	waren	er	ondervraagden	die	vonden	dat	er	op	die	manier	nuttige	tips	

konden	 uitgewisseld	 worden.	 Youssef	 zag	 het	 als	 een	 manier	 om	 de	 gevoelens	 te	

ventileren	wanneer	men	niet	open	kan	zijn	naar	de	buitenwereld	toe.	Koen	beaamde	dit,	

maar	 vertelde	 er	 wel	 meteen	 bij	 dat	 hij	 hiervoor	 de	 hulpverlening	 niet	 nodig	 heeft,	

vermits	hij	liever	gebruik	maakt	van	chatlijnen	op	websites	om	met	andere	sekswerkers	

in	 contact	 te	 komen.	 Christiaan	 en	 Michel	 vonden	 het	 idee	 op	 zich	 niet	 slecht,	 maar	

beweerden	er	 zelf	 geen	nood	aan	 te	hebben.	Tenslotte	 zag	Henrique	het	nut	van	deze	

dienstverlening	niet	in,	omdat	hij	bewust	geen	contact	wil	met	andere	sekswerkers.	

	
Empowerment	

De	respondenten	waren	het	unaniem	eens	dat	empowerment	een	belangrijke	taak	is	van	

de	hulpverlening.	Vooral	psychosociale	begeleiding	vonden	zij	belangrijk	omdat	het	kan	

helpen	mentaal	met	het	werk	 te	kunnen	blijven	omgaan	en	er	niet	onderdoor	 te	gaan.	

Ook	voor	sekswerkers	die	zich	tegen	hun	zin	prostitueren	kan	psychosociale	begeleiding	

volgens	 hen	 nuttig	 zijn.	 Administratief-juridische	 begeleiding	 werd	 eveneens	 positief	

bevonden,	 omdat	 velen	 niet	 weten	 waar	 ze	 op	 dat	 vlak	 naartoe	 moeten.	 Toch	

vermeldden	 ook	 hier	 weer	 vele	 sekswerkers	 dat	 ze	 empowerment	 vooral	 belangrijk	

vinden	voor	anderen,	maar	niet	zo	zeer	voor	zichzelf.	

	
Zorg	

Alle	 respondenten	 vinden	 een	 kosteloze	medische	 bijstand	 zeer	 belangrijk,	 net	 als	 de	

mogelijkheid	 om	 doorverwezen	 te	 worden	 naar	 gespecialiseerde	

hulpverleningsdiensten.	Ook	al	maakt	niet	iedereen	er	gebruik	van,	toch	zijn	ze	allen	van	

mening	dat	een	goede	fysieke	en	geestelijke	gezondheid	een	must	is	om	het	sekswerk	te	

kunnen	volhouden.	
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4.2.2.3.	De	‘to-do	lijst’	van	de	hulpverlening		

Om	 te	 weten	 hoe	 sekswerkers	 harm	 reduction	 beleven,	 vond	 ik	 het	 niet	 alleen	

interessant	 te	 weten	 wat	 de	 respondenten	 vinden	 van	 de	 huidige	 harm	 reduction	

diensten,	maar	wou	ik	ook	een	beeld	krijgen	van	hoe	de	hulpverlening	(in	de	toekomst)	

het	best	te	werk	gaat	volgens	hen.	Vermits	sekswerkers	de	hulpverlening	zelf	dienen	te	

ondergaan,	 zijn	 zij	 het	 best	 geplaatst	 om	 hierover	 uitspraken	 te	 doen	 en	 vond	 ik	 het	

bijgevolg	 belangrijk	 naar	 hun	 mening	 te	 peilen.	 Op	 die	 manier	 kwam	 ik	 eveneens	

tegemoet	 aan	 één	 van	 de	 doelstellingen	 die	 ik	 bij	 de	 aanvang	 van	 dit	 onderzoek	

vooropgesteld	had,	namelijk	‘giving	voice’	aan	de	mannelijke	sekswerker.		

Allereerst	bleek	anonimiteit	voor	alle	ondervraagden	zeer	belangrijk	en	werd	dit	door	

iedereen	als	conditio	sine	qua	non	beschouwd.		

[“Yeah	mmm	all	the	time	when	it’s	anonymous	yeah.”	–	Andrej]	

[“Liefst	is	da	anoniem	natuurlijk.”	–	Kenny]	

Koen	 stelde	 zich	 wel	 vragen	 bij	 de	 anonimiteit	 en	 had	 het	 gevoel	 dat	 de	

hulpverleningsorganisaties	niets	voor	zich	houden	en	alles	doorvertellen.	Henrique	en	

Antonio	benadrukten	bovendien	dat	de	hulpverlening	niet	alleen	discreet	moet	zijn	naar	

sekswerkers	toe,	maar	ook	hun	klanten	niet	mag	lastigvallen.	Kenny	voegde	hieraan	toe	

dat	hulpverleners	zich	tevens	niet	mogen	bemoeien	met	de	manier	waarop	sekswerkers	

omgaan	met	hun	klanten.			

Op	 de	 vraag	 of	 er	 nood	 is	 aan	 een	 aparte	 hulpverlening	 die	 zich	 specifiek	 richt	 tot	

mannelijke	 sekswerkers,	 liepen	de	 reacties	uiteen.	Maurice	 ziet	het	nut	 er	niet	 van	 in,	

vermits	 er	 naar	 zijn	mening	 te	weinig	mannelijke	 prostitués	 zijn	 om	 het	 bestaan	 van	

dergelijke	organisaties	 te	verrechtvaardigen.	Ook	Andrej	en	Henrique	waren	hier	geen	

voorstander	van,	vermits	volgens	hen	enkel	hulp	aanbieden	aan	mannelijke	sekswerkers	

een	vorm	van	discriminatie	is	ten	opzichte	van	vrouwelijke	sekswerkers.	Anderen	zoals	

Rafaël	en	Michel	vonden	het	dan	weer	wel	een	goed	 idee,	omdat	mannen	volgens	hen	

specifieke	 behoeften	 hebben	 en	 waarschijnlijk	 sneller	 naar	 hulpverlening	 durven	

toestappen	wanneer	er	enkel	mannen	aanwezig	zijn.		

Naar	 de	 toekomst	 toe	 moet	 de	 hulpverlening	 volgens	 de	 ondervraagden	 meer	

bekendheid	verwerven,	24u	op	24	beschikbaar	zijn	en	talrijker	zijn	in	aantal.	Zo	waren	

Youssef,	 Christiaan	 en	 Maurice	 van	 mening	 dat	 de	 hulpverlening	 momenteel	 slechts	

minimaal	aanwezig	is,	goed	verscholen	ligt	en	te	weinig	doet.		
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	[“Euhm	(lange	stilte)	goh	ik	kan	zo	op	niks	denken,	omdat	ze	ook	weinig	doen	hé	

momenteel,	dus	 je	betrapt	ze	niet	echt	op	 fouten	omdat	ze	zo	minimaal	aanwezig	

zijn	in	feite.”	–	Christiaan]	

Henrique	en	Antonio	 legden	voornamelijk	de	klemtoon	op	de	nood	aan	een	expert	op	

het	gebied	van	druggebruik,	aangezien	er	volgens	hen	vele	sekswerkers	drugs	gebruiken,	

maar	er	op	dit	moment	niemand	hen	hiermee	kan	helpen.	

[“I	have	good	experience	with	a	sexologe,	psychologe,	psychologist,	with	my	doctor,	

but	nobody	can	help	about	drugs.	And	really	we	need,	we	need	someone	who	knows	

that	work,	what	to	do	in	case	of	…”	–	Henrique]	

Voorts	zijn	Koen	en	Andrej	te	vinden	voor	het	oprichten	van	een	soort	databank	zodat	

sekswerkers	hun	ervaringen	met	bepaalde	klanten	kunnen	delen	en	nuttige	tips	kunnen	

uitwisselen	met	elkaar.		

Opmerkelijk	 is	 dat	 zowel	 Antonio	 als	 Christiaan	 een	 nogal	 uitgesproken	 visie	 hebben	

over	de	werking	van	de	organisaties.	Zij	geloven	namelijk	dat	de	belangrijkste	taak	van	

de	hulpverlening	erin	moet	bestaan	sekswerkers	uit	de	prostitutie	te	halen.	Hun	mening	

staat	 dan	 ook	 lijnrecht	 op	 de	 ideeën	 van	 harm	 reduction	 waarbij	 het	 geenszins	 de	

bedoeling	is	er	voor	te	zorgen	dat	prostitué(e)s	stoppen	met	hun	werk.		

“[Ik	heb	ze	eigenlijk	zo	wat	geordend	om	euh	…	wel	meer	vanuit	het	 idee	om	aan	

preventie	te	doen,	om	ze	er	zo	snel	mogelijk	trachten	uit	te	halen.	(…)	In	plaats	van	

te	zeggen	hier	ge	hebt	condooms,	nee	 ik	heb	liever	dat	ze	zeggen	van	waar	ben	je	

mee	bezig	en	wat	kunnen	we	doen	om	u	eruit	te	halen.”	(…)	Alé	het	is	even	goed	een	

junkie	die	verse	naalden	mag	houden,	dat	 is	ook	goed	hé.	Hij	geraakt	niet	besmet,	

maar	 in	 feite	moet	 je	 tegen	die	 junkie	zeggen	kom	een	keer	mee	gij,	we	gaan	hier	

een	keer	praten		en	wat	kunnen	we	doen	dat	je	ermee	stopt	hé.”	–	Christiaan]	

Ook	al	ben	ik	er	mij	van	bewust	dat	het	aantal	ondervraagden	in	mijn	onderzoek	te	klein	

is	 om	 deze	 bevinding	 te	 veralgemenen,	 toch	 tonen	 de	 meningen	 van	 deze	 twee	

sekswerkers	 dat	 er	 ook	 kritisch	 stilgestaan	 moet	 worden	 bij	 de	

schadebeperkingsfilosofie.	
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4.2.3.	Het	harm	reduction	recept	bedacht	door	de	sekswerkers	

Vermits	 de	 harm	 reduction	 strekking	 stelt	 dat	 ook	 sekswerkers	 zelf	

schadebeperkingsstrategieën	 toepassen,	 ben	 ik	 nagegaan	 of	 mijn	 respondenten	 dit	

eveneens	doen.		

Wat	 betreft	 het	 beschermen	 van	 hun	 fysieke	 veiligheid,	 werd	 duidelijk	 dat	 de	

respondenten	gebruik	maken	van	verschillende	technieken.	Zo	screenen	zij	hun	klanten	

op	voorhand	via	Google	of	 sociale	media	om	na	 te	gaan	hoe	zij	eruit	zien	en	of	ze	wel	

betrouwbaar	 lijken.	 Christiaan	 gaat	 nog	 zelfs	 een	 stap	 verder	 en	 checkt	 eveneens	 de	

locatie	via	google	streetview.		

