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Inleiding
Sinds vijf jaar komen er meldingen van seksueel misbruik vanuit de tantra-wereld binnen bij
onder anderen Helene Baayen en Caroline Franssen. Zonder dat zij er om vroegen, werden
zij de vertrouwenspersonen van misbruikte vrouwen binnen de tantra-wereld.
Naast morele steun aan de slachtoffers, hebben zij aangedrongen op aangifte doen bij de
politie. Het ging namelijk niet om kleine misverstanden of een iets te hardhandige massage,
maar om daadwerkelijke aanranding en verkrachting. In eerste instantie weigerde de politie
aangiften op te nemen en kon alleen melding worden gedaan. Aangezien tantra-masseurs
geen formeel beroep hebben, werd een sessie gezien als een persoonlijk afspraakje of als
een bezoek aan een sekswerker. En aangezien er meestal geen geweld aan te pas kwam,
viel wat er in zo’ sessie gebeurde niet onder verkrachting, noch onder misbruik door een
hulpverlener.
De slachtoffers drongen bij de politie aan en een jaar later mocht een aantal vrouwen wel
aangifte doen. De Officier van Justitie ging echter niet over tot vervolging. Ondertussen
bleven de meldingen van misbruik binnen komen. Er zijn groepen op Facebook gestart,
gedragsprotocollen gemaakt, masseurs aangesproken, maar dat gaf geen vermindering van
het aantal klachten. Er zijn gesprekken gevoerd met de vreemdelingenpolitie (deze gaan
over sekswerk), met de zedenpolitie, met de GGD, met het ministerie van volksgezondheid
en met een aantal gemeentes. Dit alles had geen enkel resultaat, niemand nam het serieus.
Er zijn eveneens gesprekken gevoerd met aanbieders van opleidingen tot tantramasseur.
Ook hier vonden wij geen enkel gehoor. Integendeel, wijs stelden ons aan.
In de loop van dit jaar hoorden wij dat er op meer locaties zoals het meldpuntBG (seksueel
misbruik boeddhistische gemeenschap), bij seksuologen, via meldpunt seksueel geweld en
bij andere therapeuten ook meldingen waren over misbruik door tantramasseurs.
In augustus 2017 is besloten tot het oprichten van een formeel meldpunt.
We hebben dit gedaan om vier redenen:
1. Zicht te krijgen op het probleem
2. Indien mogelijk het misbruik te stoppen
3. Een duidelijk signaal af te geven aan daders dat hun gedrag niet door de beugel kan
4. Vrouwen voorlichten en waarschuwen (dit is wat anders dan angst zaaien, wat wij als
commentaar te horen krijgen)
Pas als er daadwerkelijk meldingen gedocumenteerd zijn, is het mogelijk om via de politiek
druk uit te oefenen om in actie te komen om het misbruik te stoppen. Vrouwen zijn zich nog
te weinig bewust van de risico’s die ze lopen als ze naar een tantramasseur of aanverwante
behandelaar gaan.
Op 7 oktober 2017 is het meldpunt online gegaan. Bij het Meldpunt Tantra Misbruik zijn in
twee maanden tijd een kleine 80 meldingen binnengekomen over ernstig misbruik door meer
dan 45 verschillende masseurs die het bordje ‘tantra’ op hun virtuele deur hebben hangen.
Dit betreft tot nu toe alleen meldingen van vrouwen over mannelijke daders. Er zijn

meldingen van vrouwen waar we al eerder contact mee hadden, het merendeel betreft
vrouwen die wij niet kennen en die ook elkaar niet kennen.
Er is door de media veel aandacht besteed aan het misbruik, tot nu toe is één masseur
opgepakt en na een aantal dagen vrijgelaten. Tegen hem loopt nu een politieonderzoek.
Naar meer masseurs wordt nu onderzoek gedaan naar aanleiding van de nodige aangiftes.
Dat het misbruik plaatsvindt door mannen die zich tantra-masseur noemen of zich zo
genoemd hebben, heeft gevolgen voor iedereen in het tantra-veld. Het is daarom in onze
ogen een grote crisis voor het hele tantraveld.
In dit stuk proberen we een aantal vragen te beantwoorden:
1. Hoe groot is de crisis, om hoeveel slachtoffers en om hoeveel masseurs gaat het en
waar bestaat het misbruik uit?
2. Hoe kan dit veld omgaan met deze crisis?
3. Wat kan de tantra-wereld in Nederland doen om het veld op te schonen en in de
toekomst misbruik te voorkomen?
4. Hoe kan collectief het beschadigde vertrouwen van de potentiële klanten terug
gewonnen worden?

