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Vergroot de bespreekbaarheid om zo de kennis én het handelingsperspectief van slachtoffers te verbreden 

Doelstellingen

Inzicht geven in de omvang en frequentie van ongewenste dickpics. 
Inzicht geven in de motieven van verzenders en de ervaringen van ontvangers.
Handreikingen doen hoe jongeren en ouders (beter) kunnen worden voorgelicht over de gevaren en mogelijke handelingsperspectieven. 

Uitvoering & steekproef

Representatieve steekproef Nederlanders 12+ n=1.032
Resultaten gewogen naar geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau

Methode: kwantitatieve online chat survey via een online panel 
Data-collectieperiode: 5 – 9 januari 2023

Resultaten

11% van Nederlanders 12+ zegt een dickpic ontvangen te hebben ontvangen. 
Van de vrouwen 12+ heeft 18% wel eens een dickpic ontvangen en in veel gevallen minimaal 2 keer. 
Een derde oordeelt genuanceerd over dickpics: het is afhankelijk van de situatie. Mannen/jongens laten zich vaker positief uit over ontvangen en versturen.

Aanbevelingen

Vergroot het handelingsperspectief. De kanalen zijn er, maar ogenschijnlijk zijn de drempels (te?) hoog (of: is of voelt het ‘vergrijp te klein?). 
Maak zowel ongewenste dickpics als online stalking bespreekbaar. Haal de ‘lading’ er af om zo ook het stigma te verminderen. 
Focus bij de dickpics op de discrepantie tussen ontvangen en versturen en op mannen en vrouwen, daar mannen vaker een ‘onaangepaste houding’ hebben ten 
aanzien van dickpics.
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01 Management toplines



Toplines
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Bijna een op de vijf (18%) van de vrouwen van 12+ heeft wel eens een dickpic ontvangen, vaak meermaals

Situaties
Vrouwen herkennen vaker alle situaties die online gebeuren. 
Van de groep die een situatie zelf of in de omgeving wel eens heeft meege- maakt (94%), zien vrouwen vaker spam (45%), lastigvallen met ongewenste foto’s 
(23%) en het hacken van account/computer (19%).
Spam wordt het vaakst zelf meegemaakt (man 91%, vrouw 94%). Ruim twee derde van de 94% die zelf een situatie heeft meegemaakt, is online wel eens 
gevraagd om een naaktfoto/video (man 67%, vrouw 70%). Naaktfoto’s worden vaker gestuurd door mannen (55%) en vaker ontvangen door vrouwen (82%).

Ongewenste dickpics
Meer dan helft heeft wel eens een naaktfoto/-video ontvangen (55%). In totaal 11% heeft wel eens een dickpic ontvangen. Bij vrouwen is dit 18%.
De 11% die dickpics heeft ontvangen, heeft deze vooral via social media ontvangen (78%). Circa driekwart heeft 2-5 keer een dickpic ontvangen (73%). 
Dickpics worden met name onder de eigen naam ontvangen (76%). Twee derde van ontvangers ontvangt dickpics van onbekenden (66%).
Bijna geen ontvangers zeggen hints (88%) te hebben gegeven en slechts 2% raakt seksueel opgewonden. In 5% van de gevallen reageert de ontvanger positief, in 
41% negatief en in 54% is geen reactie gegeven. 
Een ruime meerderheid walgt er van (76%). Ontvangers zien een dickpic als onvrijwillige seksuele interactie (54%). Vooral mannen/jongens laten zich vaker 
‘positief’ uit over het ontvangen én versturen van dickpics.



02 Opzet & uitvoering



Opzet & uitvoering
Centrale vraag, doelstellingen en uitvoering 

Centrale vraag
Wat is de stand van zaken als het gaat om 
het ontvangen van ongewenste dickpics, en 
in hoeverre weten slachtoffers hoe te 
handelen? 
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Populatie & steekproef
Alle Nederlanders van 12 jaar 
en ouder
De netto steekproef bedraagt 
n= 1032.

Doelstellingen
Inzicht geven in de omvang en 
frequentie van ongewenste 
dickpics. 
Inzicht geven in de motieven van 
verzenders en de ervaringen van 
ontvangers.

Weging
Op de resultaten is een correctie 
toegepast naar geslacht, leeftijd, 
regio en opleiding) op basis van de 
Gouden Standaard om een repre-
sentatieve steekproef te borgen.

