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VOORWOORD
Geachte lezer,
Ook 2018 is voor het Universitair Forensisch Centrum een jaar geweest van het bestendigen van ons
team en van de ingeslagen weg. Op deze manier hebben we ons meer en meer geprofileerd als
steuncentrum voor Vlaanderen.
Onze klinische activiteit is licht gedaald en bevindt zich terug op het niveau van 2015, waardoor ons
team meer ruimte overhield voor steuntaken. Opmerkelijk hierbij is ook dat we minder
behandeldossiers zelf hebben opgestart. Dit past in het beleid om behandelingen en begeleidingen door
onze partners te laten uitvoeren binnen de dispatchfunctie, onder supervisie van het UFC.
Daarnaast hebben we een panaché aan steuntaken kunnen uitvoeren. We denken hierbij aan veel
mediabijdragen, zeker ook in het kader van het Stop it Now!-project en veel wetenschappelijke
opdrachten door ons team, zoals het geven van presentaties en leiden van intervisies. Maar ook het
belangrijke Canadese congres van de International Association of Forensic Mental Health Services
(IAFMHS) dat afgelopen jaar te gast was in Antwerpen. Enkele teamleden namen deel aan verschillende
internationale congressen en verzorgden tevens een actieve bijdrage. Ook de studiedagen waren een
vaste waarde voor het UFC, namelijk over vrouwelijke seksuele delinquenten, seksueel misbruik op het
internet en twee NL-ATSA studiedagen. Zelfs partners die niet deel uitmaken van het
samenwerkingsakkoord vinden meer en meer de weg naar onze activiteiten.
Het verheugt ons dat een aantal teamleden, naast hun werkzaamheden als clinicus, ook betrokken zijn
bij wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier kan er een vruchtbare kruisbestuiving ontstaan tussen
de klinische praktijk en het wetenschappelijk onderzoek.
We kunnen daarnaast vermelden dat het manuscript van het praktijkboek over de behandeling van
seksuele delinquenten tegen deze zomer rond zal zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dit boek haar weg
zal vinden naar ons netwerk.
Tenslotte hebben in 2018 verschillende psychiaters in opleiding bij het UFC geproefd van een stage in
de forensische psychiatrie, in het bijzonder dr. Robin Baeten, dr. Simon Vanmarcke en dr. Laura Santos
Pina.
Wij hopen dat dit jaarverslag zal voldoen aan uw verwachtingen en kijken ernaar uit om u terug te
ontmoeten.
Prof. dr. Kris Goethals
Directeur UFC/
forensisch psychiater
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1. VOORSTELLING VAN HET UFC-TEAM

1.1. PERSONALIA
Prof. dr. Kris Goethals is directeur van het Universitair Forensisch
Centrum. Hij is psychiater sinds 2000 en deeltijds verbonden aan het
Universitair Forensisch Centrum. Hij doctoreerde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen (2008), is verbonden aan het Collaborative
Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) en staat in voor het
psychiatrisch en wetenschappelijk beleid van het steuncentrum.

Dr. Robin Baeten, arts specialist in opleiding (ASO), is tijdens het academiejaar 2017-2018 aangesteld als
psychiater in opleiding bij het UFC. Hij werd opgevolgd door Dr. Simon Vanmarcke in de tweede helft
van het academiejaar. Dr. Laura Santos Pina werd tijdens de eerste helft van het academiejaar 20182019 aangesteld als ASO. De ASO psychiater staat bij het UFC mee in voor de psychiatrische zorgfunctie
en werkt deeltijds in de zorgequipe van de gevangenis van Antwerpen.
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Wim Huys is licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2009). Wim is
algemeen coördinator van het UFC. Hij verzorgt het psychotherapeutische luik van het
behandelingsaanbod samen met Annelies Nuyts, master in de klinische psychologie en criminologie (KU
Leuven, 2010, 2012) en gedragstherapeut in opleiding (KU Leuven), en Tineke Dilliën, licentiaat in de
klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013). Tineke is in 2014 gestart met een
doctoraat en is daardoor sindsdien aangesteld aan het CAPRI van de Universiteit Antwerpen. Ze neemt
daarnaast nog een dag in de week het therapeutisch luik op bij het UFC. Alana Schuerwegen, bachelor
in de toegepaste psychologie, neemt de psychosociale begeleidingen voor haar rekening. In 2018 startte
ze met een onderzoek naar psychologische drijfveren bij BDSM-participanten.

Minne De Boeck is master in de criminologische wetenschappen (RUG, 2012) en staat in voor de
coördinatie van het steuncentrum. Ze organiseert het opleidings- en vormingsaanbod, voert
verschillende steunopdrachten uit en staat in voor het beleid van het steuncentrum en preventie. Sinds
mei 2017 is ze ook projectverantwoordelijke voor ‘Stop it Now!’, een project ter preventie van seksueel
kindermisbruik. Hilde Hoebers is psychiatrisch verpleegkundige (EHB, 2004) en staat in voor het
secretariaatswerk en het beheer van de bibliotheek.
Prof. dr. Luc Van Gaal (neuronendocrinologie) verleent zijn medewerking als extern consulent bij de
hormonale behandeling van de patiënten.
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Gerechtelijke expertise
Emeritus Professor dr. Paul Cosyns is eredirecteur van het Universitair Forensisch Centrum. Hij verzorgde
de deskundige adviesfunctie in toepassing van art. 9 bis van de Wet van 29 juni 1964 met het oog op
eventueel op te leggen maatregelen. Deze opdracht vond plaats onafhankelijk van de werking van het
UFC. Aan het einde van het jaar 2015 werd deze deskundige adviesfunctie definitief stopgezet. Omwille
van deontologische overwegingen (het niet kunnen combineren van een behandel- en adviesfunctie)
neemt het UFC zelf geen adviesfunctie meer op.
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1.2. ORGANOGRAM UFC 2018

Figuur 1: Organogram UFC

Directie
Prof. dr. Kris Goethals

Algemeen coördinator
Wim Huys (psycholoog)
Coördinatie steunopdrachten
Minne De Boeck (criminoloog)
Psychologische zorgfunctie
Wim Huys (psycholoog)
Tineke Dilliën (psycholoog)
Annelies Nuyts (psycholoog)
Alana Schuerwegen (psychologisch consulente)
Psychiatrische zorgfunctie
Prof. dr. Kris Goethals
ASO Psychiatrie
Wetenschappelijk onderzoek
Prof. dr. Kris Goethals
Tineke Dilliën (psycholoog)
Alana Schuerwegen (psychologisch consulente)
Secretariaat en bibliotheek
Hilde Hoebers (medisch secretaresse)
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1.3. PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
URL:

Universitair Forensisch Centrum
Dienst Psychiatrie
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10
B – 2650 Edegem
03 / 821 34 38
03 / 825 16 41
info@ufc.be
www.ufc.be

Het UFC secretariaat kan via bovenstaand telefoonnummer bereikt worden op volgende momenten:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08u00 – 12u00
08u30 – 12u00 en 13u00 – 16u30
/
08u30 – 12u00 en 13u00 – 16u30
/

Intakegesprekken:

maandag van 8u30 tot 11u

Bezoek bibliotheek:

na afspraak

Consultatiefunctie steuncentrum:
Zowel via mail of telefoon, als de mogelijkheid om de consultatiefunctie op de multidisciplinaire
teamvergadering van het UFC te bespreken, op maandag van 13u – 14u (na afspraak)

E-mail medewerkers

Kris.Goethals@uza.be
Minne.DeBoeck@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Annelies.Nuyts@uza.be
Alana.Schuerwegen@uza.be
Hilde.Hoebers@uza.be

Website

www.ufc.be

Twitter account

@ufc_be

9

2. STEUNTAKEN VAN HET UFC
2.1. VERVULLEN VAN EEN CONSULTATIEFUNCTIE
2.1.1. Consultvragen
Het steuncentrum biedt een consultatiefunctie aan in de vorm van een teleconsult en/of een
consultgesprek. Het teleconsult houdt in dat de partners van het samenwerkingsakkoord, de forensische
en reguliere hulpverlening, studenten en privépersonen telefonisch, per mail, per post of via de website
consultvragen kunnen richten aan de medewerkers van het UFC. Een consultvraag kan betrekking
hebben op een specifieke casus, een algemene vraag omtrent begeleiding of behandeling, een vraag
naar wetenschappelijke achtergrond, juridische en ethische aspecten of algemene praktische
informatie met betrekking tot het UFC.
De partners van het samenwerkingsakkoord, de forensische en reguliere hulpverlening hebben de
mogelijkheid om hun consultvraag met betrekking tot een casus te verduidelijken in een consultgesprek
met de medewerkers van het UFC. Hierbij wordt gevraagd om voorafgaandelijk gegevens, met
betrekking tot de specifieke casus, aan het UFC over te maken. Het UFC levert enkel en alleen advies
aan de aanvragende dienst en onderneemt geen stappen ten aanzien van derden naar aanleiding van
een consultvraag.
In 2018 hebben zowel de partners van het samenwerkingsakkoord als externen regelmatig gebruik
gemaakt van de consultatiefunctie van het UFC. De medewerkers van het UFC beantwoordden in totaal
152 consultvragen. Het antwoord werd telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face gesprek
gegeven. Dit aantal is een lichte stijging ten opzichte van het aantal aanvragen in 2017, toen waren er
142 consultvragen. In 2016 waren er 122 consultvragen, het aantal consultvragen lijkt de laatste jaren
in stijgende lijn te gaan. In onderstaande tabellen en grafieken wordt een overzicht gegeven van de
aanvragers en de inhoud van het consult.
Voor de registratie van de consultvragen werd in 2017 gebruik gemaakt van de bestaande
registratielijsten. Bij de resultaten van het 2017, zagen we echter dat het grootste aantal consultvragen
afkomstig was van aanmelders die niet vermeld worden in de lijst en dus onder ‘andere’ geclassificeerd
zijn. Om een beter zicht te krijgen op deze aanmelders, heeft het UFC voor het jaar 2018 een nieuw
registratieformulier uitgewerkt. Vooral de verschillende behandelvoorzieningen werden meer
gespecifieerd. Zo kan worden bekeken vanuit welke hoek de consultvragen komen en in welke mate de
consultvragen zich voornamelijk richten op de partners van het samenwerkingsakkoord.
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Aanvragers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PSD
Gespecialiseerde voorzieningen – ambulant
Gespecialiseerde voorzieningen – residentieel (Sint Lucia, Beernem of Sint Truiden)
Niet-gespecialiseerde voorzieningen – ambulant (huisarts, privé-therapeut, CGG/CAW,…)
Niet-gespecialiseerde voorzieningen – residentieel en beschut wonen (Duffel, Bierbeek,…)
Onderwijs
Media
Gerechtelijke instanties en advocatuur
Justitiehuis
Ander (wie?)
Tabel 1: Aanvrager van de consultvraag 2018

Aanvrager

Aantal

%

PSD

8

5

Gespecialiseerde voorzieningen – ambulant

24

16

Gespecialiseerde voorzieningen – residentieel

3

2

Niet-gespecialiseerde voorzieningen – ambulant

21

14

Niet-gespecialiseerde voorzieningen – residentieel

9

6

Onderwijs

27

18

Media

36

24

Gerechtelijke instanties en advocatuur

2

1

Justitiehuis

6

4

Ander

16

10

Totaal

152

100

11

Figuur 2: Aanvrager van de consultvraag 2018
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Onderwijs en media stelden in 2018 het grootste aantal consultvragen, gevolgd door de ambulante
gespecialiseerde voorzieningen. Ook de vorige jaren (2017; 2016) stelden het onderwijs en media de
meeste consultvragen. Het jaar voordien waren het dan weer de gespecialiseerde voorzieningen. Sinds
het UFC ook betrokken is bij de preventie van seksueel kindermisbruik, komt het UFC meer in de media
en raakt het meer en meer bekend bij het onderwijs. Het preventieproject ‘Stop it Now!’ werd opgestart
door het UFC in 2017, wat bijgevolg een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor de stijging in het
aantal consultvragen van het onderwijs en de media de laatste twee jaren. Deze vaststelling ligt in lijn
met de ambitie van het UFC om een stem uit te brengen in het maatschappelijk debat over forensische
psychiatrie, seksuele delinquentie en de preventie van seksuele delicten. Naast deze maatschappelijke
opdrachten (media & onderwijs) biedt het UFC voornamelijk veel ondersteuning aan de ambulante zorg,
zowel de gespecialiseerde voorzieningen voor seksueel afwijkend gedrag, als de niet-gespecialiseerde
voorzieningen.
Zowel de partners als de niet-partners van het samenwerkingsakkoord lijken de weg naar het UFC te
vinden. In vergelijking met vorig jaar stellen onze partners uit het samenwerkingsakkoord iets minder
consultvragen. In vergelijking met voorgaande jaren lijken de justitieassistenten en de PSD iets minder
de weg te vinden, de gespecialiseerde hulpverlening vindt dan weer meer de weg. Een opvallende
stijging viel vorig jaar op te merken bij het aantal vragen uit de reguliere hulpverlening, ook dit lijkt zich
in 2018 verder te zetten. De stijging zou te wijten kunnen zijn aan meer samenwerking met de reguliere
hulpverlening in het kader van de dispatchfunctie, alsook meer betrokkenheid bij het
interneringslandschap door de verbeterprojecten internering die in het UFC lopende zijn. Nieuwe
projecten brengen voor het steuncentrum duidelijk nieuwe netwerken en opportuniteiten. Het is
bovendien voelbaar dat niet enkel de partners van het samenwerkingsakkoord ondersteuning nodig
hebben in het kader van de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik of seksueel
afwijkend gedrag.
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Tabel 2: Inhoud van de consultvraag 2018

Inhoud

Aantal

%

Adviesvraag – vraag naar diagnostiek/behandeling seksuele
daders – naar aanleiding van concrete casus

30

20

Adviesvraag – vraag naar diagnostiek/behandeling seksuele
daders – algemeen

12

8

Vraag naar sociale kaart

11

7

Beroepsgeheim – privacy – dossiers – deontologie

8

5

Juridische vraag

4

3

Vraag naar medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

21

14

Vraag naar vorming/opleidingsmogelijkheden

1

1

Specifieke literatuuraanvraag/bezoek bib/psychodiagnostisch
instrumentarium

19

12

Ander

46

30

Totaal

152

100

Figuur 3: Inhoud van de consultvraag 2018
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In het jaar 2017 hadden de meeste vragen betrekking op de begeleiding/behandeling van een patiënt.
Ook in het jaar 2018 lijkt dit het belangrijkste onderwerp te zijn, naast de ‘andere’ vragen. De opvallende
piek bij ‘andere’ valt te verklaren door het groot aantal mediavragen die we hebben gekregen. Bij de
vorige manier van registreren behoorden vragen van de media onder het deel ‘vragen naar
wetenschappelijke achtergrond’. Hierbij ging het over de vraag naar specifieke, onderbouwde literatuur
omtrent een specifiek thema, als over de vraag naar wetenschappelijke omkadering in de vorm van een
interview. Deze categorie staat in het nieuwe registratieformulier omschreven als ‘deelname
wetenschappelijk onderzoek’, waardoor de mediavragen naar een interview hier niet meer onder
vallen. Hoewel we dachten dat het aangepaste registratieformulier in 2018 meer informatie zou moeten
kunnen geven over de inhoud van de ‘andere’ consultvragen, is dit ook in 2018 niet het geval. Bij de
registratie voor het jaar 2019 moeten we hiermee rekening houden. De categorie ‘media’ zou, gezien
de recente evoluties, een aparte categorie kunnen zijn.
Vragen naar deelname aan wetenschappelijk onderzoek blijven, net zoals vorig jaar, groot. Dit kon over
literatuurvragen gaan, alsook over een interview in het kader van een bachelor- of masterproef. Het
aantal juridische en ethische of deontologische vragen is echter gedaald. Omdat dit vorig jaar echter
een groot aandeel betrof hebben we beide thema’s opgesplitst in het nieuw registratiesysteem. De
vragen met betrekking tot behandeladvies op casusniveau blijven doorheen de laatste jaren erg
belangrijk. Daarbij kan het gaan over vragen naar specifieke diagnostiek, risicotaxatie of
medicamenteuze behandeling.

2.1.2. Second opinions
Tijdens het jaar 2018 werd het UFC 8 keer geconsulteerd in het kader van een second opinion, dit betreft
vragen naar een uitvoerig advies in een concrete casus. De meeste vragen komen hierbij van de
psychosociale diensten van de gevangenissen; soms werden deze adviesvragen ook gesteld door de
reguliere hulpverlening. Hierbij gaat het meestal om een psychiatrisch advies. Het advies met betrekking
tot de concrete vragen werd na een grondige dossierstudie en multidisciplinair teamoverleg telefonisch
en/of per brief doorgegeven. Indien wenselijk werd de betrokken patiënt uitgenodigd voor een
consultatie en/of de betrokken behandelaars/adviseurs uitgenodigd voor een overleg.

2.1.3. Vertegenwoordiging in beleids- en adviesorganen
COSA
Ook tijdens het jaar 2018 zetelde het UFC in de stuurgroep van het COSA project (Circles of Support and
Accountability) uitgevoerd door het CAW van Antwerpen en het behandelcentrum I.T.E.R. in Brussel.
Minne De Boeck, de criminologe van het UFC, nam deel aan de stuurgroepvergaderingen op 17/5/2018
en op 7/11/2018. Daarnaast werd meermaals overleg gevoerd tussen het UFC en COSA over verdere
samenwerking en ondersteuning. Bij nieuwe aanmeldingen is het UFC bereid risicotaxatie uit te voeren
voor COSA, dit met het oog op het inschatten van het recidiverisico en het in kaart brengen van
relevante risicofactoren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de risicotaxatie-instrumenten specifiek
voor zedendaders: de STATIC-99R en de STABLE-2007. Het UFC voerde in het jaar 2018 2 risicotaxaties
uit voor COSA.
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Voor meer informatie:
http://www.cawantwerpen.be/project-COSA
https://cosabelgie.wordpress.com/agenda/
Algemene vergadering Hotel Min
In 2018 nam het UFC deel aan de algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN die in
Antwerpen beschutte woonvormen en dagactiviteiten organiseert voor geïnterneerden vrij op proef.
De algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN ging door op 27/06/2018.

Lidmaatschappen en deelname aan besturen, commissies en redacties door prof. dr. Goethals
-

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, waarbij voorzitter van de Sectie Forensische Psychiatrie
(16/04, 4/06, 28/06, 27/08, 1/10, 3/12/2018)

-

Voorzitter van de forensische sectie van de European Psychiatric Association

-

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

-

Ghent Group (Task Force for Forensic Psychiatric Education and Training)

-

World Psychiatric Association, section Psychiatry, Law and Ethics

-

European Violence in Psychiatry Research Group

-

Lid van de stuurgroep van het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI)
voor de onderzoekslijn forensische psychiatrie (16/1, 27/3, 17/4, 15/05, 29/05, 19/06, 17/07,
21/08, 16/10, 20/11, 18/12/2018)

-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

-

Lid van de Raad van Bestuur VAGGA (22/02, 3/05, 7/06, 28/06/2018)

-

Lid van de Editorial Board van het International Journal of Forensic Mental Health

-

Lid van de Editorial Board van Criminal Behaviour and Mental Health

-

Lid van de Editorial Board van het Journal of Psychiatry and Behaviour Therapy

-

Redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie (12/02, 3/04, 12/09, 12/12/2018)

-

Redactielid Leerboek Forensische Psychiatrie, De Tijdstroom (30/01, 27/02, 15/05, 11/07,
28/11/2018)

-

Coördinator voor de postgraduaat opleiding forensische psychiatrie en psychologie aan de
Universiteit Antwerpen

-

Lid van het associatiecomité Universitaire Ziekenhuisdienst Psychiatrie

-

Lid van de erkenningscommissie psychiatrie: Agentschap Zorg en Gezondheid
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Deelname aan besturen en commissies door criminologe Minne De Boeck
-

Lid van het Vlaams Begeleidingscomité inzake de begeleiding en behandeling van daders van
seksueel misbruik, voorzitter Roel Verellen

-

Lid van de stuurgroep Stop it Now! in het kader van de preventie van seksueel kindermisbruik
in Vlaanderen, voorzitter Bert Plessers (01/03, 21/06, 27/09, 4/12/2018)

-

Bestuurslid van NL-ATSA, de Nederlandstalig vereniging ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, chapter van het Amerikaanse ATSA (Association for the
Treatment of Sexual Abusers), voorzitter Marije Keulen - de Vos (20/3, 15/05, 22/5, 23/8,
3/10, 27/11, 18/12/2018)

-

Lid van de werkgroep preventie van NL-ATSA (8/2, 5/4, 17/5, 2018)

-

Lid van de werkgroep van het Nationale Veiligheidsplan omtrent de preventie van
zedendelicten, voorzitter Yves Goethals, Federale politie

-

Lid van het follow-up committee Belspo onderzoek: ‘Sex Offenders in and out of crime’ (8/03,
30/05/2018)

-

Lid van het platform ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van Sensoa (25/06, 29/11)

Deelname aan besturen en commissies door psycholoog Wim Huys
-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden (27/02, 23/04, 18/09, 27/11/2018)

-

Lid van de forensische divisie van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie
(8/05/2018)

-

Lid van de stuurgroep Risk Assessment Team (13/03, 24/05, 28/08/2018)

Deelname aan besturen en commissies door psychologisch consulente Alana Schuerwegen
-

Lid van NL-ATSA, de Nederlandstalig vereniging ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, chapter van het Amerikaanse ATSA (Association for the
Treatment of Sexual Abusers)

-

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC)

-

Lid van de stuurgroep Risk Assessment Team (13/03, 24/05, 30/08, 6/12/2018)

Deelname aan besturen en commissies door psycholoog Tineke Dilliën
-

Lid van NL-ATSA, de Nederlandstalig vereniging ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, chapter van het Amerikaanse ATSA (Association for the
Treatment of Sexual Abusers)

16

2.1.4. Media
Het UFC kwam in 2018 regelmatig in de media. Verschillende collega’s namen deel aan het debat over
onder andere preventie, pedofilie, exhibitionisme, hormonale behandeling, enzovoort.
Hieronder enkele referenties:
-

Radio 1, 2 januari 2018: Sex offender registration and notification – Minne De Boeck

-

Weliswaar, februari 2018: Niet elke pedofiel is een dader – Minne De Boeck

-

Knack, 14 februari 2018: Beroepsgeheim - De stilte van de priester, de huisarts en de
psycholoog. ‘Alleen als ik precies weet wie in gevaar is, mag ik spreken’ – Wim Huys

-

6 maart 2018, Voorbereiding kortfilm Patrice Toye – Wim Huys & Minne De Boeck

-

Het Nieuwsblad, 13 maart 2018: “Niet betrapt worden: dat geeft hen een kick” – Kris Goethals

-

De Morgen, 17 maart 2018: Nieuwe campagne richt zich op partners van pedofielen. Als je
man op kinderen valt – Minne De Boeck

-

HLN, 17 maart 2018: Hulplijn voor pedofielen en hun naasten start campagne op – Minne De
Boeck