Inventarisatie van de crisis
Hoeveel en wat voor soort daders betreft het?
Er is inmiddels over 45 verschillende mannen melding gedaan. Over het merendeel van de
mannen is slechts één melding gedaan. Er zijn twee veelplegers waarover meer dan tien
meldingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag zijn gedaan. Over één veelpleger zijn
vier formele meldingen dan wel aangiftes. Over een paar mannen zijn twee of drie
meldingen dan wel aangiftes. Naast de formele meldingen, zijn er ook nog talloze informele
meldingen, die hier niet meegeteld worden, maar wel een indicatie geven van de
problematiek.
Als je actief bent in de tantra-wereld, zijn de mannen waar melding over is gedaan, mogelijk
mannen die je kent. Een deel van de mannen staat namelijk midden in de tantra-wereld, zij
hebben honderden Facebook vrienden, waarvan een groot deel ook actief is in het veld van
tantra. Een enkeling is zelfs beheerder van een tantragroep op Facebook. Ook of misschien
wel juist de daders waar de meeste meldingen over zijn, hebben een groep vrouwen om zich
heen die ‘fan’ van hen zijn. Over hen zijn online vele lovende recensies te vinden en hun
websites komen zeer betrouwbaar over.

Hoeveel en wat voor slachtoffers treft het?
Er is nu door 71 vrouwen persoonlijk melding gemaakt van misbruik, daarnaast werden
zeven meldingen gedaan door kennissen, partners en hulpverleners. Gezien bekende cijfers
over het melden van seksueel geweld en gezien de relatieve onbekendheid van het
meldpunt, moet aangenomen worden dat dit slechts om het topje van de ijsberg gaat. Wij
vermoeden dat er ondertussen honderden, misschien wel meer dan duizend vrouwen
slachtoffer zijn geworden van misbruik in de tantra-sector. Voordat vrouwen melding doen,
nemen zij vaak contact met ons op en laten weten dat ze bang zijn om melding te doen of
dat ze zich schamen voor wat er gebeurd is. Sommigen zijn bang voor vergeldingsacties van
de masseurs.
De meeste vrouwen geven op het meldingsformulier aan dat zij ten tijde van het misbruik al
in een persoonlijke en of emotionele crisis te hebben verkeerd. De misbruikers hebben ten
volle op die zwakte ingespeeld. De beschadiging bij de meeste slachtoffers is zeer groot.
Zij vertrouwden de masseur en zijn opnieuw getraumatiseerd. Hun zelfbeschikkingsrecht
over hun lichaam is aangetast. Een enkeling heeft bovendien een geslachtsziekte of ander
fysiek letsel opgelopen. Veel vrouwen hebben therapie en veel hulp nodig om het trauma
dat het misbruik door de masseur heeft veroorzaakt te verwerken.
Het betreft doorgaans goed ontwikkelde, vaak hoog opgeleide vrouwen. Een deel van de
vrouwen had een verleden met seksueel misbruik.

Wat is de vorm van het misbruik?
Het meldpunt onderscheidt op dit moment tien verschillende vormen van misbruik.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Penetratie met penis vaginaal/ anaal
Penetratie met vinger vaginaal/anaal
Massage van de schaamstreek (aan de buitenkant)
Seksuele handelingen gericht op jou (zoenen, orale seks, vingeren, aansturen op
een seksueel hoogtepunt, masseur komt naast of op je liggen)
Seksuele handelingen gericht op de masseur (masseur pakt je hand en maakt
contact met zijn penis, laat jou hem aftrekken, dwingt af dat je orale seks met hem
hebt, masseur trekt zichzelf af in bijzijn van jou)
Gebruik van geweld en dwang zoals vasthouden bij een of meer van de seksuele
handelingen. Het gebruik van drogerende middelen als zijnde sjamanistische kruiden
Grensoverschrijdende uitspraken (je bent zo aantrekkelijk, mijn lingham reageert op
jouw energie, ik word opgewonden van jou, we moeten iets met deze energie doen
enzovoort)
Opbouwen van een langdurige afhankelijkheidsrelatie met de behandelaar/masseur.
Met daarin geleidelijke toename van de intensiteit en intimiteit van de seksuele

handelingen. Verliefdheid wordt gestimuleerd en de cliënt wordt verzekerd dat ze de
enige is waar hij (onveilige) seks mee heeft
9. Na de massage contact blijven zoeken met /stalken van de cliënt, opdringen van
meer sessies, dreigen met het publiek maken van door de masseur of door het
slachtoffer zelf gemaakte video’s en foto’s die ze als huiswerk moesten opsturen
10. Misleiding: er is een afspraak gemaakt met een vrouw(elijke masseur), de man komt
er ongevraagd bij en gaat niet weg als cliënt dat aangeeft en doet ongevraagd
seksuele handelingen met de cliënt
Bovengenoemde handelingen tellen als misbruik in het geval zij door de cliënt van te voren
expliciet zijn uitgesloten én wanneer er niet over de handelingen is gesproken en de cliënt er
dus geen toestemming voor heeft verleend.
Bovengenoemde handelingen kunnen daardoor gezien worden als strafbare handelingen,
volgens artikel 249 lid 3 Wetboek van Strafrecht:
“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn
zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende
of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vierde categorie.
Met dezelfde straf wordt gestraft:
Degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met
iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.”

