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Geachte lezer,

De ingezette koerswijziging van 2014 heeft zich in 2015 verder bestendigd. Concreet betekent dit dat
we ons meer toeleggen op de steuntaken en dat we ons verder profileren als een
behandelingcentrum van de derde lijn. Ook maakten we ons sterk om een aantal behandelingen uit te
besteden (dispatch), waarbij het UFC de eindverantwoordelijkheid blijft behouden.
Wij kijken met enige trots terug op het project sociale kaart waardoor er een belangrijke steunfunctie
is vervuld. De ontmoetingsnamiddag bij de voorstelling van de sociale kaart was een geslaagd initiatief
om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen. Daarnaast zijn dit jaar ook verschillende nieuwe
projecten gestart, zo stapte een van onze teamleden in het ‘Risk Assessment Team’, één van de
verbeterprojecten om betere doorstroom en zorg te voorzien in het interneringslandschap.
Door middel van onze website, de nieuwsbrieven en de communicatie met de pers en het onderwijs
hebben we in het UFC-team ook blijvende aandacht voor communicatie en visibiliteit.
In 2015 hebben we afscheid moeten nemen van twee trouwe medewerkers. Wij danken Elke Frans,
psychologe en Tine Vertommen, criminologe voor hun jarenlange inzet voor het UFC. Ook dr. Julie
Rivière en dr. Louise Brokking hebben hun stage forensische psychiatrie in 2015 beëindigd. Daarnaast
hebben we twee nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Annelies Nuyts, psychologe en dr. Stijn
Cleymans, arts-assistent in opleiding tot psychiater kwamen ons UFC-team versterken.
In de nabije toekomst willen we een meerjarenplan ontwikkelen zodat we onze opdracht als Vlaams
steuncentrum verder kunnen optimaliseren. Voor suggesties voor en feedback op onze werking
houden wij ons aanbevolen. Wij wensen u veel leesplezier bij het doornemen van dit jaarverslag.

Prof. dr. Kris Goethals
Directeur UFC
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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 CAPRI en staat in voor het psychiatrisch en
wetenschappelijk beleid van het steuncentrum.
Dr. Julie Rivière, arts specialist in opleiding (ASO), is tijdens het academiejaar 2014-2015 aangesteld als
psychiater in opleiding bij het UFC. Ze werd opgevolgd door Dr. Louise Brokking in de tweede helft van
het academiejaar. Dr. Stijn Cleymans werd tijdens de eerste helft van het academiejaar 2015-2016
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.
Wim Huys is licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2009). Wim is
de zorgcoördinator van het UFC. Hij verzorgt het psychotherapeutisch en psychodiagnostisch luik van
het behandelingsaanbod samen met Elke Frans, licentiaat in de klinische psychologie (KUL, 2007).
Vanaf augustus 2015 werd Elke Frans opgevolgd door Annelies Nuyts, Master in de klinische
psychologie en criminologie (KUL, 2010; KUL, 2012). Annelies is daarnaast verantwoordelijk voor het
organiseren en begeleiden van opleidingen. Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische psychologie (RUG,
2002) en gedragstherapeut (UG, 2013) is in 2014 gestart met een doctoraat en is daardoor sindsdien
aangesteld aan het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (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 en het
ROM onderzoek voor haar rekening.
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Tine Vertommen is Master in de criminologische wetenschappen (VUB, 2009) en staat in voor de
coördinatie van de steunopdrachten.
Prof. dr. Luc Van Gaal (neuronendocrinologie) verleent zijn medewerking als extern consulent bij de
hormonale behandeling van de patiënten.
Marleen Bolens verzorgt het secretariaatswerk en beheert de bibliotheek.
Gerechtelijke expertise
Emeritus Professor dr. Paul Cosyns is eredirecteur van het Universitair Forensisch Centrum. Hij verzorgt
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. Dr. Roland Verhelst is psychiater en staat, samen met em. prof.
Cosyns, in voor de deskundige adviesfunctie. Psychologe Vicky Heyvaert verzorgt, samen met dr.
Verhelst, de deskundige adviesfunctie. Deze activiteit staat op financieel vlak los van de overige UFC
activiteiten, en de deskundigen maken geen deel uit van het UFC behandelteam. Aan het einde van
het jaar 2015 werd deze deskundige adviesfunctie stopgezet.
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1.2. ORGANOGRAM UFC 2015

Directie
Prof. dr. Kris Goethals (psychiater)

prod

Coördinatie steunopdrachten
Tine Vertommen (criminologe)

Psychologische zorgfunctie
Wim Huys (zorgcoördinator, psycholoog)
Elke Frans / Annelies Nuyts (psychologe)
Tineke Dilliën (psychologe)
Alana Schuerwegen (psychologische consulente)

Psychiatrische zorgfunctie
Prof. dr. Kris Goethals
ASO Psychiatrie

Wetenschappelijk onderzoek
Prof. dr. Kris Goethals
Tineke Dilliën

Secretariaat en bibliotheek
Marleen Bolens (medisch secretaresse)