-

VRT NWS, 17 maart 2018: Partners van mensen met pedofiele gevoelens hebben belangrijke
rol in preventie seksueel kindermisbruik – Minne De Boeck

-

VTM Nieuws, 17 maart 2018: Nieuwe campagne Stop it Now! – Minne De Boeck

-

Stubru (De Roo & Byloo), 19 maart 2018: Stop it Now! start campagne voor naasten – Minne
De Boeck

-

HUMO, 8 mei 2018: De hulplijn voor pedofielen, één jaar later: Humo ‘Ik vond het opwindend
en dacht dat die jongens het ook oké vonden. Pas later heb ik beseft dat ze geen nee kónden
zeggen’ – Minne De Boeck

-

De Standaard, 18 mei 2018: Stop it now!, de hulplijn voor wie zich zorgen maakt over
pedofiele gevoelens of pedoseksueel gedrag, werd in haar eerste jaar 481 keer gecontacteerd
– Minne De Boeck

-

HLN, 18 mei 2018: Hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens heeft succes – Minne De
Boeck

-

VRT NWS, 18 mei 2018: Hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens bestaat 1 jaar: "481
mensen die anders geen luisterend oor gevonden hadden" – Minne De Boeck

-

VRT Journaal, 18 mei 2018: Hulplijn pedofielen – Minne De Boeck

-

VTM Nieuws, 18 mei 2018: Hulplijn pedofielen heeft succes – Minne De Boeck

-

Q Music, 18 mei 2018: Stop it Now! bestaat 1 jaar – Minne De Boeck
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-

Joe FM, 18 mei 2018: Stop it Now! bestaat 1 jaar – Minne De Boeck

-

Zorgwijzer, 19 mei 2018: Preventie bij pedofiele gevoelens kan veel onheil voorkomen –
Minne De Boeck

-

De Standaard Weekblad, 16 juni 2018: Anonieme seksverslaafden: ‘Ze denken dat je ontploft
als je geen seks hebt. Maar ik ontplofte net als ik wel seks had’ – Kris Goethals

-

Het Nieuwsblad, 14 augustus 2018: Vlogster lokt pedofiel in de val – Minne De Boeck

-

De Standaard, 14 augustus 2018: Vlogster lokt pedofiel in de val – Minne De Boeck

-

Radio 2 Antwerpen, 14 augustus 2018: Hoe reageren op pedofilie? – Minne De Boeck

-

De Morgen, 25 augustus 2018: #SheToo: ook vrouwen kunnen zich misdragen – Minne De
Boeck

-

Het Laatste Nieuws, 25 augustus 2018: Zeg niet te gauw, de dader is geen vrouw – Minne De
Boeck

-

Radio 1, 19 september 2018: Exhibitionisme in ‘De wereld van Sofie’ – Wim Huys

-

Het Laatste Nieuws, 21 september 2018: Vrouw staat terecht voor misbruik op eigen dochter
– Minne De Boeck

-

De Morgen, 2 oktober 2018: Hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens lanceert
handleiding ‘start het gesprek’ – Minne De Boeck

-

Metro, 2 oktober 2018: Hulplijn Stop it now! 621 keer gecontacteerd – Minne De Boeck

-

Het Nieuwsblad, 2 oktober 2018: Hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens lanceert
handleiding ‘start het gesprek’ – Minne De Boeck

-

Het Laatste Nieuws, 17 november 2018: Pedofiele ex-leraar vraagt zelf om chemische
castratie: "Het moét stoppen" – Kris Goethals

-

De Standaard, 14 december 2018: Online zelfhulpcursus voor wie kinderporno downloadt –
Minne De Boeck

-

VRT NWS, 14 december 2018: Online psychologische hulp voor wie beelden van
kindermisbruik wil bekijken – Minne De Boeck

-

Het Nieuwsblad, 14 december 2018: Website moet ook huisvaders van kinderporno
weghouden – Minne De Boeck

-

Radio 1, 14 december 2018: Zelfhulpmodule voor downloaders: stoppen is mogelijk – Minne
De Boeck

-

ATV, 14 december 2018: Zelfhulpmodule voor downloaders: stoppen is mogelijk – Minne De
Boeck
18

Figuur 4: De berichtgeving in de media is te raadplegen op de website van het UFC
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2.2. VERSTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Het UFC wil via verschillende kanalen wetenschappelijke informatie verschaffen aan geïnteresseerden,
zoals het beheer van een forensische bibliotheek (2.2.1), het aanbieden van artikels uit
wetenschappelijke tijdschriften (2.2.2) en het organiseren van een Journal Club (2.2.3). Het verspreiden
van een elektronische nieuwsbrief (2.2.4) en het beheer van een overzichtelijke website zijn onmisbare
middelen om al deze informatie over te brengen aan geïnteresseerden en belanghebbenden (2.2.5). Tot
slot gingen in 2018 de eerste activiteiten door voor het UFC handboek voor de praktijkwerker (2.2.6).

2.2.1. Forensische bibliotheek
Het UFC beheert een verzameling wetenschappelijke handboeken met betrekking tot forensische
thema’s. Op 31 december 2018 beschikte de forensische bibliotheek over 760 werken waarvan één
kwart specifiek handelt over de aanpak van daders van seksueel misbruik en de helft algemeen
forensische werken zijn. Het overige kwart van de boeken handelt over ethiek en deontologie in de
(forensische) hulpverlening. We bieden in de bibliotheek tevens wetenschappelijke tijdschriften in het
specifieke vakgebied van de forensische gedragswetenschappen aan (zie 2.2.4 Wetenschappelijke
tijdschriften). Tijdens het jaar 2018 werden 26 nieuwe werken aangekocht. Een overzicht van deze
boeken kan geraadpleegd worden op de website van het UFC en in bijlage 1 van dit jaarverslag. De
forensische bibliotheek kan bezocht worden na afspraak met het secretariaat op het nummer 03/821
34 38 of via mail info@ufc.be.

2.2.2. Wetenschappelijke tijdschriften
In de ‘UFC nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener’ wordt telkens een weblink voorzien naar de
homepage van zeven hoog aangeschreven internationale forensische vaktijdschriften die elk op
regelmatige basis een nieuw issue uitbrengen.
Alle geabonneerden op de nieuwsbrief, en bij uitbreiding alle medewerkers van de gespecialiseerde
voorzieningen, de leerprojecten voor daders van seksueel geweld, de gespecialiseerde psychosociale
teams en de residentiële behandelingseenheden, kunnen een kopie van wetenschappelijke artikels
opvragen uit deze vaktijdschriften.
Volgende tijdschriften zijn elektronisch raadpleegbaar bij het UFC:
 Criminal Justice and Behavior, Sage Publications
 Journal of Interpersonal Violence, Sage Publications
 The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, Routledge
 Journal of Sexual Aggression, Routledge
 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Sage Publications
 Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Kluwer Academic/Plenum Publishers
 Criminal Behaviour and Mental Health, Wiley
Het UFC heeft enkele tientallen literatuuraanvragen ontvangen in 2018. Het aantal specifieke
literatuuraanvragen gaat de voorbije jaren in dalende lijn. De dalende trend is waarschijnlijk te wijten
aan het feit dat er meer en meer wetenschappelijke literatuur kosteloos te raadplegen is op het internet,
zoals via zoekpagina’s Google Scholar en Researchgate. Een andere hypothese betreft de werkdruk van
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medewerkers die een negatieve invloed zou kunnen hebben op de hoeveelheid tijd om mee te blijven
met recente vakliteratuur. Met het handboek voor de praktijkwerker van het UFC willen we hieraan een
antwoord bieden.
Omdat we al een paar jaar een dalende trend zien op het vlak van het opvragen van concrete artikels
uit wetenschappelijke tijdschriften, werd beslist om in elke nieuwsbrief telkens een oplijsting te maken
van een aantal in het oog springende artikels van elk van bovenstaande tijdschriften. Op die manier wil
het UFC ervoor zorgen dat de zoektocht naar relevante literatuur makkelijker wordt. In het jaar 2018
werd vooral het artikel van onze collega onderzoekster, Tineke Dilliën, in de kijker gezet. Het artikel
werd verschillende keren opgevraagd.
Wanneer het UFC een studiedag, intervisie of congres organiseert, ontvangen de deelnemers ook
relevante literatuur via een USB-stick die ze meekrijgen, of via mail na bijvoorbeeld het invullen van een
evaluatieforumlier over de georganiseerde vorming. Op deze manier hoeven geïnteresseerden niet zelf
een aanvraag te doen naar specifieke literatuur. Doordat het UFC inzet op het proactief aanleveren van
relevante wetenschappelijke informatie, is het moeilijk in kaart te brengen hoeveel mensen gebruik
hebben gemaakt van de wetenschappelijke opdracht.
In tegenstelling tot de dalende trend in het opvragen van concrete wetenschappelijke artikels, zien we
wel een blijvende vraag naar wetenschappelijke informatie met betrekking tot algemene thema’s (zie
2.1.1. Consultvragen), zoals adolescente plegers, autisme, incest of parafiele stoornissen, waarbij
gevraagd wordt naar een aantal interessante referenties (zowel van boeken als van tijdschriftartikels)
of naar de stand van zaken op het vlak van één algemener onderwerp.

2.2.3. Journal Club
Het UFC organiseert op regelmatige basis een Journal Club. Eén van de teamleden stelt dan een
wetenschappelijk artikel voor of presenteert een uitgebreide casus. Nadien volgt een discussie over de
bevindingen. Er wordt een samenvatting gemaakt van de presentatie, die nadien wordt verspreid op de
website van het UFC en via de nieuwsbrief. Op deze manier wil het UFC tegemoet komen aan de vraag
naar actuele wetenschappelijke informatie. Omdat er voor de partners in het samenwerkingsakkoord
niet altijd tijd is om wetenschappelijke artikels door te nemen, tracht het UFC op een eenvoudige manier
nieuw wetenschappelijk materiaal beschikbaar te stellen.
In 2018 werden 4 Journal Clubs gehouden. Hierna volgt een korte samenvatting van de presentaties:
1. Sleep disturbances in a clinical forensic psychiatric population
– Véronique Huget, psycholoog in opleiding, VUB Psycholoog-in-opleiding Véronique Huget besprak het belang van aandacht voor slaapproblemen en
slaapstoornissen in een forensische populatie aan de hand van een onderzoek in 2 Nederlandse
forensisch psychiatrische ziekenhuizen (Kamphuis et al., 2013).
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Aangezien slechte slaap nadelige effecten blijkt te hebben op het beloop van diverse psychiatrische
stoornissen en het als risicofactor naar boven komt voor vijandigheid en agressie, wil dit onderzoek de
link tussen slaapproblemen en de forensisch psychiatrische populatie beter in kaart brengen.
Uit onderzoek komt naar voren dat slaapproblemen veelvoorkomend zijn in de psychiatrische populatie,
voornamelijk secundair aan de psychiatrische stoornis. Zo werd gevonden dat 80% van de mensen met
een majeure depressieve stoornis slaapproblemen heeft, evenals 30-80% van de individuen met
schizofrenie en minstens 55% van de individuen die te kampen hebben met middelenmisbruik.
Slaaptekort kent ook enkele associaties zoals emotionele instabiliteit, prikkelbaarheid, vijandigheid en
agressie. Gezien individuen uit de forensische populatie dikwijls al worstelen met deze aspecten, kan
gesteld worden dat slaapproblemen extra nadelig zijn voor hen.
Het onderzoek zelf werd gedaan met 110 participanten uit het forensisch psychiatrisch centrum
Groningen en het forensisch psychiatrisch ziekenhuis Assen. Ze vulden de Sleep Diagnosis List in waaruit
bleek dat 29,1% 1 of 2 slaapstoornissen had, 18,2% chronische insomnie, 10% hypersomnie, 6,4%
rusteloze/periodische beenbewegingen, 5,5% slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en 13,6%
negatieve slaapconditionering. Uit de Pitssburgh Sleep Quality Index kwam naar voren dat 49,1% slechte
slapers waren. Verder bleek dat As 1-stoornissen geen significante voorspeller is voor slechte
slaapkwaliteit, terwijl antisociale trekken/persoonlijkheid op As 2 wel als voorspeller geïdentificeerd
werd net zoals het gebruik van slaapbevorderende medicatie. Zelfgenoemde oorzaken voor
slaapproblemen waren hoofdzakelijk stress/piekeren, traumatische kindertijd, opsluiting in de
gevangenis, fysieke pijn en ADHD. Aangaande slechte slaaphygiëne deed 46,3% overdag dutjes, 72,2%
keek tv het uur voor bedtijd, 37% liet tv, radio of licht aan tijdens het inslapen, 83,3% dronk regelmatig
koffie en 81,5% rookte waarvan 75% rookte net voor het slapengaan. Qua behandeling van
slaapklachten zorgde hypnotica in deze groep niet voor een vermindering van problemen en een groot
deel van de participanten gebruikte medicatie die hun slaap verstoorden.
Algemeen blijkt dat ongeveer 30% van inidividuen in de forensische psychiatrische populatie een
slaapstoornis had, met insomnie als de meest frequente stoornis (20%) en dat antisociale
trekken/persoonlijkheid een belangrijke voorspeller is hiervoor.
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In de praktijk moet vooral worden meegenomen dat slaapeducatie van zeer groot belang is, dat er op
moet opgelet worden dat patiënten een goede slaaphygiëne hanteren en dat een cognitiefgedragstherapeutische aanpak meer invloed heeft dan puur slaapmedicatie. Ook belangrijk om mee te
nemen is dat er enkel gehospitaliseerde patiënten werden onderzocht. Het zou kunnen dat er in de
ambulante setting nog meer sprake is van slaapproblemen gezien deze patiënten minder structuur
hebben en meer aan middelengebruik kunnen doen.
Opmerkingen
Er werd in deze studie weinig vergeleken met cijfers uit de algemene populatie. Zo zou insomnia volgens
de auteurs voorkomen bij 4% van de algemene populatie gebaseerd op DSM-4 diagnoses en in de studie
bij 30% gebaseerd op SLD-scores. Doch fluctueren de cijfers van insomnia in de algemene populatie
sterk naargelang de gehanteerde definitie.
Het zou kunnen dat bepaalde cijfers hoger liggen gezien slaapstoornissen dikwijls ongediagnosticeerd
blijven en het enkel om zelfrapportage of reeds gediagnosticeerde stoornissen ging in het onderzoek.
Er werden ook geen objectieve metingen gedaan. Dit toont nogmaals hoe belangrijk het is om alert te
blijven op patiënten hun slaappatroon.
Het is opvallend dat uit het onderzoek naar voor komt dat stoornissen op As 1 niet als voorspeller
werken voor slaapproblemen, gezien bijvoorbeeld middelenstoornissen, depressie, schizofrenie en
andere psychotische stoornissen en angststoornissen in literatuur en praktijk vaak geassocieerd zijn met
slechte slaap.
Er waren zes participanten die aangaven in het interview dat hun slaapproblemen gestart waren bij hun
eerste opsluiting in de gevangenis. Het leek ons een interessante insteek om dit verder te onderzoeken,
gezien patiënten in de praktijk dit ook dikwijls aangeven.
Referentie:
Kamphuis, J., Karsten, J., Weerd, A. D., & Lancel, M. (2013). Sleep disturbances in a clinical forensic
psychiatric population. Sleep Medicine, 14(11), 1164-1169. doi:10.1016/j.sleep.2013.03.008

2. Recidiveonderzoek bij seksueel delinquenten in België: een verkennende studie met het oog op
de effectiviteit van de behandeling
- Sien Steenhout, criminoloog in opleiding, UGent Recidivecijfers worden regelmatig gehanteerd als uitkomstcriterium voor de effectiviteitsmeting van de
behandeling van seksueel delinquenten. Onderzoek naar recidive kan dus (onder andere) voor
behandelcentra waardevol zijn met het oog op de evaluatie en vooruitgang van de behandeling (Robert,
Mine & Maes, 2015). Hierna wordt – aan de hand van een literatuurstudie – getracht een beeld te
schetsen van de actuele situatie met betrekking tot het Belgisch recidiveonderzoek bij seksuele
delinquenten en van de mogelijkheden en valkuilen die gepaard gaan met het uitvoeren van dit soort
onderzoek. Dit met als doelstelling een kleine opstap te kunnen vormen voor een concreter
onderzoeksplan.
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Recidiveonderzoek in België is opvallend beperkt en staat nog volop in zijn kinderschoenen. Er zijn
weinig nationale recidivecijfers voorhanden én als die er al zijn, zijn ze meestal niet toegespitst op
plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en kunnen moeilijk gekoppeld worden aan
behandeleffecten. Er is echter een kleine kentering aan de gang (Robert, Pauwels, Van der Laenen, Maes
& Vermeulen, 2015). Na enkele kleinschalige nationale publicaties volgde in 2015 de publicatie van een
eerste nationale recidiveonderzoek (Robert et al., 2015). Dit onderzoek werd uitgevoerd op basis van
gegevens uit de databank van het Centraal Strafregister en focust op de recidive van alle personen die
in 1995 het voorwerp uitmaakten van een definitieve rechterlijke uitspraak in het Centraal Strafregister.
Recidive werd gedefinieerd als een nieuwe rechterlijke uitspraak en dit over een follow-up periode van
18 jaar. Bovendien is er een onderzoeksproject lopende dat specifiek de recidive van seksuele
delinquenten centraal stelt. Het onderzoek draagt volgende titel: ‘Seksuele delinquenten actief in en
stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance’ (Maes, Telle & Pham, 2018).
Ondanks vele effectstudies die besluiten tot een positief effect van cognitieve gedragstherapie bij
zedendelinquenten blijft men de kwaliteit van deze studies in vraag stellen. Als punt van kritiek baseert
men zich op de methodologische zwaktes en gebreken van studies naar behandelingseffectiviteit en
recidive. Daar enigszins mee samenhangend verwijst men naar de beperkte vergelijkbaarheid van al die
studies.
Om aan recidive-onderzoek te kunnen beginnen, moeten eerst en vooral de referentiebeslissing (als
vertrekpunt van het onderzoek) en de criteria voor recidive worden afgebakend. Deze zijn afhankelijk
van de beschikbare gegevens en databanken. Er wordt dus doorgaans gebruik gemaakt van gegevens
uit de politionele en justitiële databanken en criteria zoals (her)veroordelings-, (her)aanhoudings- en
(her)opsluitingscijfers. Dit leidt echter tot een onderschatting van de werkelijke ‘base rate’ van recidive.
Voor vele officiële registraties blijft een groot deel van de criminaliteit onbekend. Ook zijn vele
databanken niet volledig omdat deze onderhevig zijn aan de invloed van processen van criminalisering,
selectiviteit, doorverwijzing en besluitvorming op meerdere niveaus. Daarnaast kan er niet met
zekerheid gezegd worden dat de registraties altijd gedaan worden (Craig, Browne & Stringer, 2003).
Ten tweede moet er een bepaalde periode afgebakend worden waarin herval kan worden vastgesteld.
Ondanks het gegeven dat er na verloop van enkele jaren een de-escalatie van criminele activiteiten zou
plaatsvinden, wordt een te korte follow-up periode vaak aangehaald als valkuil voor recidiveonderzoek.
Een te korte opvolgingsperiode zou dan weer kunnen bijdragen aan de onderschatting van de werkelijke
omvang van recidivecijfers (Craig et al., 2003). Als laatste maakt onderzoek naar recidive idealiter ook
gebruik van een experimentele groep die vergelijkbaar is met de controlegroep. Dit is een
criminologische context niet voor de hand liggend en ook ethisch is dit moeilijk te realiseren (Jeandarme
et al., 2015).
Er zijn echter ook kansen voor recidiveonderzoek bij seksueel delinquenten. Recidive-onderzoek
toespitsen op de groep seksuele daders biedt mogelijkheden om veel meer relevante, gedetailleerde
gegevens te verzamelen dan wanneer recidive-onderzoek een zeer algemeen opzet volgt en
bijvoorbeeld meerdere ruime dadergroepen includeert. Maar de samenstelling van zedendelinquenten
heeft ook zijn nadeel. Die bestaat namelijk uit een heterogene groep van individuen en subgroepen,
waarbij het type delict dat gepleegd wordt, het type slachtoffer, en ook de recidive opvallend
verschillend zijn en waarbij veralgemenende uitspraken dus voorzichtig moeten gebeuren (Craig et al.,
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2003). Er gaan daarnaast ook stemmen op om aan de hand van zelfrapportage het ‘dark number’ tegen
te gaan, waarbij onbekende criminaliteitsgegevens (zoals politiecontact zonder verdere gevolgen)
hierdoor toch kunnen worden onthuld en zo een accuratere benadering van de recidiveprevalentie
weergeven (Caldwell, 2010). Ook wordt geopperd om ‘institutionele incidenten’ of ‘incidenten
gerapporteerd in een therapeutische context’ hierbij in te schakelen en andere niet officiële gegevens
als criteria van recidive mee te tellen. Zo zijn er al enkele onderzoeken die hiervan gebruik hebben
gemaakt en waarbij de recidiveprevalentie op aanzienlijke wijze steeg (Jeandarme et al., 2015).
Referenties:
Caldwell, F. (2010). Study Characteristics and Recidivism Base Rates in Juvenile Sex Offender Recidivism.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54 (2), 197-212.
Craig, A., Browne, K.D., & Stringer, I. (2003). Treatment and sexual offence recidivism. Trauma, Violence
& Abuse, 4 (1), 70-89.
Jeandarme et al. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’. Herval in delictgedrag na
behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36 (3), 227- 247.
Maes, E., Telle, E., & Pham, T. (2018). Sex offender recidivism in Belgium: a state of affairs. Belspo.
Robert, L., Mine, B., & Maes, E. (2015). Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers
over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister. Panopticon, 36 (3), 173-198.
Robert, L., Pauwels, L., Vander Laenen, F., Maes, E., & Vermeulen, G. (2015). Meer en beter: onderzoek
naar recidive in België. Panopticon, 36 (3), 151-157