Beschouwingen over een beroepsvereniging
Tantra
Met alle meldingen van seksueel misbruik binnen de tantrawereld, wordt het opzetten van
een rijkserkende, onafhankelijke beroepsvereniging steeds urgenter. Er zijn circa 150
tantramasseurs actief die via een website of andere wijze hun werkzaamheden bekend
maken. Hiervan is ongeveer 100 vrouw en 50 man. Dat er ook mannelijke masseurs zijn is
relatief nieuw; dit is pas de laatste acht jaar in deze mate aan de orde. Bij de Facebookgroep
Nederlandse Tantra Professionals telt een kleine 300 leden. Niet iedereen die werkzaam is
in deze branche heeft een website.
Om een rijkserkende, onafhankelijke beroepsvereniging te realiseren, moet eerst een aantal
zaken duidelijk worden. Er moet gedefinieerd worden wat de beroepsgroep Tantra doet, wil
en mag doen. Daarnaast is het vooral belangrijk om te bepalen onder welke branche de
bezigheden vallen.

Wat doet een tantramasseur?
De definitie van Tantra is lastig te bepalen, omdat het een wijd interpreteerbaar begrip
omvat. Van oorsprong is het een mystieke levenswijze die niet direct verband houdt met
seksualiteit. In West-Europa is Tantra omstreeks de zestiger jaren bekend geworden, door
Osho met zijn Bhagwanbeweging. Hierbij was vrije seksualiteit een belangrijk onderdeel,
waardoor de associatie met Tantra in het westen vooral op seksueel gebied ligt. Tantra
houdt in Nederland nog steeds veel verband met het boeddhisme. Daarnaast blijkt de
werkwijze van boeddhistische monniken en tantramasseurs vergelijkbaar als het op misbruik
aankomt.
Op het moment is het onduidelijk wat een tantramasseur precies doet en mag doen. Doordat
dit gebied grijs is en er niet altijd duidelijke afspraken worden gemaakt, is het ook lastig om
aan te geven wanneer iemand grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Vaak geven
tantramasseurs aan dat ze intuïtief, op zielsniveau, energetisch en met liefde werken, wat in
de praktijk een vrijbrief lijkt te zijn voor seksuele handelingen.
Vooraf wordt door vrouwen vaak aangegeven welke handelingen verricht mogen worden en
vooral welke handelingen niet verricht mogen worden. De masseur houdt zich hier vaak niet
aan. In de meldingen blijkt dat masseurs verscheidene argumenten noemen om hun gedrag
te verantwoorden vanuit bijvoorbeeld healing, intuïtie of ‘de vraag van haar lichaam’.
Hierdoor krijgen veel vrouwen de indruk dat de masseur niet fout is geweest, maar hen
enkel wilde helpen. De buitenwereld draagt hieraan bij door vrouwen te beschuldigen van
het opzoeken van dit soort situaties, waarin misbruik zo dichtbij kan zijn. Of door te stellen
‘dat zij hun grenzen maar beter hadden moeten aangeven’.

Daarnaast bieden veel tantramasseurs een soort van zorg aan. Hierbij zijn zij niet alleen met
het lichamelijke, maar ook met het geestelijke aspect bezig. Dit maakt dat veel masseurs in
de gelegenheid zijn om hun cliënten klaar te stomen voor het misbruik; het zogenaamde
grooming.
De combinatie van zorg en fysieke healing wordt aantrekkelijk bevonden door een grote
groep kwetsbare vrouwen. Omdat deze vrouwen het gevoel hebben nergens anders tot hun
recht te kunnen, is er een grote markt beschikbaar voor de tantramasseurs en wordt er dus
ook relatief veel geld omgezet. Bijna alle meldingen zijn van vrouwen die eerder te maken
hebben gehad met seksueel misbruik. Zij vallen hierdoor makkelijker ten prooi aan misbruik.

Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de wet?
Het aanraken van de geslachtsdelen is in Nederland alleen toegestaan aan
bekkenfysiotherapeuten, verloskundigen, artsen en arts-specialisten. Alle anderen hebben
een vergunning voor sekswerk nodig. Dus alle yonimassages die worden gedaan door
iemand zonder prostitutievergunning, zijn in feite illegaal. Met de huidige wetgeving is het
niet toegestaan om seksuele handelingen te verrichten (ook al zijn ze helend bedoeld en niet
perse seksueel). Iemand laten tekenen voor toestemming voorafgaand en/of nadat je er
seksuele handelingen mee hebt gepleegd, maakt die handelingen nog niet legaal.
Op 13 december zijn kamervragen beantwoord. Hierin wordt dit nog eens duidelijk aangeven
door de minister van Justitie en Veiligheid. Het ministerie is bezig met een wetsvoorstel dat
sekswerk zonder vergunning strafbaar stelt.

Onder welke branche vallen tantramassages?
Inleiding
Tantramasseur en intimiteitscoach vallen onder de vrije beroepen. Dit betekent dat
iedereen, ongeacht opleiding, achtergrond of zelfs strafblad, zichzelf een tantramasseur mag
noemen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vallen tantramassages op dit moment onder
sekswerk. Hiervoor is een vergunning vereist bij de desbetreffende gemeente. Zeer weinig
tantramasseurs hebben deze vergunning, wat betekent dat ze feitelijk geen seksuele
handelingen mogen verrichten. Veel tantramasseurs en intimiteitscoaches hebben geen
beroepsopleiding zijn niet aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.