Figuur 1: Organogram UFC
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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 en 13u00 – 17u
08u00 – 12u00 en 13u00 – 17u
/
08u00 – 12u00 en 13u00 – 17u
08u00 – 12u

Intakegesprekken:

maandag van 8u30 tot 11u

Bezoek bibliotheek:

na afspraak

Consultatiefunctie steuncentrum:

maandag 13u – 14u (na afspraak)

E-mail medewerkers

Kris.Goethals@uza.be
Tine.Vertommen@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Annelies.Nuyts@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Alana.Schuerwegen@uza.be
Marleen.Bolens@uza.be

Website

www.ufc.be

Twitter account

@ufc_be
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2. STEUNTAKEN VAN HET UFC
2.1. VERVULLEN VAN EEN CONSULTATIEFUNCTIE
2.1.1. Consultvragen
Het steuncentrum biedt een consultatiefunctie aan onder 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. Dit kan gaan om 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 2015 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 89 consultvragen. Het antwoord werd telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face gesprek
gegeven. Dit aantal betekent een daling ten opzichte van het aantal aanvragen in 2013 en een kleine
stijging ten opzichte van het aantal in 2014 (toen respectievelijk 111 en 86 aanvragen). In
onderstaande tabellen en grafieken wordt een overzicht gegeven van de aanvragers en de inhoud van
het consult.
Tabel 1: Aanvrager van het consult

Aanvrager

Aantal

%

Gespecialiseerde voorzieningen

23

26

Andere

18

20

Onderwijs en media

15

17

Gespecialiseerde psychosociale teams (PSD)

9

10

Residentiële behandeleenheden

9

10

Reguliere hulpverlening

9

10

Justitieassistenten

5

6

10

Gerechtelijke instanties en advocatuur

1

1

Totaal

89

100

Figuur 2: Aanvrager van het consult

De gespecialiseerde voorzieningen stelden het grootste aantal consultvragen, dit was andere jaren
ook vaak het geval. Vorig jaar kwamen de meeste consultvragen echter van onderwijsinstanties, media
en particulieren. Het aantal consultvragen van de gespecialiseerde voorzieningen is dus opnieuw
gestegen. In vergelijking met vorig jaar zijn er verder geen opvallende stijgingen of dalingen op te
merken. Justitieassistenten blijven in beperkte mate beroep doen op de consultopdracht van het UFC.
De andere partners uit het samenwerkingsakkoord maken duidelijk gebruik van de consultfunctie.
Het UFC wordt meer en meer geconsulteerd voor vragen bij het opstellen van een forensisch
onderzoek of het schrijven van een masterproef, daarnaast worden we vaker geconsulteerd wanneer
thema’s zoals seksuele delinquentie of forensische psychiatrie in de media worden gebracht. Deze
vaststelling is in lijn met onze motivatie om het maatschappelijk debat over forensische psychiatrie en
seksuele delinquentie niet uit de weg te gaan.
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Tabel 2: Inhoud van het consult

Inhoud

Aantal

%

Vraag naar wetenschappelijke achtergrond

32

36

Vraag naar begeleiding/behandeling patiënt

17

19

Algemene klinische vragen

14

16

Algemene praktische info

14

16

Juridische aspecten en ethische aspecten

11

12

Andere

1

1

Totaal

89

100

Figuur 3: Inhoud van het consult

De inhoud van de gestelde consultvragen is in overeenstemming met de inhoud van de consultvragen
in 2014. Ook in het jaar 2015 is het grootste aandeel van de vragen van wetenschappelijke aard. Het
gaat daarbij vaak over de vraag naar gespecialiseerde literatuur omtrent een specifiek thema, als de
vraag naar wetenschappelijke omkadering in de vorm van een interview. Vragen met betrekking tot
behandeladvies op casusniveau gaan bijvoorbeeld over diagnostiek, risicotaxatie of medicamenteuze
behandeling. Juridische en ethische vragen hebben voornamelijk betrekking op het beroepsgeheim en
gegevensuitwisseling tussen justitie en hulpverlening.
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2.1.2. Second opinions
Tijdens het jaar 2015 voerde het UFC vier keer een second opinion dossierstudie uit voor verschillende
psychosociale diensten van het gevangeniswezen en voor de strafuitvoeringsrechtbanken. Het advies
werd na deze dossierstudie telefonisch of per mail doorgegeven. Indien nodig, werd een delegatie van
afgevaardigden uit het desbetreffende PSD team en leden van de directie daarna uitgenodigd op een
UFC teamvergadering om het dossier uitgebreid samen te bespreken.