3. ‘Hebben seksuele daders hogere testosteronspiegels?’ Referaat Simon Vanmarcke & Kris
Goethals
- Simon Vanmarcke, ASO psychiatrie –
De farmacologische behandeling van seksuele daders met anti-androgenen en GnRH-agonisten is
gericht op een daling van de testosteronspiegels (Thibaut e.a., 2010). Men gaat ervan uit dat hierdoor
dat de seksuele drang onderdrukt zal worden en het risico op recidieven zal verminderen. De recente
meta-analyse van Wong & Gravel (2018) onderzocht de relatie tussen testosteron en seksuele agressie
ten opzichte van controles. Testosteron speelt een belangrijke, maar complexe rol in de mannelijke
seksualiteit. Via de androgeenreceptoren oefent het een effect uit op autonome processen, cognitieve
aspecten, emotionele componenten en motivationele componenten (Jordan e.a., 2011). Testosteron
speelt ook een rol bij agressie. Bij dieren is er een heldere causale relatie betreft, maar bij mensen is
deze relatie complexer.. De reden van het onderzoek is mede te onderzoeken of er genoeg
wetenschappelijke evidentie bestaat dat de behandeling met chemische castratie tot een afname leidt
van seksuele geweldsdelicten.
Wong & Gravel zochten alle studies op die basale testosteronspiegels vergeleken tussen volwassen
seksuele daders en controlegroepen. Twintig databases werden onderzocht. Hierin werden 451 studies
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gevonden waarvan 23 die potentieel relevant waren. Zeven hiervan werden geselecteerd voor analyse
en droegen bij aan elf effect sizes. Deze effect sizes werden samengevoegd en geanalyseerd met behulp
van mixed models. Er werden geen indicaties gevonden dat seksuele daders als een geheel in hun basale
testosteronspiegels verschillen ten opzichte van controles. Subgroep analyses suggereerden dat er
verschillen in testosteronspiegels bestaan bij verkrachters en kindermisbruikers met respectievelijk
hogere en lagere testosteron spiegels.
Volgens de auteurs werd de studie gelimiteerd door het kleine aantal studies en werden de
methodologische en/of conceptuele zwaktes uit de primaire studies meegenomen. Ook bestond er een
grote verscheidenheid tussen de controlegroepen die in de verschillende studies gebruikt werden.
Tenslotte vermelden we dat het enkel veroordeelde seksuele daders waren die vrijwillig deelnamen
aan het onderzoek.
Zelf merken we op dat er niet gekeken werd naar de aard van het delict dat de seksuele daders
pleegden. Zo werd er geen onderscheid gemaakt tussen intra- en extrafamiliale delicten of volwassenen
of kinderen als slachtoffers.
De auteurs concluderen uit deze studie dat er niet aangetoond kan worden dat veroordeelde seksuele
daders in hun basale testosteronspiegels verschillen van niet seksuele daders. Subgroepanalyses
suggereren wel dat er verschillen kunnen bestaan tussen verschillende types van seksuele daders.
Gezien de kwaliteit van het onderzoek zou het echter wel prematuur zijn te suggereren dat er geen
relatie bestaat tussen testosteron en seksuele agressie.
Volgens ons impliceert deze studie dat seksuele daders niet uitsluitend worden gedreven door een
biologisch mechanisme. Situationele factoren en antisociale kenmerken kunnen even belangrijk zijn.
Enkel biologische factoren in rekening brengen lijkt een reductie van de complexe kliniek Dit laatste
heeft belangrijke implicaties voor de klinische praktijk en de behandeling.. Ondanks het feit dat de
seksuele interesse en activiteit meestal daalt bij afgenomen testosteron concentraties, garandeert dit
niet het totale verlies van seksuele functies en zijn erecties nog steeds mogelijk. Een garantie op het
voorkomen van recidieven biedt een biologische behandeling dus niet en andere behandelvormen zoals
een psychotherapeutische benadering zijn waardevol.
Omgekeerd is er bij hyperseksualiteit meestal een normale testosteronspiegel en lijkt hyperseksualiteit
niet causaal gerelateerd aan hoge spiegels. Bij het ontstaan van hyperseksualiteit lijken dus nog andere
factoren bij te dragen.
Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de mogelijkheid dat andere hormonen die
gerelateerd aan de productie van testosteron zoals het luteïniserend hormoon en prolactine, seksuele
delicten beter zouden kunnen verklaren.
Tenslotte zou er ook kunnen worden onderzocht of verschillende type daders verschillen in
testosteronspiegels. Tot op heden is er geen biologische marker voor handen om verschillende type
daders te onderscheiden.
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Referenties:
Jordan, K., Fromberger, P., Stolpmann, G., & Müller, J.L. (2011). The role of testosterone in sexuality and
paraphilia – a neurobiological approach. Part I: Testosterone and sexuality. Journal of Sexual Medicine,
8, 2993-3007.
Thibaut, F., De La Barra, F., Gordon, H., Cosyns, P., Bradford, J.M., & the WFSBP Task Force on Sexual
Disorders (2010). The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the
biological treatment of paraphilias. World Journal of Biological Psychiatry, 11(4), 604-655.
Wong, J.S., & Gravel, J. (2018). Do sex offenders have higher levels of testosterone? Results from a metaanalysis. Sexual Abuse, 30, 147-168.
4. The I Decoding Pedophilia: Increased Anterior Insula Response to Infant Animal Pictures
– Arthur Dauwe ASO psychiatrie Het besproken artikel, "Decoding Pedophilia: Increased Anterior Insula Response to Infant Animal
Pictures", beschrijft een multicenter onderzoek van een Duitse onderzoeksgroep onder leiding van Jorge
Ponseti.
Het doel was meer inzicht te krijgen in de etiologie van pedofilie. Hierbij werd uitgegaan van het gegeven
dat personen met pedofilie niet alleen een verhoogde hersenactiviteit vertonen bij het zien van naakte
kinderen, maar eveneens bij het zien van gezichten van kinderen. De hypothese die men wilde toetsen
was dat bij personen met pedofilie, naast een overactief seksueel responssysteem, ook een overactief
nurturing systeem een rol zou spelen.
Daarom werd fMRI-beeldvorming verricht bij zowel personen met als zonder pedofilie, om te kijken
naar hun hersenactiviteit bij blootstelling aan afbeeldingen van zowel jonge als volwassen dieren. De
keuze voor dieren diende om nurturing en seksuele stimuli te ontwarren. Naast dit
beeldvormingsonderzoek, dat in drie verschillende centra werd uitgevoerd en 150 participanten kende
(115 geïncludeerd na matching, waaronder 60 met pedofilie), werd eveneens een kleinschaliger
pilootexperiment uitgevoerd waarbij 17 pedofiele en 17 niet-pedofiele testpersonen op een 7puntsschaal dienden aan te geven hoe prikkelend ze afbeeldingen van respectievelijke jonge en
volwassen dieren vonden. Bij dit pilootexperiment werden geen significante verschillen tussen pedofiele
en niet-pedofiele testpersonen gezien, wat seksuele prikkeling, aspecifieke prikkeling of valentie
(aangenaamheid) betreft.
Bij het beeldvormend onderzoek werden wel significante verschillen gezien. Zo bleken pedofiele
testpersonen, meer dan niet-pedofiele testpersonen, een toename van hersenactiviteit te vertonen bij
het zien van jonge dieren in vergelijking met volwassen dieren. Zo werd er verhoogde activiteit van de
insula anterior (vooral links) geobserveerd, een regio die onder andere instaat voor nurturing processen.
In geen enkele hersenregio werd toegenomen activiteit gezien bij niet-pedofiele testpersonen ten
opzichte van pedofiele testpersonen bij afbeeldingen jonge dieren en er was bij pedofiele testpersonen
in geen enkele hersenregio een toename van activiteit bij blootstelling aan afbeeldingen van volwassen
dieren ten opzichte van jonge dieren.
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De onderzoekers hebben een aantal hypothesen om deze resultaten te verklaren. Een model dat naar
voor geschoven wordt is dat van de onvolledige functionele scheiding tussen nurturing en seksualiteit
bij pedofiele personen. Nurturing bij mannelijke zoogdieren is immers evolutionair een relatief nieuw
gegeven en nurturing stimuli worden verwerkt in regio's (oa de insula anterior) die hier niet exclusief
mee geassocieerd zijn. Deze regio's staan immers ook in voor "mating" oftewel seksualiteit. Daardoor is
het mogelijk dat er bij mannen een verhoogde kwetsbaarheid bestaat voor een vervaging van deze
scheiding tussen nurturing en mating. Mogelijks verhoogt dit risico nog bij bepaalde neurologische
afwijkingen.
De onderzoekers erkennen echter dat dit model verre van onomstotelijk bewezen is op basis van deze
ene studie. Het is bovendien slechts een veronderstelling dat een toename van activiteit in regio's die
voor verschillende functies instaan ook betekent dat deze functies daadwerkelijk allemaal tegelijkertijd
geactiveerd worden. Bovendien is de gedachtegang in deze studie een voorbeeld van "reverse
inference": de aanname dat een verhoogde activiteit in bepaalde hersenregio's, zoals vast te stellen op
fMRI-beelden, ons iets concreet kan vertellen over interne mentale processen. Dit blijft een
controversieel gegeven in het veld van het neurofysiologisch onderzoek. Desalniettemin zijn de
significante verschillen die men in dit onderzoek observeert opvallend en biedt dit artikel dan ook stof
tot nadenken over de onderliggende processen van pedofiele stoornis.
Referentie:
Ponseti, J. et al. (2018). Decoding Pedophilia: Increased Anterior Insula Response to Infant Animal
Pictures. Frontiers in Human Neuroscience, 11:645. doi: 10.3389/fnhum.2017.00645

2.2.4. Nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener

De elektronische nieuwsbrief van het UFC wordt elk seizoen bezorgd aan de medewerkers van de
gespecialiseerde voorzieningen, gespecialiseerde psychosociale teams, justitiehuizen, leerprojecten
voor daders van seksueel misbruik, residentiële behandelingseenheden voor daders en andere
geïnteresseerden. Naast een agenda met het vormings- en opleidingsaanbod, recente ontwikkelingen
in het werkveld en wetenschappelijke literatuur komen actuele thema’s aan bod. Per seizoen verschijnt
er een algemene UFC nieuwsbrief. Op meer willekeurige momenten, bijvoorbeeld naar aanleiding van
een nieuw project of vormingsmoment, wordt doorheen het jaar ook een kortere nieuwsbrief
gepubliceerd in de vorm van een ‘newsflash’.
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Gekoppeld aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe website in 2014, werd ervoor gekozen om ook
de nieuwsbrief te updaten. Er wordt sinds eind 2014 gewerkt met een geautomatiseerd mailingsysteem,
waardoor de ontvanger zich makkelijker kan in- of uitschrijven en het beheer van het adressenbestand
vlotter verloopt. Ook de nieuwe lay-out zorgt ervoor dat alles wat moderner oogt, met de mogelijkheid
om door te klikken naar relevante artikelen op de UFC website. In 2018 werden in totaal 11
nieuwsbrieven bezorgd aan 787 e-mailadressen. Dit betrof 4 grotere nieuwsbrieven, per seizoen, 2
nieuwsbrieven gewijd aan de GDPR-wetgeving en 5 nieuwsbrieven betreffende studiedagen van het
UFC. De laatste nieuwsbrief werd verzonden naar 289 adressen. Het grote verschil tussen het aantal
ontvangers is te wijten aan de maatregelen die genomen zijn ten gevolge van de GDPR-wetgeving: alle
abonnees moesten via elektronische weg zich opnieuw inschrijven voor de nieuwsbrief. De abonnees
die dit (nog) niet deden, werden automatisch uit de lijst verwijderd. De nieuwsbrieven zijn tevens te
raadplegen via de website van het UFC.

2.2.5. Website – www.ufc.be
Het UFC tracht via de website actuele informatie te verspreiden over het team, de werking van het UFC
(zowel van het steun- als van het behandelcentrum) en vorming en opleidingen (aankondigingen en
verslaggeving). De website bevat ook een overzicht van de forensische bibliotheek en nieuwsberichten.
Op deze manier krijgt het netwerk een duidelijk zicht op de lopende projecten en de actuele thema’s
binnen de werking. Via de website kan ook het Twitteraccount van het UFC (@ufc_be) worden gevold
en kan er worden ingeschreven op de digitale nieuwsbrief.

Figuur 5: Homepage van de UFC website
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Figuur 6: Overzicht van de FAQ’s op www.ufc.be

Figuur 7: Overzicht van de pagina ‘vormingsmomenten’ op www.ufc.be
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Sinds juni 2017 houdt het UFC statistieken bij van het aantal bezoeken aan de UFC website. In de periode
van juni 2017 tot eind december 2017 werd de website van het UFC 2340 keer bezocht. In het jaar 2018
werd de website van het UFC 6057 keer bezocht. In 86% van de gevallen betrof dit nieuwe bezoekers,
14% waren terugkerende bezoekers. Er werden gemiddeld 2,14 pagina’s bezocht per bezoek. Figuur 8
geeft een overzicht van de bezoeken in het jaar 2018.

Figuur 8: Overzicht bezoeken website - www.ufc.be

2.2.6. De behandeling van daders van seksueel misbruik: een praktijkboek
Het UFC lanceerde in 2016 concrete plannen om in samenwerking met uitgeverij Van Gompel & Svacina
een boek te publiceren over de behandeling van daders van seksueel misbruik. Het handboek doelt op
praktijkwerkers en kan gezien worden als een update van het eerder gepubliceerde ‘Behandeling van
seksuele delinquenten in België’, uitgegeven door Garant in 2000, onder redactie van professor C. Dillen
en professor P. Cosyns.
Het handboek staat onder redactie van professor Kris Goethals en mevrouw Tineke Dilliën, beiden
verbonden aan het Universitair Forensisch Centrum (UFC) en de Universiteit Antwerpen (UA), mevrouw
Minne De Boeck, mevrouw Annelies Nuyts en de heer Wim Huys, verbonden aan het Universitair
Forensisch Centrum (UFC) en het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). In 2018 vonden er 7
samenkomsten plaats van de redactie: 10/01, 21/02, 4/04, 16/05, 2/07, 13/08, 14/11/2018. Er vonden
ook enkele overlegmomenten met de uitgeverij plaats: 22/05, 2/07/2018.
De redactie stelde een inhoudsopgave op en heeft in 2017 experts op de verschillende deeldomeinen
uit Nederland en België gezocht, met het oog op de verwezenlijking van een toonaangevende publicatie.
De geselecteerde auteurs uit Vlaanderen en Nederland werden in de loop van 2017 benaderd. In de
loop van het jaar 2018 heeft de redactie de verschillende hoofdstukken verschillende keren
doorgenomen en gereviseerd. Ondertussen zijn de meeste hoofdstukken afgerond, enkele
hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling. Het UFC tracht het manuscript af te leveren aan de uitgeverij
voor de zomer van 2019, zodanig in de zomer van 2019 het kan worden nagelezen door externe
reviewers. Het UFC hoopt zo het GPRC-label te verkrijgen voor het boek en deze in het najaar van 2019
te publiceren.
Het boek zal 18 hoofdstukken omvatten; verdeeld over 6 brede thema’s. Hierna volgt een overzicht
van de verschillende hoofdstukken.
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2.3. UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
2.3.1. Publicaties in 2018
Beekman, A.T.F., Van Amelsvoort, T., Van, H.L., & Goethals, K. (2018). Personalised medicine: een
wekend perspectief voor de psychiatrie? Tijdschrift voor Psychiatrie, 60(3), 142-144.
Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I.A. (2018). Reinforcement learning in child molesters.
Criminal Behavior and Mental Health, 1-12.

32

Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I.A. (manuscript under review). Impairment of both reward
and punishment learning in males who have sexually offended against a child.
Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I.A. (manuscript under review). The neuropsychology of
child sex offending: a systematic review.
Dillien, T., Brazil, I.A., Sabbe, B., & Goethals, K. (manuscript in preparation). Reward and punishment
sensitivity in child molesters.
Goethals, K. (2018). Forensic Psychiatry and Psychology in Europe: A Cross-Border Study Guide.
Springer.
Goethals, K. (2018). Recommendations to the Practice of National Teaching, Training and Research. In
K. Goethals (Ed.), Forensic Psychiatry and Psychology in Europe: A Cross-Border Study Guide (pp. 333341). Springer.
Goethals, K. (2018). Boekrecensie 'Long-term psychodynamic psychotherapy. A basic text. (3rd edition)
van Glen Gabbard. Tijdschrift voor Psychiatrie, 60(5), 354-355.
Goethals, K. (2018). Forensic Psychiatry. In M.H.M. Hermans, T.C. Hoon, & E. Pi (Eds.), Education about
mental health and illness (pp. 1-13). Springer.
Goethals, K., & Van Zessen, GJ. (2018). Hyperseksualiteit. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie,
derde, herziene druk (pp. 479-492). Bohn Stafleu Van Loghum.
Plomp, E., & Goethals, K. (2018). Psychiatry and the Law. In M.W. Hengeveld, A.J.L.M. van Balkom, C.
van Heeringen, & B.G.C. Sabbe (Eds.), Textbook of Psychiatry. A concise guide to psychiatry in The
Netherlands (pp.375-383). De Tijdstroom, Utrecht.
Schuerwegen, A., Huys, W., Coppens, V., De Neef, N., Henckens, J., Goethals, K., & Morrens, M.
(manuscript submitted). The Psychology of Kink: A cross sectional survey study investigating the
driving roles of sensation seeking and coping style in BDSM-related interests. Archives of Sexual
Behavior.
Thomson, L., Goethals, K., Nitschke, J., & Nedopil, N. (2018). Multi-agency Working. In K. Goethals
(Ed.), Forensic Psychiatry and Psychology in Europe: A Cross-Border Study Guide (pp.143-153).
Springer.
Uzieblo, K., Merckx, l., Vertommen, T., De Boeck, M., & Huys, W. (2018). A Matter of Shared
Responsibility: How Practitioners, Policy Makers, and Media shape Sex Offender Risk Assessment in
Belgium. Sexual Offender Treatment, 13.
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2.3.2. Bijdragen aan vormingsmomenten en congressen in 2018
Datum

Omschrijving

Organisatie, Plaats

11/01

Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, Vlaams
Parlement

Brussel

MDB

22/02

Dag van het Slachtoffer, Stop it Now!

Brussel

MDB

13/03

Interuniversitaire Opleiding Forensische Psychiatrie

Stadscampus,
Antwerpen

KG

27/03

Debat 20 jaar Child Focus

Chateau du Lac
Genval

MDB

15/05

PsycEvent Thomas More, presentatie Stop it Now!

Antwerpen

MDB

25/05

Vorming Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Stop it
Now!

Brussel

MDB

12/05

What to do and where to go: unmet needs of sexual
offender treatment and prevention

Albufeira, Portugal

KG

Conference Paper (PDF Available) · May 2018 with 16
Reads; Conference of the European Federation of
Sexology
29/05

Interuniversitaire Opleiding Forensische Psychiatrie

UAntwerpen,
Antwerpen

KG

12/06

IAFMHS, Routine Outcome Monitoring in Forensic
Psychiatry

Hilton Hotel,
Antwerpen

AS

12/06

IAFMHS, Reinforcement learning in child molesters

Hilton Hotel,
Antwerpen

TD

15/06

IAFMHS, Workshop diagnosis, risk assessment and
treatment of paraphilias/paraphilic disorders and
hypersexual disorder

Hilton Hotel,
Antwerpen

KG

15/06

IAFMHS, posterpresentatie Stop it Now! Flandesr (BE)
and the Netherlands: the prevention of child sexual
abuse and support of people with pedophlic feelings

Hilton Hotel,
Antwerpen

MDB

16/06

IAFMHS, Stop it Now! Flandesr (BE) and the Netherlands:
the prevention of child sexual abuse and support of
people with pedophlic feelings

Hilton Hotel,
Antwerpen

MDB
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29/08

IATSO congress, posterpresentatie: Stop it Now!
Flandesr (BE) and the Netherlands: the prevention of
child sexual abuse and support of people with pedophlic
feelings

Vilnius, Lithouwen

MDB

0509/08

Gender-specific treatment: an introduction

Seeon, Duitsland

KG

0509/08

Gender issues and substance abuse in forensic
psychiatry

Seeon, Duitsland

KG

Summer Seminar on Forensic Psychiatry in Europe for
consultants and experienced trainees

Summer Seminar on Forensic Psychiatry in Europe for
consultants and experienced trainees
30/08

IATSO congress, posterpresentatie: Stop it Now!
Flandesr (BE) and the Netherlands: the prevention of
child sexual abuse and support of people with pedophlic
feelings

Vilnius, Lithouwen

MDB

30/08

IATSO congress, Let’s talk about (deviant) sexual
interests: How Stop it Now! Flaners supports peole with
pedophilic feelings and their inner circle.

Vilnius, Lithouwen

MDB

30/08

IATSO congress, Acquisition learning in child molesters

Vilnius, Lithouwen

TD

30/08

IATSO congress, Reinforcement learning in child
molesters, posterpresentatie

Vilnius, Lithouwen

TD

2022/09

Ghent Group Meeting, The Dutroux case - The impact of
Dutroux on politics, police, and other agencies.

Vaasa, Finland

KG

18/09

CEPOL congress, Prevention of child sexual abuse & Stop
it Now!

Brugge

MDB

18/09

CEPOL congress, Treatment of sexual offenders

Brugge

TD

19/09

GGZ congres: Stop it Now! Vlaanderen (BE) en
Nederland: De preventie van seksueel kindermisbruik en
de ondersteuning van mensen met pedofiele gevoelens

Campus Drie Eiken,
Antwerpen

MDB

2/10

Vorming politie, daders seksueel misbruik en Stop it
Now!

Politieschool Asse

MDB

9/10

Basisopleiding daders van seksueel misbruik, PSD

Brussel

AN, WH
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18/10

ATSA congress: Preventing child sexual abuse: an
evaluation of Stop it Now! Flanders & the Netherlands

Vancouver, Canada

MDB

19/10

Geneeskunde UAntwerpen, Arts en Maatschappij:
forensische psychiatrie

Antwerpen

KG

25/09

Les VAGGA

Antwerpen

KG

25/10

Vorming politie, daders seksueel misbruik

PLOT Genk

AN

6/11

Basisopleiding daders van seksueel misbruik, PSD

Brussel

AN, WH

9/11

Opleiding daders van seksueel misbruik,
samenwerkingsakkoord en sociale kaart, Tandem vzw

Edegem

AN, WH,
MDB

12/11

Basisopleiding daders van seksueel misbruik, PSD

Brussel

KG

14/11

Geneeskunde UAntwerpen, Inleiding forensische
psychiatrie

Antwerpen

KG

14/11

Geneeskunde UAntwerpen, Dwangopname,
onbekwaamheid en internering

Antwerpen

KG

20/11

Basisopleiding daders van seksueel misbruik, PSD

Brussel

AN, AS

5/12

Gastcollege Thomas More

Antwerpen

MDB

14/12

Forensic psychiatry in Belgium at the beginning of the
21th century.

Zagreb, Kroatië

KG

20/12

Geneeskunde UAntwerpen, Arts en Maatschappij:
inschatting gevaarlijk gedrag bij psychiatrische patiënten

Antwerpen

KG

20/12

Geneeskunde UAntwerpen, Arts en Maatschappij:
Professioneel seksueel wangedrag (PSW)

Antwerpen

KG

2.3.3. Wetenschappelijke en klinische stages en masterproeven
In 2018 mocht het UFC opnieuw 3 gemotiveerde studenten ontvangen voor het uitvoeren een
(klinische) stage: Veronique Huget (Master Klinische Psychologie aan Vrije Universiteit Brussel), Sien
Steenhoudt (Bachelor Criminologische Wetenschappen aan de UGent) en Jessica Van Hal (Master
Forensic Psychology aan de Universiteit Maastricht). Veronique (gestart in augustus 2017, 6 maanden
stage) verwerkte aanmeldingen en woonde intakegesprekken bij. Daarnaast voerde ze
psychodiagnostiek uit, woonde ze psychologische en psychiatrische consultaties bij en bereidde ze
patiëntbesprekingen voor. De overige taken van de therapeuten van het UFC werden van dichtbij mee
gevolgd. Daarnaast nam ze ook deel aan enkele studiedagen die het UFC-team volgde en/of
organiseerde. Sien (gestart in februari 2018, 3 maanden stage) werd als criminologe in opleiding
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betrokken in het CIFAS onderzoek en de beleids- en ondersteunende opdrachten van het UFC. Jessica
(gestart in september 2017, 10 maanden stage) volbracht voornamelijk een onderzoeksstage in het UFC.
Afgelopen jaar werkten ook enkele studenten aan hun masterproef met gegevens die verzameld werden
bij het UFC. Het gaat om studenten geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en een studente
Forensische Psychologie aan de Universiteit Maastricht.
Tabel 3: Lopende masterproeven

Thema Masterproef Geneeskunde

Aantal studenten

Werkbegeleider

Neurocognitive effects of androgen deprivation
therapy in sexual offenders: a pilot study

2 studenten

TD

Comorbidity in child abusers with and without a
paraphilic disorder

2 studenten

TD , MDB, KG

Is er sprake van een afwijking in de bloedspiegels van
testosteron, LH, FSH en prolactine bij
zedendelinquenten die hands-on feiten plegen ten
aanzien van kinderen?