Sekswerk
Een klein percentage van de masseurs en intimiteitscoaches heeft geen contact met de
intieme delen. Het overgrote deel van de tantramasseurs en voor zover bekend alle
mannelijke masseurs, heeft wel degelijk contact met de intieme delen van mannen en
vrouwen. Binnen de tantra-gemeenschap is er een enorme weerstand tegen het associëren
van tantramassages met sekswerk. Het stempel ‘sekswerk’ kan gevolgen hebben voor de
privé situatie, zoals het krijgen van een hypotheek, bankrekening en dergelijke.

Dit kan één van de redenen zijn dat er zo weinig vergunningen aangevraagd worden. Vaak
wordt er ook onder een pseudoniem gewerkt.

Zorg
Er kan ook beargumenteerd worden dat tantramassages onder (alternatieve) zorg vallen. De
minister van Justitie en veiligheid heeft in antwoord op de kamervragen over misbruik in de
tantrasector half december 2017 duidelijk aangegeven dat dat op dit moment niet het geval
is: ”Ik wijs erop dat het verrichten van therapeutische handelingen met de intieme delen slechts
is voorbehouden aan (para)medische professionals. Dit zijn bijvoorbeeld artsen, verloskundigen
of bekkenfysiotherapeuten die zich moeten houden aan de protocollen van hun beroepsgroep.”
voor de volledige beantwoording van de kamervragen: zie bijlage 4.
Om tantra-massage wel onder zorg te laten vallen, is dus een jarenlang traject aan de orde,
waarin een erkende beroepsopleiding zal moeten worden opgezet. Voor een individuele
masseur of intimiteitscoach zullen een voltooide beroepsopleiding, lidmaatschap van de
beroepsvereniging met een rijkserkende klachtencommissie voorwaarden zijn om onder
zorg te vallen. Hier heeft een toekomstige beroepsvereniging dus werk te doen.
Gezien de huidige houding van de minister is het overigens nog maar de vraag of het rijk
akkoord gaat met handelingen met de intieme delen. Tantra waarbij geen seksuele
handelingen verricht worden, ook geen helende handelingen met de intieme delen, heeft de
meeste kans om erkend te gaan worden en niet strafbaar te zijn.
Mocht er ooit een (door de overheid erkende) beroepsvereniging komen, dan kunnen er
eisen gesteld worden aan degenen die lid willen worden en zijn en kunnen mannen en
vrouwen die over de schreef gaan, uitgesloten worden van het lidmaatschap van de
vereniging.

Speciale vragen vanwege de aard van het werk
Gezien de verschillende vormen van het misbruik, is het ons inziens van groot belang dat er
binnen de beroepsopleiding erg veel aandacht wordt besteed aan het omgaan met
(seksuele) overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie. Door te werken met
dit intieme gebied komen bij masseurs zelf blijkbaar zeer makkelijk eigen behoeften en
verlangens naar de oppervlakte. Leren omgaan met die behoeften is noodzakelijk om
professioneel te kunnen handelen. Daarnaast wordt door de intieme handelingen de
hechting van de cliënt gestimuleerd en zal zij ook haar behoeften op de masseur
projecteren, die daardoor in de verleiding kan komen om op die behoeften in te gaan in
plaats van te zien dat het hier om een projectie gaat van behoeften die niet vervuld horen te
worden binnen de therapeutische relatie.

Hoe kan het veld omgaan met deze crisis?
●

●
●
●

●

●
●

●

●

Erken het probleem. Draai er niet langer omheen, verzin geen excuses, bagatelliseer
het niet, doe niet aan victim-blaming. Stop met het doen alsof dit een persoonlijk
probleem is van de oprichters van het meldpunt. Heb het lef om het monster aan te
kijken
Neem een standpunt in. Verkondig luid en duidelijk dat misbruik en tantra niets met
elkaar te maken horen te hebben.
Kom in actie: maak een plan waaruit duidelijk wordt dat er alles aan gedaan gaat
worden om het misbruik onder de vlag van tantra te stoppen.
Erken de slachtoffers en bied hen steun. Vertel hen waar ze terecht kunnen. Laat
hen weten dat je het dapper vindt dat ze zich uitspreken en dat je achter ze staat. Zij
zijn per definitie onschuldig. Wijs hen op de website van het Meldpunt Tantra
Misbruik waar veel informatie te vinden is. Verwijs door naar gespecialiseerde en
erkende hulpverleners in je eigen netwerk of naar een van de organisaties die op de
website van het meldpunt genoemd staan. Als een slachtoffer overweegt aangifte te
doen: breng haar of hem in contact met Langsz, de advocatenvereniging voor
mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.
Richt (vooruitlopend op een eventuele wettelijke erkenning van het beroep) een
beroepsvereniging op en hanteer zeer strikte normen voor toelating en voor
uitsluiting. Laat die normen hanteren door een commissie van mensen die onpartijdig
zijn en niets met het veld te maken hebben.
Stel heel duidelijk vast welke handelingen en gedragingen per definitie niet
thuishoren in een massage-setting.
Richt eventueel een specifieke beroepsgroep op die zich wel bezig houdt met
seksuele handelingen, of laat de mensen die voor seksuele handelingen kiezen, zich
aansluiten bij de NOVIS of een soortgelijke instantie. Proud behartigd de belangen
voor sekswerkers.
Stop met het geven van yoni-massages en andere handelingen met de intieme delen
totdat dit wettelijk is toegestaan en formeel geregeld is binnen een
beroepsvereniging.
Bespreek in de beroepsvereniging uitgebreid de dynamiek van intimiteit en hechting
en de vraag of het gewenst is dat anderen dan de eigen partner van de man/vrouw
aan zijn/haar geslachtsdelen komen.