[“Euhm	maar	natuurlijk	ja	als	je	de	naam	hebt	en	een	emailadres,	dan	kunt	ge	via	

google	en	komt	ge	op	facebook	of	linked	in	en	dan	weet	je	dat	is	zij.”	–	Christiaan]	

Ook	het	 inlichten	van	 een	vertrouwenspersoon	over	de	details	 van	de	 afspraak	om	 te	

kunnen	 ingrijpen	 wanneer	 er	 iets	 fout	 gaat,	 is	 een	 strategie	 die	 veelvuldig	 wordt	

toegepast.	

[“Ja	 ik	 zeg,	 ge	 laat	 weten	 aan	 euh	 aan	 een	 vriendin	 of	 aan	 een	 collega,	 aan	 een	

kameraad	of	 zo	waar	da	ge	 zijt	 en	als	ge	binnen	da	uur	of	binnen	diene	 tijd	niks	

hoort	van	mij,	dan	euh	neemt	ge	maar	contact	op	of	zo	dus.”	–	Koen]	

Wanneer	het	echt	nodig	is,	gaven	enkele	prostitués	ook	aan	niet	terug	te	deinzen	geweld	

te	gebruiken	en	te	steunen	op	hun	eigen	fysieke	kracht.		

[“Het	enigste	probleem	dat	ik	ooit	heb	gehad,	was:	ik	kwam	binnen,	maar	ik	voelde	

in	mijn	rug	al	dat	er	nog	iemand	achter	de	deur	stond,	maar	door	mijn	gevechtsport	

ja	vloog	hij	over	mij	rug	…”	–	Rafaël]	

Daarnaast	beweerden	negen	van	de	tien	respondenten	zoals	reeds	vermeld	steeds	een	

condoom	 te	 gebruiken	 om	 besmetting	 met	 HIV	 en	 andere	 SOI’s	 te	 vermijden.	 Velen	

gaven	 bovendien	 aan	 zich	 om	 de	 drie	 maanden	 te	 laten	 testen	 op	 dergelijke	

aandoeningen.	Andrej	checkt	de	geslachtsdelen	van	de	klant	op	geslachtsziektes	en	wast	

net	 als	 Rafaël	 zijn	 klanten	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 seksuele	 daad	 in	 optimale	

hygiënische	omstandigheden	kan	verlopen.		

[“You	must	euh	you	must	have	to,	you	must	euh	have	to	wash	the	clients,	because	if	

not	the	way	which	one	they	come	to	you	is	a	little	bit	yeah.	(…)	Already	before	we	do	
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the	wash,	you	must	have	to	look	on	the	body,	you	must	have	to	look	on	the	genital	

area	to	be	everything	clean.”	–	Andrej]	

Opvallend	is	dat	de	ondervraagden	naast	de	technieken	besproken	in	de	literatuurstudie	

nog	 andere	 strategieën	 hanteren	 om	 fysieke	 schade	 die	 gelinkt	 kan	 worden	 aan	

sekswerk	 zoveel	 mogelijk	 te	 beperken.	 Zo	 verplichten	 de	 meeste	 respondenten	 hun	

klanten	te	betalen	op	voorhand,	om	problemen	achteraf	te	vermijden.		

[“Ecoutez	il	faut	demander	l’argent	avant	et	si	on	ne	demande	pas	l’argent	avant	on	

s’expose	à	des	problèmes.”	–	Antonio]	

Velen	hadden	het	ook	over	hun	‘gutt-feeling’	als	een	belangrijk	wapen	om	te	beslissen	al	

dan	niet	 door	 te	 gaan	met	 een	 afspraak.	Hun	buikgevoel	 heeft	 het	 vaak	bij	 het	 rechte	

eind	en	daarom	beweerden	de	sekswerkers	niet	met	een	klant	verder	te	gaan	wanneer	

iets	in	hen	zegt	dat	er	gevaar	dreigt.		

[“En	bij	één	 iemand	had	 ik	al	een	voorgevoel	van	oei	dat	gaat	hier	niet	 lukken	en	

inderdaad	die	foto	bevestigde	dat.”	–	Christiaan]	

	[“I	 feel	 the	energy	 to	put	him	away,	 I	don’t	want	 this	money.	All	 the	 time	when	 I	

have,	yeah	my	mind	is,	is	euh	talking	with	me	don’t	take	this	money,	it’s	not	for	you,	

because	I	feel	this	person	is	not	good,	will	not	make	easy	yeah.”	–	Andrej]		

Interessant	was	de	techniek	die	Andrej	aanhaalde	wanneer	zijn	klanten	hem	voorstellen	

mee	met	hen	drugs	te	gebruiken.	Hij	doet	dan	immers	alsof	door	de	drugs	in	zijn	neus	te	

verstoppen	en	 te	verwijderen	wanneer	de	klant	het	niet	doorheeft.	Zo	wordt	hij	meer	

betaald	en	zijn	er	doorgaans	geen	problemen	met	de	klanten,	iets	wat	volgens	hem	wel	

zou	gebeuren	indien	hij	mee	de	drugs	consumeert,	vermits	hij	dan	geen	controle	meer	

over	zichzelf	zou	hebben.	

[“You	must	have	 to	 take	after	 I	made	my	…	play	games	…	 inside	of	 the	nose	with	

water	 yeah.	 Then	 when	 you	 take	 (doet	 alsof	 hij	 snuift),	 you	 can	 take	 everything	

because	that	is	not	going	inside	because	all,	everything	stay	inside	with	the	water	is	

make	…	you	go	yeah,	you	don’t	take.	He	think	you	take.”	-	Andrej]	

	

Om	met	de	meer	psychologische	 risico’s	 zoals	 stigma	en	emotionele	druk	om	 te	 gaan,	

blijken	mijn	respondenten	eveneens	beroep		te	doen	op	de	technieken	vernoemd	in	de	

literatuurstudie,	 met	 name	 het	 leiden	 van	 een	 dubbel	 leven,	 covering,	 identity	
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management,	 minimalisatie,	 legitimatie	 en	 het	 nemen	 van	 een	 time-out.	 Zo	 gaven	

verschillende	 ondervraagden	 aan	 hun	 activiteiten	 verborgen	 te	 houden	 voor	 de	

buitenwereld	en	bijgevolg	een	dubbel	leven	te	leiden,	terwijl	anderen	vertelden	dat	ze	er	

toch	een	paar	personen	over	hebben	ingelicht.	Covering	laat	hen	namelijk	toe	over	hun	

activiteiten	 te	 spreken	 en	 hun	 hart	 te	 luchten	 indien	 ze	 het	 moeilijk	 hebben.	

Desalniettemin	 gaven	 ze	 ook	 aan	 dat	 volledig	 openlijk	 over	 het	 sekswerk	 praten	 niet	

altijd	lukt.		

	[“Even	even	when	 they	are	open	mind,	 it’s	not	 something	 that	you	say	 ‘What	you	

do?’,	‘I	am	a	prostitute	and	you?’,	‘I’m	a	dentist.’	There	are	some	things	you	cannot	

talk	about.”	–	Henrique]		

[“Ik	kan	veel	met	mijn	vrouw	praten	euhm	want	ze	is	niet	alleen	mijn	partner,	ze	is	

ook	mijn	beste	vriendin,	maar	sommige	dingen	zelfs	daar	kan	ik	niet	over	praten.”	–	

Maurice]	

Identity	management	kwam	ook	geregeld	ter	sprake:	enkele	respondenten	haalden	aan	

zichzelf	te	identificeren	als	een	soort	‘superman’	aangezien	zij	vrouwen	gelukkig	maken	

en	 hen	 terug	 vrouw	 laten	 voelen.	 Anderen	 namen	 dan	 weer	 eerder	 de	 identiteit	 van	

‘hulpverlener’	aan	door	te	stellen	dat	zij	hulp	bieden	aan	mensen	in	nood	of	aan	mensen	

met	 bepaalde	 problemen,	 zoals	 bijvoorbeeld	 lichamelijke	 dysfuncties.	 Ze	 noemden	

zichzelf	dan	ook	‘psycholoog’,	‘acteur’	of	‘professional’.		

[“Het	is	meer	psychologisch,	als	ze	het	nodig	hebben…”	–	Rafaël]		

Vervolgens	 waren	 er	 respondenten	 die	 aan	 legitimatie	 deden	 en	 verrechtvaardigden	

waarom	ze	het	werk	deden.			

[“Euhm	mijn	jongste	zoon	die	een	zeer	dure	studie	wou	doen	en	we	hadden	net	een	

faillissement	achter	de	rug,	alé	ja	dat	loopt	nog	in	feite,	dus	dat	ging	heel	moeilijk	

financieel.”	–	Maurice]	

[“Euh	I	did	not	have	force,	I	have	force	for	the	life	because	the	life	force	the	person	

to	do	 that,	because	 they	don’t	have	another	 choice,	 only	 to	go	 stole.	And	 they	 say	

before	I	go	stole	I	sell	something	what	I	have,	my	body,	the	single	thing	which	one	I	

have,	but	it’s	honest	yeah	so.”	-	Andrej]		

Deze	 voorbeelden	 deden	 mij	 meteen	 denken	 aan	 twee	 neutralisatietechnieken	 die	

volgens	 Sykes	 en	 Matza	 toegepast	 worden	 om	 sociaal	 ongepast	 gedrag	 te	
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verantwoorden,	namelijk	de	denial	of	responsibility	(“ik	had	geen	keuze”)	en	de	appeal	to	

higher	 loyalties	 (‘ik	 deed	 het	 voor	 mijn	 familie”).	 277 	Toch	 moet	 opgepast	 worden	

dergelijke	 associatie	 toe	 te	 passen,	 vermits	 dit	 dan	 ook	 zou	 betekenen	 dat	 ervan	 uit	

gegaan	wordt	dat	prostitutie	sociaal	ongepast	of	zelfs	deviant	gedrag	is,	terwijl	dit	voor	

de	sekswerkers	misschien	niet	zo	is.		

	

Een	 andere	 techniek	 die	 door	 vele	 ondervraagden	 toegepast	werd,	was	minimalisatie	

door	bijvoorbeeld	gebruik	 te	maken	van	humor.	Zo	zeiden	Maurice	en	Rafaël	dat	ze	al	

lachend	in	het	sekswerk	waren	gerold	en	maakt	Henrique	er	mopjes	over	met	zijn	broer.	

Kenny	minimaliseerde	het	sekswerk	door	aan	te	geven	dat	hij	het	“gewoon	tussendoor”	

deed	en	ook	Koen	beweerde	zich	slechts	sporadisch	te	prostitueren.	Ook	het	nemen	van	

een	time-out	werd	regelmatig	vermeld	om	het	sekswerk	te	kunnen	volhouden.		

[“Sunday	 it	 is	 a	 special	 day	 because	 I	 take	 off	 for	 me.	 I	 don’t	 work,	 that	 is	 not	

respectful	 for	me.	 (…)	When	 I	don’t	have	money,	 I	go	work	and	yeah	 sometimes	 I	

take	free	two	weeks,	I	don’t	do	nothing,	just	go	euh…”	–	Andrej]	

	

Wat	 mij	 opviel	 tijdens	 de	 vraaggesprekken	 is	 dat	 vele	 respondenten	 aan	 dissociatie	

deden,	een	techniek	die	echter	in	de	literatuur	nog	niet	zo	vaak	aan	bod	is	gekomen.	Zij	

wensten	 zich	 immers	 niet	 te	 vereenzelvigen	 met	 wat	 zij	 de	 ‘lagere’	

prostitutiecategorieën	noemden,	zoals	bijvoorbeeld	straatsekswerkers.		