2 studenten

TD en KG

Thema Masterproef Forensische Psychologie

Aantal studenten

Werkbegeleider

Reinforcement sensitivity in sexual offenders, violent
offenders and non-offenders.

1

KG, TD

2.3.4. Wetenschappelijk onderzoek
1. Het neuropsychologisch functioneren
Doctoraatsonderzoek Tineke Dilliën

van

daders

van

seksueel

kindermisbruik-

Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013)
startte eind 2014 met een doctoraat onder promotorschap van Prof. dr. Kris Goethals en Prof. dr.
Bernard Sabbe. Ze werkt hiervoor nauw samen met dr. Inti Brazil.
Het neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel kindermisbruik
Doctoraal onderzoeker: Tineke Dilliën1,2
Promotoren: Prof.dr. K. Goethals1,2, Prof.dr. B. Sabbe2
Werkbegeleider: Inti Brazil2,3
1

Universitair Forensisch Centrum, Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 2 Collaborative Antwerp
Psychiatric Research Institute (CAPRI), Universiteit Antwerpen; 3 Radboud Universiteit, Nijmegen
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Doctoraatsproject
Hoewel neuropsychologische factoren beschreven worden in verklaringsmodellen voor seksueel
delictgedrag (Ward & Beech, 2006), gebeurde er tot hiertoe relatief weinig onderzoek naar het
neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel kindermisbruik. Met dit doctoraatsproject
willen we hierin verandering brengen en onze kennis van de neuropsychologische mechanismen die
onderliggend zijn aan seksueel delictgedrag ten aanzien van kinderen vergroten. Op deze manier hopen
we een beter zicht te krijgen op de etiologie en het continueren van seksueel delictgedrag, hetgeen de
behandeling van daders van seksueel kindermisbruik ten goede kan komen.
In een eerste onderzoekslijn focusten we op een neuropsychologisch proces dat een invloed heeft op
de mogelijkheid tot gedragscontrole, met name het bekrachtigingsleren.
Onderzoekslijn ‘Bekrachtigingsleren bij daders van seksueel kindermisbruik’
Een gebrekkige gedragscontrole wordt, zowel in etiologische theorieën als in de literatuur naar de
risicofactoren van seksuele recidive, naar voren geschoven als een belangrijke factor ter verklaring van
seksueel delictgedrag ten aanzien van kinderen (bv., Hanson & Morton-Bourgon, 2005; Seto, 2017;
Ward, Hudson, & Keenan, 1998). In het Motivation-Facilitation model van Seto (2017) wordt een
gebrekkige gedragscontrole in verband gebracht met toestandsfactoren (bv. onder invloed zijn), maar
ook met neuropsychologische dysfuncties die blijvende moeilijkheden veroorzaken in het controleren
en het reguleren van het eigen gedrag. Hierbij verwijst Seto (2017) naar studies die executieve
dysfuncties beschrijven bij daders van seksueel kindermisbruik (bv., Joyal, Beaulieu-Plante, & de
Chantérac, 2014). Executieve functies zijn de hogere controlefuncties van de hersenen, die mensen in
staat stellen om doelgericht te handelen en hun gedrag te controleren. Ze omvatten een aantal basis
cognitieve processen, waaronder het vermogen om een onaangepaste /ongewenste respons te
onderdrukken (inhibitoire controle of respons inhibitie), het vermogen om het gedrag aan te passen aan
veranderde omstandigheden (cognitieve flexibiliteit) en het vermogen om informatie tijdelijk vast te
houden en te hanteren in functie van complexe cognitieve functies (werkgeheugen) (Diamond, 2013;
Dina & Lucina, 2015; Suchy, 2009). Studies die het executief functioneren van daders van seksueel
kindermisbruik bestudeerden, legden voornamelijk tekorten bloot in respons inhibitie en cognitieve
flexibiliteit (Cohen, Nesci, Steinfeld, Haeri, & Galynker, 2010; Eastvold, Suchy, & Strassberg, 2011; Joyal,
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Black, & Dassylva, 2007; Kärgel et al., 2017; Massau et al., 2017; Schiffer & Vonlaufen, 2011). Waar er
dus aandacht gegeven werd aan de rol van executieve dysfuncties ter verklaring van moeilijkheden in
het reguleren van het eigen gedrag, werden andere neuropsychologische processen die ook een invloed
hebben op de mogelijkheid tot gedragscontrole waaronder bekrachtigingsleren, tot hiertoe genegeerd
in de literatuur over daders van seksueel kindermisbruik.
Bekrachtigingsleren stelt mensen in staat om hun gedrag af te stemmen op de consequenties die volgen
(bekrachtigers) en te handelen in functie van het verkrijgen van positieve consequenties (beloningen)
en het vermijden van negatieve consequenties (bestraffingen). Naast het leggen van verbanden tussen
gedragingen en consequenties, zorgt bekrachtigingsleren er ook voor dat mensen hun gedrag
aanpassen wanneer het niet langer gepast is (wanneer het niet langer beloond wordt) (Behrens, Hunt,
Woolrich, & Rushworth, 2008; Rushworth, Kolling, Sallet, & Mars, 2012). Bekrachtigingsleren heeft een
neurobiologische basis waarbij de betrokkenheid van hersenstructuren zoals de amygdala, de
orbitofrontale cortex en de anterieure cingulate cortex aangetoond werd (Rushworth, Behrens,
Rudebeck, & Walton, 2007).
In twee recente studies toonden we aan dat een groep daders van seksueel kindermisbruik tekorten
vertoont in hun vermogen tot bekrachtigingsleren, in vergelijking met een controlegroep van nietdaders, maar niet in vergelijking met een forensische controlegroep bestaande uit daders van
geweldsdelicten. Het verminderd vermogen tot bekrachtigingsleren bleek het meest uitgesproken te
zijn bij de niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik (Dillien, Goethals, Sabbe, & Brazil, 2018;
2019). Dat de daders van seksueel kindermisbruik niet verschilden van de forensische controlegroep in
hun vermogen tot bekrachtigingsleren, wijst erop dat een verstoord bekrachtigingsleren niet specifiek
is voor daders van seksueel kindermisbruik maar eerder gedeeld met andere antisociale populaties.
Deze bevinding ligt in de lijn van voorgaande studies die dergelijke tekorten reeds aantoonden voor
andere daderpopulaties, zoals gewelddadige daders gediagnosticeerd met psychopathie of een
antisociale persoonlijkheidsstoornis (Budhani, Richell, & Blair, 2006; Dargis, Wolf, & Koenigs, 2017; De
Brito, Viding, Kumari, Blackwood, & Hodgins, 2013).
De specifieke bevindingen van deze studies en de klinische implicaties van de resultaten zijn beschreven
in twee publicaties, waarvan er één reeds gepubliceerd werd. De abstracten van deze studies werden
hieronder toegevoegd
Reinforcement learning in child molesters: Abstract
Background: Child molesters form a heterogeneous group, but one generally shared characteristic is
maladaptive, rigid behaviour. Impairments in reinforcement learning may explain these maladaptive
tendencies, but this has not been systematically investigated. Further, it is not known if such
impairments vary with subtype of child molesters.
Aims: To investigate the presence of impairments in reinforcement learning among child molesters and
to test for differences in patterns of impairment with subtype.
Methods: A group of 59 child molesters was recruited from several prisons in a two-stage screening
process, the first using records and the second interview; a comparison group of 33 offenders who had
never committed a sex offence and who denied paedophile ideation was similarly recruited; 36
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nonoffender comparison men were recruited by social media and word of mouth. Each was asked to
perform a probabilistic reversal learning task, in which stimulus-outcome contingencies had to be
learned.
Results: Child molesters, as a group, made significantly more errors on the probabilistic reversal learning
task than the nonoffenders; the comparison offenders and the nonoffenders gained similar scores,
although findings may have been confounded by older age in the child molester group. Nonpaedophilic
child molesters had significantly worse scores than paedophilic child molesters.
Conclusions: Child molesters, especially those not diagnosed with paedophilia, have deficits during both
the acquisition and reversal of contingencies, suggesting reinforcement learning deficits that may
undermine their capacity to benefit maximally from therapy without preliminary work to repair those
deficits, possibly in conjunction with extending the offender programmes. Testing before programme
entry would enable accurate targeting of scarce resources in this respect.
Impairment of both reward and punishment learning in males who have sexually offended against a child:
Abstract
Prior studies suggest that persons with a sexual offence against a child (PSOCs) present with an
impairment in learning from reinforcement, which may contribute to the behavioural dysregulation
often seen in PSOCs. Therefore, gaining more insight into the nature of this impairment seems essential
to better understand child sexual (re)offending. Using a passive avoidance task, we found that PSOCs (n
= 57) have difficulties with selecting behaviours that are associated with reward and suppressing
behaviours that are associated with punishment relative to non-offender controls (n = 33), but not
compared to persons with a non-sexual offence history (n = 31). The latter ability was particularly
compromised in non-paedophilic PSOCs. By unravelling a source of pathology in the mechanisms that
are involved in behavioural control, this study helps setting a step towards new, more tailored,
therapeutic avenues.

Referenties:
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Budhani, S., Richell, R. A., & Blair, R. J. R. (2006). Impaired reversal but intact acquisition: probabilistic
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2. BDSM - onderzoek
Collega Alana Schuerwegen voert sinds 2018 in samenwerking met dr. Manuel Morrens (Collaborative
Antwerp Psychiatric Research Institute – CAPRI; Universiteit Antwerpen) onderzoek uit naar
psychologische drijfveren bij BDSM-beoefenaars. Het manuscript van dit onderzoek werd ingediend bij
Archives of Sexual Behavior.
The Psychology of kink: A cross sectional survey study investigating the driving roles of sensation seeking
and coping style in BDSM-related interests.
A. Schuerwegen BASc,1, W. Huys MSc,1,2, V. Coppens MSc,PhD,2,3, N. De Neef MD,4, J. Henckens MP,PhD,3, K.
Goethals MD,PhD,1,3, M. Morrens MD,PhD,2,3
Abstract
Despite the gaining popularity in mainstream media of the phenomenon that is BDSM, empirical
research on the motives and underlying psychological mechanisms driving BDSM-practitioners is scarce.
The current study focuses on the potential driving roles of sensation seeking and coping styles in BDSMrelated interests and behavior. A cross sectional survey questionnaire was completed by 256 BDSM
practitioners and a matched control group lacking any BDSM interest recruited from the general Belgian
population (N = 300). The questionnaire consisted of several items surveying different BDSM identities
and interest levels of BDSM-related activities, an adapted version of the Dutch Sensation Seeking Scale
and items querying seven coping styles. Compared to controls, BDSM practitioners reported
significantly higher levels of sensation seeking for all dimensions (experience seeking, thrill seeking and
distraction seeking), as well as the use of more active coping skills such as problem solving and taking
action. Gender differentiated which specific coping skills were being used with women seeking out more
emotional support and comfort and reaching out more for help and advice in both BDSM and control
group, and men taking more action and seeking distraction in leisure. About 40% of the practitioners
reported using BDSM itself as a coping strategy. Further research is needed to explore the link between
coping and sexuality in general, and to other psychological processes that drive BDSM interests in order
to destigmatize and normalize consensual BDSM-related activities within the general population.
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3. Op weg naar Routine Outcome Monitoring (ROM)-onderzoek
Sinds januari 2012 werkte het UFC aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM
staat voor het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om op basis
daarvan behandelingen te evalueren en waar nodig bij te sturen. Alana Schuerwegen, collega van het
UFC, stond tot voor kort in voor het verzamelen en verwerken van de data, met oog op een toekomstige
output. Dit jaar werd echter besloten om het ROM-onderzoek binnen het UFC te beëindigen.
Ervaringen met ROM in het ambulant forensisch psychiatrische werkveld zijn, ondanks de opmars in de
algemene geestelijke gezondheidszorg, nog beperkt. Nochtans biedt het implementeren van ROM in
een forensische behandelpraktijk een manier om gefundeerde conclusies te trekken over het
behandelverloop. Daarenboven kan het een aanzet geven tot wetenschappelijk onderzoek. Richtlijnen
omtrent het opzetten van forensisch ROM-onderzoek in een ambulante setting ontbreken echter
vooralsnog.
Een forensische ROM-methodologie werd ontwikkeld en getoetst in een pilotstudie. Deze pilotstudie
werd uitgevoerd in het Universitair Forensisch Centrum (UFC), een ambulant behandelcentrum voor
seksuele delinquenten.
Na uitvoerige revisie van de huidige ROM-methodologie en de zoektocht naar geschikte instrumenten
voor het meten van behandelevolutie bij forensisch ambulant cliënteel met een seksuele stoornis, werd
in 2017 geopteerd voor een vereenvoudigde en minder tijdsintensieve ROM-methodologie voor de
patiënten.
Desondanks werd doorheen de loop van dit onderzoek geregeld op de beperkingen van de bestaande,
in het Nederlands vertaalde, diagnostische instrumenten gebotst. Instrumenten die geschikt bleken
voor ROM waren niet geschikt om klinisch relevante domeinen voor een populatie van seksuele
delinquenten in kaart te brengen en omgekeerd. Daarnaast bleek dat, afhankelijk van de aard van het
gepleegde delict, bepaalde patiënten niet in aanmerking kwamen om geïncludeerd te worden in het
ROM-onderzoek.
Om deze reden werd, anno 2018, besloten om het ROM-onderzoek te beëindigen en de focus primair
te laten uitgaan naar risicotaxatie. Binnen een forensisch ambulante setting primeert immers een
gedegen risicotaxatiebeleid dat door het volledige team ondersteund wordt boven het uitvoeren van
risicotaxatie voor onderzoeksdoeleinden.

4. Extern Doctoraatsonderzoek - Thomas Marquant
Prof. dr. Kris Goethals, directeur van het UFC, begeleidt samen met Prof. dr. Bernard Sabbe een extern
doctoraatsonderzoek van dr. Thomas Marquant, werkzaam in het UPC Sint-Kamillus te Bierbeek.
Forensic assertive community treatment; research into effectiveness and factors related to outcomes.
Dr. T. Marquant1,2; M. Van Nuffel1; Prof. dr. K. Goethals 3,4; Prof.dr. B. Sabbe 4
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1

UPC Sint-Kamillus, Bierbeek; 2PSD gevangenis Antwerpen; 3Universitair Forensisch Centrum (UFC),
Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 4Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI)
Universiteit van Antwerpen

Inleiding: Assertive community treatment (ACT) is een goed gekende manier om zorg aan psychiatrische
patiënten te leveren in hun eigen woonomgeving. In het verleden werd een goede effectiviteit
aangetoond op niet-forensische uitkomstmaten, zoals heropnames, community tenure en
opnameduur. Echter, werd daarbij ook vastgesteld dat de effecten op forensische uitkomstmaten
neutraal of zelfs negatief zijn. Een forensische adaptatie van ACT, ForACT, beoogt een behoud van de
effectiviteit op niet-forensische uitkomstmaten, met toevoeging van effect op forensische
uitkomstmaten, zoals recidive en wederopsluitingen. In voorliggende studie werden daarbij als
blauwdruk voor een ForACT team 40 jaar ervaring met niet-forensisch ACT gecombineerd met de basis
elementen van de dominante forensische rehabilitatie theorieën, zijnde het RNR model en het GLM
model. De literatuur omtrent nie-for ACT geeft daarbij zes basis elementen die relateren aan de
effectiviteit, zijnde een geïntegreerde psychiater, een 24/7 bereikbaarheid, het uitvoeren van
huisbezoeken, een aanbod voor middelengebruik, een lage case-load en een vocationeel aanbod. de
bestaande forensische rehabilitatie theoriën kunnen geoperationaliseerd als het aanbieden van een
hybride functie van de hulpverlener, die ook risico inschattingen maakt, en een communicatie-strategie
met de justitiële partners.
Het toepassen van deze elementen en de effectiviteit ervan op (niet) forensische uitkomstmaten wordt
in voorliggende studie onderzocht.
Stand van zaken: In 2016 werd reeds een review gepubliceerd betreffende het onderwerp ForACT. In
2017 werd in een tweede publicatie de effectiviteit van ForACT op forensische uitkomstmaten
aangetoond in een vergelijkend retrospectief onderzoek waarbij het forACT team werd ingebed in een
zorgcontinuum. Geinterneerden in het zorgcontinuum liepen 6 keer minder kans op recidive en 14 keer
minder kans op wederopsluitingen dan patiënten die uit de gevangenis in ambulante zorg terecht
kwamen. daartegenover stond wel dat de patiënten in het zorgcontinuum 21 keer meer kans had om,
zij het erg kort, heropgenomen te worden, in ongeveer 70% omwille van druggebruik. ook de
community tenure was significant beter in de experimentele groep.
Omwille van het grote belang van middelengebruik binnen de experimentele groep werd een
maatschappij-georienteerd alternatief uitgewerkt bij druggebruik van 5 dagen. De basis daarbij betreft
een cognitief gedragsmatig aanbod. Patiënten krijgen bij een herval in gebruik de mogelijkheid om
gebruik te maken van dit alternatief en aldus in de maatschappij hun rollen te kunnen blijven opnemen
en een dure en invaliderende opname te vermijden. Ter ondersteuning van de inschatting tot inclusie
werd daarbij de START gebruikt als risicotaxatie instrument.
In een prospectieve cohortstudie worden deze patiënten gedurende 12 maanden opgevolgd binnen
deze setting. Patiënten die gevolgd worden in het ForACT team en door gebruik dreigen heropgesloten
of heropgenomen te worden worden daarbij , na toestemming, geincludeerd. Gedurende de Testperiode wordt daarbij 12 keer de START afgenomen, ter opvolging van het risico, en de MATE er
opvolging van hun gebruik.
Deze studie is momenteel lopende.
In 2018 werd voorliggend onderzoek verder aangevuld en werd de data verzameling afgerond. verder
investigaties zullen zich richten op verwerking van deze data.
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5. Psychopathieonderzoek SRP-III
Het UFC voert in samenwerking met Kasia Uzieblo (de Forensische Zorgspecialisten, UGent, VUB) een
onderzoek uit naar psychopathie bij zedendaders. Voor de gegevensverzameling wordt de SRP-III
gebruikt.
Validity of the hare self-report psychopathy scales in a sample of sex offenders
Stockman, D.1, Uzieblo, K.1,2, De Bruyn, K.3, Schuerwegen, A.4, Huys, W.4, Bijttebier, P.5, Goethals, K.4,6,
& Neumann, C.7
1

Ghent University (BE); 2Thomas More Antwerp (BE); 3CGG Kempen (BE); 4University Forensic Centre
(BE); 5KU Leuven (BE); 6CAPRI (BE); 7University of North Texas (BE)

De Hare Self-Report Psychopathy Scale (SRP; Paulhus, Neumann, & Hare, in press) is een veelbelovend
zelfrapportage vragenlijst die ontwikkeld werd voor het in kaart brengen van psychopathische trekken.
Onderzoek naar de validiteit van de twee meest recente versies van de SRP-schalen, zijnde de SRP-III
bestaande uit 64 items en de SRP-Short Form bestaande uit 28 items, is nog steeds beperkt, zeker in
een forensische setting. Deze studie heeft al doel de convergente- en criteriumvaliditeit van de SRP-III
en de SRP-SF te onderzoeken in een populatie van seksuele delinquenten.
De data voor huidig onderzoek worden verzameld vanuit de patiëntenpopulatie van het UFC, waarbij
volgende vragenlijsten worden afgenomen: (1) Self-Report Psychopathy Scale III lange en verkorte
versie (SRP-III & -SF; Paulhus, Neumann, & Hare, in press) vier factoren: Interpersonal Manipulation
(IPM), Callous Affect (CA), Erratic Lifestyle (EL) en Criminal Tendencies (CT); (2) Psychopathy Personality
Inventory-Revised (PPI-R; Lilienfeld & Widows, 2005) met drie factoren: Self-Centered Impulsivity,
Fearless-Dominance, en Coldheartedness; (3) Dimensional Assessment of Personality Pathology-Short
Form (DAPP-SF; Van Kamoen & De Beurs, 2009) met vier dimensies: Emotional Dysregulation, Dissocial
Behavior, Inhibition, en Compulsivity; (4) Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch (BDHI-D; Lange,
Hoogendoorn, Wiederspahn, & De Beurs, 2005) met drie factoren: Directe en Indirecte Agressie, en
Sociale Wenselijkheid.

6. Stop it Now! onderzoeken
Onze criminologe, Minne De Boeck, is verantwoordelijk voor het project ‘Stop it Now!’, wat zich richt
op de preventie van seksueel kindermisbruik. Binnen dat project is het UFC, samen met de Thomas
More hogeschool en de Ugent enkele studies gestart. Met deze studies wil ‘Stop it Now!’ de zoektocht
naar gepaste en efficiënte hulp voor personen die zich zorgen maken over zichzelf, of over een naaste,
vergemakkelijken. Bovendien trachten ze op deze manier een beter zicht te krijgen op de kennis en
attitudes ten aanzien van de doelgroep en de thematiek in het bredere publiek. Drie studies werden
uitgewerkt:
Voor mensen die zelf seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren
Met deze studie wil ‘Stop it Now!’ het psychosociaal welzijn van personen met seksuele interesses voor
minderjarigen nagaan en het hulpzoekend gedrag in kaart te brengen. Met deze inzichten wensen we
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de bestaande hulpdiensten te informeren met als doel om deze diensten voor personen met seksuele
interesses voor minderjarigen toegankelijker te maken en om deze diensten beter af te stemmen op de
specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken.
Deze studie wordt verspreid via de Stop it Now!-website. De medewerkers aan de hulplijn moedigen de
doelgroep aan deze in te vullen, wanneer dit aangewezen is. Uiteraard blijft het prioriteit een antwoord
te bieden aan de hulpvraag, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Ondertussen vulden
reeds een 80-tal respondenten deze studie in.
Voor de dichte omgeving van mensen die seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren
Met deze studie wil ‘Stop it Now!’ het hulpzoekend gedrag van de dichte omgeving van personen met
seksuele interesses voor minderjarigen in kaart te brengen. Met deze inzichten wensen ze de bestaande
hulpdiensten te informeren met als doel om deze diensten voor personen met seksuele interesses voor
minderjarigen en hun omgeving toegankelijker te maken en om deze diensten beter af te stemmen op
de specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken.
Deze studie wordt verspreid via de Stop it Now!-website. De medewerkers aan de hulplijn moedigen de
doelgroep aan deze in te vullen, wanneer dit aangewezen is. Uiteraard blijft het prioriteit een antwoord
te bieden aan de hulpvraag, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Op dit moment zijn er
echter beperkte respondenten van dichte naasten.
Publieke attitudes ten aanzien van mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen
Met deze studie probeert ‘Stop it Now!’ de publieke attitudes rond dit thema in kaart te brengen. Meer
dan 1000 respondenten namen deel aan deze studie die via de sociale media werd verspreid. Naast het
vergaren van onderzoeksresultaten draagt de verspreiding van dit onderzoek ook bij aan kennisgeving
aan het bredere publiek aangaande ‘Stop it Now!’. De resultaten van deze studie werden reeds
voorgesteld op het ATSA-congres in oktober 2018.