De complexiteit van het terugwinnen van het
beschadigde vertrouwen van potentiële klanten
Aangezien het niet gaat om een enkele masseur die over de schreef gaat, maar er inmiddels
over 45 mannen meldingen zijn, heeft dit schadelijke effecten voor alle mannen die
werkzaam zijn in het veld. De effecten zijn niet zomaar weg te nemen. Zolang er geen veilig
kader geboden wordt vanuit een beroepsvereniging, zullen vooral mannen die respectvol
met vrouwen omgaan hier hinder van ondervinden.
Het complexe van deze crisis in de tantra-wereld, is dat hij wordt veroorzaakt door mannen
die zorgvuldigheid en het respecteren van grenzen beloven op hun websites. Mannen die
heel betrouwbaar overkomen en de indruk wekken te weten waar ze het over hebben.
Voor de consument is het daardoor onmogelijk geworden om een valse facade van een
integere voorkant te onderscheiden.
De consument weet op dit moment dat zij vogelvrij is en zal om die reden waarschijnlijk
vaker gaan afzien van het gebruik van tantramassage. Een veilig beroepskader zal nog even
op zich laten wachten. Dat vraagt namelijk om een formeel erkende beroepsopleiding en
een daaraan gekoppelde onafhankelijke klachtencommissie. Dat kan nog enkele jaren
duren.
Pas wanneer tantramassage en intimiteitscoaching onder zorg gaan vallen, kunnen
masseurs zich aansluiten bij een beroepsvereniging en een rijkserkende klachtencommissie.
Dat zal het vertrouwen van de cliënt versterken, want zij kan een bij de beroepsvereniging
aangesloten masseur kiezen. Hoewel dat uiteraard niet de garantie biedt dat er niets
gebeurt, weet de zorgconsument dan wel dat de betreffende masseur bereid is om zich te
laten controleren op zijn handelswijze. De zorgconsument weet dat een masseur uit zijn
beroepsvereniging gezet wordt zodra hij of zij zich niet aan beroepsmatige beperkingen en
protocollen houdt.

Nu blijkt dat er zoveel misbruik voorkomt, zal vrijwel iedereen in het tantra-veld tot het
pijnlijke besef komen dat misbruik gebeurt door mannen waar je mee bevriend bent, wiens
Facebookpagina je hebt geliked, in wiens Facebookgroep je zit. Het gebeurt door mannen
waar je vertrouwen in had. Dat jij op dit moment nog bevriend bent met misbruikers, maakt
dat potentiële nieuwe slachtoffers denken dat deze mannen te vertrouwen zijn. Dat jij
bevriend bent met iemand waarvan een ander weet dat hij een of meer vrouwen heeft
misbruikt, maakt jou tegelijk ook ‘besmet’.
Gezien de privacywetgeving en de wetgeving rond smaad, krijg je als individuele masseur
op dit moment echter geen toegang tot de namen van de masseurs waar melding over zijn.

Je kunt hen dus niet ontvrienden en hen op die manier isoleren. Ook dat maakt het complex
om je als betrouwbare mannelijke masseur te onderscheiden.

Wat je als mannelijke professional wel kunt doen, is je zeer bewust zijn van seksuele
overdracht en tegenoverdracht, daar cursussen in volgen en voortdurend intervisie en
supervisie hebben waarin je inhoudelijk bespreekt wat er gebeurt in jouw sessies met
vrouwen. Daarnaast is het de vraag of dit werk geschikt is voor mannen die geen
vervullende liefdesrelatie hebben.
De mannelijke professional zit dus in een lastig parket om de buitenwereld te laten zien dat
hij wel degelijk te vertrouwen is. Het Meldpunt Tantra Misbruik heeft op dit moment geen
adviezen over hoe je jezelf als respectvolle masseur het beste kunt presenteren naar de
buitenwereld. Vooral ook omdat handelingen met de intieme delen op deze manier niet
geoorloofd zijn. Wij zouden zelf niet eens weten hoe we een goede van een foute masseur
kunnen onderscheiden. We kennen hooguit masseurs waar tot nu toe geen meldingen over
zijn.
Een website waar wordt gesproken over het respecteren van grenzen of waar staat dat er
absoluut geen seksuele handelingen zullen plaatsvinden, blijkt helemaal niets te zeggen.
Een reeks prachtige aanbevelingen van andere vrouwen en een groot netwerk binnen de
tantra-wereld zegt helemaal niets over het feit of een man wel of niet misbruik maakt van zijn
positie als er eenmaal een blote vrouw bij hem op tafel of het matrasje ligt.
Op de site van het Meldpunt Misbruik Tantra wordt daarom aan vrouwen vooralsnog
geadviseerd om alleen een tantramassage te boeken bij een vrouw en meteen van de tafel
op te springen en zich aan te kleden als er tegen de afspraken in toch een man de ruimte
binnenkomt.