	 [“Dus	dat	 stereotype	wordt	 jammer	genoeg	wel	bevestigd.	Maar	…	 ja	niet	 in	mijn	

geval	 (…)	 Dat	 is	 goed,	 maar	 eigenlijk	 de	 mensen	 met	 een	 site,	 die	 hebben	 dat	

eigenlijk	niet	nodig.	Ja	eigenlijk	moeten	ze	nu	naar	het	Citadelpark	gaan	en	daar	die	

jonge	gastjes	er	uit	pikken	die	euh	 ja	die	hebben	dat	nodig,	die	hebben	condooms	

nodig,	die	hebben	inlichtingen	nodig.”	–	Christiaan]		

Christiaan	 dissocieerde	 zich	 zelfs	 van	 andere	 escorts	 door	 zelf	 een	 eigen	 website	 te	

creëren	en	niet	de	gewone	escortsites	te	gebruiken,	vermits	deze	naar	zijn	mening	vol	

staan	met	schunnige	beelden	en	zorgen	voor	een	slecht	imago.		

[“Ik	heb	er	lang	over	gedaan	om	gevonden	te	worden,	dat	was	echt	een	probleem	bij	

mij,	want	 ik	wou	mij	niet	 tussen	al	die	andere	sites	zetten	die	…	het	staat	vol	met	
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vulgariteiten	en	zo	hé.	Het	is	echt	triestig	en	en	ik	vind	dat	heel	jammer,	want	dat	

zorgt	voor	euh	een	zeer	slecht	imago	in	feite.	Dus	in	het	begin	dacht	ik,	ik	ga	daar	

afstand	van	nemen,	ik	zet	mij	…	ik	maak	gewoon	een	website	en	ik	zie	wel	wat	euh	

er	op	afkomt.”		–	Christiaan]	

	

Tot	slot	gaven	Maurice	en	Rafaël	aan	te	opteren	voor	negatie	als	techniek	om	te	kunnen	

omgaan	met	de	psychologische	risico’s.	Beide	heren	beweerden	zich	niets	aan	te	trekken	

van	 negatieve	 stereotyperingen	 of	 onrespectvolle	 klanten	 en	 werden	 dan	 ook	 niet	

geraakt	door	kwetsende	opmerkingen.	

	 [“Goh…	ik	trek	mijn	schouders	op	en	ik	zeg	foert.”	–	Maurice]	

	

4.2.4.	 Legalisering	 als	 zon	 voor	 de	 sneeuw	 binnen	 het	 wazige	 Belgische	

prostitutielandschap?	

Maurice	was	de	enige	respondent	die	goed	op	de	hoogte	was	van	de	Belgische	wetgeving	

rond	 prostitutie.	 De	 negen	 andere	 sekswekers	 daarentegen	 wisten	 niet	 goed	 wat	

vandaag	 de	 dag	 allemaal	 mag	 en	 niet	 mag	 en	 gaven	 aan	 de	 situatie	 alles	 behalve	

duidelijk	te	vinden.	Zij	vinden	dan	ook	dat	de	wetgever	meer	verantwoordelijkheid	dient	

op	te	nemen	en	meer	klaarheid	verschuldigd	is	aan	de	sekswerker.	Zo	heeft	Henrique	de	

indruk	dat	de	overheid	helemaal	niets	geeft	om	prostitué(e)s.		

[“Because	what	 I	do,	nobody	say	 it	 is	 forbidden.	But	neither	 there	 is	how	to	do	or	

why	you	are	allowed	to	do	and	euh	sometimes	just	I	have	the	impression	that	we	...	

we	 are	 allowed	 to	 do	 of	 the	 government,	 allowed	 not	 because	 it’s	 tolerant	 or	

because	 they	care	about	you.	 It’s	 the	opposite,	 just	 for	 show	that	his	 tolerant	and	

don’t	euh	bother	about	that,	do	what	you	want,	you	have	the	freedom,	you’re	free	to	

do	that	and	do	it,	but,	I	just	say,	what	happens	…	nobody	cares.”	–	Henrique]	

Rafaël	 beaamt	dit	 en	 stelt	 dat	 de	huidige	Belgische	wetgeving	 één	 grote	hypocrisie	 is.	

Antonio	 sprak	 zelfs	 over	 een	 duaal	 discours,	 aangezien	 volgens	 hem	de	wetgever	 zelf	

prostitué(e)s	gaat	bezoeken,	maar	achteraf	doet	alsof	zijn	neus	bloedt	en	sterker	nog	de	

prostitutie	bekritiseert.	

	[“Je	trouve	que	le	législateur	ne	prend	pas	du	tout	sa	responsabilité	par	rapport	à	ça	

parce	 que,	 et	 bien	 en	 fait,	 il	 y	 en	 a	 beacoup	 qui	 vont	 voir	 mais	 qui	 tiennent	 un	
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discours	qui	est	totalement	duel	et	qui	vont	critiquer	enfin	juger	la	prostituée	ou	le	

prostitué	alors	qu’ils	y	vont	eux-même.”	–	Antonio]	

	

Wanneer	nagegaan	werd	welke	vorm	van	prostitutiebeleid	de	respondenten	het	meest	

geschikt	 achten,	 bleek	 opmerkelijk	 dat	 niet	minder	 dan	 zeven	 sekswerkers	 opteerden	

voor	de	legaliserende	stroming.	Van	deze	zeven	zijn	Christiaan,	Maurice,	Andrej,	Kenny	

en	Koen	allemaal	voorstander	van	een	ver	doorgevoerde	regularisering.	Er	dient	volgens	

hen	 een	 specifieke	wetgeving	 te	 komen	 die	 het	 statuut	 van	 sekswerker	 beschermt	 en	

regelt	om	 te	vermijden	dat	prostitutie	nog	meer	 in	de	 illegaliteit	 verdwijnt.	 Zij	 vinden	

ook	 dat	 pooierschap	 toelaatbaar	 moet	 worden,	 maar	 dan	 wel	 gecontroleerd	 met	

bijvoorbeeld	 een	 toegangsexamen,	 zodat	 mensen	 met	 een	 strafblad	 geweerd	 kunnen	

worden	 en	 enkel	 zij	 die	 goede	bedoelingen	hebben,	 de	 rol	 van	pooier	 op	 zich	kunnen	

nemen.	

[“Ja	waarom	niet.	Iemand	met	een	strafblaf	mag	dat	niet	zijn,	euh	alé	iemand	met	

goede	bedoelingen	die	 al	 die	 alé	 ja	 al	 die	…	 eigenlijk	u	 kaartjes	 dat	 kan	 ingevuld	

worden	 door	 een	 pooier	 hé.	 Hij	 kan	 zorgen	 voor	 condooms,	 hij	 kan	 zorgen	 voor	

begeleiding,	 voor	 gesprekken,	 voor	 bescherming,	 euh	 dus	 in	 die	 zin	 kan	 deze	 een	

hele	belangrijke	rol	spelen.”	–	Christiaan]		

Andrej	 gaat	 wat	 de	 regulatie	 betreft	 nog	 een	 stap	 verder	 en	 vindt	 zelfs	 dat	 er	 een	

speciaal	 district	 dient	 te	 komen	 buiten	 de	 stad	waar	 de	 prostitutie	 zich	 kan	 afspelen	

zonder	dat	kinderen	en	gezinnen	ermee	geconfronteerd	worden.	Om	 te	vermijden	dat	

sekswerkers	uitgebuit	zouden	worden,	dient	dit	prostitutiedistrict	volgens	hem	volledig	

in	handen	van	de	staat	te	zijn	en	niet	in	die	van	een	privé-persoon.	

Alhoewel	 Christiaan	 ook	 aanhanger	 is	 van	 legalisering,	 denkt	 hij	 toch	 dat	 het	 in	 de	

realiteit	allemaal	niet	zo	eenvoudig	te	realiseren	valt.	De	prostitutiesector	is	immers	niet	

te	vergelijken	met	de	bedrijfswereld	waar	men	akkoorden	afsluit	en	waar	het	uurloon	

vastligt	 net	 als	 het	 aantal	werkuren	 en	 vakantiedagen.	 Prostitutie	 is,	 aldus	 Christiaan,	

gebaseerd	 op	 impulsen,	 driften,	 instincten	 en	 gebeurt	 op	 elk	 tijdstip	 en	 op	 de	 meest	

gekke	 plaatsen	 waardoor	 het	 onmogelijk	 is	 om	 er	 grip	 op	 te	 krijgen.	 Maurice	

daarentegen	denkt	dat	het	creëren	van	een	statuut	voor	sekswerkers	wel	haalbaar	is	op	

voorwaarde	dat	de	politieke	wil	er	is.		
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Rafaël	 en	Antonio	 gaven	 ook	 aan	 een	 legalist-positie	 in	 te	 nemen,	maar	 kozen	wel,	 in	

tegenstelling	 tot	 de	 andere	 vijf	 sekswerkers,	 eerder	 voor	 een	 minder	 doorgedreven	

vorm	van	 regularisering.	Beide	heren	willen	vooral	dat	minimumlonen	en	pensioenen	

voor	prostitué(e)s	ingevoerd	worden,	maar	vinden	dat	er	verder	niet	te	veel	specifieke	

regels	met	 betrekking	 tot	 sekswerk	mogen	 vastgelegd	worden.	 Ook	 vinden	 ze	 dat	 de	

staat	sekswerkers	niet	mag	taxeren,	vermits	zij	dan	zelf	de	rol	van	uitbuiter	vervult.		

[“Un	 cadre	 légal	 à	 la	 prostitution	 et	 euh	qu’on	puisse	 établir	 euh	des	 revenus	 sur	

base	 de	…	 qu’on	 puisse	 établir,	 pas	 nécessairement	 que	 la	 prostitution	 soit	 taxée	

parce	que	ça	ça	voudrait	dire	que	 l’état	est	proxénète,	mais	par	contre	établir	des	

tarifs	 minimums	 ben	 comme	 tout	 est	 regulé,	 qu’il	 y	 ait	 un	 tarif	 minimum	 …”	 –	

Antonio]	

	

Van	de	overige	drie	sekswerkers	waren	er	twee	die	geen	uitgesproken	mening	hadden	

en	een	ietwat	ambivalente	houding	aanamen.	Zo	was	Henrique	wel	voorstander	van	een	

zekere	regularisering,	maar	vreesde	hij	er	toch	ook	voor	dat	wanneer	alles	legaal	wordt,	

klanten	op	zoek	zullen	gaan	naar	clandestiene	prostitués.	Het	illegale	aspect	is	 immers	

velen	opwindend	en	geeft	een	kick.	Hij	sprak	van	een	tweesnijdend	zwaard:	wetgeving	is	

nodig	 om	 sekswerkers	 te	 beschermen,	 maar	 kan	 er	 ook	 toe	 leiden	 dat	 klanten	

wegblijven.		