2.3.5. Bijgewoonde vormingsmomenten
Hierbij een overzicht van de gevolgde vormingsmomenten. De ASO’s en stagiaires van het UFC werden
niet afzonderlijk opgenomen in dit overzicht, gezien zij waar mogelijk steeds betrokken worden bij
verschillende vormingsmomenten. De deelnemende UFC-teamleden worden in tabel 4 weergegeven
aan de hand van hun initialen:
KG
AS
HH

Prof. dr. Goethals
Alana Schuerwegen
Hilde Hoebers

TD
AN

Tineke Dilliën
Annelies Nuyts

WH
MDB

Wim Huys
Minne De Boeck
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Tabel 4: Bijgewoonde vormingsmomenten

Datum

Onderwerp

4/01

Opleiding project management (opleidingsdag 1)

19/01

AS

25/01

Risicotaxatie in de ambulante praktijk – netwerk ZAG (workshop),
Welzijnszorg Kempen, Geel
Female sex offenders (workshop en studiedag)

26/01

Female sex offenders (workshop en studiedag)

Allen

2/02

Opleiding project management (opleidingsdag 2)

AS, MDB

16/02

BDSM voor hulpverleners (Jantien Seeuws)

Allen

20/02

MDB, AS

22/02

NL-ATSA Congres: Van de nood een deugd maken: aan de slag met
dynamische risicofactoren bij zedendelinquenten, Utrecht
Dag van het Slachtoffer, Stop it Now! Vorming, Brussel

23/02

Opleiding suïcidepreventie, ITER, Schaarbeek

MDB

5/03

EPA Nice

KG

6/03

EPA Nice

KG

7/03

EPA Nice

KG

8/03

BELSPO congress: Sex offenders in and out of crime (NICC), Brussel

Allen

16/03

Opleiding project management (opleidingsdag 3)

AS, MDB

11/04

Multivariate statistics (StatUA Antwerp Doctoral School)

TD

12/04

Multivariate statistics (StatUA Antwerp Doctoral School)

TD

19/04

Studiedag Assessing and treating stalkers, Thomas More, Antwerpen

AS

26/04

Debatlunch COSA, Leuven

MDB

15/05

CAPRI Research club: neurobiological basis of schizophrenia. Campus Drie
Eiken, UA
PsycEvents go Forensic: Pedofilie, het taboe voorbij? Thomas More,
Antwerpen
GDPR, UZA

AS

Congres Psychodiagnostiek: de grootste gemene deler(s) in
psychodiagnostiek: een transdiagnostisch perspectief. Thomas More
Antwerpen.
NL-ATSA/IAFMHS workshop "The assessment and treatment of sex
offenders with intellectual disabilities"

AS

15/05
28/05
31/05

11/06

UFC
deelnemers
AS, MDB

Allen

MDB

AS
HH

AN, MDB
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12/06

IAFMHS Congress: Service development is the laboratory of forensic
mental health: Integrating science and treatment into outcome. Antwerp.

Allen

13/06

IAFMHS Congress: Service development is the laboratory of forensic
mental health: Integrating science and treatment into outcome. Antwerp.
IAFMHS Congress: Service development is the laboratory of forensic
mental health: Integrating science and treatment into outcome. Antwerp.
IAFMHS Congress: Service development is the laboratory of forensic
mental health: Integrating science and treatment into outcome. Antwerp.
Bezoek FPC Antwerpen

Allen

TD, MDB

6/09

Preconference workshop Pedophilia and the brain: the three big questions
now asked and answered (J.M. Cantor). International Association for the
Treatment of Sexual Offenders (IATSO) – Vilnius, Lithuania
Conference Successfully implementing sexual offender treatment and
management: what is helping and what is hindering? International
Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) – Vilnius,
Lithuania
Conference Successfully implementing sexual offender treatment and
management: what is helping and what is hindering? International
Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) – Vilnius,
Lithuania
Conference Successfully implementing sexual offender treatment and
management: what is helping and what is hindering? International
Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) – Vilnius,
Lithuania
Conference Successfully implementing sexual offender treatment and
management: what is helping and what is hindering? International
Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) – Vilnius,
Lithuania
Ochtendlezing Seksueel kindermisbruik op het internet, Edegem.

19/09

Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres, Wilrijk

MDB

17/10

37th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, Vancouver
37th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, Vancouver
37th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, Vancouver
37th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, Vancouver
Colloquium Internering, Brussel

MDB

Allen

14/12

Behandeling van seksueel delinquenten in Vlaanderen: geschiedenis.
Interne vorming door professor Cosyns. UFC
Congres Sensoa, Brussel

19/12

Studiedag Beroepsgeheim, Leuven

MDB

14/06
15/06
15/06
28/08

28/08

29/08

30/08

31/08

18/10
19/10
20/10
8/11
21/11

Allen
KG, MDB
AS, MDB

TD, MDB

TD, MDB

TD, MDB

TD, MDB

Allen

MDB
MDB
MDB
AS, MDB

MDB
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2.3.6. Psychotherapieopleidingen
Annelies Nuyts

Postgraduaat Gedragstherapie, KU Leuven

September 2016 tot
heden

Simon
Vanmarcke

Postgraduaat in de psychotherapie: optie volwassenen,
UAntwerpen

September 2016 tot
heden

Laura Santos
Pina

Postgraduaat Gedragstherapie, UGent

September 2016 tot
heden
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2.4. GEORGANISEERDE OPLEIDINGSMOMENTEN
Hierna volgt een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in 2018 zelf organiseerde. Ook de
studiedagen die NL-ATSA organiseerde, en waar de criminologe van het UFC mee in de organisatie zat,
werden opgenomen in het overzicht. De uitnodigingen en het programma van de UFC-studiedagen
kunnen worden teruggevonden in bijlage 2 en 3.

2.4.1. Female (Sex) Offenders: Symposium en workshop (25 en 26 januari 2018)

Verslag van het symposium (25 januari 2018)
Het symposium vond plaats in het Hof Van Liere aan de Universiteit van Antwerpen en werd ingeleid
door professor dr. Kris Goethals (directeur UFC). Vervolgens lichtten vijf sprekers, uit binnen- en
buitenland, vanuit hun eigen expertise het thema “vrouwelijke daders” toe. Na elke lezing was er tijd en
ruimte voor discussie en vragen.
Dr. Jan De Varé, beleidspsychiater van de eerste afdeling voor geïnterneerde vrouwen (PC Sint-JanBaptist Zelzate), ging van start met “Female mentally disordered offenders in Flanders: Characteristics,
treatment concepts and treatment progress”. Allereerst werd de achtergrond van vrouwelijke
(geïnterneerde) plegers toegelicht, hetgeen een belangrijke kapstok vormde voor het verdere verloop
van het congres. Eén van de elementen die we onthouden is dat de motieven van vrouwelijke daders
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doorgaans van een meer emotionele, relationele en jaloerse aard zijn. Agressie bij vrouwen is dikwijls
reactief en relationeel in plaats van seksueel en instrumenteel, hetgeen we vaker bij mannen aantreffen.
De Varé schetste de aanloop van de inwerkingsstelling van de eerste high risk unit voor geïnterneerde
vrouwen in Vlaanderen. Voor 2006 bestond er nog geen gespecialiseerde behandeling voor
geïnterneerde vrouwen. Deze eerste high risk unit is een onderdeel van de forensische werking binnen
het PC Sint-Jan-Baptist. De unit focust op vrouwen met agressie-, trauma-, drugs- en interpersoonlijke
problemen. Daarnaast kunnen vrouwen sinds 2006 terecht in een gemende groep op niveau van
medium security.
Leen Cappon, criminoloog en onderzoeker, vervolgde deze lezing met een weergave van een zeer
interessant onderzoeksproject bij geïnterneerde vrouwelijke plegers die opgenomen geweest zijn in PC
Sint-Jan-Baptist tussen 2006 tot eind 2016. Twee belangrijke implicaties van het onderzoek houden in
dat er bij de resocialisatie extra aandacht moet zijn voor de vaak ongunstige woonsituatie waarnaar ze
zouden terugkeren, en dat de behandeling van vrouwelijke plegers gendersensitief zou moeten zijn.
Tenslotte besprak Cappon ook de voorlopige resultaten van de evolutie van deze patiënten doorheen
de behandeling.
Vivienne de Vogel is psycholoog en werkzaam als onderzoeker bij de Forensische Zorgspecialisten (Van
der Hoeven Kliniek, De Waag) en als Lector aan de Hogeschool Utrecht. Het onderwerp van haar lezing
was “Vrouwen in het vizier: gender sensitieve risicotaxatie en behandeling in de forensische zorg”. Zij
onderstreepte het belang van meer onderzoek over vrouwelijke plegers gezien er ten eerste een stijging
wordt waargenomen in het aantal opnames/detenties; ten tweede, gezien er sprake lijkt te zijn van een
intergenerationele transfer van feiten; en, ten slotte, gezien de ernstige impact van de feiten op de
slachtoffers. Slachtoffers van vrouwelijke seksuele daders zouden zelfs een sterker idee van ‘verraden
te zijn’ rapporteren.
In vergelijking met de visie over criminele mannen, worden criminele vrouwen dikwijls gezien als
slachtoffer, als psychisch ziek of als slachtoffer van de druk van een mannelijke partner. Hierdoor zouden
ze minder snel en minder streng bestraft worden dan mannen. Ze komen tevens eerder in de algemene
psychiatrie terecht dan in een forensisch circuit.
De prevalentie van seksueel geweld door vrouwen ligt laag (4-5%). Deze cijfers zouden een
onderschatting kunnen zijn. Vrouwelijke daders van seksuele feiten hebben dikwijls een minderjarig,
bekend slachtoffer en plegen dikwijls samen met een mannelijke mededader. Verder volgde een
uitvoerige bespreking van het multicenter onderzoek over vrouwelijke forensisch psychiatrische
patiënten. Op basis van dit onderzoek blijken er een aantal belangrijke verschillen te zijn tussen
vrouwelijke en mannelijke plegers: hogere prevalentie van trauma, complexere psychopathologie en
meer comorbiditeiten, meer internaliserend gedrag en langere behandelgeschiedenis (bij vrouwen). De
Vogel gaf ook aan dat er geen specifiek risicotaxatie-instrument bestaat voor vrouwelijke daders, met
uitzondering van de EARL-21G (voor meisjes van 6 tot 12 jaar) en besprak de kernproblemen bij
diagnostiek voor vrouwen. Ze pleit voor gender-responsieve behandeling waarin (naar aanleiding van
de aangehaalde onderzoeksresultaten) meer aandacht is voor trauma’s van het verleden en voor sociale
relaties. Verder pleit ze voor meer wetenschappelijk onderzoek over het effect van deze doelgroep op
de hulpverleners en op de kinderen van de vrouwelijke plegers. Meer onderzoek over de verschillende
subgroepen binnen de vrouwelijke plegers (net zoals bij mannen gaat het ook hier wellicht om een
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heterogene doelgroep), over dynamische risico- en beschermende factoren én over de kwaliteit van
risicotaxatie-instrumenten lijkt haar eveneens sterk aangewezen.
Voor de derde lezing, “Mad, bad or victim? Female sexual offenders in the Netherlands”, nam Miriam
Wijkman het woord. Wijkman is jurist en psycholoog van opleiding en onderzocht criminele carrières
van vrouwelijke seksuele daders voor haar doctoraatsproject. Op basis van de literatuur deelt ze de
groep vrouwelijke seksuele daders op in verschillende types: 1) Leerkracht – minnaar, 2)
Intergenerationeel gepredisponeerd (kopiëren van eigen misbruikervaringen), 3) Gedwongen of onder
druk gezet door een man, 4) Psychologisch verstoord, 5) Exploratie/exploitatie. Wijkman heeft zelf een
groep Nederlandse vrouwen (18+) bestudeerd. De vrouwen die een hands-on feit gepleegd hadden
(tussen 1993 en 2011) konden op basis van een clusteranalyse ook worden ingedeeld in verschillende
types, namelijk 1) De vrouw als psychisch belaste medepleger, 2) Verkrachters, 3) Passieve moeders en
4) Jonge aanranders. Er lijkt een verschil te bestaan tussen hervalcijfers bij vrouwen (1,3% - op basis van
Cortoni et al., 2010) en die bij mannen (11,5% - op basis van Hanson et al., 2008).
Gezien dit lage hervalcijfer is het moeilijk om risicofactoren voor herval bij vrouwen te identificeren. Tot
hier meer over geweten is, lijkt het aangewezen om vooral de focus te leggen op een eventuele
antisociale problematiek en algemene psychologische problemen bij de vrouwelijke daders. Ook werd
gesteld dat er niet zoiets bestaat als “dé vrouwelijke zedenpleger”, maar het is wel opvallend dat ze
dikwijls samen met een mannelijke dader plegen. Naar latere studies toe werd voorgesteld om meer te
investeren in onderzoek over de onderliggende en verklarende mechanismes bij vrouwelijke
zedenplegers.
Voor de namiddaglezing werd Sherry Ashfield uitgenodigd. Als maatschappelijk werker, voormalig
hoofdbehandelaar van de Lucy Faithfull Foundation in het Verenigd Koninkrijk en coauteur van hun
behandelprogramma voor vrouwelijke seksuele daders, heeft ze heel wat ervaringen te delen. Haar
presentatie titelde “Females who sexually abuse children: a gender responsive approach to assessment,
intervention and reintegration”. Ten eerste werd stilgestaan bij de bredere maatschappelijke context
van seksueel delictgedrag bij vrouwen. Allereerst werd de kritische bedenking gemaakt dat er andere
ideeën heersen in de maatschappij over vrouwelijke plegers dan over mannelijke. Zo blijkt dat de
definitie van misbruikgedrag meer geassocieerd is met mannen en dat vrouwen niet snel als dader
worden gezien maar eerder als slachtoffer. Verder vindt seksueel delictgedrag door vrouwen vaker
plaats binnen een specifieke context, met name de zorgcontext (tijdens het optreden als babysit, als
verpleegster,…). Hulpverleners zijn ook veel minder alert voor slachtofferschap door een vrouwelijke
pleger. Het is moeilijk voor slachtoffers om hun verhaal te vertellen omdat ze bang zijn niet au sérieux
genomen te worden. Vrouwen worden vaak meer als verzorger gezien dan mannen. Het beeld van
verzorger impliceert verwachtingen van basisveiligheid en comfort. Dat de rol van verzorger haaks staat
op seksueel delictgedrag maakt het voor deze slachtoffers (niet in het minst bij incest door vrouwen)
vaak extra moeilijk. Ashfield koppelde dit aan haar ervaring dat incestslachtoffers van vrouwen vaak
later opnieuw contact zoeken met hun moeder.
Het tweede besproken thema was “diagnostiek en interventiefactoren”. Ashfield stipte hier drie
belangrijke punten aan: 1) Diagnostische instrumenten voor mannelijke plegers worden best niet
gebruikt voor vrouwelijke plegers, want wat belangrijke elementen zijn voor mannen zijn mogelijk niet
relevant bij vrouwen; 2) Momenteel bestaat er geen statistisch gevalideerd risicotaxatie-instrument
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voor vrouwelijke seksuele daders; en 3) Het onderzoek over vrouwelijke daders is de laatste paar jaar
toegenomen, maar ‘much remains unknown’. De enige statistisch significante risicofactor die
gehanteerd kan worden voor seksuele recidive, is de aanwezigheid van een seksueel feit in het verleden.
Ashfield besprak verder drie mogelijke delictpaden bij vrouwen: 1) expliciet-toenadering, 2) directvermijdend 3) impliciet – gedesorganiseerd. Net zoals bij mannelijke daders, rapporteren ook
vrouwelijke daders bepaalde cognitieve distorties als “kinderen bestaan om aan de noden van
volwassenen te voldoen” of “dit is mijn kind en omdat ik ervan bevallen ben mag ik ermee doen wat ik
wil”. Tot slot pleitte Ashfield voor een gendersensitieve hulpverlening en haalde hieromtrent volgend
citaat aan: “Female sex offenders face gender bias within the criminal process. Research has increasingly
highlighted the need to move away from treating sex offenders as a homogenous group of white, adult
male offenders” (Duncan 2006, in Rainey 2013).
Verslag van de workshop (26 januari 2018)
De workshop “Coming out from behind the desk – theory to practice with female sexual abusers” werd
gegeven door Sherry Ashfield die haar lezing donderdag reeds besloot met enkele tips voor de praktijk.
Het doel van de workshop was om gender-responsieve handvaten te geven aan behandelaars en andere
praktijkwerkers die met vrouwelijke zedenplegers werken.
De dag begon met een voorstelling van de deelnemers waarbij al meteen enkele bedenkingen werden
gemaakt. Vrouwelijke zedenplegers vormen vaak een zeer grote uitdaging voor behandelaars: zelf
rapporteren vrouwen professionals niet luisteren en professionals rapporteren dan weer vaak een
gebrek aan zelfvertrouwen om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Zoals uit de lezingen van
donderdag bleek, mogen we vrouwelijke zedenplegers niet zonder meer vergelijken met mannelijke
zedenplegers. We kunnen ze echter beter vergelijken met vrouwelijke plegers in het algemeen en
aandacht hebben voor een gender-responsieve behandeling.
Nadien werd het luik “pre interview planning” besproken. De kernboodschap die hierbij werd
meegegeven is dat we een brede bril moeten opzetten voordat we met de vrouw in kwestie spreken.
Als stokpaardje werd voorgesteld de informatie die je verkrijgt voor een eerste gesprek in te delen als
volgt: wat weet ik (know), wat vermoed ik (speculate), wat zijn mijn hypothesen (hypothesize) en wat
weet ik niet (don’t know). Hypotheses genereren, vragen stellen zoals “Waar zijn de kinderen?”,
“Hebben ze contact met mama?”, typologieën raadplegen en ook identificeren wat je nog niet weet,
zijn essentieel voor de voorbereiding van een (eerste) gesprek. Tijdens het eerste contact met de patiënt
is het essentieel om niet alleen te luisteren, maar ook te observeren: welke spreektaal hanteert ze, wat
voor kleren draagt ze, weent ze veel en wat lijkt dit te betekenen voor haar op basis van haar
lichaamstaal, etc. Verder is het van belang dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd waarin ze vrijuit
kan spreken zonder het gevoel te hebben dat ze wordt veroordeeld en dat het idee van een
therapeutisch contract reeds wordt uitgelegd.
Verder werd uitgelegd dat tijdens de eerste sessies besproken moet worden hoe veiligheid
gegarandeerd kan worden en potentieel geweld in de sessies tijdig kan worden opgemerkt en kan
worden tegengaan. Concreet gebeurt dit door samen te kijken naar wat bij haar signalen zijn die duiden
op agressie, zoals bijvoorbeeld in het haar wrijven, stampen op de grond, stem verheffen, .... Je gaat
dan na wat mogelijke strategieën kunnen zijn om escalatie te voorkomen (time-out, zelf even uit de
sessie vertrekken, erover praten, …). Ook moeten er grenzen gesteld worden over (on)gepaste kledij,
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taalgebruik en vrouwen die opgewonden worden tijdens de sessie. Deze grenzen voelen niet enkel veilig
voor de hulpverlener, maar geven ook duidelijkheid en veiligheid aan de patiënt. Mogelijke moeilijke
dagen zoals Moederdag, de dag dat hun kind bij hen is weggehaald, de verjaardag van hun kinderen,
etc. in het oog houden, is eveneens een uitdaging voor de praktijk. Daarenboven wordt gesuggereerd
dat het belangrijk kan zijn dat deze vrouwen in contact komen met mannelijke hulpverleners. Deze
suggestie is gebaseerd op de ervaring dat veel vrouwelijke daders een erg negatief beeld hebben van
mannen. Een positieve relatie met de mannelijke hulpverlener zou een eenzijdig negatief schema over
mannen in het algemeen kunnen uitdagen.
Vervolgens werd stilgestaan bij de mate waarin vrouwen bereid zijn om een therapeutische relatie aan
te gaan. Ashfield maakte duidelijk dat deze bereidheid continu verandert en afhankelijk is van externe
en interne factoren. Het Multifactor Offender Readiness Model (MORM) van Ward (2004) werd hier
aangehaald. Wat betreft de externe factoren werd onder andere verwezen naar de mogelijkheid van
een behandelcentrum om voldoende veiligheid en de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Hier lijkt
het van belang dat de hulpverlener duidelijk maakt dat het hem of haar gaat om haar te zien slagen in
het overwinnen van haar problemen. Ashfield pleitte voor aandacht voor eerder meegemaakt trauma,
voor seksueel en geseksualiseerd gedrag, hun persoonlijke en sociale identiteit en logischerwijs hun
motivatie.
Het volgend citaat vat goed de kernboodschap van de workshop samen: “Being gender-responsive
means creating an environment through site selection, staff selection, program development, content,
and material that reflects an understanding of the lives of women and girls and responds to their
strengths and challenges” (Covington & Bloom, 2008). Het werd een zeer interessante dag die voor veel
stof tot nadenken zorgde bij de aanwezige praktijkwerkers.
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2.4.2. Seksueel misbruik op het internet – intervisie residentiële voorzieningen (UZA,
Edegem)

De virtuele wereld staat verre van stil. De snelle technische evoluties zorgen echter ook voor heel wat
uitdagingen binnen het forensische werkveld. De dossiers rond seksueel kindermisbruik op het internet
zijn daar een goed voorbeeld van. Maar, heeft u al wel eens het idee dat er een aantal - vaak nogal
technische - aspecten zijn binnen dit gegeven die u de wenkbrauwen doen fronsen? Vraagt u zich
bijvoorbeeld wel eens af in hoeverre iemand 'per ongeluk' op kinderporno kan botsen online, in
hoeverre iemand misbruikbeelden kan 'vinden' op het 'gewone' internet, hoe P2P-netwerken nu precies
in elkaar zitten, wat TOR (niet) is, of wat het 'dark web' precies inhoudt? Het UFC nodigde de federale
politie uit op 6 september 2018 om meer uitleg te geven over seksueel kindermisbruik op het internet.
In de namiddag werd er een intervisiemoment georganiseerd met de residentiële gespecialiseerde
voorzieningen voor seksueel afwijkend gedrag. Hierbij werd het beleid omtrent seksualiteit op de
residentiële afdelingen besproken en werden discussiepunten aangehaald omtrent het gebruik van
internet op de afdeling bij zedendaders. Ook enkele casussen werden besproken waarbij moeilijkheden
werden ervaren aangaande internetgebruik bij seksuele daders, waaronder ook kinderpornoplegers.
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2.4.3. The assessment and treatment of sex offenders with intellectual disabilities –
NL-ATSA op het IAFMHS
De criminologe van het UFC is lid van de Raad van Bestuur van NL-ATSA en organiseert er actief mee de
studiedagen en congressen. NL-ATSA is een vereniging die zich inzet voor de preventie van
zedendelicten. De Raad van Bestuur bestaat uit enkele Belgische en Nederlandse clinici, onderzoekers
en beleidswerkers uit het netwerk. NL-ATSA organiseerde in het jaar 2018 een studiedag rond
dynamische risicofactoren (20 februari 2018) en op 11 juni een masterclass aangaande de diagnostiek
en behandeling van seksuele daders met een verstandelijke beperking.
Verslag masterclass
Een aanzienlijk deel van de seksuele daders bezit een verstandelijke beperking. Deze daders hebben
een specifieke aanpak nodig inzake diagnostiek, begeleiding en behandeling. Desondanks wordt de rol
van de verstandelijke beperking bij het plegen van seksuele delicten niet altijd erkend of begrepen. Om
bij te kunnen dragen aan de effectieve ondersteuning en behandeling van seksuele daders met een
verstandelijk beperking, is het noodzakelijk dat praktijkwerkers een goed zicht krijgen op de
aanwezigheid ervan. Zo kan de invloed op (seksueel) gedrag worden begrepen en kunnen effectieve
behandelprogramma’s worden ontwikkeld.
Door het organiseren van deze masterclass wilden we Prof. William R. Lindsay eren, die in maart 2017
is overleden. William Lindsay heeft zijn hele carrière gewijd aan de behandeling en het onderzoek naar
seksuele delinquenten met een verstandelijke beperking. Hij was gepassioneerd door het onderzoeken
en begrijpen van de problematiek en de ontwikkeling van evidence-based diagnostische tools en
effectieve behandelprogramma’s.