Bijlagen:
Beroepscode NOVIS
Relevante wetsartikelen
Relevante jurisprudentie
Antwoorden op de kamervragen rond misbruik in de tantra-sector

Bijlage 1 : DE CODE VAN
INTIMITEITSCOACHES EN
SURROGAATPARTNERS VAN DE NOVIS
beroepsvereniging van intimiteitscoaches en surrogaatpartners

NOVIS-coaches onderschrijven de volgende strikte kwaliteitsnormen voor het
beroep van intimiteitscoach en surrogaatpartner:
Attitude
Belangrijk is de persoonlijke instelling. Een open mind aangaande seksualiteit, vrijen
en relaties is de juiste motivatie om aan dit vak te beginnen. De bereidheid en het
geduld om mensen professioneel te helpen zichzelf te ontwikkelen is daarbij
essentieel. Voor wie zich inzet als surrogaatpartner geldt bovendien dat hij/zij dit niet
voor het geldelijk gewin doet, noch uit charitatief oogpunt. Een integere
praktijkadministratie t.a.v. cliëntregistratie en financiële zaken behoort ook bij dit
beroep; ervaring hiermee is nodig.
Levenservaring en seksuele ontwikkeling
Voor alle coaches is het belangrijk goed in staat te zijn de eigen seksuele balans
gevonden te hebben en de nodige ervaring te hebben opgedaan als het gaat om
inzichten, seksuele voorkeuren, relaties en problemen. Hieraan gekoppeld behoort
een goed getraind vermogen tot uitleggen, doceren in situaties van nabijheid en
distantie en authentiek aanwezig zijn. Voor ons vakgebied gaan wij daarom uit van
een minimum leeftijd van ca. 35 jaar. Persoonlijke relaties tussen coaches en
cliënten zijn uitgesloten.
Coachcompetenties
Deze competenties zijn een leidraad en nodigen uit tot meer verdieping, opleiding en
ontwikkeling. Het grootste voordeel ligt bij een flink aantal jaren werkervaring of
training in een beroep waar aanraking gewenst is. Een sterk zelfregulerend
vermogen als coach/therapeut is essentieel, zeker vanwege betrouwbaarheid in
overdracht-tegenoverdracht situaties. Coaches maken gebruik van mogelijkheden tot

regelmatige evaluatie en/of supervisie- en intervisiegesprekken. Het extern volgen
van aanvullende vaktrainingen wordt veelvuldig benut.
Persoonlijke hygiëne
Niet alleen is de NOVIS-coach HIV-/SOA-vrij en Hepatitis B ingeënt, de benodigde
tests op deze virale en bacteriële ziektes worden standaard gedaan; uitslagen zijn
op verzoek aantoonbaar aanwezig in de praktijk. Veilig en efficiënt werken met
condooms is de norm; er worden geen risico’s genomen.
Onbesproken gedrag
Vanwege het omgaan met intieme en persoonlijke informatie van cliënten verwacht
NOVIS van de registerleden een onberispelijk voorbeeldgedrag en de grootst
mogelijke betrouwbaarheid. NOVIS-coaches verklaren nooit betrokken geweest te
zijn bij (zeden)delicten, noch hiervoor justitieel veroordeeld te zijn (geweest), noch
besmettingen te verzwijgen.
Voorkomen van problemen door aanraken
Waar intiem contact plaatsvindt tussen twee mensen is de kans op overdracht en
tegenoverdracht (het over en weer verliefd/afhankelijk worden, reageren) maximaal.
Het komt voor dat de cliënt verliefd wordt op de coach en zich te zeer hecht. Dit kan
echter relatief gemakkelijk worden ingeperkt door het tijdelijke karakter van de
werkrelatie regelmatig te blijven verhelderen en te benadrukken (matig aantal
sessies met dezelfde coach/surrogaatpartner, wisselingen), de stabiele
professionele rol van de coach (tegenoverdracht) te tonen en buiten de sessies geen
sociaal contact met de cliënt te onderhouden.
Om tegenoverdracht te voorkomen zorgt de coach/surrogaatpartner er voortdurend
voor in eigen leven seksueel en emotioneel in balans te zijn. Hij/zij houdt hiertoe de
coachcompententies als leidraad, is erop aanspreekbaar en pauzeert zijn/haar werk
in geval van te ernstige persoonlijke calamiteiten.
Het kan zijn dat werken met een coachingsdriehoek niet nodig is; in zo’n geval is er
sprake van uitsluitend mentale intimiteitscoaching zonder intiem contact.