Datacollectieperiode
5 – 9 januari 2023

i
Leeswijzer
Significante verschillen tussen 
groepen worden dikgedrukt en 
onderstreept weergegeven.

Handreikingen doen hoe 
jongeren en ouders (beter) 
kunnen worden voorgelicht over 
de gevaren en mogelijke 
handelingsperspectieven. 



Resultaten



Situaties
Dickpics onder de loep – Safer Internet Day 2023
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SIT01: Kun je aanklikken waarvan je wel eens gehoord hebt, dat dit online gebeurd? 

Nog steeds weet 6% van Nederland 12+ niet dat deze situaties online gebeuren, 27%(!) niet dat er online gepest wordt

Vrouwen vaker bekend met vrijwel alle online situaties

73%

68%

67%

64%

64%

62%

62%

82%

72%

71%

70%

68%

68%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Online pesten

E-mail spam

Sexting

Hacken account/computer

Identiteits- of online fraude/bedrog

Online gewelddadige filmpjes/fotos

Echte/neppe foto/video delen

Situatie bekend
Basis: allen (N=1032)

61%

61%

60%

57%

56%

47%

41%

6%

66%

67%

67%

63%

61%

51%

45%

6%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Online versturen naaktfoto

Online vragen naaktfoto/filmpje

Afpersen foto/video/anders

Lastigvallen ongewenste fotos

Online benaderen seksueel afspreken

Verspreiden info vanuit jouw identiteit

Mensen betrekken bij lastigvallen

Geen van deze

Situatie bekend
Basis: allen (N=1032)

Totaal
Jongen/man
Meisje/vrouw
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SIT02: En kun je nu aanklikken wat je wel eens online hebt meegemaakt of (ongewild) online hebt gezien, bij jezelf of bij iemand anders.

Vrouwen hebben zelf (of in de nabijheid) vaker te maken met ongewenste foto’s, account/computer hacks en spam

Mannen zien vaker gewelddadige filmpjes/foto’s online

41%

28%

22%

18%

18%

16%

16%

33%

45%

23%

19%
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E-mail spam

Online gewelddadige filmpjes/foto's

Online pesten

Lastigvallen ongewenste fotos

Sexting

Online versturen naaktfoto

Hacken account/computer

Situatie meegemaakt
Basis: weet dat situatie gebeurt (n=967, 94% NL 12+)

15%

14%

13%

12%

6%

6%

5%

22%
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Online benaderen seksueel afspreken

Online vragen naaktfoto/filmpje

Identiteits- of online fraude/bedrog

Echte/neppe foto/video delen

Verspreiden info vanuit jouw identiteit

Mensen betrekken bij lastigvallen

Afpersen foto/video/anders

Geen van deze

Situatie meegemaakt
Basis: weet dat situatie gebeurt (n=967, 94% NL 12+)

Totaal

Jongen/man

Meisje/vrouw
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SIT03: Wie heeft dit meegemaakt of (ongewild) gezien?

Op de derde plaats volgt hacken van account/computer; het merendeel die dit heeft gezien, heeft dit zelf meegemaakt 

Na spam zien vrouwen zelf het meest vaak ongewenste foto’s

91% 94%

64%
79%

57% 62%

37%
57% 52%

36%
48%

65% 57%
45% 38% 34%

2% 1%
25%

13%

23% 20%

42% 10%
35%

24%

30%
18% 30%

23%
24%

44%

5% 1% 8% 2%
10% 8%

6%
9%

4%

3%

12% 1%
5%

4% 23%

2% 3% 2% 6% 10% 9% 15% 24%
9%

38%

10% 15% 8%
28%

15% 22%

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

E-mail spam (n=395) Lastigvallen
ongewenste fotos

(n=177)

Hacken
account/computer

(n=152)

Identiteits- of online
fraude/bedrog (n=129)

Echte/neppe foto/video
delen (n=114)

Verspreiden info vanuit
jouw identiteit (n=58)

Mensen betrekken bij
lastigvallen (n=56)

Afpersen
foto/video/anders

(n=51)

Wie meegemaakt (top 8)
Basis: situatie meegemaakt of gezien (% NL 12+ verschilt per situatie (zie n onder situatie)

Ik zelf Vriend of vriendin Familielid Nog iemand anders
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SIT03: Wie heeft dit meegemaakt of (ongewild) gezien?