De studiedag gaf dan ook uitvoerig aandacht aan de verschillende studies van zijn werk, alsook de
klinische ervaring die hij hoog in het vaandel droeg. De presentaties werden allen gegeven door mensen
die betrokken waren bij het onderzoek en het praktijkwerk dat Prof. Lindsay deed.
De eerste sessie werd gegeven door Prof. Kasia Uzieblo (Thomas More hogeschool en UGent) en Dr.
Petra Habets (OPZC Rekem). De sessie focuste op de diagnostiek bij daders met een verstandelijke
beperking, een topic dat vaak in de wetenschappelijke literatuur over het hoofd wordt gezien. De
vaststelling is dat de bestaande diagnostiek (vb. Wechsler Scales en Raven’s Progressive Matrices) heel
wat beperkingen vertoont. De huidige meetinstrumenten voor het in kaart brengen van het IQ bezitten
vaak substantiële problemen. Bovendien leiden de meetinstrumenten maar beperkt tot het plaatsen
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van de verschillende intellectuele beperkingen binnen de huidige theoretische benaderingen omtrent
intelligentie. Een ander probleem betreft de definiëring van de intellectuele beperkingen en welke
diagnostische criteria eraan gekoppeld worden, vb. tekortkomingen in het adaptief functioneren. In
tegenstelling tot wat de DSM 5 en de aankomende 11de editie van de internationale classificatie van
stoornissen (ICD-11) vooropstellen. Ze stellen dat vooral het adaptief functioneren – en niet zo zeer het
IQ – aangeeft hoeveel ondersteuning iemand nodig heeft. Samenvattend, een betrouwbare inschatting
van het adaptief functioneren op conceptueel, sociaal en praktisch niveau is strikt noodzakelijk. Het
probleem is hierbij dat er een gebrek is aan betrouwbare, gevalideerde en allesomvattende maten die
gebruikt kunnen worden om het adaptief functioneren in kaart te brengen. Daarnaast zijn er nog
bijkomende problemen zoals het gebrek aan een cultuur-sensitieve inschatting en het effect van
psychiatrische comborbiditeiten op de inschatting van een intellectuele beperking. Uzieblo en Habets
legden de focus op de nood aan adequate, allesomvattende inschatting van intellectuele beperkingen,
in lijn met recente theoretische kaders.
Prof. Leam A. Craig (University of Birmingham, UK), focuste in de tweede presentatie op de prevalentie
van intellectuele beperkingen bij zedendaders, etiologische verklaringen van seksueel delictgedrag bij
daders met een intellectuele beperking, behandeleffecten en risicotaxatie. Prevalentiecijfers van
seksueel delictgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking ligt tussen de 21 en de 50%. Hoewel
we niet weten hoe accuraat deze cijfers zijn, gaf Prof. Craig ons verschillende etiologische verklaringen.
Sommige studies wijzen erop dat gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking (vb.
seksuele inhibitie) verklaring geven voor seksueel misbruik, een andere hypothese is dat deze individuen
impulsiever zijn. Andere bevindingen omtrent grooming suggereren dat het zou gaan om de vertaling
van een uitgestelde bevrediging. Een van de meest invloedrijke hypotheses is diegene die veronderstelt
dat seksueel delictgedrag een gevolg is van een gebrek aan kennis omtrent seksualiteit, een gebrek aan
sociale capaciteiten en gelimiteerde opportuniteiten, eerder dan seksueel deviante interesses. Andere
studies weerleggen dit gegeven. Concluderend weten we nog te weinig van de ontwikkeling van
seksueel delictgedrag bij personen met een verstandelijke beperking. Met betrekking tot
behandelprogramma’s is cognitieve gedragstherapie het meest aangewezen, toch komen ook hier
enkele problemen op de voorgrond. Deze programma’s zijn in principe gebaseerd op therapie van
normaal begaafden, waardoor de effectiviteit ervan moeilijk in kaart te brengen valt. Prof. Craig maakte
ook een overzicht van de gangbare risicotaxatieinstrumenten en benaderingen. Vaak worden
instrumenten gebruikt die ook bij normaal begaafde zedendaders worden gebruikt, zoals de SVR-20, de
Static-99 en de Risk Matrix-2000. De ARMIDILLO-S is een specifiek instrument, ontwikkeld voor seksuele
daders met een verstandelijke beperking. Maar ook de accuraatheid van voorspellingen hierbij is niet
evident. De voorspellende waarde hangt af van definities omtrent seksueel delictgedrag,
karakteristieken van seksuele daders met een verstandelijke beperking en base rates. Gezien de
variaties in base rates en recidive rates bij de taxatie van deze doelgroep, lijkt het eerder relevant te
spreken van het relatieve risico dan te spreken over absolute recidivecijfers.
In de laatste presentatie bediscussieerde Prof. John Taylor (Northumbria University, UK) verschillende
ondersteunende tools voor de praktijk. Hij focuste daarbij vooral op het precondition offending model
van Finkelhor als een valabel model om seksuele delinquentie te begrijpen. In dit model wordt de
motivatie van seksueel delictgedrag opgedeeld in vier stappen. De eerste stap focust op aspecten die
de motivatie kunnen beïnvloeden, zoals: seksuele aantrekking voor ongepaste seksuele stimuli,
ervaringen of misbruik. De tweede stap gaat over het overwinnen van zelfcontrole, meer specifiek:
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cognitieve distorties, stress, drugs of alcoholgebruik kunnen leiden tot disinhibitie. Stap drie heeft het
over externe controle, vb. sociale isolatie, stopzetting van supervisie of controle,… Dit kunnen allemaal
risicofactoren zijn voor delictgedrag. Tot slot is er de vierde stap, aldus Finkelhor: hierbij gaat het over
het overwinnen van weerstand van het slachtoffer. Verschillende factoren beïnvloeden de verschillende
daders. Afhankelijk van die factoren moet dan ook een geïndividualiseerd risicomanagementplan
worden ontwikkeld, waarbij het recidive-risico, klinische interventies en management strategieën
kunnen worden in meegenomen. In het Northgate Sex Offender Treatment Program (Northumberland,
Tyne & Wear NHS Foundation Trust) worden patiënten gemotiveerd om drie levels te doorlopen op 1 à
2 jaar. In de eerste fase worden patiënten gesensibiliseerd om te werken in groep, in de tweede fase
gemotiveerd om persoonlijke problemen, emotionele moeilijkheden en mogelijke veranderingen te
bespreken. Ten slotte, worden patiënten gemotiveerd te spreken over hun delictgedrag.
De verschillende discussies op deze studiedag gaven aan dat praktijkwerkers regelmatig moeilijkheden
ervaren met de diagnostiek en behandeling van zedendaders met een intellectuele beperking. Er is een
duidelijke nood om best-practices en evidence-based diagnostiek en behandelmethodieken te delen.
Bovendien zal het noodzakelijk zijn om zowel op onderzoeksvlak, als in de praktijk rond het topic
(samen) te werken.

2.4.4. Studiedag: dynamische risicofactoren NL-ATSA (Utrecht)

Op dinsdag 20/2/2018 vond het NL-ATSA congres “Van de nood een deugd maken: aan de slag met
dynamische risicofactoren bij zedendelinquenten” plaats. Het UFC hielp een handje bij de organisatie
van dit congres en was die dag aanwezig. Het congres werd geopend door Kasia Uzieblo (voorzitter van
NL-ATSA) die de rode draad van de dag besprak.
De eerste lezing was van Wineke Smid “Mixed emotions: An Incentive Motivational Model of Sexual
Deviance”. Dit model houdt voornamelijk rekening met het seksuele aspect in seksueel delictgedrag.
Het model is nieuw en nog niet gevalideerd, maar zou in de praktijk al wel bepaalde handvaten kunnen
bieden. Smid legde uit hoe ‘normaal’ seksueel gedrag kan doorschieten tot ‘deviant’ seksueel gedrag en
welke aspecten daarbij komen kijken.
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Jan Willem van den Berg vervolgde het congres met zijn lezing over “Dynamische Risicofactoren van
Zedendelinquenten: Een Netwerk Analyse”. Dit ging over de samenhang tussen dynamische
risicofactoren en welke dynamische risicofactoren meer prioriteit in de behandeling en begeleiding van
zedendelinquenten zouden moeten krijgen.
De laatste lezing van de voormiddag had als thema “Behandeling Van Dynamische Risicofactoren: Een
Casusstudie” en werd gegeven door Eelco Van Doorn. Als tip voor de praktijkwerker gaf Van Doorn mee
dat je best gebruik maakt van de dynamische risicofactoren om de behandeldoelen te identificeren.
Binnen die dynamische risicofactoren focus je op de hoogste scores (risicotaxatie-instrument). Hierop
pas je dan gerichte interventies toe. Van Doorn pleitte ten slotte voor transparantie over de resultaten
van een risicotaxatie naar de patiënt toe.
Na de lunchpauze kwam Mirthe Noteborn aan het woord. De presentatie met als titel “Stille wateren,
diepe gronden: Wat gaat er om in het hoofd van een zedendelinquent? De rol van cognitieve
verstoringen, delictondersteunende gedachten en impliciete theorieën.” handelde over de beperkingen
van de huidige meetinstrumenten (zowel de directe als de indirecte maten). Noteborn presenteerde
lopend onderzoek rond de ontwikkeling van een nieuwe zelfrapportagelijst (Questionnaire of Implicit
Theories of Sexual Offending – QITSO) om cognitieve verstoringen, delict ondersteunende gedachten
en impliciete theorieën in kaart te brengen.
Als afsluiter van het congres gaven Klaartje Schepers en Caspar van Eijk een lezing over “Acceptance &
Commitment Therapie bij zedendelinquenten: oefenen met ACT interventies in de klinische praktijk”.
De verschillende pijlers van ACT werden toegelicht aan de hand van theoretische omkadering én
praktijkvideo’s. Verder werden een aantal tools en oefeningen meegeven en gedemonstreerd om in
behandeling toe te passen.

2.4.5. BDSM (UZA, Edegem)
Het UFC bood in het jaar 2018 ondersteuning aan een onderzoek aangaande BDSM. Jantien Seeuws
(klinisch psycholoog) en Anne-Marie Waterschoot (gynaecoloog) waren voor een onderzoek i.k.v. de
Permanente Vorming Seksuologie (UGent) op zoek naar hulpverleners (psychiaters, huisartsen,
gynaecologen, psychologen, seksuologen en sociaal werkers) die een vorming over BDSM (1,5u) wilden
volgen om antwoorden te krijgen op vragen als:


Wat omvat “BDSM”? Waarom is het meer dan sadomasochisme? Wat is fetisjisme?



Wat zijn mythes en misvattingen over BDSM?



Wat is de prevalentie van BDSM in België? Wie doet er aan BDSM?



Hoe bekijkt men BDSM juridisch en in de gezondheidswetenschappen? Wat zijn de gevolgen
daarvan voor Belgen die aan BDSM doen?



Wat betekent BDSM voor de beoefenaars zelf? Heeft het te maken met lust of liefde? Is het
deel van hun identiteit of een geaardheid? Wat is de oorzaak van hun voorkeur voor BDSM?
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Hoe maak je BDSM binnen de consultatieruimte bespreekbaar bij patiënten/cliënten die daar
vragen over hebben? Hoe informeer je hen? Waarheen verwijs je hen door?



Hoe ga je bij verontrustende verhalen van patiënten/cliënten na of er sprake is van
sadomasochisme als ‘risk aware consensual’ kink of van geweldpleging en misbruik?

De focus van het onderzoek lag op het in kaart brengen van de actuele kennis over en attitudes ten
aanzien van BDSM bij Vlaamse hulpverleners, opdat er nadien een specifiek voorlichtingsprogramma
ontwikkeld kan worden op maat van de bestaande noden bij zowel de doelgroep als binnen de
hulpverlening.
Het UFC organiseerde in dit kader twee vormingsmomenten (16/02 en 01/03), waar een pre- en
postmeting bij de deelnemers kon worden uitgevoerd.

2.4.6. Aanbod op maat
Het UFC organiseert elk jaar verschillende vormingsmomenten waarmee we een zo groot mogelijk
publiek proberen te bereiken. Daarnaast zetten we de laatste jaren ook meer en meer in op de
specifieke vormingsbehoeften van de afzonderlijke netwerkpartners. In dit kader wordt er ongeveer
drie keer per jaar een forensische intervisie georganiseerd in Gent. Alle geïnteresseerde hulpverleners
kunnen hieraan deelnemen. Sinds 2017 voorziet het UFC tevens een supervisie voor het forensisch team
van CGG De Pont. Ook hier wordt er gewerkt rond concrete casussen en/of thema’s die te maken
hebben met begeleiding of behandeling van daders. Daarnaast hebben we dit jaar ook een specifiek
aanbod uitgewerkt voor de basisopleiding van de Psychosociale Diensten van de gevangenis, die partner
zijn binnen het samenwerkingsakkoord. Door de andere partners binnen het samenwerkingsakkoord
werd geen specifiek aanbod gevraagd, we proberen deze te bereiken met het aanbieden van ons
algemeen opleidingsaanbod (zie boven).
Opleidingen voor partners buiten het samenwerkingsakkoord:
-

Opleiding politieschool omtrent daders van seksueel geweld

-

Tandem vzw, omtrent samenwerkingsakkoord, sociale kaart daders van seksueel geweld,
kenmerken doelgroep en behandeling

-

Intervisie met de residentiële gespecialiseerde voorzieningen voor seksueel afwijkend gedrag,
omtrent het beleid inzake seksualiteit op de residentiële afdelingen en meer specifiek het
gebruik van internet op de afdeling bij zedendaders

-

Onderwijsinstellingen: Thomas More en de UAntwerpen

Enkel de structurele vormingen op maat van de partners in het samenwerkingsakkoord werden
hieronder verder uitgewerkt:
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Forensische intervisie voor behandelaars
In het jaar 2018 organiseerde het UFC opnieuw de forensische intervisiegroep voor behandelaars van
seksuele daders in Vlaanderen. De nadruk ligt op het bespreken van casussen uit de hulpverlening en
de bedoeling is elkaar te inspireren op therapeutisch vlak. Alle geïnteresseerde hulpverleners kunnen
aan deze forensische intervisies deelnemen. De forensische intervisie ging in het jaar 2018 tweemaal
door (19/04, 13/12/2018, telkens in Gent).
Supervisie CGG De Pont Mechelen
Het UFC organiseerde dit jaar 5 keer (16/01, 27/03, 5/06, 11/09, 4/12/2018, Mechelen) supervisie voor
het forensisch team bij CGG De Pont Mechelen. De behandelaren die gespecialiseerde behandeling
bieden binnen het samenwerkingsakkoord kunnen er concrete casussen bespreken. Er wordt ook wel
eens binnen specifieke thema’s gewerkt.
Supervisie justitieassistenten Justitiehuis Antwerpen
In 2014 startten het Justitiehuis Antwerpen en het UFC een proefproject. Om de justitieassistenten van
het Justitiehuis Antwerpen bij te staan bij moeilijke dossiers aangaande seksueel geweld, werd
driemaandelijks een supervisiegroep georganiseerd door één van onze medewerkers. Tijdens deze
supervisie worden alle vragen en casussen geanonimiseerd en wordt onder andere uitgebreid
stilgestaan bij risicofactoren, de samenwerking tussen justitie en behandelaar, en specifieke
moeilijkheden in het dossier. De supervisiegroep werd in het verleden steeds georganiseerd op
aanvraag van het justitiehuis. In 2017 werd de vraag gesteld naar een supervisiemoment rond
risicotaxatie bij zedenplegers met een interneringsstatuut. In het jaar 2018 kwamen er vanuit de
justitiehuizen geen vragen hieromtrent.
Vorming motivatiebevordering voor justitieassistenten
In 2014 en 2015 organiseerde het UFC opleidingscycli ‘motivatie’ voor justitieassistenten met veel en
weinig ervaring (< 5 jaar). In de opleiding werden via theorie, oefeningen, en het delen van ervaringen
uitgebreid stilgestaan bij thema’s als (omgaan met) weerstand, wat is motivatie (niet), motiverende
gespreksvoering, (omgaan met) ontkenningen en cognitieve distorties, verandertaal en weerstandstaal,
wat beïnvloedt motivatie en responsiviteit in behandeling. In het jaar 2018 kwamen er vanuit de
justitiehuizen geen vragen rond het opnieuw organiseren van deze opleiding.
Basisopleiding seksuele delinquenten voor medewerkers van de PSD’s
De centrale psychosociale dienst DG EPI plande in het najaar 2018 een nieuwe vormingscyclus omtrent
‘diagnose en pretherapie bij seksueel delinquenten’ voor nieuwe PSD-leden werkzaam in de Vlaamse
gevangenissen. Het UFC kreeg opnieuw de vraag om een bijdrage te leveren aan deze opleidingscyclus,
meer bepaald omrent theoretische modellen, psychodiagnostiek en farmacotherapie bij daders van
zedenfeiten (9/10, 6/11, 12/11 en 20/11/2018).
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2.5. OVERLEG
2.5.1. Beleidsvergadering UFC
De jaarlijkse UFC beleidsvergadering vond plaats op woensdag 20 juni 2018. Alle toenmalige UFC-leden
waren die dag aanwezig. Op de beleidsvergadering werden evoluties besproken omtrent de klinische
activiteiten en de steunopdrachten van het UFC. Op basis van een evaluatie van de concrete activiteiten
van het voorbije jaar werden nieuwe doelstellingen vooropgesteld.
Eerst en vooral werd de behandelopdracht van het UFC besproken, de hoeveelheid aanmeldingen,
consulten en nieuwe behandeldossiers werden geëvalueerd. Wat betreft de klinische activiteiten van
het UFC werd vastgesteld dat de klinische activiteiten gestagneerd zijn. Daarnaast werd het voorstel
geëvalueerd om steeds een heteroanamnese uit te voeren bij de opstart van nieuwe patiënten, dit
wordt als positief ervaren maar moet meer een automatisme worden. Informatie over de
heteroanamnese zal worden opgenomen in het intakebundel van het UFC. Er is ook meer en meer
bewustzijn in het team dat het belangrijk is het gezin en de omgeving te betrekken in therapie. In dit
kader dienden twee UFC-leden een projectvoorstel in bij de Vlaamse overheid. Dit werd echter
geweigerd. Het UFC hoopt hier in de toekomst meer aandacht te kunnen voor hebben, ondanks de
beperkte middelen. Ook de werking van het centraal instroomteam (CIT) werd opnieuw besproken met
zijn doelstellingen, meerwaarde en moeilijkheden. De patiënten die op het CIT worden besproken,
worden teruggekoppeld op de teamvergadering van het UFC. Dit is goed om de situatie te kunnen
opvolgen en een goed zicht te krijgen op ons netwerk. Vervolgens werd de werking van het
multidisciplinair team onder de loep genomen. Het UFC heeft het voorbije jaar nog meer ingezet op de
multidisciplinariteit van het team en heeft bepaalde disciplines gerichter ingezet op vlak van expertise
en ervaring. Ook de criminologe werd betrokken bij de intakes, de uitvoering van risicotaxatie en het
uitvoeren van de second opinions. Dit wordt als positief ervaren door het team maar ook de criminologe
stelt dat dit voordelen heeft voor de goede uitwerking van de steuntaken en het beleidswerk. De
intervisiemomenten die binnen het team worden georganiseerd worden ook als positief ervaren, wat
dus ook moet worden verdergezet. Daarnaast is het de bedoeling meer van elkaar te leren, waardoor
bepaalde therapiesessies kunnen gebeuren met meerdere collega’s. Wanneer iemand ‘vast zit’ met een
dossier, of de behandeling moeilijker loopt, moeten we als team sneller durven wisselen of iemand
anders erbij durven betrekken. Tot slot werd, tijdens de bespreking omtrent de behandelactiviteiten
van het UFC, de overdracht tussen de assistenten psychiatrie (ASO’s) geëvalueerd. Dit blijft een proces
in evolutie, we trachten nu vooral de ASO’s ook vroeger in te lichten en hen op voorhand reeds de
overdracht te bezorgen.
Met betrekking tot de steuntaken werd aangegeven dat het UFC open moet blijven staan voor
vernieuwing, zodanig deze kennis en ervaring kan worden overgebracht naar het netwerk. Zo heeft het
UFC bijvoorbeeld een seksuele anamneselijst opgesteld, deze werd verspreid aan het netwerk via de
nieuwsbrief. Ook het aandeel risicotaxatie werd besproken. Het UFC zal inzetten op het trainen van
twee UFC leden voor het geven van trainingen in risicotaxatie. Dit zal tijd en energie van het team vergen
maar strookt met het idee dat, ook op het vlak van risicotaxatie, het steuncentrum informatie en
ervaringen moet kunnen delen met het netwerk. Daarnaast werd voornamelijk de aandacht gevestigd
op opleiding en vorming en de onderzoeksopdracht van het UFC. Wat betreft de steuntaak opleiding en
vorming werden de voorbije studiemomenten geëvalueerd en werd er nogmaals stilgestaan bij de
62

meerwaarde van onze vaste vormingsmomenten. Toch werd er ook op gewezen dat het voor onze
partners moeilijker wordt deel te nemen aan grote congresmomenten. Omwille van de beperkte tijd en
middelen zal het UFC meer en meer inzetten op een aanbod op maat van de partners van het
samenwerkingsakkoord. De thema’s voor de vaste vormingsmomenten (UFC-congres, avondlezing en
thematische intervisie) werden tevens vastgelegd. Er werd ook besloten dat het UFC opnieuw een
groter congres zal organiseren in 2020, in samenwerking met NL-ATSA en UAntwerpen. Dit grootschalig
congres vraagt heel wat werk, waardoor er in 2019 mogelijks minder grote vormingsmomenten zullen
doorgaan. Wat betrekt de onderzoeksopdracht van het UFC gaf Tineke Dilliën een stand van zaken van
haar doctoraat. Werd het ROM-onderzoek besproken en werd besloten dat we dit zullen afronden en
meer wensen te focussen op risicotaxatie, een eerste aanzet werd gegeven omtrent de start van het
BDSM-onderzoek, en het CIFAS onderzoek, het nieuwe Stop it Now! onderzoek en de lopende
masterproeven werden bediscussieerd. De werkgroep onderzoek formuleerde een aantal centrale
onderzoeksvragen voor het UFC, waar alle toekomstige onderzoeken dienen onder te vallen. Zo
investeren we tijd en energie in de thema’s die voor het UFC relevant zijn. De werkgroep onderzoek is
een goed gegeven maar lijkt nu, gezien de beperkte ruimte van de UFC-leden op dit moment, eerder
verkennend te zijn. Het UFC heeft momenteel andere beleidskeuzes gemaakt: vorming op maat,
risicotaxatie, preventie… De lopende onderzoeken blijven uiteraard lopen, maar er is momenteel geen
ruimte voor het starten met nieuwe onderzoeksprojecten.
Tot slot werden nog enkele teamaspecten besproken. Het jaar 2018 stond vooral de verhuis van het
UFC op de agenda. De beleidsvergadering werd afgesloten met een fijne team bevorderende activiteit,
zodanig iedereen met een frisse blik en nieuwe energie aan het volgende beleidsjaar kon starten.