[“The	 day	 that	 you	 regulate	 all	 those	 things	 …	 how	 can	 I	 say?	 You	 have	 clients,	

because	you	are	out	of	the	law.	If	they	did	all	things	in	the	law,	nobody	will	come.	

(…)	 That	 day	 that	 it’s	 legal	 probably	 euh	 we	 always	 wanna	 looking	 for	 the	

prostitute,	 thé	prostitute,	 the	other	one	 illegal	and	probably	nobody	would	choose	

the	other	prostitute	that	work	legal.”	–	Henrique]	

Ook	Youssef	gaf	aan	twee	diverse	posities	in	te	nemen.	Hij	vond	enerzijds	eveneens	dat	

er	 meer	 duidelijkheid	 gecreëerd	 dient	 te	 worden	 en	 dat	 er	 een	 specifieke	 wetgeving	

voor	de	sekswerker	moet	komen.	Anderzijds	kon	hij	het	gedoogbeleid	wel	appreciëren:	

ook	 al	 is	 het	 geen	 officieel	 erkend	 beroep,	 het	 is	 niet	 illegaal	 en	 het	 laat	 hem	 toe	 een	

inkomen	 te	 vergaren	 zonder	 dat	 hij	 zich	 zorgen	 hoeft	 te	 maken	 over	 mogelijke	

repercussies.	Toch	erkende	hij	dat	het	gedoogbeleid	ook	nadelen	bezit	omdat	het	niet	

toelaat	een	pensioen	op	te	bouwen	en	daarenboven	geen	sociale	bescherming	biedt.	

	



	
	

99	

Slechts	 één	 sekswerker,	 met	 name	 Michel,	 wil	 overgaan	 tot	 een	 volledige	

decriminalisering	 van	 sekswerk.	 Prostitutie	 mag	 volgens	 hem	 enkel	 in	 het	 geval	 van	

minderjarigen	 of	 uitbuiting	 strafbaar	 zijn.	 Hij	 is	 geen	 voorstander	 van	 een	 specifieke	

wetgeving	voor	prostitués,	aangezien	hij	geen	zin	heeft	om	uit	de	anonimiteit	te	treden.	
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5.	Conclusie	en	discussie:	het	beleven	van	harm	reduction	als	een	

tweesprong	

	

Dit	 onderzoek	 naar	 de	 beleving	 van	 harm	 reduction	 door	mannelijke	 sekswerkers	 in	

België	 is	 tot	 stand	 gekomen	 op	 basis	 van	 een	 literatuurstudie	 en	 de	 afname	 van	

kwalitatieve	diepte-interviews	bij	tien	mannelijke	prostitués.		

Uit	 de	 literatuurstudie	 is	 gebleken	 dat	 prostitutie	 een	 ophefmakend	 fenomeen	 is	 dat	

niemand	onverschillig	laat,	maar	desondanks	toch	niet	gemakkelijk	te	definiëren	valt.	In	

de	 wetenschappelijke	 literatuur	 vindt	 men	 immers	 een	 myriade	 aan	 omschrijvingen	

terug	en	ook	op	politiek,	beleids-	en	maatschappelijk	vlak	bestaat	er	onenigheid	over	de	

invulling	 die	 gegeven	 dient	 te	 worden	 aan	 het	 begrip.	 Bovendien	 is	 het	 voor	

prostitué(e)s	 zelf	 niet	 altijd	 duidelijk	 of	 zij	 zichzelf	 al	 dan	 niet	 als	 sekswerker	

beschouwen.	 Hoe	 prostitutie	 omschreven	 wordt,	 hangt	 bijgevolg	 af	 van	 een	

wisselwerking	 van	 verschillende	 actoren,	 wat	 maakt	 dat	 er	 volgens	 mij	 eerder	

gesproken	moet	worden	over	prostitutie	 als	 een	 sociaal	 construct	 en	het	 idee	 van	 ‘dé	

prostitué(e)’	dan	ook	ontkracht	dient	te	worden.		

Verder	werd	ook	duidelijk	dat	de	academische	wereld	reeds	geruime	tijd	geïntrigeerd	is	

door	 prostitutie	 en	 dan	 meer	 bepaald	 het	 fenomeen	 ‘vrouwen’prostitutie.	 Mannelijk	

sekswerk	daarentegen	werd	grotendeels	genegeerd.	Het	gevaar	bestaat	dan	ook	dat	de	

resultaten	van	onderzoek	naar	vrouwenprostitutie	zonder	nadenken	toegepast	worden	

op	mannenprostitutie	en	beide	groepen	gelijkgesteld	worden	aan	elkaar.	Nu	is	het	wel	

zo	dat	uit	de	beperkte	gegevens	die	verzameld	werden	over	mannenprostitutie,	er	een	

zekere	 congruentie	 met	 vrouwelijk	 sekswerk	 kon	 vastgesteld	 worden.	 Zo	 bevinden	

zowel	vrouwelijke	als	mannelijke	sekswerkers	zich	in	dezelfde	sectoren,	krijgen	ze	beide	

te	maken	met	identieke	risico’s,	halen	ze	dezelfde	redenen	aan	om	te	verklaren	waarom	

ze	 gestart	 zijn	 met	 prostitutie,	 enzovoort.	 Desalniettemin	 werden	 ook	 wel	 degelijk	

verschillen	tussen	mannelijke	en	vrouwelijke	sekswerkers	blootgelegd,	zoals	het	feit	dat	

mannen	 kortstondiger	 betrokken	 zouden	 zijn	 bij	 sekswerk	 en	 dat	 zij	 minder	 snel	

gedwongen	zouden	worden	zich	te	prostitueren.	Vanuit	deze	vaststellingen	groeide	dan	

ook	het	besef	dat	mannelijke	prostitués	een	specifieke	groep	zijn	met	eigen	kenmerken	

en	behoeften,	waarnaar	meer	onderzoek	dient	gevoerd	te	worden.		

Het	 is	 belangrijk	 aan	 te	 stippen	 dat	 de	wetenschap	 en	 de	maatschappij	 niet	 de	 enige	

‘verantwoordelijken’	 zijn	 voor	 de	 geringe	 bekendheid	 van	 het	 fenomeen	
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mannenprostitutie,	ook	de	mannelijke	sekswerkers	zelf	blijken	namelijk	zeer	discreet	te	

werk	te	gaan.	Zij	verkiezen	vaak	om	via	internet	op	zoek	te	gaan	naar	klanten	waardoor	

zij	 (lettelijk)	 minder	 in	 het	 zicht	 staan.	 Bovendien	 lijkt	 het	 taboe	 rond	 prostitutie	 bij	

mannen	extra	zwaar	door	 te	wegen,	aangezien	voor	de	maatschappij	het	beeld	van	de	

man	die	zijn	lichaam	verkoopt	moeilijk	te	rijmen	valt	met	de	klassieke	genderrollen	die	

onze	 maatschappij	 toeëigent	 aan	 mannen	 en	 vrouwen.	 Hierdoor	 is	 het	 mogelijk	 dat	

mannelijke	prostitués	 in	de	vergeethoek	 terecht	komen	en	hun	stemmen	niet	gehoord	

worden.			

	

Voorts	 ging	 mijn	 literatuurstudie	 ook	 uit	 naar	 het	 thema	 ‘harm	 reduction’.	 Deze	

beweging	 heeft	 zich	 vrij	 recent	 toegevoegd	 aan	 het	 prostitutiedebat	 en	 heeft	 niet	 de	

bedoeling	 sekswerkers	 uit	 de	 prostitutie	 te	 halen,	 maar	 wil	 vooral	 de	 schade	 die	 zij	

kunnen	 ondervinden	 bij	 de	 uitoefening	 van	 het	 sekswerk	 zoveel	 mogelijk	 beperken.	

Hulpverleningsorganisaties	 voor	 sekswerkers	 reageerden	 positief	 op	 de	 komst	 van	

harm	 reduction	 en	 konden	 zich	 vinden	 in	 deze	 ideeën.	 Zij	 zijn	 zich	 dan	 ook	meer	 en	

meer	op	deze	beweging	beginnen	toeleggen	en	hebben	de	laatste	jaren	een	waaier	aan	

harm	 reduction	 technieken	 ontwikkeld	 die	 steunen	 op	 vier	 grote	 pijlers,	 namelijk	

preventie,	educatie,	empowerment	en	zorg.	Daarnaast	is	ook	gebleken	dat	sekswerkers	

eveneens	aan	harm	reduction	doen	door	zelf	schadebeperkingsstrategieën	te	creëren	en	

toe	te	passen.	Alhoewel	over	het	algemeen	enthousiast	gereageerd	werd	op	de	intrede	

van	harm	reduction	in	de	prostitutiewereld,	kon	er	hier	en	daar	toch	een	kritische	noot	

opgemerkt	worden	en	blijkt	deze	beweging	ook	op	tegenstand	te	botsen.		

	

Wat	 vervolgens	 de	 resultaten	 van	 het	 empirische	 gedeelte	 betreft,	 kunnen	 er	 mijns	

inziens	 zeer	 interessante	 gegevens	 en	 opmerkelijke	 tegenstrijdigheden	 ontwaard	

worden.		

Allereerst	 werd	 nagegaan	 of	 de	 bevraagde	 sekswerkers	 het	 uitgangspunt	 van	 harm	

reduction	bevestigen,	met	name	dat	er	bij	de	uitoefening	van	sekswerk	schade	gepaard	

kan	 gaan.	 De	 resultaten	 waren	 in	 dit	 verband	 overduidelijk:	 de	 ondervraagden	

antwoordden	 unaniem	 dat	 de	 ‘harms’	 die	 in	 de	 literatuur	 reeds	 gelinkt	 werden	 aan	

prostitutie,	 zoals	 het	 risico	 op	 HIV	 en	 andere	 SOA’s,	 geweld,	 stigmatisering,	 drug-/	

alcoholgebruik	 en	 onstabiele	 relaties,	 allemaal	 reëel	 zijn.	 Daarnaast	 maakten	 zij	 ook	

melding	 van	 bijkomende	 risico’s.	 Zo	 identificeerden	 zij	 daarbij	 de	 harm	 of	 insecurity,	
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sexual	 blockage,	 pressure	 to	 perform,	 clients	 in	 love,	 gender	 discrimination	 en	 losing	

control.	Naar	deze	risico’s	is	er	echter	tot	op	heden	nog	maar	weinig	aandacht	uitgegaan.	

Alhoewel	 deze	 ‘harms’	 niet	 meteen	 doen	 denken	 aan	 de	 schade,	 zoals	 die	 in	 de	

literatuurstudie	 aan	 bod	 komt	 en	 ook	 zoals	 die	 door	 hulpverleningsorganisaties	 naar	

voor	 wordt	 geschoven,	 ervaren	 de	 respondenten	 ze	 nochtans	 als	 belemmerend	 en	

schadelijk.	Daarom	zou	er	in	de	toekomst	ook	meer	onderzoek	dienen	te	gebeuren	naar	

deze	door	de	sekswerkers	zelf	aangegeven	‘harms’	en	de	nood	aan	‘reduction’	hiervan.	