Afpersen heeft men het minst vaak zélf meegemaakt. Dit kent men vaker van een vriend of vriendin of nog iemand anders

Bij ruim twee derde is men dan zélf om de naaktfoto gevraagd

67% 70%

37%
57% 52%

36%
48%

65% 57%
45% 38% 34%

24% 15%

42% 10%
35%

24%

30%
18% 30%

23%
24%

44%

4%
3%

6%
9%

4%

3%

12% 1%
5%

4% 23%

4% 12% 15% 24%
9%

38%

10% 15% 8%
28%

15% 22%

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Online vragen naaktfoto/filmpje
(n=138)

Identiteits- of online
fraude/bedrog (n=129)

Echte/neppe foto/video delen
(n=114)

Verspreiden info vanuit jouw
identiteit (n=58)

Mensen betrekken bij
lastigvallen (n=56)

Afpersen foto/video/anders
(n=51)

Wie meegemaakt (bottom 6)
Basis: situatie meegemaakt of gezien (% NL 12+ verschilt per situatie (zie n onder situatie)

Ik zelf Vriend of vriendin Familielid Nog iemand anders
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* ‘Afpersen met foto’s/video’s’ en ‘mensen betrekken bij lastigvallen’ niet gerapporteerd, omdat de resultaten indicatief zijn door het beperkte aantal waarnemingen
SIT04: Heb je dit zelf gedaan of is dit bij jouw gebeurd?

Helft van de mannen die te maken hebben gehad met sexting is ‘zender’, bij de vrouwen is dit een kwart

Mannen vaker ‘dader’, vrouwen vaker slachtoffer

18%
35%

8% 2% 12%

55%

24%
39%

3%

81%
100%

59%

86% 96% 97% 72% 98%

36%

72%
61%

96%

1% 6% 6% 2% 3% 15%
2% 9% 4% 1%

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

E-mail spam (n=366) Gewelddadige filmpjes/fotos
(n=234)

Lastigvallen ongewenste fotos
(n=132)

Online pesten  (n=120) Sexting (n=118) Online benaderen seksueel
afspreken (n=115)

Dader of slachtoffer (top 6)*
Basis: situatie zelf meegemaakt of gezien (% NL 12+ verschilt per situatie (zie n onder situatie)

Zelf gedaan Bij mij gebeurd Wil ik niet zeggen
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*Omdat deze situaties beperkt voorkomen is het aantal waarnemingen hier te klein om deze te splitsen naar geslacht
SIT04: Heb je dit zelf gedaan of is dit bij jouw gebeurd?

Van de vrouwen die te maken hebben gehad met het vragen om een naaktfoto/filmpje is geen de ‘vrager’ geweest

Helft mannen te maken gehad met naaktfoto sturen, is ‘zender’

3% 5%

55%

16%

57%

5%
21%

9%

97% 93%

43%

82%

38%

100% 95% 70% 91%

2% 2% 1% 5% 8%

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Totaal* Totaal* Totaal*

Hacken account/computer (n=92) Online versturen naaktfoto (n=110) Online vragen naaktfoto/filmpje (n=96) Identiteits- of online
fraude/bedrog (n=62)

Echte/neppe
foto/video delen

(n=49)

Verspreiden info
vanuit jouw identiteit

(n=32)

Dader of slachtoffer (deel 2)
Basis: situatie zelf meegemaakt of gezien (% NL 12+ verschilt per situatie (zie n onder situatie)

Zelf gedaan Bij mij gebeurd Wil ik niet zeggen
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Ongewenste dickpics
Dickpics onder de loep – Safer Internet Day 2023
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ODP01: Welke van de onderstaande situaties zijn hierbij van toepassing geweest?

Bijna een op de vijf vrouwen 12+ (18%) heeft wel eens een dickpic ontvangen

Een op de tien Nederlanders 12+ wel eens dickpic ontvangen

55%
46%

13% 12% 11% 10% 12%

62%

11% 13%
18%

12%
19% 21%

50%

75%

13%
8% 11%

5%

Naaktfoto/-video van
iemand ontvangen

Dickpic iemand anders
ontvangen

Dickpic iemand anders
doorgestuurd

Naaktfoto/-video van
mezelf verstuurd

Naaktfoto/-video
doorgestuurd

Dickpic van mij verstuurd Anders, namelijk

Ongewenste dickpics
Basis: minimaal één situatie gerelateerd aan ongewenste dickpics zelf meegemaakt (n=251, 24%)

Totaal Jongen/man Meisje/vrouw
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*Deze resultaten bevatten ook doorgestuurde dickpics
ODP02: Via welk medium heb je deze afbeelding <VERSTUURD/ONTVANGEN>?
ODP03: Hoe vaak heb je deze <VERSTUURD/ONTVANGEN>?