2.5.2. Overleg met de steuncentra
In 2018 kwamen de drie steuncentra (CAB, UPPL en UFC) twee keer samen. In functie van het
gezamenlijk onderzoek werden twee vergaderingen gepland (13/03 en 18/04). Het doel van dit
onderzoek is het in kaart brengen van de sociodemografische, criminologische en klinische
karakteristieken van de seksuele daders met een juridische maatregel die in behandeling zijn bij de 3
steuncentra. Hiervoor werd eind 2014 gestart met het opstellen van een registratiemodel. De
preliminaire resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd op het Congrès International sur
l’Agression Sexuelle (juni 2015 in Charleroi). In functie van de voortzetting van het onderzoek werd het
registratiemodel aangepast, waarmee vanaf 2017 zal worden geregistreerd. Ook de optie voor het
organiseren van een gezamenlijk congres werd op deze vergaderingen besproken en bekeken. De drie
steuncentra wilden, ter ere van het 20-jarig bestaan van de samenwerkingsakkoorden, een gezamenlijk
congres organiseren. Gezien de beperkte financiële middelen, en gezien de hoog oplopende kosten van
een gezamenlijk congres, werd deze optie niet verder in overweging genomen.

2.5.3. Begeleidingscomité van het samenwerkingsakkoord
Het begeleidingscomité werd opgericht ingevolge artikel 12 van het samenwerkingsakkoord tussen de
Federale Staat en de Vlaamse gemeenschap. UFC-criminologe Minne De Boeck is lid van het
begeleidingscomité. Naast vertegenwoordigers van de FOD Justitie (Mevr. Verstraete, Mevr. Vermaelen
en voorzitter Dhr. Verellen) en de vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap (Mevr. Roelandt
en Dhr. Verhelst), zijn ook een vertegenwoordiger van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (in
de persoon van Dhr. Kaesemans, Zorgnet Vlaanderen), een vertegenwoordiger van de Centra Algemeen
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Welzijnswerk (in de persoon van Mevr. Clark, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en een
vertegenwoordiger van het steuncentrum (Minne De Boeck) opgenomen in het begeleidingscomité.
Het begeleidingscomité kwam in het kalenderjaar 2018 niet meer samen. Het jaar 2016 en 2017 stond
volledig in het teken van het opstellen van een conceptnota voor minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, Jo Vandeurzen, omtrent het stroomlijnen van het hulpaanbod aan plegers en daders van
seksueel misbruik. Het begeleidingscomité wacht nog steeds op een terugkoppeling. De beleidskeuzes
gekoppeld aan de conceptnota zijn op dit moment onvoldoende geconsolideerd om daarover verdere
toelichting te kunnen geven.

2.5.4. NL-ATSA
NL-ATSA is een vereniging die zich inzet voor de preventie van zedendelicten. De
vereniging richt zich daarbij zowel op primaire preventie door middel van
voorlichting en hulpverlening aan potentiële plegers en slachtoffers als op
secundaire en tertiaire preventie door middel van risicotaxatie en behandeling van
plegers.
NL-ATSA stelt zich ten doel internationale kennis en ervaring op het gebied van zedendelicten en
zedendelinquenten te verspreiden in Nederlandstalig gebied, zowel in Nederland als in België. Dit doen
zij door middel van het organiseren van congressen, symposia, trainingen, werk- en adviesgroepen en
het onderhouden van een website. Daarnaast stimuleert NL-ATSA de terugkoppeling van kennis en
ervaring die is opgebouwd in Nederlandstalig gebied naar het internationale veld, door middel van
presentaties en workshops op internationale congressen en deelname aan internationale
samenwerkingsverbanden. NL-ATSA is gelieerd aan de Internationale ATSA (Association for the
Treatment of Sexual Abusers) en vormt daarvan een ‘chapter’.
UFC-criminologe Minne De Boeck zetelt in het bestuur van NL-ATSA en woonde alle
bestuursvergaderingen van NL-ATSA in 2018 bij (20/03, 15/05, 22/05, 23/08, 3/10, 27/11, 18/12).
Daarnaast trekt onze UFC-criminologe de werkgroep preventie van NL-ATSA. Deze werkgroep kwam
drie keer samen in 2018 (08/02, 5/4, 17/5).

2.5.5. Overleg met DG EPI FOD Justitie
De drie steuncentra, waaronder het UFC, hadden in 2018 geen enkel overleg met Dhr. Werner Vanhout,
Dr. Rudy Verelst, Mevr. Ingrid Vrancken en Dhr. Sam Fonteyn, DG EPI van de FOD Justitie. De subsidies
van de steuncentra voor seksueel delinquenten, alsook de noodzakelijke hervormingen van het
samenwerkingsakkoord, blijven echter een bezorgdheid.
Prof. Kris Goethals, directeur van het UFC, nam ook deel aan overlegmomenten met het kabinet om de
honorering met betrekking tot de expertiseopdracht van forensisch psychiaters te bespreken (13/3,
10/4).
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2.5.6. Teamoverleg met externe partners
Ook in 2018 nodigden we gespecialiseerde hulpverleners of beleidsmedewerkers uit om tijdens de
teamvergadering kennis te maken met elkaars werking. Het UFC zocht ook enkele keren externe
partners op om een beter zicht te krijgen op de werking en ervaringen van de partners.


PSD: Overleg voor opleiding basisopleiding (01/02/2018)



Centrale PSD: overleg omtrent gebruik van risicotaxatie bij zedendaders (27/06/2018)



Aditi vzw: overleg omtrent het seksualiteit bij verstandelijk beperkten en mensen met autisme
(09/07/2018)



PC Jan Baptist Zelzate – Forensische afdeling, seksueel delinquenten met een verstandelijke
beperking (13/11/2018)



Bezoeken Probatiecommissie Antwerpen
Paul van Santvliet, de voorzitter van de Probatiecommissie van Antwerpen, kwam in 2017 langs
op de teamvergadering van het UFC naar aanleiding van een aantal consultvragen die werden
gesteld aan het UFC omtrent het naleven van de voorwaarden. Zo werd het internetverbod als
voorwaarde besproken en werden afspraken gemaakt tussen het UFC en de probatiecommissie
omtrent de terugkoppeling van het verloop van de behandeling bij het UFC als
behandelvoorwaarde. Dit overleg was de aanzet om de medewerkers van het UFC uit te nodigen
op enkele zittingen van de Probatiecommissie, zodanig we elkaars werking beter kunnen
inschatten. In 2018 gingen er drie bezoeken door (12/04, 30/05, 07/06/2018).

2.5.7. Centraal instroomteam
In september 2014 ging het proefproject van start om de ambulante instroom van seksuele
delinquenten met een juridisch statuut in de Antwerpse regio beter te structureren. Het forensisch
team van CGG VAGGA, het HSD- en LDSG-team van CAW Antwerpen en het Universitair Forensisch
Centrum werkten samen dit project uit. Lange wachtlijsten bij de ene dienst, tegenover een tekort aan
patiënten in het andere centrum, deden vermoeden dat hier ruimte was voor verbetering. Een centraal
instroomteam kan hieraan tegemoet komen. De drie betrokken diensten engageren zich ertoe om
maandelijks samen te komen en de aanmeldingen te bespreken. Cliënten kunnen op die manier sneller
verwezen worden naar het centrum dat het best zou kunnen aansluiten bij de noden van de aangemelde
cliënt. Verwijzers hoeven niet langer elk centrum afzonderlijk aan te schrijven en lange (soms nodeloze)
wachttijden kunnen zo vermeden worden. Bovenal hopen we op deze manier de dienstverlening aan
de cliënt te verbeteren door een zo geschikt mogelijk zorgaanbod aan te bieden, op maat van elke
individuele patiënt. In de loop van 2015 werd dit proefproject geëvalueerd en structureel
georganiseerd.
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In 2018 vond er zeven keer een centraal instroomteam plaats (18/01, 22/02, 05/04, 17/05, 12/07,
13/09, 14/10/2018). Er werd ook eenmalig (10/01/2018) een overleg georganiseerd met de
coördinatoren om de aanpak en het verloop van het centraal instroomteam te bespreken.

2.5.8. Andere deelnames aan overlegmomenten met externe organisaties/voor externe
projecten


Stuurgroepen Stop it Now!



Focusgroepen Stop it Now! april en oktober 2018



Teamoverleg Stop it Now! met I.T.E.R.



IGVM: interactieve bijeenkomst opvolging seksuele delinquenten



Team zorg aan Geïnterneerden



Ronde tafel Sensoa: eindrapport seksuele gezondheid



Parlementaire onderzoekscommissie, seksuele grensoverschrijdend gedrag



Vergadering BELSPO onderzoek



Overleg Federale Politie, Nationaal Veiligheidsplan
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3. KLINISCHE ACTIVITEITEN
3.1. AANGROEI VAN HET PATIENTENBESTAND
In dit overzicht geven we een beeld van de instroom, doorstroom en uitstroom van het
patiëntenbestand van het UFC behandelcentrum tijdens het jaar 2018.
Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2018 bedroeg 106. Deze patiënten bezoeken aan het begin van
het jaar op regelmatige basis het Universitair Forensisch Centrum voor een consultatie bij de psychiater
of de psycholoog.
Tijdens het jaar 2018 waren er 64 aanmeldingen, waarvan 41 patiënten uitgenodigd werden voor een
intakegesprek. Van deze 41 intakes werden 32 nieuwe patiënten voor een eerste intakegesprek
ontvangen. De overige patiënten waren al gekend omdat ze in het verleden al eens op intake en/of in
behandeling waren geweest binnen het UFC. Deze 9 patiënten werden opnieuw uitgenodigd voor een
herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 2018 20 nieuwe behandeltrajecten geopend,
waarvan 6 onder de vorm van een dispatchfunctie.
Bij 21 van de 41 patiënten die op intake geweest zijn, werden de contacten onmiddellijk na (her-) intake
stopgezet. De redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag
(N=4), geen problematiek voor het UFC (N=8), ontkenning (N=1), adviesvraag (N=5), niet aanvaarden of
naleven van de voorwaarden (N=1), reeds in therapie (N=1), andere (N=1). Verder werden tijdens het
jaar 2018 30 lopende behandelingsdossiers afgerond of stopgezet. Op de laatste dag van 2018 waren
er 96 dossiers lopende.
Het aantal consultaties in 2018 is lichtjes (7%) gedaald ten opzichte van het aantal consultaties in 2017.
Vorig jaar was er een stagnering in het aantal consultaties, het jaar daarvoor was er een lichte stijging
van 9% merkbaar. In het jaar 2015 namen zowel de psychiatrische consulten als de psychologische
consulten opmerkelijk af. Het beleid dat begin 2014 ingevoerd werd, namelijk minder intake gesprekken
organiseren door bij aanmelding een strengere controle uit te voeren op de in- en exclusiecriteria, was
tot het jaar 2015 zichtbaar in de cijfers. Het UFC verwachtte dat er ergens een stagnatie zou komen in
het aantal consulten, gezien het zijn vaste basis aan klinische activiteiten wil behouden doch zich meer
wil toeleggen op de steunopdrachten. Het overzicht van de voorbije jaren wijst erop dat het aantal
klinische consulten ondertussen ongeveer in evenwicht is. Na een lichte stijging in 2016 en een
stagnering in 2017, is er nu opnieuw een lichte daling merkbaar.
In Tabel 5 en Figuur 9 ziet u een historisch overzicht van het aantal intakes, herintakes, psychiatrische
en psychologische consultaties met de cijfers die in het jaar 2018 geregistreerd werden.
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Tabel 5: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes1

Her
intakes

Psychiatrische
consultaties

Psychologische
consultaties

TOTAAL
consultaties

2018

32

9

267

626

893

2017

42

1

267

695

962

2016

46

6

297

665

962

2015

30

12

344

539

883

2014

41

5

310

694

1004

2013

52

4

310

817

1127

2012

45

9

201

685

886

Figuur 9: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar
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Psychologische consults

310

344

694
539

2013

2014

2015

893

1

De intakes werden geteld als één consultatie, hoewel zij in principe bestaan uit een psychiatrisch en een
psychologisch consult.
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3.2. PROBLEEMGEDRAG BIJ AANMELDING
Tabel 6: Probleemgedrag bij intake en herintake in 2018

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

2

9

Pedoseksualiteit

3

10

Efebofilie

4

12

Efeboseksualiteit

4

14

Kinderpornografie

13

Aanranding van de seksuele

10

integriteit (+16 jaar)
Middelenmisbruik

8

Prostitutiebezoek

5

Pornoafhankelijkheid

4

Verkrachting

3

Exhibitionisme

3

Fetisjisme

3

Hyperseksualiteit

2

Urofilie

2

Voyeurisme

1

Geweldsdelict (niet-seksueel)

1

Bondage

1

Coprofilie

1

Transvestitisme

1

Masochisme

1

Zoöfilie

1

Prostitutie uitoefening

1

Frotteurisme

0

Andere

9
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In de bovenste helft van de tabel worden de aanmeldingsklachten van seksueel geweld ten aanzien van
minderjarigen geclusterd. Onder deze termen wordt verstaan:
Pedofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen zonder
secundaire geslachtskenmerken.
Pedoseksueel: Er werden pedoseksuele feiten (inclusief bezit en/of verspreiding van
kinderporno) gepleegd zonder dat de diagnose van pedofilie kan gesteld worden.
Efebofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen met secundaire
geslachtskenmerken.
Efeboseksueel: Er werden seksuele feiten (inclusief bezit en/of verspreiding van kinderporno)
gepleegd op minderjarigen met secundaire geslachtskenmerken, zonder te kunnen spreken van
terugkerende intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag
gedurende zes maanden.
Onder de aanmeldingsklacht kinderpornografie verstaan we het op regelmatige basis zoeken naar
kinderpornografische afbeeldingen of voorwerpen. Van hyperseksualiteit als aanmeldingsklacht is
sprake wanneer de cliënt aangeeft een sterk verhoogde en storende seksuele prikkelbaarheid en/of
preoccupatie te ervaren. Exhibitionisme wordt gedefinieerd als het ongevraagd tonen van de
geslachtsorganen aan vreemden. Voyeurisme is het kijken naar een nietsvermoedend iemand die naakt,
zich aan het uitkleden of seksueel actief is. Fetisjisme wordt door de DSM-5 gedefinieerd als een
terugkerende en intense seksuele opwinding met niet levende objecten of met een zeer specifieke
erotische focus op niet genitale lichaamsdelen, tot uiting komend in fantasieën, drang of gedrag.
Bondage gaat over seksuele praktijken waarbij een van de partners vastgebonden of op vergelijkbare
wijze in zijn of haar bewegingsvrijheid wordt beperkt. Masochisme is het beleven van seksueel genot
door onderwerping of kleinering. Frotteurisme is het seksueel opgewonden raken door lichamelijk
contact met onbekenden. Urofilie gaat over een sterk seksueel gerichte belangstelling voor urine en
urineren, coprofilie met betrekking tot ontlasting. Onder ‘Andere’ verstaan we drugsdelicten,
verkeersinbreuken, vermogensdelicten en gokken.
Bij de 41 intakes en herintakes in 2018 noteerden we 128 probleemgedragingen. In 2018 zien we een
opvallende stijging bij de extrafamiliale delicten naar minderjarigen. Zowel pedoseksualiteit als
efeboseksualiteit extrafamiliaal zijn gestegen. Ook pedofilie en efebofilie extrafamiliaal kennen een
stijging. Naast de extrafamiliale delicten naar minderjarigen, zien we ook een stijging in het aantal
aanrandingen van de seksuele integriteit bij volwassenen. Er is een kleine daling merkbaar bij de
problematiek kinderpornografie, we zien tevens een daling in het aantal casussen waarbij sprake is van
hyperseksualiteit. Ook in 2017 zagen we een daling ten aanzien van het jaar 2016 bij het aantal
aanmeldingen met hyperseksualiteit als probleemgedrag. De voorbije jaren nam het probleemgedrag
kinderpornografie steeds toe, nu is er een kleine daling merkbaar. Dit zal verder moeten worden
opgevolgd.
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3.3. SITUERING IN HET THERAPEUTISCH PROCES
Om een overzicht te geven van de fase van begeleiding of behandeling waarin de UFC-patiënten zich
tijdens 2018 bevinden, wordt er voor gekozen om een momentopname voor te stellen. In onderstaande
tabel wordt de stand van zaken voor alle lopende dossiers (N=96) weergegeven op 31 december 2018.
Tabel 7: Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2018

Fasenaam

Aantal

%

Intake

4

4

Herintake

2

2

Diagnostiek

6

5

Motivatie

0

0

Psychotherapie

42

37

Psychosociale begeleiding

8

7

Psychiatrische begeleiding

24

21

Dispatch

17

15

Follow Up

10

9

1162

100

In behandeling

Totaal

Figuur 10: Overzicht behandelfases huidige patiënten

5%
15%
9%
5%

66%

Diagnostiek en motivatie

Dispatch

Follow up

(Her)Intake

Behandeling

2

Het aantal lopende fases ligt hoger dan het aantal patiënten, aangezien 1 patiënt meerdere behandelingsfases
tegelijk kan doorlopen (bv. psychiatrische begeleiding en psychosociale begeleiding).
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Tijdens de fase 'diagnostiek’ worden probleemgebieden geïdentificeerd en doelstellingen beschreven
voor een therapie. Wanneer patiënt en therapeut hierover een akkoord bereiken wordt het
therapeutisch contract ondertekend en gaat men over naar de volgende begeleidingsfase.
'Psychiatrische begeleiding' betekent psychiatrische controlerende en ondersteunende contacten,
zonder werkelijk te kunnen spreken van cognitief gedragstherapeutische interventies. ‘Psychosociale
begeleiding/psychotherapie’ betekent psychosociale ondersteunende contacten. Tijdens de
begeleidingsfase wordt – met het RNR-model en het GLM-model als meest vooraanstaande werkkaders
– intensief gewerkt aan probleemgebieden die samenhangen met het delictgedrag. Deze fase loopt tot
de vooropgestelde doelen werden bereikt of de situatie zodanig werd geëvalueerd dat frequente
therapeutische sessies voorlopig niet verder vereist zijn. Onder ‘dispatch’ (i.e. uitbesteding van de
behandeling) verstaan we de begeleiding of behandeling door een niet-erkende dienst of persoon onder
supervisie van het UFC. Betrokkene wordt minstens tweemaal per jaar opgevolgd door het UFC.
Patiënten die de psychotherapeutische fase hebben doorlopen en momenteel systematisch opgevolgd
worden bevinden zich in de 'follow-up'-fase.

Het UFC blijft investeren in de ‘dispatch’-formule en moedigt ook andere gespecialiseerde
voorzieningen aan om dit te doen. Niet elke patiënt heeft nood aan een gespecialiseerde therapie,
hoewel de opdrachtgever wel vaak een prestatieverbintenis vraagt in het kader van de gerechtelijke
voorwaarden. Het UFC is van oordeel dat de beperkte gespecialiseerde therapeutische middelen best
ingezet worden in de dossiers waar dit het meest nodig is. Voor andere patiënten kan reguliere zorg met ondersteuning van de gespecialiseerde zorg, voldoende zijn. Een dispatch begeleiding kan aan deze
nood tegemoet komen.
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3.4. GERECHTELIJK STATUUT
Hierna volgt een overzicht van de gerechtelijke statuten waarin de nieuwe patiënten (intake of
herintake) zich bevonden op het moment van de intake. Het grootste deel van de nieuwe patiënten had
op het moment van de intake geen gerechtelijk statuut (N=12). Een belangrijke kanttekening hierbij is
dat het uiteraard mogelijk is dat er in de loop van het behandeltraject een gerechtelijk statuut
toegekend wordt, waardoor deze cijfers een licht vertekend beeld kunnen geven. Een tweede grote
groep van patiënten was op het moment van de intake vrij onder voorwaarden (N=9). Het gerechtelijk
statuut op het moment van de intake in 2018 wijkt enigszins af van de voorgaande jaren. Het is
opmerkelijk dat er opvallend minder intakes waren met probatieuitstel als gerechtelijk statuut.
Daarnaast is vooral een stijging van het aantal intakes waarbij er sprake was van een vrijheid onder
voorwaarden merkbaar. Er is niet echt een stijging in het aantal intakes waarbij er (nog) geen sprake
was van een gerechtelijk statuut, ondanks we zouden verwachten dat er meer ‘vrijwillige’ aanmeldingen
zouden zijn ten gevolge van het preventieproject ‘Stop it Now!’. Het bestaan van een laagdrempelige
hulplijn die zich inzet op de preventie van seksueel kindermisbruik lijkt dus niet meteen invloed te
hebben op de intakes bij het UFC.