Bijlage 2: Relevante wetsartikelen
Wetboek van Strafrecht:

Artikel 242
Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere
feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede
bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 249
1.
Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn
zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende
of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vierde categorie.
2.
Met dezelfde straf wordt gestraft:
1°. de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan
zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen;
2°. de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis,
rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van weldadigheid,
die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen;
3°. degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt
met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.

WKKGZ
Het gaat te ver om de volledige wet WKKGZ hier op te nemen. Met name artikel 27 van de
WKKGZ is relevant als het gaat om de handhaving. De complete WKKGZ is hier in te zien.

Artikel 27
1 Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4,
eerste lid, onderdelen a en b, en 5 tot en met 10 niet wordt nageleefd, kan hij, in voorkomend
geval in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, de zorgaanbieder een
schriftelijke aanwijzing geven.
2 In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op welke punten het bepaalde
bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4
 , eerste lid, onderdelen a en b, en 5 tot en met 10 niet wordt
nageleefd, alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen.
3 Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen de zorgaanbieder er aan moet voldoen.
4 Indien het nemen van maatregelen in verband met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid
redelijkerwijs geen uitstel kan lijden, kan de met het toezicht belaste ambtenaar een schriftelijk
bevel geven. In voorkomend geval wordt daarvan onverwijld mededeling gedaan aan Onze
Minister wie het mede aangaat. Het bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen, welke
door Onze Minister, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister wie het mede
aangaat, kan worden verlengd.
5 De zorgaanbieder is verplicht binnen de daarbij gestelde termijn aan de aanwijzing
onderscheidenlijk onmiddellijk aan het bevel te voldoen.
6 De bevoegdheid tot het verlengen van de geldigheidsduur van een bevel wordt niet
gemandateerd aan een ambtenaar van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Bijlage 3. Relevante jurisprudentie misbruik door
begeleiders
22-03-2011 Hoge Raad
Hoge Raad veroordeelt mental coach wegens seks met cliënte tot 171 uren taakstraf en
85 dagen vervangende hechtenis.
Lees hier de uitspraak
11-12-2002 Rechtbank Maastricht
Alternatief therapeut in Kort Geding wordt door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van
schadevergoedingen van €10.000 en €20.000 euro aan twee vrouwen wegens seksueel
misbruik en afpersing.
Lees hier de uitspraak

30-01-2003 Rechtbank Maastricht
De Rechtbank Maastricht veroordeelt veroordeelt de therapeut voor diverse seksuele
handelingen en afpersing tot drie maanden gevangenisstraf
Lees hier de uitspraak
24-01-2017 Rechtbank Gelderland
Rechtbank veroordeelt masseur voor verkrachting omdat hij zijn vinger in de vagina van
de cliënt heeft gestoken en zijn penis in haar hand heeft gelegd tot een gevangenisstraf van
12 maanden en een schadevergoeding aan het slachtoffer van €1.950,50
Lees hier de uitspraak
02-10-2014 Rechtbank Midden Nederland
Rechtbank veroordeelt man voor verkrachting wegens het hebben van
geslachtsgemeenschap met een vrouw die buiten bewustzijn is geraakt door GHB.
Lees hier de uitspraak

Onderzoek Universiteit Groningen naar strafbare dwang, verkrachting en ontucht
Promotieonderzoek van Kaj Lindberg naar de verschillende begrippen in het strafrecht rond
strafbare dwang, verkrachting en ontucht.
Lees hier de resultaten van het onderzoek
MINISTER: TANTRA MASSAGE VALT ONDER SEKSWERK

Bijlage 4: Antwoord van de minister van Justitie en
Veiligheid op kamervragen over misbruik door
tantra-masseurs
Antwoorden op de vragen van het lid Kuiken aan de minister van Justitie en Veiligheid over
aangiftes na misbruik door tantramasseurs (ingezonden 23 november 2017, nr 2017Z16147)
Vraag 1
Kent u het bericht “Vrouwen waarschuwen voor misbruik door 'tantramasseurs'”?1)
Antwoord vraag 1
Ja
Vraag 2
Deelt u de mening dat het bijzonder verwerpelijk is als personen zich uitgeven als masseur om
zo vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik te misbruiken? Zo ja, waarom en welke
strafbare feiten kunnen daarbij aan de orde zijn?
Vraag 3
Deelt ook u de vrees “dat de 24 klachten slechts het topje van de ijsberg zijn, want de praktijk
van misbruik leert dat veel anderen zich diep schamen en niet aan de bel durven te trekken”? Zo
ja, waarom? Wat gaat u doen om dit nader te laten onderzoeken en aan te pakken? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord vraag 2 en 3
Seksueel overschrijdend gedrag is onacceptabel en elk geval van seksueel misbruik is er één
teveel. Zoals ik ook in de brief 24 november jl. met uw Kamer heb gedeeld is ongewenst
seksueel gedrag tussen volwassenen strafbaar als er sprake is van dwang. Daarvan is in ieder
geval sprake bij seksueel geweld. Ook strafbaar is seksuele interactie waarbij misbruik wordt
gemaakt van mensen in een kwetsbare toestand of positie, evenals seksuele interactie waarbij
misbruik van gezag wordt gemaakt. Een slachtoffer kan in al deze gevallen terecht bij de politie
of één van de van de Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s). Deze instanties kunnen ook
uitkomst bieden in situaties waarin het voor het slachtoffer lastig te bepalen is of het om strafbaar
gedrag gaat. Het is namelijk niet altijd zo dat bij elke melding sprake is van een strafbaar feit in
de zin van de strafwet. Als er geen sprake is van een strafbaar feit kan er geen aangifte worden
gedaan, maar wordt de melding wel geregistreerd.
Zedenzaken zijn ingrijpende zaken die veel emoties oproepen, waaronder mogelijk gevoelens
van schaamte. Ik vind het van groot belang dat slachtoffers van seksueel misbruik hier melding
van durven maken. Dit biedt de mogelijkheid om opvolging te geven aan deze meldingen en hier
mogelijk strafrechtelijke sancties aan te verbinden. Om te bevorderen dat slachtoffers melding
durven maken vind ik het van belang dat de positie van het slachtoffer centraal staat. Zoals ik in
mijn brief van 24 november jl. met uw Kamer heb gedeeld heeft eerder dit jaar de implementatie
van richtlijn 2012/29/EU geleid tot een uitbreiding van de rechten van slachtoffers zoals

vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Slachtoffers kunnen altijd melding doen van een
strafbaar feit.
En als er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, kom dan zo snel mogelijk naar de
politie of het CSG, zodat een masseur kan worden aangepakt.
Vraag 4
Is het waar dat vrouwen die aangifte wilden doen door de politie werd verteld dat dat geen zin
had en het daarom bij een melding hebben gelaten?
Vraag 5
Deelt u de mening dat vrouwen die in een dergelijke kwetsbare situatie slachtoffer zijn geworden
en een hoge drempel hebben moeten overwinnen om naar de politie te stappen, er altijd van op
aan moeten kunnen dat zij aangifte kunnen doen? Zo ja, waarom en waarom hebben vrouwen
die zekerheid niet altijd? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 4 en 5
Ik ga niet in op de individuele casus. Een slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag kan in alle
bij het antwoord op vraag 3 genoemde gevallen terecht bij de politie of één van de van de Centra
voor Seksueel Geweld (CSG’s).
Ik deel de mening dat zedenzaken zeer ingrijpende zaken zijn die veel emoties oproepen. Zoals
gezegd vind ik het dan ook van groot belang dat de positie van slachtoffers centraal staat. Na
een melding bij de politie voert de politie met een slachtoffer een uitgebreid informatief gesprek.
Daarin wordt het slachtoffer geïnformeerd over de mogelijkheden van hulpverlening, het proces
van aangifte, slachtofferrechten, het recht op gratis rechtsbijstand en de mogelijke impact van
het strafrechtelijke traject. Het gesprek wordt gevoerd door gespecialiseerde rechercheurs die
getraind zijn in hun opstelling en op het objectief benaderen van het feitenrelaas. Aansluitend
aan dit eerste gesprek kan het slachtoffer direct aangifte doen. Ik wil benadrukken dat in dit soort
zaken met grensoverschrijdend gedrag er een lastige bewijsvoering is. Vaak gebeuren dit soort
overschrijdingen zonder getuigen en kan er sprake zijn van het woord van het slachtoffer tegen
het woord van de masseur. Daarom is het van groot belang om eventuele sporen zo snel
mogelijk vast te leggen om de verklaring van het slachtoffer te onderbouwen.
Vraag 6
Hoeveel meldingen zijn er bij het Meldpunt Tantra Misbruik binnengekomen? Staat de politie in
verbinding met dit meldpunt? 2)
Antwoord vraag 6
Het Meldpunt Tantra Misbruik is een particulier initiatief. Het exacte aantal meldingen is mij dan
ook niet bekend. Wanneer nodig staat de politie in contact met het meldpunt.
Vraag 7
Kunnen gemeenten tantra-massage vergunningplichtig maken? Zo ja, waarom en op welke
wijze? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 7
In antwoord op deze vraag merk ik op dat de meeste gemeenten al een vergunningvereisten
hebben op het gebied van seksinrichtingen en prostitutie. Het aanbieden van tantra-massages
kan daaronder ook worden begrepen. Ik wijs erop dat het verrichten van therapeutische
handelingen met de intieme delen slechts is voorbehouden aan (para)medische professionals.
Dit zijn bijvoorbeeld artsen, verloskundigen of bekkenfysiotherapeuten die zich moeten houden

aan de protocollen van hun beroepsgroep. Voor het overige geldt in de meeste gemeenten dat
het tegen betaling aanbieden van sekswerk een (prostitutie)vergunning vereist. Gemeenten
kunnen handhavend optreden indien een aanbieder van dergelijke diensten de gemeentelijke
voorschriften overtreedt. Ten overvloede merk ik nog op dat het kabinet heeft voorgenomen in
het nieuwe regeerakkoord om sekswerk zonder vergunning strafbaar te stellen.
1) https://nos.nl/…/2203996-vrouwen-waarschuwen-voor-misbruik-…
2) https://meldpunt-tantra-misbruik.nl/

