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SIGNALENKAART
LOVERBOYS
Bij twijfel of vermoedens:
mail naar mensenhandel@amsterdam.politie.nl

Informatie

www.bewareofloverboys.nl

www.lover-boy.nl

www.jeugdprostitutie.nu

www.vraaghetdepolitie.nl

Heb je het idee dat je mogelijk met een loverboy te maken hebt? 

De zedenpolitie is blij met élk signaal dat zij binnenkrijgen (i.v.m. 

dossieropbouw!). Wat je nu waarneemt, kan direct of bijv. over 2 jaar 

enorm belangrijk zijn. Muteer je melding daarom met code F5293 

(mensenhandel) en/of projectcode PROSTI. Mail bij twijfels / ver-

moedens naar mensenhandel@amsterdam.politie.nl of bel met  

020-559 3396. 

Muteer: Concreet – Objectief – Specifiek en Individualistisch

Meldingen worden door team Mensenhandel van de Zedenpolitie 

bekeken. 



• Heeft (onverklaarbare) slechte schoolprestaties.

• Daagt uit. Ziet er sexy uit. Verandering in kleding en make-up.

• Wil een tattoo met een jongensnaam.

• Beschikt ineens over veel geld en/of dure spullen en/of meerdere telefoons.

• Heeft plotseling hoge schulden.

• Drinkt, blowt en/of gebruikt harddrugs.

•  Vertoont signalen van afhankelijkheidsrelatie. Ze wordt gecontroleerd en moet ver-

antwoording afleggen. Heeft angst voor geweld, repressailles, chantage, bedreigin-

gen en stalking.

• Is aanwezig in woning van anderen, hotelkamers en andere afgelegen locaties. 

•  Normvervaging ten opzichte van seksualiteit en het hebben van wisselende seksuele 

contacten. 

•  Heeft gezondheidsklachten zoals een SOA, blaasontsteking, buikpijn, pijn/bloed aan 

anus of vagina, pijn in de bovenbenen, eetproblemen, vermoeidheid en vermagering. 

• Is ongewenst zwanger.

• Vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert dit op een ander.

• Heeft sporen van geweld, mishandeling of zelfverwonding.

•  Plaatst zichzelf in een slachtofferrol, is hulpeloos en ziet niet in hoe ze situaties kan  

veranderen. Ziet geen uitweg, kan geheimen niet kwijt, heeft het idee dat alles háár 

weer overkomt. 

Feiten
Loverboys? Nee, dit is mensenhandel!

•  Slachtoffers van loverboys kennen een fase waarin zij dwang, vernedering en ge-

weld ontkennen en bagatelliseren of dit zelfs niet herkennen. Dit wordt de ‘honey-

moonfase’ genoemd.

• Meisjes worden sneller beïnvloed door aandacht dan door dure cadeaus of geld.

• Contacten ontstaan steeds vaker via sociale media.

•  Slachtoffers van loverboys zijn vaak meiden met meervoudige problematiek en een 

hulpverleningsachtergrond. Zij hebben meestal conflicten met hun ouders, zijn zeer 

streng opgevoed, komen uit een eercultuur of hebben een verstandelijke beperking.

•  De meeste meiden en jonge vrouwen hebben door een vriendje hun eerste betaalde 

seksuele ervaring en/of belanden door hen in de prostitutie.

Twijfel je of vermoed je dat een meisje of jonge vrouw 
slachtoffer is van een loverboy? Neem je gevoel serieus  
en onderneem actie! Ook als je een tip krijgt van een  
betrouwbare derde.

Bij loverboyproblematiek is vaak sprake van complexe verhoudingen tussen jongens 

en meiden. Waar ligt de grens tussen experimenteren en het zoeken van spanning, 

seks en geld, en het uitbuiten en prostitueren? Dat is als professional soms moeilijk te 

herkennen. Meld signalen en vermoedens bij mensenhandel@amsterdam.politie.nl en/of 

muteer in BVH met de code F5293 / projectcode PROSTI.

Signalen
Onderstaande opsomming is geen afvinklijst. Anders dan puber gedrag, waarbij moge-

lijk een aantal van deze signalen zullen gelden, gaat het bij deze problematiek om een 

combinatie van signalen. Er is sprake van loverboyproblematiek in geval van dwang of 

misleiding, uitbuiting (voor eigen genot en/of dat van anderen), een afhankelijkheids-

relatie en er moet sprake zijn van een voordeel zoals geld, beltegoed etc.

• Heeft plotseling nieuwe (niet leeftijdsconforme / risicovolle) contacten.

•  Onttrekt zich aan het eigen sociale netwerk zoals ouders, school en vrienden (isole-

ment).

• Beëindigt of verwaarloost oude vriendschappen. 

•  Mogelijke humeurwisselingen: extreem vrolijk (masker), emotioneel, somber of zeer  

oppervlakkig. 

•  Heeft weinig zelfvertrouwen, een lage zelfwaardering en een weinig realistisch  

zelfbeeld.

•  Hangt veel op straat rond, heeft weinig binding met thuis. Kan gepaard gaan met  

ruzies / meningsverschillen.

• Wordt door oudere jongens opgehaald (met scooter / auto).

• Vertoont wegloopgedrag en/of suïcide signalen.

• Is niet aanspreekbaar op het eigen gedrag en snel beïnvloedbaar door anderen.

• Verzuimt van school (vooral op maandag en vrijdag).