Tabel 8: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2018)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Geen (op moment van intake)

12

29

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

9

22

Gedetineerd

8

20

Probatieuitstel

4

10

Geïnterneerd

3

7

Geïnterneerd - vrijheid op proef (VOP)

2

5

Bemiddeling in strafzaken

2

5

Probatieopschorting

1

2

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

0

0

Voorlopige invrijheidsstelling (VLV)

0

0

Totaal

41

100
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Figuur 11: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2018)
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op proef (VOP)
5%

Ter informatie wordt ook nog een overzicht gegeven van de gerechtelijke status van alle lopende
dossiers op de laatste dag van 2018.
Tabel 9: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2018)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Probatieuitstel

32

34

Geen

32

33

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

10

11

Geinterneerd

7

7

Vrijheid op proef (VOP)

6

6

Gedetineerd

4

4

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

2

2

Probatie (niet verder gedefinieerd)

2

2

Bemiddeling in strafzaken

1

1

Probatieopschorting

0

0
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Voorlopige invrijheidstelling (VLV)

0

0

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

0

0

Ter beschikkingstelling van de regering (TBR)

0

0

Totaal

96

100

Figuur 12: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2018)
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3.5. VERWIJZERS
De grootste verwijzer van de patiënten die in het jaar 2018 op intakegesprek kwamen in het UFC is het
justitiehuis (24%). Toch blijft het aantal aanmeldingen vanuit het justitiehuis dat we de afgelopen jaren
zagen dalen, vorig jaar was deze verwijzer goed voor 40% van het totaal aantal intakes. Het absolute
aantal aanmeldingen uit de PSD was vorig jaar verdubbeld (10), in het jaar 2018 blijft dit aandeel
ongeveer gelijk. De verwijzingen vanuit justitie waren samen goed voor 46% van het totaal. Het aantal
intakegesprekken waarbij de patiënt of zijn directe omgeving zelf het initiatief stijft van 3 naar 7, wat
goed is voor 17% van het totaal Daarbij moeten we bovendien stellen dat sinds mei 2017 ook ‘Stop it
Now!’ werd toegevoegd als verwijzer. In dit geval is het in principe noodzakelijk dat de betrokkene zelf
contact opneemt met het UFC, doch staat deze verwijzer opgenomen onder het hulpverleningscircuit.
In 2018 zien we ook een aantal aanmeldingen uit zeer specifieke hoek zoals de bijzondere jeugdzorg, de
psychiatrie, het schakelteam internering en privé-therapeuten. De hulpverleningscontext was bijgevolg
goed voor 32% van de verwijzingen; vorig jaar was dat 30%.
Tabel 10: Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2018

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie – Jeugdrechter
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Forensisch team
Centrum Algemeen Welzijnswerk - Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten
Centrum Algemeen Welzijnswerk - Leerprojecten voor Daders van Seksueel
Geweld
Schakelteam internering
Stop it Now!
Bijzondere jeugdbijstand - gemeenschapsinstelling
Algemeen ziekenhuis – Algemene werking
Algemeen ziekenhuis – Raadpleging Psychiatrie
Psychotherapeut (privé)
Psychiater (privé)
Huisarts (privé)
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Psychiatrisch Ziekenhuis - Mid Security, forensische afdeling
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
ONBEKEND
Totaal

Aantal

%

10
8
1

24
20
2

2
2
1

5
5
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
0
41

17
0
100

We voegen hier ook nog een totaaloverzicht toe van alle patiënten die in behandeling waren op de
laatste dag van 2018. Hieruit blijkt dat het merendeel werd aangemeld door een justitie-assistent (38%)
en een kleinere 8% door een medewerker van de psychosociale diensten van de gevangenissen. 19%
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van het patiëntenbestand eind 2018 heeft zich op eigen initiatief of op initiatief van de familie
aangemeld voor behandeling. De verwijzers voor onze patiënten aan het einde van het jaar 2018
kwamen in totaal voor 50% vanuit justitie, voor 31% vanuit het hulpverleningscircuit en voor 19% vanuit
niet-professioneel initiatief.
Tabel 11: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2018)

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie – Advocaat
Justitie – Commissie ter Bescherming van de Maatschappij
Justitie - Politie
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Huisarts (privé)
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Psychiater privé
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Algemene werking
Centrum Algemeen Welzijnswerk – Hulpverlening Seksuele Delinquenten
Algemeen ziekenhuis – Algemene werking
Algemeen ziekenhuis – Psychiatrische afdeling voor volwassenen
Psychiatrisch Ziekenhuis - Mid Security, forensische afdeling
Algemeen ziekenhuis - Spoedopname
Ergotherapeut privé
Psychiatrisch Ziekenhuis – Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Drughulpverlening
Schakelteam internering
Stop it Now!
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Forensisch team
Gehandicaptenzorg
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - Ouders
ONBEKEND
Totaal

Aantal

%

36
8
2
1
1

38
8
2
1
1

5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
2
0

17
2
0

96

100
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Figuur 13: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2018)

Niet professioneel
initiatief
19%
Justitie
50%
Hulpverleningscircuit
31%
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3.6. GECLASSIFICEERDE STOORNIS
Hieronder volgt een overzicht van de diagnoses op as I en as II van de DSM-IV die aan de nieuwe
patiënten op intake of herintake in 2018 toegeschreven werden. Daarnaast volgt een overzicht van het
totale aantal UFC diagnoses bij alle UFC patiënten van 1993 tot en met 2018.
In de loop van het jaar 2018 heeft het UFC gebruik gemaakt van de nieuwe DSM classificatie volgens de
DSM-5. De American Psychiatric Association bracht in 2013 een nieuwe editie uit van de DSM. Als meest
opvallende vernieuwing verlaat de DSM-5 het alom gekende categorisatiesysteem dat opgebouwd is uit
assen (as I tot en met V). Voor wat betreft de categorie van de parafilieën benadrukt de DSM-5 dat niet
elke parafilie noodzakelijkerwijs ook een stoornis is. Nieuwe toevoegingen zijn ‘in een gecontroleerde
omgeving’ (zoals de gevangenis, waarbij de omgeving maakt dat bepaald gedrag dat nodig is om de
diagnose te kunnen stellen, niet gesteld kan worden), en ‘in remissie’. In het voorjaar van 2017 werd de
structuur van de UFC-databank aangepast op basis van de nieuwe DSM-categorieën en codes. Omdat
we pas vanaf 2017 de DSM 5 diagnoses zijn beginnen registreren, werden zowel de DSM-IV diagnoses
als de DSM-5 diagnoses geregistreerd en weergegeven. Zo wordt zeker een volledig en duidelijk beeld
weergegeven van de diagnoses waar het UFC mee geconfronteerd wordt.
Tabel 12: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2018

Diagnose op as 1
Efebofilie (*)
Pedofilie
Hyperseksualiteit (**)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Parafilie NAO
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Fetisjisme
Voyeurisme
Depressieve stoornis
Middelen gerelateerde stoornis
Autisme spectrum stoornis
Aandachtstoornis
Alcoholmisbruik
Alcoholafhankelijkheid
Psychotische stoornis
Aanpassingsstoornis
Angststoornis
Mentale retardatie
Impulscontrolestoornis
Hechtingsstoornis
Andere

Aantal
16
7
3
2
2
1
1
1
6
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57

%
28
12
5
4
4
2
2
2
11
9
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
100

Totaal
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(*)
Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
(**)
Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO, V61.21 of
V61.1
Tabel 13: As I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2018)

Diagnose
Pedofilie
Efebofilie (*)
Exhibitionisme
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Voyeurisme
Verkrachting van een volwassene (**)
Fetisjisme
Parafilie NAO
Seksueel sadisme
Transvestitisme
Frotteurisme
Seksueel misbruik van een minderjarige waarbij er geen leeftijdsverschil van 5 jaar is
tussen de dader en het slachtoffer
Incest van een persoon met een slachtoffer dat niet minderjarig is (ouder dan 16j) (*)
Seksueel masochisme
Seksueel misbruik van volwassene
Partialisme (**)
Zoöfilie (**)
Seksueel misbruik van kind
Middelengerelateerde stoornis
Seksuele stoornis
Depressieve stoornis
Pervasieve ontwikkelingsstoornis
Impulscontrolestoornis
Aandachtsstoornis
Psychotische stoornis
Bipolaire stoornis
Angststoornis
Genderidentiteitsstoornis
Mentale retardatie
Dementiële stoornis
Slaapstoornis
Leerstoornis
Aanpassingsstoornis
Hechtingsstoornis
Uitgestelde diagnose op as I
Geen diagnose op as I
Totaal
(*)

N
382
306
140
98
79
62
48
35
20
21
13
12
9
9

%
21
17
8
5
4
3
3
2
1
1
1
1
0,5
0,5

7
5
4
3
3
1
129
66
50
32
26
13
8
8
10
5
6
4
1
1
1
1
192
9
1819

0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
7
4
3
2
1
0,6
0,4
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
11
0,5
100,0

Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
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(**)

Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO, V61.21 of
V61.1
Tabel 14: As II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2018

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

4

44

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

3

33

Borderline persoonlijkheidsstoornis

2

22

Matige zwakbegaafdheid

0

0

Milde zwakbegaafdheid

0

0

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 0

0

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

0

0

Totaal

9

100

Tabel 15: As II diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2018)

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

141

14

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

79

8

Persoonlijkheidsstoornis NAO

53

5

Borderline persoonlijkheidsstoornis

44

4

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

19

2

Milde zwakbegaafdheid

19

2

Matige zwakbegaafdheid

10

1

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

7

1

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

7

1

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

0,4

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

3

0,3

Obsessieve-compulsieve stoornis

1

0,1

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

549

54

Geen diagnose op as 2

85

8

1021

100

Totaal
(!)

bij de intake is het vaak nog niet duidelijk of het om een persoonlijkheidsstoornis gaat volgens de
criteria van de DSM. Stricto sensu is het belangrijk hierbij ook heteroanamnestische informatie
(bijvoorbeeld uit het netwerk van de patiënt) te hebben.
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Hierbij een overzicht van de reeds geregistreerde DSM 5 diagnoses. Deze worden apart van de DSM-IV
diagnoses opgenomen. Het UFC heeft in het jaar 2018 bij intake zowel de DSM-IV diagnoses als de DSM
5 diagnose geregistreerd, om hiaten te vermijden en de diagnostiek op langere termijn te kunnen
opvolgen. Onderstaande DSM 5 diagnoses werden dus mogelijks ook al opgenomen in bovenstaande
DSM-IV diagnoses. Gezien de registratieperiode van de DSM 5 beperkt is, wordt er geen overzicht
gegeven van het totaal aantal DSM 5 diagnoses dat ooit werd gesteld maar wordt er enkel weergegeven
welke diagnoses in 2018 werden toegekend.
Tabel 16: gestelde DSM 5 diagnoses in 2018

Diagnose
Efebofiel (*)
Pedofiel
Exhibitionismestoornis
Fetisjismestoornis
Ongespecificeerde parafiele stoornis
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Voyeurismestoornis
Hyperseksualiteit (**)
Seksueel masochismestoornis
Verkrachting van een volwassene
Andere gespecificeerde parafilieën
Stoornis in middelengebruik
Stoornis in alcoholgebruik – licht/matig/ernstig
Depressieve stoornis
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Autismespectrumstoornis
Aandachtstoornis
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Schizofrenie
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Verstandelijke beperking – licht
Aanpassingsstoornis
Hechtingsstoornis
Angststoornis
Posttraumatische stressstoornis
Andere
Totaal

Aantal
17
8
3
2
2
1
1
1
1
1
1
11
6
6
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
4
88

%
19
9
3
2
2
1
1
1
1
1
1
13
7
9
5
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
5
100

(*)
Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
(**)
Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO,
V61.21 of V61.1
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3.7. PSYCHO-EDUCATIE
In 2016 werd de beleidsbeslissing genomen om het pilootproject ‘psycho-educatie’ op te starten.
Het doel van psycho-educatie bestaat eruit om de patiënt inzicht te geven in aspecten die bijdragen tot
hun geestelijke gezondheid. Dit gebeurt meestal in groepsverband. De inhoud van een sessie kan
variëren van kennisoverdracht van therapeut naar patiënt tot het aanleren van vaardigheden. De
verworven competenties en inzichten kunnen door de patiënt ook buiten de sessies in het dagelijks
leven geoefend worden.
Gezien het een pilootproject betreft, werd geopteerd om te starten met het uitwerken van een module
met meer algemene thema’s, die zouden doorgaan in ± 4 sessies. De thema’s van deze sessies werden
bepaald en uitgewerkt aan de hand van de noden van de UFC patiëntenpopulatie. Er werd gekozen om
het aantal deelnemers van dit pilootproject beperkt te houden. Het aanbod van de psycho-educatie in
groep loopt naast het huidige behandeltraject van de deelnemer. Deelname aan de groep is vrijwillig,
doch niet vrijblijvend.
Het afgelopen jaar bleken we echter op weinig animo te kunnen rekenen van de patiëntenpopulatie van
het UFC. De confrontatie met andere patiënten en het zich op deze manier als het ware ‘blootgeven’
aan anderen, vormde de voornaamste drempel om te participeren aan het project. Om deze reden werd
besloten om de handleiding voor de sessies volledig uit te werken en ter beschikking te stellen van onze
behandelaars zodat zij deze individueel kunnen toepassen bij patiënten. De verdere aanpak betreffende
psycho-educatie zal op de volgende beleidsvergadering besproken worden.
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4. BIJKOMENDE PROJECTEN UFC
4.1. STOP IT NOW!

Stop it Now! is een internationaal preventiemodel dat seksueel kindermisbruik aanpakt via sociale
bewustwording en een hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens
of gedrag ten aanzien van minderjarigen en hun naasten.
Stop it Now! wordt ondersteund door het UFC. Het UFC voert verschillende steunopdrachten uit om op
een kwalitatieve manier aan preventie te kunnen doen. Het UFC organiseert opleiding en vorming, doet
de communicatie, voert de evaluatie en ondersteunende opdrachten uit en zorgt voor de nationale en
internationale inbedding van Stop it Now! in de bestaande netwerkstructuren. Minne De Boeck, onze
criminologe, is projectverantwoordelijke van Stop it Now! Vlaanderen.
Stop it Nowt werd in 1992 opgericht door de Amerikaanse Fran Henry om seksueel kindermisbruik te
voorkomen. Fran Henry was zelf slachtoffer en wilde andere kinderen het leed dat haar was overkomen
besparen. Stop it Now! bestaat inmiddels al in de Verenigde Staten (1992), Groot-Brittannië, Ierland
(2002) en Nederland (2012).
In 2017 werd Stop it Now! ook opgericht in Vlaanderen. Stop it Now! Vlaanderen is een initiatief van het
Universitair Forensisch Centrum (UFC) en I.T.E.R. - een ambulant behandelcentrum voor preventie,
begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag - in samenwerking met Child
Focus, Sensoa, Zornet Icuro en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW). Voor meer informatie
over de resultaten van het preventieproject verwijzen we graag naar het jaarverslag van Stop it Now
zelf.
Meer info: www.stopitnow.be
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4.2. LIAISONPROJECT – VERBETERPROJECT INTERNERING
Geïnterneerden hebben vaak een ernstige psychiatrische problematiek gekenmerkt door een hoge
graad van co-morbiditeit (het voorkomen van verschillende stoornissen binnen één persoon), zoals een
psychotische stoornis in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis en misbruik van verschillende
middelen (alcohol en/of drugs). Bij driekwart van de geïnterneerden worden twee of drie psychiatrische
diagnoses gesteld. De meest voorkomende stoornissen zijn persoonlijkheidsstoornissen, psychotische
stoornissen, middelenmisbruik, seksuele stoornissen en een intellectuele beperking. Hierbij is het
belangrijk dat na het verminderen van de risicofactoren en het stimuleren van beschermende factoren,
deze geïnterneerden zo snel als mogelijk kunnen doorstromen naar de algemene psychiatrie. Daarnaast
is er vaak sprake van criminal versatility, dit betekent dat de geïnterneerde verschillende typen van
delicten heeft gepleegd, zoals geweldsdelicten, vermogensdelicten en seksuele delicten.
Vanwege de strafbare feiten is het niet evident voor deze personen om in de reguliere zorg terecht te
komen. Vaak merken we dat, wanneer één van de gepleegde delicten van seksuele aard is, de
geïnterneerde moeilijker in de reguliere zorg terechtkomt. Door de aanwezigheid van een seksueel feit
wordt de persoon vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde voorziening voor de behandeling van
seksuele daders. Het residentiële aanbod voor seksuele daders is echter zeer beperkt (Vlaanderen telt
drie mogelijke opties: Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia te Sint-Niklaas, Psychiatrisch
Ziekenhuis ASSTER te Sint-Truiden en Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem). Het beperkte
residentiële aanbod en de vaak niet toereikende ambulante zorg heeft als gevolg dat de herintegratie
van geïnterneerden met seksuele delicten vaak de meest complexe te zijn.
Om dit knelpunt op te vangen, heeft het UFC een gespecialiseerde consultfunctie opgestart: het
Liaisonproject. Het project is één van de verbeterprojecten internering binnen het Hof van Beroep
Antwerpen. Het UFC wil zich richten op de ondersteuning van reguliere voorzieningen bij de
behandeling van geïnterneerden die een seksueel feit pleegden, waarbij geen specifieke behandeling
voor de seksuele problematiek noodzakelijk is. Onder reguliere voorzieningen vallen de psychiatrische
ziekenhuizen (PZ), psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische
verzorgingstehuizen (PVT), initiatieven voor beschut wonen (IBW), centra voor geestelijke
gezondheidszorg (CGG) en de RIZIV conventies. De UFC-consulent geeft advies en ondersteuning op
vraag van het behandelend team met als doel het realiseren van optimale zorg. Concreet gaat het om
dossiers waarin de reguliere voorziening de volledige behandeling op zich neemt. De consulent zal
gespecialiseerde ondersteuning bieden betreffende de secundaire seksuele problematiek. Dergelijke
ondersteuning kan bestaan uit overleg met betrekking tot het dossier, actieve deelname aan patiënt- of
dossierbesprekingen op de teamvergadering, het beantwoorden van vragen of zoeken naar oplossingen
voor problemen die verband houden met het seksueel feit, aanleveren of uitvoeren van diagnostiek,
uitvoeren van risicotaxatie, praktische handvaten aanbieden rond het al dan niet opnemen van het
seksueel feit in therapie, … De consultfunctie is outreachend; de UFC consulent kan dus, indien nodig,
fysiek aanwezig zijn in de reguliere voorziening.
Het project aanvaardt aanmeldingsvragen uit de provincies Antwerpen en Limburg en richt zich op
personen met een interneringsstatuut die kampen met een seksuele problematiek. Meer specifiek richt
het project zich voornamelijk op personen bij wie de seksuele problematiek eerder secundair is aan een
andere psychische problematiek, zoals bijvoorbeeld een psychotische stoornis. Met dit project bieden
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we zorg en ondersteuning op maat. Per aanmelding wordt gekeken wat de individuele noden zijn van
de betrokken patiënt en/of het zorgteam. De invulling hiervan wordt in overleg verder uitgewerkt. Op
deze manier proberen we een verbinding te maken tussen de reguliere zorg en het forensische werkveld
waardoor deze specifieke groep geïnterneerden niet meteen wordt aangemeld voor een residentiële
behandeling met betrekking tot de secundaire seksuele problematiek maar de nodige behandeling kan
opstarten of verderzetten die diens primaire problematiek vereist. Het Liaisonproject kreeg in 2018 7
nieuwe aanmeldingen. Die aanmeldingen komen, net als vorig jaar, vooral uit de justitiële/forensische
sector.
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4.3. RISK ASSESSMENT TEAM – VERBETERPROJECT INTERNERING

Eén van de belangrijkste elementen in de behandeling van de doelgroep geïnterneerden is het
voorkomen van herval in nieuwe feiten. Dit kan echter niet zonder kwalitatieve risicotaxatie. Zowel
justitie als de behandelaars hebben nood aan goede risicoanalyse en opvolging ervan. Het “Risk
Assessment Team” werd eind 2015 opgericht om behandelaars in de extra-penitentiaire forensische en
reguliere geestelijke gezondheidszorg hierrond te adviseren.
Alana Schuerwegen (UFC Antwerpen) is bachelor in de psychologie en volgde het postgraduaat
forensische psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More. Zij volgde training in het afnemen van
risicotaxaties en was reeds werkzaam in een ander verbeterproject van de doelgroep geïnterneerden,
namelijk het Liaisonproject.
Claudia Poels (Kefor OPZC Rekem) is master in de criminologische wetenschappen en heeft door haar
huidige functie binnen Kefor reeds veel expertise opgebouwd rond het afnemen van risicotaxaties en
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot risicotaxatie.
Veerle Verreyt (Asster St Truiden) is master in de psychologie en is werkzaam op de PSD van de centrale
gevangenis te Leuven. Zij is zeer bedreven in het afnemen van risicotaxaties en gaf jarenlang opleidingen
met betrekking tot risicotaxatie en - management.
Samen staan zij in voor het delen van hun expertise rond systematische risicotaxatie en de
ondersteuning van partners in de reguliere zorg. Door een deskundige en wetenschappelijke aanpak is
een betere afstemming van de zorg mogelijk.
Naast het uitvoeren van risicotaxaties bij geïnterneerden, staat het Risk Assessment Team eveneens
open voor het beantwoorden van adviesvragen met betrekking tot risicotaxatie.
In 2018 werden in totaal 10 dossiers aangemeld, voornamelijk vanuit de forensische VAPH-sector. Alle
dossiers werden geïncludeerd in onze werking. Daarnaast werden adviesvragen van zorgpartners
behandeld, alsook een hoofdstuk rond risicotaxatie geschreven voor een boek aangaande de
behandeling van seksuele daders.
Meer informatie over het Risk Assessment Team is terug te vinden op www.riskassessmentteam.be
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4.4. PROJECT SOCIALE KAART
In september 2015 werd de sociale kaart ‘Hulpverlening aan seksuele delinquenten in Vlaanderen’
gelanceerd. Deze sociale kaart geeft een overzicht van de twintig ambulante en residentiële
gespecialiseerde voorzieningen die hulpverlening bieden aan volwassen seksuele daders in Vlaanderen.
Alle nuttige gegevens over deze centra zoals het werkingsgebied, de contactgegevens, het
hulpverleningsaanbod, de in- en exclusiecriteria en het verloop van aanmelding- en intakeprocedures
kunnen erin worden teruggevonden.
Met dit instrument tracht het UFC een duidelijk
en gestructureerd overzicht te geven van het
Vlaams behandelaanbod, in functie van
verwijzing en doorverwijzing tussen partners.
De sociale kaart zal dan ook op regelmatige
basis opnieuw worden afgetoetst bij de
gespecialiseerde voorzieningen om het
instrument actueel te houden. Het UFC hoopt
hiermee logistieke steun te bieden maar ook
samenwerking en afstemming tussen partners
te bevorderen. Het Universitair Forensisch
Centrum werkte dit project uit, onder toeziend
oog van het Vlaams Begeleidingscomité, en
met de hulp van alle gespecialiseerde
voorzieningen in de ambulante en residentiële
sector. Een blik op de sociale kaart is terug te
vinden in bijlage 4.
Aangezien de sociale kaart ondertussen meer
dan twee jaar in gebruik was nam het UFC het
initiatief de gespecialiseerde voorzieningen,
die hulpverlening bieden aan volwassen
seksuele daders in Vlaanderen, te bevragen
naar de actuele situatie en eventuele veranderingen in hun aanbod.
De geactualiseerde versie van de sociale kaart werd in september 2017 verspreid via de elektronische
nieuwsbrief van het UFC en werd in 2018 meermaals opgevraagd en geconsulteerd via de website. In
2019 plant het UFC nogmaals een actualisatie van de bestaande versie. De sociale kaart is ten allen tijde
te raadplegen via https://ufc.be/werking/ondersteunende-opdrachten/sociale-kaart.
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