Circa driekwart ontvangers heeft 2-5 keer dickpic ontvangen

Dickpics worden met name op de social media ontvangen

29% 78% 9% 7%Totaal

Medium dickpics ontvangen
Basis: heeft zelf dickpic(s) ontvangen (n=114, 11%)

chat-apps (Whatsapp, Telegram etc)
social media (Snapchat, Instagram, Facebook, etc)
dating apps (Tinder, Grindr, Feeld, etc)
nog anders, namelijk

8%

29%

44%

4%

16%

Een keer 2-3 keer 4-5 keer 6-10 keer Meer dan 10 keer

Frequentie dickpics ontvangen
Basis: heeft zelf dickpic(s) ontvangen (n=114, 11%)

Totaal
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OPD4b: Op welke naam heb je deze afbeelding ontvangen? 
ODP05b: Van wie heb je deze afbeelding(en) ontvangen?

Merendeel krijgt dickpics van onbekenden. Als men de persoon wel kent, heeft men deze overwegend online ontmoet

Dickpics worden vooral op eigen naam ontvangen

76% 9% 15%Totaal

Naam ontvangen dickpics
Basis: heeft zelf dickpic(s) ontvangen (n=114, 11%)

eigen naam andere naam anoniem

66%

20%

10%

20%

Van wie dickpics ontvangen
Basis: heeft zelf dickpic(s) ontvangen (n=114, 11%)

Iemand die ik niet ken(de) Online ontmoet
Online ontmoet, daarna offline Offline ontmoet
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88%

13%

2%

1%

Ik gaf geen hints

Ik gaf geen hints, niet
oververwacht

Ik had expliciet
ingestemd/gevraagd

Ik gaf hints

Aanleiding ontvangen dickpics
Basis: heeft zelf dickpic(s) ontvangen
(n=114, 11%)
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ODP06b: Wat maakte dat je deze afbeelding ontving, denk je?
ODP07b: Welk gevoel, welke emotie kreeg je door het ontvangen van de afbeelding?
ODP08b: Wat was jou reactie aan de verstuurder?

2%

5%

76%

7%

8%

28%

1%

1%

60%

3%

Seksuele opwinding

Angst

Walging

Woede

Schaamte

Shock

Waardering

Aantrekkingskracht

Ordinair, niet gewaardeerd

Anders, namelijk

Gevoel ontvangen dickpics
Basis: heeft zelf dickpic(s) ontvangen
(n=114, 11%)

Driekwart ontvangers voelde walging door de afbeelding. Helft ontvangers heeft na ontvangen niet gereageerd

Vrijwel geen van de ontvangers zegt vooraf gehint te hebben

5% 41% 54%Totaal

Reactie verstuurder dickpics
Basis: heeft zelf dickpic(s) ontvangen
(n=114, 11%)

Positief Negatief Geen reactie
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37%

34%

32%

26%

18%

16%

3%
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2%

6%

36%

32%

29%

28%

23%

10%

2%

2%

3%

1%

8%

Onvrijwillige seksuele interactie

Afhankelijk van situatie

Seksuele intimidatie

Beledigend

Misbruik

Hoort bij sexting

Normaal, gewoon

Hoort bij flirten

Spannend

Gangbaar

Anders

Houding dickpics
Basis. allen (n=1.032)

Versturen

Ontvangen
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ODP09b Vind jij dickpics versturen:
ODP09b Vind jij dickpics ontvangen:

Dickpics worden primair als een ‘onvrijwillige seksuele interactie’ gezien, ontvangen iets vaker als ‘misbruik’

Houding dickpics ontvangen en versturen nagenoeg gelijk
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Vrouwen zien dickpics in beide vormen vaker als onvrijwillige seksuele interactie en beledigend

Mannen beduidend ‘positiever’ over ontvangen én versturen
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31%

28%

22%

19%
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33%
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45%
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Anders, namelijk

Houding dickpics versturen
Basis. allen (n=1.032)

Jongen/man

Meisje/vrouw

ODP09b Vind jij dickpics versturen:
ODP09b Vind jij dickpics ontvangen:
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30%

28%

24%
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9%

32%

42%

29%
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24%
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1%
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Hoort bij sexting
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Houding dickpics ontvangen
Basis. allen (n=1.032)

Jongen/man

Meisje/vrouw
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