Op	deze	manier	wordt	niet	alleen	meer	wetenschappelijke	kennis	bekomen,	maar	wordt	

het	 ook	 duidelijker	 hoe	 vanuit	 het	 beleid	 en/of	 vanuit	 hulpverleningsorganisaties	

dergelijke	risico’s	gekanaliseerd	kunnen	worden.		

Wanneer	daarna	gekeken	werd	of	de	 respondenten	 zelf	 reeds	 geconfronteerd	werden	

met	schade,	was	er	nog	maar	weinig	unanimiteit	te	bespeuren.	Sommige	respondenten	

beweerden	namelijk	nog	nooit	het	slachtoffer	te	zijn	geweest	van	bovenstaande	‘harms’,	

terwijl	anderen	openhartig	over	hun	slachtofferschap	vertelden.	

	

Een	volgende	stap	 in	het	empirische	onderzoek	was	het	peilen	naar	het	nut	van	harm	

reduction	 en	 hier	 kon	 een	 eerste	 tegenstrijdigheid	 vastgesteld	worden.	 Zo	waren	 alle	

respondenten	het	er	enerzijds	wel	over	eens	dat	schadebeperking	een	nuttige	zaak	is	die	

absoluut	moet	blijven	bestaan,	maar	bleek	anderzijds	dat	het	merendeel	onder	hen	er	

niet	 echt	 nood	 aan	 heeft.	 Bovendien	 maken	 slechts	 drie	 van	 de	 tien	 bevraagde	

sekswerkers	effectief	 gebruik	van	de	harm	reduction	 initiatieven	die	de	hulpverlening	

voorziet.	Hoe	kan	deze	discrepantie	uitgelegd	worden?	Op	basis	van	mijn	onderzoek	lijkt	

de	ligging	van	de	hulpverleningsorganisaties	mogelijks	een	rol	te	spelen.	Uiteraard	mag	

niet	aangenomen	worden	dat	dit	de	enige	mogelijke	reden	is.	Echter,	de	reikwijdte	van	

dit	 onderzoek	 liet	 niet	 toe	 deze	 tegenstrijdigheid	 volledig	 uit	 te	 klaren.	 Het	 is	 mijns	

inziens	dan	ook	aangewezen	om	in	bijkomend	onderzoek	op	zoek	te	gaan	naar	andere	

verklaringen	en	te	achterhalen	welke	aspecten	bij	sekswerkers	een	rol	kunnen	spelen	in	

het	al	dan	niet	beroep	doen	op	hulpverlening.	

	

Verder	kan	het	feit	dat	alle	sekswerkers	zonder	uitzondering	aangaven	zelf	allerlei	harm	

reduction	 technieken	 toe	 te	 passen	 merkwaardig	 en	 enigszins	 tegenstrijdig	 genoemd	

worden.	 Het	 idee	 achter	 de	 harm	 reduction	 technieken	 is	 immers	 juist	 zich	 te	

beschermen	 tegen	 allerlei	 fysieke	 en	 psychologische	 risico’s.	 Hoe	 kan	 dan	 verklaard	



	
	

103	

worden	dat	vele	sekswerkers	beweren	nauwelijks	of	niet	met	‘harms’	geconfronteerd	te	

worden?	Moet	er	vanuit	gegaan	worden	dat	zij	wel	met	schade	te	maken	krijgen,	maar	

het	niet	willen	toegeven	of	voeren	zij	deze	strategieën	uit	zonder	er	bij	stil	te	staan	dat	

ze	aan	schadebeperking	doen?	

	

Het	 laatste	 onderwerp	 dat	 tijdens	 de	 vraaggesprekken	werd	 aangesneden,	 betreft	 het	

prostitutiebeleid	dat	vandaag	de	dag	 in	België	gevoerd	wordt.	De	respondenten	waren	

het	erover	eens	dat	de	situatie	alles	behalve	duidelijk	is.	De	meerderheid	pleit	voor	een	

vorm	van	regularisering	en	positioneert	zich	hierbij	onder	de	legalist-stroming.	Volgens	

hen	dient	prostitutie	toegelaten	te	worden,	maar	dan	wel	onder	een	wakend	deken	van	

wetten	en	voorschriften	die	de	‘do’s	en	don’t’s’	van	het	beroep	regelen,	vermits	er	naar	

hun	mening	zo	duidelijkheid	geschept	wordt	en	er	geen	misbruik	van	sekswerkers	kan	

worden	 gemaakt.	 Opvallend	 is	 dat	 slechts	 één	 respondent	 zich	 schaarde	 achter	 de	

decriminaliserende	 strekking,	 waar	 ook	 de	 harm	 reduction	 beweging	 enigszins	

thuishoort.	Toch	mag	hieruit	niet	geconcludeerd	worden	dat	het	overgrote	deel	van	de	

respondenten	 tegen	 harm	 reduction	 zou	 zijn.	 Het	 was	 immers	 reeds	 duidelijk	 uit	 de	

literatuurstudie	 dat	 harm	 reduction	 principes	 ook	 binnen	 andere	 dan	 de	

decriminaliserende	stroming	kunnen	worden	toegepast.	

Alhoewel	 er	 tijdens	 de	 interviews	 niet	 specifiek	 naar	 gevraagd	 werd,	 blijkt	 uit	 de	

resultaten	dat	bijna	alle	 respondenten	de	 incongruentie	met	hun	vrouwelijke	collega’s	

bevestigden.	 Merkwaardig	 is	 dan	 ook	 dat	 ondanks	 deze	 erkenning	 van	 verschillen	

tussen	beide	geslachten,	er	toch	geen	consensus	bereikt	werd	bij	de	vraag	of	er	al	dan	

niet	nood	is	aan	een	hulpverlening	die	zich	enkel	en	alleen	tot	mannelijke	sekswerkers	

richt.		

	

Tot	 slot	 was	 het	 ook	 verwonderlijk	 om	 vast	 te	 stellen	 dat	 sommige	 prostitués	 van	

mening	waren	dat	de	voornaamste	taak	van	de	harm	reduction	hulpverlening	erin	moet	

bestaan	sekswerkers	uit	de	prostitutie	te	halen.	Dit	is	echter	niet	wat	harm	reduction	bij	

haar	ontstaan	voor	ogen	had.	De	visie	van	deze	respondenten	mag	volgens	mij	niet	over	

het	hoofd	gezien	worden	en	wijst	erop	dat	er	niet	zomaar	gesteld	kan	worden	dat	alle	

sekswerkers	 zich	 volledig	 scharen	 achter	 de	 gedachtegang	 van	 een	 harm	 reduction	

beweging	 die	 prostitutie	 as	 such	 niet	 wenst	 af	 te	 schaffen.	 Anders	 gezegd,	 harm	
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reduction	met	 als	 ultieme	 doelstelling	 de	 afschaffing	 van	 prostitutie	 is,	 in	 de	 beleving	

van	sommige	geïnterviewde	sekswerkers,	ook	een	mogelijke	piste.		

	

Om	 nu	 een	 antwoord	 te	 formuleren	 op	 de	 vraag	 hoe	 mannelijke	 sekswerkers	 harm	

reduction	 in	 België	 beleven,	 kan	 op	 basis	 van	 de	 resultaten	 van	 mijn	 onderzoek	 de	

vergelijking	met	een	tweesprong	gemaakt	worden:	het	pad	naar	de	hulpverlening	splitst	

zich	 immers	op	 in	 twee	 richtingen,	 vermits	 er	 twee	 ‘groepen’	mannelijke	 sekswerkers	

ontwaard	 konden	 worden	 die	 elk	 schadebeperking	 op	 een	 andere	 manier	 beleven.	

Allereerst	 zijn	 er	 zij	 die	 zich	parttime	prostitueren.	 Voor	 hen	 lijkt	 sekswerk	 één	 en	 al	

vertier	 te	 zijn:	 zij	 doen	 het	 hoofdzakelijk	 voor	 hun	 eigen	 plezier,	 ondervinden	weinig	

‘harms’,	 doen	 geen	 beroep	 op	 hulpverlening,	 zijn	 in	 staat	 voor	 zichzelf	 te	 zorgen	 en	

bezitten	 bijgevolg	 veel	 agency.	 Daarnaast	 zijn	 er	 echter	 zij	 die	 het	 sekswerk	 fulltime	

beoefenen.	Hun	situatie	lijkt	minder	rooskleurig	te	zijn:	zij	gaan	voornamelijk	voor	geld	

seksuele	diensten	verlenen,	worden	wel	geconfronteerd	met	schade,	hebben	nood	aan	

hulpverlening	 en	 zijn	 grotendeels	 afhankelijk	 van	 het	 sekswerk,	 waardoor	 zij	 minder	

agency	kunnen	tentoonspreiden.		

Toch	 wens	 ik	 te	 benadrukken	 dat	 dit	 distinctieve	 beeld	 van	 de	 fulltime/parttime	

mannelijke	 sekswerker	 genuanceerd	 dient	 te	 worden.	 Ten	 eerste	 mag	 niet	 vergeten	

worden	 dat	 het	 aantal	 ondervraagden	 in	 dit	 onderzoek	 te	 beperkt	 is	 om	

veralgemeningen	 te	 maken	 en	 sluitende	 stellingen	 te	 formuleren.	 De	 respondenten	

werden	bovendien	enkel	via	 internet	gevonden,	waardoor	bepaalde	groepen	mogelijks	

niet	 bereikt	 werden.	 Ten	 tweede	 draait	 het	 in	 deze	 masterproef	 om	 een	

belevingsonderzoek	over	een	enigszins	beladen	onderwerp,	waardoor	er	sprake	kan	zijn	

van	sociaal	wenselijk	antwoorden.	Tot	slot	ben	ik	mij	er	van	bewust	dat	elke	mannelijke	

prostitué	uniek	is,	of	hij	nu	parttime	of	fulltime	sekswerker	is,	en	dat	zijn	situatie	door	

andere	 factoren	kan	beïnvloed	worden,	 zoals	bijvoorbeeld	de	prostitutiesector	waarin	

hij	actief	is,	de	bredere	maatschappelijke	cultuur	van	het	land	waarin	hij	verblijft	en	het	

feit	 of	 hij	 al	 dan	 niet	 over	 een	 legaal	 statuut	 beschikt.	 Dit	 alles	 maakt	 dat	 het	 te	

simplistisch	zou	zijn	mannelijke	sekswerkers	te	categoriseren	op	basis	van	het	feit	of	zij	

parttime	 of	 fulltime	 werken.	 Desalniettemin	 kwam	 dit	 onderscheid	 meerdere	 malen	

naar	boven	en	kan	het	naar	mijn	mening	 interessant	zijn	om	in	 toekomstig	onderzoek	

beide	 groepen	 tegenover	 elkaar	 te	 plaatsen.	 Zo	 kan	de	 gemaakte	distinctie	 niet	 alleen	

bevestigd	 of	 weerlegd	 worden	 en	 bijgevolg	 bepaald	 worden	 of	 harm	 reduction	



	
	

105	

hulpverlening	zich	al	dan	niet	dient	te	specificeren	naar	de	voltijdse	groep	enerzijds	en	

de	 deeltijdse	 groep	 anderzijds,	 maar	 kan	 eveneens	 worden	 nagegaan	 of	 dergelijk	

onderscheid	 ook	 bij	 onderzoeken	 naar	 andere	 prostitutiegerelateerde	 onderwerpen	

terugkeert.		

Ondanks	bovenvermelde	beperkingen,	heeft	dit	onderzoek	volgens	mij	toch	ook	enkele	

sterktes.	Zo	heeft	deze	studie	het	mogelijk	gemaakt	een	bescheiden	evaluatie	te	maken	

van	de	recente	harm	reduction	beweging	met	betrekking	tot	sekswerk,	waar	tot	op	de	

dag	 van	 vandaag	weinig	 onderzoek	naar	 gevoerd	 is.	 Daarnaast	werden	de	mannelijke	

sekswerkers	meer	op	de	voorgrond	geplaatst	en	kregen	zij	de	mogelijkheid	hun	stem	te	

laten	 horen.	 De	meeste	 sekswerkers	 waren	 echte	 spraakwatervallen	 die	 bijna	 niet	 te	

stoppen	waren,	wat	 enigszins	wijst	 op	het	 feit	 dat	 zij	 echt	wel	 van	 zich	wouden	 laten	

horen…		
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7.	Bijlagen	

	
	
7.1.	Interviewschema	mannelijke	sekswerker	(Nederlandstalige	versie)	
	
Inleiding	
	

Bedankt	voor	het	ingaan	op	de	uitnodiging	tot	dit	interview.		Zoals	je	al	weet,	wil	ik	voor	

mijn	masterproef	 in	het	 kader	van	mijn	 studies	Criminologie	 aan	de	Vrije	Universiteit	

Brussel	nagaan	welke	moeilijkheden	jij	ondervindt	bij	het	uitoefenen	van	je	activiteiten	

en	 hoe	 jij	 je	 hier	 tegen	 verweert.	 Uiteraard	 mag	 jij	 het	 interview	 op	 elk	 moment	

beëindigen	en	hoef	je	op	bepaalde	vragen	niet	te	antwoorden	indien	je	dat	niet	wil.		Dit	

onderzoek	 gebeurt	 volledig	 anoniem	 en	 je	 persoonlijke	 gegevens	 zullen	 niet	 worden	

gebruikt	of	vermeld.	 Ik	zou	 je	ook	willen	vragen	of	 ik	dit	 interview	mag	opnemen	met	

een	 taperecorder,	 omdat	 dit	 voor	mij	 gemakkelijker	 is	 om	de	 gegevens	 te	 verwerken.	

Uiteraard	zal	alleen	ikzelf	deze	opnames	kunnen	beluisteren.	Heb	je	verder	nog	vragen?	

	
A. Openingsvragen	
	
- Hoe	oud	ben	je?	
- Zou	je	me	even	een	doordeweekse	dag	uit	je	leven	kunnen	schetsen?		

o Kan	je	even	schetsen	wat	je	naast	het	sekswerk	nog	allemaal	doet	(op	
professioneel	vlak	of	in	je	vrije	tijd)?	

- Wat	was	voor	jou	de	reden	om	te	beginnen	met	sekswerk/paydates?	
- Hoe	beleef	jij	het	sekswerk/de	paydates?		
- Weet	je	omgeving	dat	je	sekswerker	bent?	

o Wat	vinden	zij	daarvan?	
- Indien	je	met	sekswerk/paydates	zou	kunnen	stoppen,	zou	je	dit	dan	doen	en	zo	

ja,	welke	andere	activiteit	zou	je	dan	kiezen?		

	
B. Risico’s/moeilijkheden/schade	gelinkt	aan	sekswerk	
	
- Wat	zijn	volgens	jou	de	voordelen	van	sekswerk?	
- Wat	zijn	volgens	jou	de	nadelen	van	sekswerk?	
- Ondervind	je	soms	moeilijkheden	bij	de	uitoefening	van	je	job/het	sekswerk?	Zo	

ja,	welke	zijn	deze	dan?	
o Hoe	probeer	je	hiermee	om	te	gaan?	
o Zijn	er	volgens	jou	moeilijkheden	die	specifiek	gelinkt	zijn	aan	mannelijk	

sekswerk?	
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- Sekswerk	wordt	over	het	algemeen	geassocieerd	met	een	verhoogd	risico	op	
besmetting	met	HIV	en	andere	geslachtsziektes.		

o Klopt	dit	volgens	jou?	
o Vind	je	dat	je	hierover	voldoende	geïnformeerd	bent?	
o Hoe	ga	jij	om	met	dit	risico?	

- Wat	vind	jij	van	de	visie	dat	sekswerkers	sneller	slachtoffer	zouden	zijn	van	
fysiek	en/of	verbaal	geweld?	

o Ben	jij	al	slachtoffer	geweest	van	fysiek	en/of	verbaal	geweld?	
o Hoe	ben	je	hiermee	omgegaan?	
o (Ben	je	al	eens	gedwongen	geweest	handelingen	te	stellen	die	je	niet	

wenste?)	
- Zijn	er	stappen	die	jijzelf	onderneemt	om	moeilijkheden/geweld	te	vermijden?	
- Heel	wat	mensen	hebben	een	bepaald	stereotiep	beeld	van	sekswerkers	(bv.	dat	

het	personen	zijn	die	dit	gedwongen	moeten	uitvoeren,	of	om	aan	een	verslaving	
tegemoet	te	komen),	wat	vind	jij	hiervan?	

o Heb	jij	hier	al	mee	te	maken	gehad?	
o Hoe	ervaar	jij	de	reacties	van	anderen	op	jouw	activiteiten	als	

sekswerker?	
o Heb	jij	het	gevoel	dat	je	open	kan	zijn	over	jouw	activiteiten	als	

sekswerker?	
§ Indien	nee,	zou	je	willen	dat	dit	verandert?	

- Heb	jij	het	gevoel	dat	je	door	het	uitoefenen	van	sekswerk	anders	bekeken	wordt	
(bv	door	politie,	gerecht,	dokters,	sociale	diensten,	…)?	

- Hoe	voel	jij	je	wanneer	je	in	het	kader	van	je	sekswerkactiviteiten	een	beroep	
moet	doen	op	bv	politie,	gerecht,	dokters,	sociale	diensten,	…?	

- Wat	vind	jij	van	de	visie	dat	sekswerkers	kwetsbare	slachtoffers	zouden	zijn	(bv.	
omwille	van	financiële	problemen),	die	dit	beroep	gedwongen	moeten	uitvoeren?		

o Heb	je	het	gevoel	dat	mensen	je	ook	zo	behandelen?			
- Beschouw	jij	sekswerk	als	gevaarlijker	dan	andere	jobs/activiteiten?	

	
C. Beleving	van	harm	reduction	

In	verschillende	Belgische	steden	zijn	er	organisaties	actief	die	zich	inzetten	voor	
sekswerkers.	
- Ben	je	al	met	zo’n	organisatie	in	contact	gekomen?	

°	waarom	wel/waarom	niet?	
- Hoe	ervaar	jij	het	bestaan	van	zulke	organisaties?	
- Vind	jij	dat	ze	diensten	moeten	aanbieden	die	specifiek	gericht	zijn	op	mannelijke	

sekswerkers?	
o Waarom	wel/waarom	niet?	

- Ik	zal	een	opsomming	geven	van	de	verschillende	diensten	die	ze	aanbieden.		Kan	
jij	voor	elke	dienst	aangeven	wat	jij	ervan	vindt	en	of	je	er	ook	effectief	gebruik	
van	maakt?	

o Gratis	uitdelen	van	condooms/glijmiddel	
o Gratis	bloedafname	voor	testen	op	HIV	en	andere	geslachtsziektes	
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o Gratis	doktersbezoek	(waar	je	je	bv	kan	laten	vaccineren,	een	urinetest	
kan	laten	afnemen,	een	anaal	onderzoek	kan	ondergaan,	enz.)	

o Psychosociale	begeleiding	(professionelen	die	een	luisterend	oor	bieden	
voor	allerlei	problemen	(bv	familiale	problemen,	relatieproblemen,	
zelfbeeld,	verslaving,…))	

o Administratief-juridische	begeleiding	(hulp	bij	het	invullen	van	allerlei	
administratieve	formulieren	(bv	verblijfspapieren,	mutualiteit,	…),	advies	
bij	juridische	vragen,	enz.)	

o Folders	uitdelen	met	informatie	ivm	anticonceptie,	seksueel	
overdraagbare	aandoeningen,	correct	condoomgebruik,	enz.		

o Infosessies	geven	ivm	(veilig)	sekswerk	
o Ter	beschikking	stellen	van	een	veilige	ruimte	om	andere	sekswerkers	te	

ontmoeten,	iets	te	drinken,	wat	te	praten,	te	surfen	op	het	internet,	zich	te	
verzorgen…	

o Mogelijkheid	tot	gesprek	met	medewerkers	(over	eender	welk	
onderwerp)	

o Mogelijkheid	tot	gesprek	met	andere	sekswerkers	(om	eventueel	tips	uit	
te	wisselen,	enz.)	

o Wegwijs	maken	in	de	hulpverlening	(zij	kunnen	bv	informatie	geven	over	
andere	organisaties	die	jou	kunnen	helpen	bij	specifieke	problemen	zoals	
bv	het	vinden	van	een	slaapplaats,	het	verkrijgen	van	verblijfspapieren,	…)	

o Outreachwerk/straathoekwerk:	begeleiders	gaan	actief	op	zoek	naar	de	
doelgroep	op	straat,	in	bars,	in	het	park…	voor	het	uitdelen	van	
condooms/glijmiddel	en	het	verlenen	van	informatie		

o Online	hulpverlening:	chatsessies,	websites	met	nuttige	informatie,	…	(zo	
kan	je	bv	anoniem	chatten	met	een	medewerker	en	hem	vragen	stellen	
ivm	je	werk	of	surfen	naar	de	website	van	de	organisatie	waar	je	
informatie	vindt	over	alles	wat	met	sekswerk	te	maken	heeft)	

- Kan	jij	al	deze	diensten	rangschikken	van	meest	belangrijk	tot	minst	belangrijk	in	
jouw	ogen?	

- Is	er	nog	iets	anders	waaraan	jij	denkt	en	dat	niet	op	de	lijst	terug	te	vinden	is?	
- Stel:	je	komt	in	de	problemen	in	het	kader	van	je	sekswerkactiviteiten?		Naar	wie	

stap	je	dan?	(niemand,	politie,	hulpverlening,	vertrouwenspersoon,	andere	
sekswerker,	familieleden,	vrienden,…)	

- Zou	je	het	interessant	vinden	om	voorlichting/informatie	te	krijgen	van	andere	
sekswerkers?	

o Wat	voor	informatie	zou	je	dan	vooral	willen	krijgen?	
- Wanneer	een	hulpverlener	op	je	toestapt	in	je	werkzone,	wat	vind	je	daarvan?	
- Wat	verwacht	jij	van	de	hulpverlening	voor	sekswerkers?		

o Wat	kan	de	hulpverlening	anders	doen?		
o Wat	moet	ze	meer	doen?		
o Wat	moet	ze	minder	of	niet	doen?	
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D. Beleid/wetgeving	
	

- In	België	is	het	momenteel	zo	dat	sekswerk	toegelaten	is,	maar	alle	verbonden	
activiteiten	hieraan	niet.	Vind	jij	deze	beleidssituatie	aanvaardbaar	of	zou	je	
hieraan	liever	dingen	willen	veranderen	(bv	ook	het	klanten	ronselen	of	het	
plaatsen	van	advertenties	wel	toelaatbaar	maken)?		

- Vind	jij	dat	er	een	specifieke	wetgeving	dient	te	komen	die	het	beroep	van	
sekswerker	beschermt	en	regelt?	

o Indien	ja,	welke	zaken	moeten	dan	zeker	in	die	wetgeving	opgenomen	
worden?	

o Indien	neen,	waarom	niet?	

	
E. Besluitende	vraag	

	
- Had	jij	graag	nog	iets	toegevoegd	aan	dit	interview?	
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7.2.	Interview	travailleurs	du	sexe	masculin	(version	française)	
	
Introduction	

Merci	 de	 bien	 vouloir	 participer	 à	 cet	 interview.	 Comme	 tu	 le	 sais	 déjà,	 j’aimerais	

examiner	 pour	mon	master,	 dans	 le	 cadre	 des	mes	 études	 de	 Criminologie	 à	 la	 VUB,	

quelles	 sont	 les	 difficultés	 	 que	 tu	 rencontres	 dans	 la	 pratique	 de	 tes	 activités	 et	

comment	 tu	 fais	 face	 à	 ces	 difficultés.	 Bien	 entendu,	 tu	 pourras	 arrêter	 l’interview	 à		

n’import	quel	moment	et	tu	n’es	pas	obligé	de	répondre	à	toutes	les	questions	si	tu	ne	le	

sens	 pas.	 Cette	 recherche	 se	 fait	 dans	 l’anonimité	 et	 tes	 données	 personnelles	 seront	

traitées	de	façon	confidentielle.	J’aimerais	te	demander	si	tu	es	d’accord	que	j’enregistre	

l’interview,	car	c’est	plus	facile	pour	moi	de	traiter	les	données	par	après.	Personne	ne	

pourra	écouter	ces	enregistrement,	à	part	moi-même.	As-tu	encore	des	questions?	

		

A. Questions	d’ouverture	
	
- Quel	âge	as-tu?	
- Pourrais-tu	me	décrire	une	journée	ordinaire	de	ta	vie?		

o Peux-tu	me	décrire	ce	que	tu	fais	en	dehors	du	travail	du	sexe	(sur	le	plan	
professionel	ou	pendant	ton	temps	libre)?	

- Quelle	était	pour	toi	la	raison	pour	commencer	avec	le	travail	du	sexe/’paydates’?	
- Comment	tu	vis	le	travail	du	sexe/’paydates’?		
- Est-ce	que	ton	entourage	sait	que	tu	es	un	travailleur	de	sexe?	

o Qu’est-ce	qu’ils	en	pensent?	
- Si	tu	pouvais	arrêter	le	travail	du	sexe/’paydates’	le	ferais-tu	et	si	oui,	quelle	

autre	activité	tu	choisirais?		

	
B. Risques/difficultés/dommages	liés	au	travail	du	sexe	

	
- Quels	sont	selon	toi	les	avantages	du	travail	du	sexe?	
- Quels	sont	selon	toi	les	désavantages	du	travail	du	sexe?	
- Eprouves-tu	parfois	des	difficultés	quand	tu	exerces	le	travail	du	sexe?	Si	oui,	

lesquelles?	
o Comment	tu	essaies	de	gérer	ces	difficultés?	
o Y-a-t-il	selon	toi	des	difficultés	qui	sont	liées	spécifiquement	au	travail	du	

sexe	masculin?	
- Souvent,	on	associe	le	travail	du	sexe	à	un	plus	grand	risque	d’infection	par	virus	

VIH	ou	d’autres	MST.		
o Est-ce	exact	selon	toi?	
o Est-ce	que	tu	trouves	que	tu	es	bien	informé	à	ce	sujet?	
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o Comment	tu	vis	ce	risque?	
- Que	penses-tu	de	l’idée	que	les	travailleurs	du	sexe	seraient	plus	vite	victime	de	

violence	physique	ou	verbale?	
o As-tu	déjà	été	victime	de	violence	physique	et/ou	verbale?	
o Quelle	était	ta	réaction?	
o (As-tu	déjà	été	forcé	à	faire	des	actes	que	tu	ne	voulais	pas	faire?)	

- Est-ce	que	tu	prends	des	mesures	pour	éviter	des	difficultés/de	la	violence?	
- Beaucoup	de	gens	ont	une	vue	très	stéréotypée	des	travailleurs	du	sexe	(par	

exemple	ce	sont	des	personnes	qui	sont	forcées	à	faire	ce	travail,	ou	ce	sont	des	
personnes	qui	le	font	par	dépendance),	qu’en	penses-tu?	

o As-tu	déjà	eu	à	faire	à	ce	genre	de	réflexions?	
o Comment	tu	vis	les	réactions	des	autres	par	rapport	à	tes	activités	de	

travailleur	du	sexe?	
o As-tu	le	sentiment	que	tu	peux	être	franc	sur	tes	activités	de	travailleur	du	

sexe?	
§ Si	non,	voudrais-tu	que	cela	change?	

- As-tu	le	sentiment	qu’on	te	regarde	différemment	à	cause	de	tes	activités	(par	
exemple	la	police,	la	justice,	les	médecins,	les	services	sociaux,	…)?	

- Comment	tu	te	sens	quand	tu	dois	faire	appel	à	par	exemple	la	police,	la	justice,	
des	médecins,	des	services	sociaux,	…	dans	le	cadre	de	tes	activités	de	travailleur	
du	sexe?	

- Que	penses-tu	de	l’idée	que	les	travailleurs	du	sexe	sont	des	victimes	vulnérables	
(par	exemple	à	cause	de	problèmes	financiers),	qui	sont	forcés	à	faire	ce	travail?		

o As-tu	le	sentiment	que	les	gens	te	traitent	ainsi?			
- Est-ce	que	tu	considères	le	travail	du	sexe	plus	dangereux	qu’une	autre	activité?	

	
C. Ressentir	harm	reduction	

Dans	plusieurs	villes	belges	il	y	a	des	organisations	qui	s’engagent	activement	pour	
les	travailleurs	du	sexe.	
- Es-tu	déjà	rentré	en	contact	avec	une	telle	organisation?	

°	pourquoi	oui/pourquoi	non?	
- Comment	tu	ressens	l’existence	de	ce	genre	d’organisations?	
- Trouves-tu	que	ces	organisations	doivent	fournir	des	services	qui	sont	

specifiquement	destinés	à	des	travailleurs	du	sexe	masculin?	
o Pourquoi	oui/pourquoi	non?	

- Je	vais	énumérer	les	différents	services	que	ces	organisations	offrent.		Peux-tu	me	
dire	pour	chaque	organisation	ce	que	tu	en	penses	et	si	tu	les	utilises?	

o Distribution	gratuite	de	préservatifs/lubrifiant	
o Prise	de	sang	gratuite	pour	tester	le	VIH	et	autres	MST	
o Visite	médicale	gratuite	(pendant	laquelle	tu	peux	entre	autres	te	faire	

vacciner,	faire	un	test	des	urines,	un	examen	anal,	etc.)	
o Accompagnement	psychosocial	(des	professionnels	qui	aident	avec	

différentes	sortes	de	problèmes	(ex.	problèmes	familiaux,	problèmes	
relationnels,	image	de	soi,	dépendance,	…))	
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o Accompagnement	administratif-juridique	(aide	pour	remplir	plusieurs	
formulaires	(ex.	papiers	de	séjour,	mutuelle,	…),	conseil	juridique,	etc.)	

o Distribution	de	dépliants	contenant	de	l’info	sur	la	contraception,	les	MST,	
usage	correct	du	préservatif,	etc.		

o Sessions	d’information	sur	le	travail	du	sexe	en	toute	sécurité	
o Mettre	à	disposition	un	local	pour	rencontrer	d’autres	travailleurs	du	sexe,	

boire	un	verre,	discuter,	surfer	sur	le	net,	se	soigner…	
o Possibilité	de	discuter	avec	des	collaborateurs	(sur	n’importe	quel	sujet)	
o Possibilité	de	discuter	avec	d’autres	travailleurs	du	sexe	(pour	un	échange	

de	conseils,	etc.)	
o Guider	le	travailleur	du	sexe	dans	les	agences	de	l’aide	sociale	(par	

exemple	donner	des	infos	par	rapport	à	d’autres	organisations	qui	
peuvent	t’aider	pour	des	problèmes	spécifiques	comme	par	exemple	dans	
la	recherche	d’un	lit,	l’obtention	de	documents	de	séjour,	…)	

o Travail	de	rue:	les	accompagnateurs	vont	à	la	recherche	du	public	cible	
dans	la	rue,	dans	des	bars,	dans	le	parc…	dans	le	but	de	distribuer	des	
préservatifs/lubrifiant	et	donner	des	infos	

o Aide	en	ligne:	sessions	de	chat,	sites	web	avec	des	infos	utiles,	…		(ainsi	tu	
peux	par	exemple	chatter	avec	un	collaborateur	et	lui	poser	des	questions	
concernant	ton	travail	ou	consulter	le	site	web	de	l’organisation)	

- Peux-tu	classer	tous	ces	services	du	plus	important	au	moins	important	dans	tes	
yeux?	

- Penses-tu	à	autre	chose	qui	ne	se	trouve	pas	sur	la	liste?	
- Imaginons,	tu	as	des	ennuis	dans	le	cadre	de	tes	activités	de	sexe.		A	qui	

t’adresses-tu?	(personne,	police,	aide	sociale,	une	personne	de	confiance,	autre	
travailleur	de	sexe,	famille,	amis,	…)	

- Serais-tu	intéressé	de	recevoir	des	infos	d’autres	travailleurs	du	sexe?	
o Quel	genre	d’infos	aimerais-tu	recevoir?	

- Quand	un	collaborateur	d’une	organisation	s’adresse	à	toi,	comment	tu	réagis?		
- Qu’attends-tu	de	l’aide	mise	en	place	pour	les	travailleurs	du	sexe?		

o Qu’est-ce	qui	doit	changer?		
o Qu’est-ce	qu’on	devrait	faire	plus	souvent?	
o Qu’est-ce	qu’on	devrait	faire	moins	souvent	ou	pas	du	tout?	

	
D. Législation	

	
- En	ce	moment,	le	travail	du	sexe	est	autorisé	en	Belgique,	mais	toutes	les	activités	

liées	ne	le	sont	pas.	Est-ce	que	tu	es	d’accord	avec	cette	politique	ou	aimerais-tu	
faire	des	changements	(par	exemple	autoriser	également	la	sollicitation	des	
clients	ou	la	publication	des	annonces)?		

- Trouves-tu	qu’on	doit	prévoir	une	législation	spécifique	qui	protège	et	règle	le	
métier	du	travailleur	du	sexe?	

o Si	oui,	quels	sont	les	éléments	qui	devraient	être	intégrés	dans	cette	
legislation?	

o Si	non,	pourquoi?	
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E. Question	pour	clôturer	

	
- Souhaites	tu	ajouter	quelque	chose	à	cet	entretien?	
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7.3.	Interview	male	sex	worker	(English	version)	
	
Introduction	

Thank	you	for	accepting	to	participate	 in	this	 interview.	As	you	know,	for	my	thesis	 in	

light	of	my	studies	Criminology	at	the	VUB,	I	would	like	to	examine	the	difficulties	that	

you	 encounter	 in	 doing	 your	 activities	 and	 how	 you	 deal	 with	 them.	 It	 goes	 without	

saying	 that	 you	 may	 stop	 the	 interview	 at	 any	 moment	 and	 you	 are	 not	 obliged	 to	

answer	certain	questions	if	you	do	not	want	to.	This	research	is	entirely	anonymous	and	

your	 personal	 data	 will	 not	 be	 used	 or	 mentioned.	 I	 would	 also	 like	 to	 ask	 your	

permission	for	registering	the	interview	with	a	taperecorder,	as	it	makes	the	processing	

of	the	data	much	easier	for	me.	Of	course,	only	I	will	be	able	to	listen	to	the	recordings.	

Do	you	have	any	questions	with	regard	to	the	interview?		

	

A. Opening	questions	
	
- How	old	are	you?	
- Could	you	describe	me	one	of	your	normal	weekdays?		

o Can	you	tell	me	what	you	do	besides	the	sex	work	(professionally	or	
during	your	free	time)?	

- What	was	the	reason	for	you	to	start	with	sex	work?	
- How	do	you	experience	the	sex	work?		
- Do	your	relatives	know	that	you	are	a	sex	worker?	

o What	do	they	think	of	it?	
- If	you	could	stop	with	the	sex	work,	would	you	do	so,	and	if	yes,	which	other	

activity	would	you	choose?		

	
B. Risks/difficulties/damage	related	to	sex	work	

	
- According	to	you,	what	are	the	advantages	of	sex	work?	
- According	to	you,	what	are	the	disadvantages	of	sex	work?	
- Do	you	sometimes	have	difficulties	while	doing	the	sex	work?		If	yes,	which	

difficulties	are	we	talking	about?	
o How	do	you	try	to	deal	with	them?	
o According	to	you,	are	there	any	difficulties	that	are	specifically	related	to	

male	sex	work?	
- In	general,	people	associate	sex	work	with	an	enhanced	risk	of	HIV	infection	or	

other	sexually	transmitted	diseases.		
o Is	this	true	according	to	you?	
o Do	you	think	you	are	well	informed	about	this?	
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o How	do	you	deal	with	this	risk?	
- What	do	you	think	of	the	view	that	sex	workers	are	more	easily	victim	of	physical	

and/or	verbal	violence?	
o Have	you	already	been	a	victim	of	physical	and/or	verbal	violence?	
o How	did	you	react?	
o (Have	you	already	been	forced	to	do	things	you	didn’t	wish	to	do?)	

- Are	there	any	measures	that	you	take	in	order	to	avoid	difficulties/violence?	
- Many	people	have	a	stereotypical	view	of	sex	workers	(e.g.	sex	workers	are	

people	who	are	forced	to	do	this	job,	or	who	do	it	because	they	are	addicted),	
what	do	you	think	of	this?	

o Have	you	already	experienced	such	reactions?	
o How	do	you	experience	the	reactions	of	others	on	your	activities	as	sex	

worker?	
o Do	you	feel	you	can	be	open	about	your	activities	as	a	sex	worker?	

§ If	no,	would	you	like	this	to	change?	
- Do	you	have	the	feeling	that	by	doing	sex	work,	you	are	being	viewed	as	being	

different	(e.g.	by	police,	justice,	doctors,	social	services,	…)?	
- How	do	you	feel	when	you	have	to	make	an	appeal	to	for	example	police,	justice,	

doctors,	social	services,	…?	
- What	do	you	think	of	the	view	that	sex	workers	are	vulnerable	victims	(e.g.	

because	of	financial	problems),	who	are	forced	to	do	this	job?		
o Do	you	have	the	feeling	that	people	treat	you	this	way?			

- Do	you	think	sex	work	is	more	dangerous	than	any	other	job/activity?	

	
C. Experience	harm	reduction	

In	various	Belgian	cities	you	can	find	organisations	who	are	dedicated	to	sex	workers.	
- Have	you	already	been	in	contact	with	such	an	organisation?	

°	Why	(not)?	
- What	do	you	think	of	such	organisations?	
- Do	you	think	they	should	offer	services	that	are	specifically	directed	at	male	sex	

workers?	
o Why	(not)?	

- I	shall	give	a	list	of	the	various	services	they	offer.		Can	you	tell	me	for	each	
service	what	you	think	of	it	and	whether	you	make	use	of	it?	

o Distributing	free	condoms/lubricants	
o Free	blood	tests	for	detection	of	HIV	and	other	sexually	transmitted	

diseases	
o Free	medical	visits	(for	vaccination,	urine	analysis,	anal	exam,	etc.)	
o Psychological	counselling	(professionals	who	offer	help	for	all	kinds	of	

problems	(family	problems,	relationship	problems,	self	image,	addiction,	
…))	

o Administrative-legal	help	(help	with	filling	out	all	kinds	of	administrative	
forms	(e.g.	residence	permit,	national	health	serivce,	…),	legal	advice,	etc.)	

o Distribution	of	folders	with	information	regarding	contraception,	sexually	
transmitted	diseases,	correct	condom	use,	etc.		
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o Training	sessions	regarding	(safe)	sex	work	
o Putting	at	your	disposal	a	safe	place	where	you	can	meet	other	sex	

workers,	where	you	can	drink	something,	talk,	surf	on	the	internet,	take	a	
shower,	…	

o Possibility	of	talking	to	co-workers	(about	any	subject)	
o Possiblity	of	talking	to	other	sex	workers	(in	order	to	exchange	tips	for	

example,	etc.)	
o Give	information	about	social	care	(they	can	provide	information	on	other	

organisations	who	can	help	you	with	specific	problems	such	as	finding	a	
place	to	sleep,	getting	a	residence	permit,	…)	

o Outreach	work/street	work:	counsellors	go	into	the	streets,	bars,	parks	in	
order	to	find	sex	workers	and	in	order	to	distribute	free	
condoms/lubricants	or	give	information	

o Online	counselling:	chat	sessions,	websites	with	useful	information,	…	(for	
example	you	can	chat	anonymously	with	a	co-worker	and	ask	him/her	
questions	with	regard	to	your	work	or	surf	to	the	website	of	the	
organisation	where	you	can	find	information	on	anything	that	has	to	do	
with	sex	work)	

- Could	you	classify	all	these	services	from	most	important	to	least	important	in	
your	eyes?	

- Do	you	think	of	something	else	which	could	be	added	to	this	list?	
- Imagine:	you	find	yourself	in	trouble	when	doing	sex	work.		Who	do	you	go	to	

then?		(nobody,	police,	social	care,	a	person	of	trust,	other	sex	worker,	family,	
friends,	…)	

- Do	you	think	it	would	be	interesting	to	get	information	from	other	sex	workers?	
o If	yes,	what	kind	of	information	would	interest	you	the	most?	

- When	a	social	aid	worker	comes	to	you	in	your	area	of	work,	what	do	you	think	
about	that?	

- What	do	you	expect	from	the	organisations	who	are	dedicated	to	sex	workers?		
o What	should	they	do	differently?	
o What	should	they	do	more?		
o What	should	they	do	less	or	not	at	all?	

	
D. Policy/legislation	

	
- Currently	in	Belgium	sex	work	is	authorized,	but	not	the	activities	that	are	linked	

to	it.		Do	you	think	this	is	acceptable,	or	would	you	like	to	change	the	current	
situation	(e.g.	legalising	the	recruitment	of	clients	or	advertising)?		

- Do	you	think	there	should	be	a	specific	legislation	which	protects	and	regulates	
the	profession	of	sex	worker?	

o If	yes,	which	things	should	definitely	be	included	in	this	legislation?	
o If	no,	why	not?	
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E. Concluding	question	
	

- Would	you	like	to	add	something	to	this	interview?	
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7.4.	Codeerschema	‘mannelijk	sekswerk’	en	‘harm	reduction’	 	
	

Harm	reduction:	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	stromingen	=	S	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	harm	reduction	ideologie	=	HR	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	harms:	

	 -	SOI/HIV	=	Hsoi	

	 -	geweld	=	Hg	

	 -	stigma	=	Hs	

	 -	drugs/alcohol	=	Hd	

	 -	moeilijkheden	privé-relaties	=	Hr	

	 -	anders	=	Hx	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	diensten	aangeboden	door	de	hulpverlening:	

	 -	preventie	=	Mp	

	 -	educatie/vorming	=	Mev	

	 -	empowerment	=	Me	

	 -	zorg	=	Mz	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	gewenste	hulpverlening	=	Mxx	

	

-	Informatie	met	betekking	tot	de	hulpverlening:	

	 -	reeds	in	contact	geweest	met	hulpverlening	=	Chv	

	 -	gebruik	maken	van	hulpverlening	=	Ghv	

	 -	mening	over	hulpverlening	=	Mhv	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	harm	reduction	diensten	toegepast	door	sekswerkers:	

	 -	harm	reduction	tegen	fysieke	risico’s	=	MZf	

	 -	harm	reduction	tegen	mentale	risico’s	=	MZm	

	

-	Kritieken	op	harm	reduction	=	K	
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Mannelijk	sekswerk:	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	congruentie	met	vrouwelijk	sekswerk:	

	 -	seksuele	geaardheid	=	Cg	

	 -	werkplaats	=	Cw	

	 -	diversiteit	in	etniciteit,	opleiding,	leeftijd	en	sociale	klasse	=	Cd	

	 -	redenen	voor	prostitutie	=	Cr	

	 -	tevredenheid	met	prostitutie	=	Ct	

	 -	risico’s	=	Crisk	

	 -	anders	=	Cx	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	incongruentie	met	vrouwelijk	sekswerk:	

	 -	onzichtbaar	te	werk	gaan	=	Io	

	 -	taboe	rond	(mannelijk)	sekswerk	=	It	

	 -	focus	op	homoseksualiteit	=	Ih	

	 -	kortstondig	betrokken	met	prostitutie	=	Ik	

	 -	stoppen	met	sekswerk	=	Is	

	 -	minder	gedwongen	en	minder	geweld	=	Ig	
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Bijkomende	gegevens:	

-	Opereert	anoniem	=	A	

	

-	Openheid	naar	de	buitenwereld	=	O	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	positieve	elementen	verbonden	aan	sekswerk	=	P	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	relationele	aspecten:	

	 -	wel	een	partner	=	PW	

	 -	geen	partner	=	PG	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	Belgische	prostitutiesituatie	=	B	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	kwetsbaarheid	van	sekswerkers	=	K	

	

-	Informatie	met	betrekking	tot	de	agency	van	sekswerkers	=	A	

	