2.1.3. Vertegenwoordiging in beleids- en adviesorganen
COSA
Ook tijdens het jaar 2015 zetelde het UFC in de stuurgroep van het COSA project (Circles of Support
and Accountability) uitgevoerd door het CAW van Antwerpen. Wim Huys en Tine Vertommen namen
deel aan de stuurgroepvergaderingen.
Voor meer informatie: http://www.cawantwerpen.be/project-COSA
Algemene vergadering Hotel Min
In 2015 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
(maart 2015).
Lidmaatschappen prof. dr. Goethals - Deelname aan besturen, commissies en redacties door prof. dr.
Goethals
-

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, waarbij voorzitter van de Sectie Forensische Psychiatrie

-

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

-

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

-

European Psychiatric Association, vice-president of the Forensic Section

-

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

-

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

-

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

-

Redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie

-

Vicevoorzitter van de forensische sectie van de European Psychiatric Association

-

Lid van de Editorial Board van Criminal Behaviour and Mental Health

-

Voorzitter van de forensische sectie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
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Deelname aan besturen en commissies door Tine Vertommen
-

Lid van het Vlaams Begeleidingscomité inzake de begeleiding en behandeling van daders van
seksueel misbruik

-

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)

2.1.4. Media
Het UFC kwam ook in 2015 regelmatig in de media. Hieronder enkele referenties:
-

De Morgen, 9 april 2015: 'Zie je wel dat ze er zin in had'– Wim Huys

-

De Standaard, 25 juni 2015: ‘Overheid zet mes in begeleiding verkrachters en pedofielen’Wim Huys

-

De Standaard, 26 november 2015: ‘Liever in de cel dan op de sofa’ – Kris Goethals

-

De Standaard, 27 november 2015: ‘Daar komen de Hollanders’ – Kris Goethals

-

De Standaard, 27 november 2015: ‘Een derde forensisch psychiatrisch centrum is misschien
de gemakkelijkste, maar zeker niet de beste weg’ – Kris Goethals

-

Q-Music, 25 juni 2015 – Besparingen en werking UFC - Wim Huys

-

VRT Radio 1, 25 juni 2015- Besparingen en werking UFC -Wim Huys
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2.2. VERSTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
2.2.1. Website
In het jaar 2015 werd veel aandacht besteed aan het onderhouden en actueel houden van de nieuwe
website van het UFC. De vorige website, die reeds dateerde van 2003, werd in 2014 immers volledig
vernieuwd. Het UFC tracht via de website actuele informatie te verspreiden over het UFC, het team,
de werking, vorming & opleiding, wetenschappelijke informatie en actualiteit. 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 voor de digitale nieuwsbrief.

Homepage van de UFC website
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Screenshot van de nieuwspagina

Overzicht van de FAQ's

Screenshot van de pagina vorming
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2.2.2. Nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener

De elektronische nieuwsbrief van het UFC wordt elk seizoen aan de medewerkers van de
gespecialiseerde voorzieningen, gespecialiseerde psychosociale teams, justitiehuizen, leerprojecten
voor daders van seksueel misbruik, residentiële behandelingseenheden voor daders en andere
geïnteresseerden bezorgd. Naast een agenda met het vormings- en opleidingsaanbod, recente
ontwikkelingen in het werkveld en wetenschappelijke literatuur komen actuele thema’s aan bod. De
nieuwsbrief werd in 2015 systematisch bezorgd aan een 700’tal e-mail adressen en is tevens
beschikbaar via onze website. Gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuwe website, werd gekozen
ook de nieuwsbrief een update te geven. Er wordt sinds eind 2014 gewerkt met een geautomatiseerd
mailing systeem, waardoor de ontvanger zich makkelijker kan in- of uitschrijven en het beheer van het
adressenbestand vlotter verloopt. Ook de nieuwe layout zorgt ervoor dat alles er wat moderner
uitziet, met de mogelijkheid om door te klikken naar relevante artikelen op de UFC website.

2.2.3. Forensische bibliotheek
Op 31 december 2015 beschikte de forensische bibliotheek over 689 wetenschappelijke 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 (cf. infra).
Tijdens het jaar 2015 werden 32 nieuwe werken aangekocht. Een overzicht van deze boeken kan u
vinden in bijlage 5.1. De forensische bibliotheek kan geraadpleegd worden na afspraak met het
secretariaat op het nummer 03/821 34 38 of via mail info@ufc.be.

2.2.4. Wetenschappelijke tijdschriften
In de UFC nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener worden de inhoudstafels van recente
wetenschappelijke tijdschriften toegevoegd. 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
telefonisch of per mail een kopie van deze wetenschappelijke artikels opvragen.
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Volgende tijdschriften zijn elektronisch beschikbaar 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
In 2015 werden 109 artikels uit diverse tijdschriften opgevraagd. Dit betekent een significante afname
ten opzichte van 2014 (toen 199 artikels). Ook in 2014 was er een sterke afname van het aantal
aanvragen ten opzichte van 2013. De stijgende tendens die we tot en met 2013 noteerden lijkt zich
dus niet verder te zetten. De cijfers van het jaar 2015 moeten echter met enige voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden gezien de langdurige afwezigheid van de secretaresse van het UFC. Er kunnen
hierdoor enkele aanvragen verloren zijn gegaan.

Tabel 3 : Aantal opgevraagde artikels per tijdschrift

Tijdschrift

Aantal

%

Criminal Justice and Behavior

10

9

International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology

21

19

Journal of Forensic Psychiatry and Psychology

14

13

Journal of Interpersonal Violence

18

17

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment

27

25

Journal of Sexual Aggression

19

17

Artikels uit andere tijdschriften

0

0

109

100

Totaal
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Figuur 4 : Aantal opgevraagde artikels per tijdschrift

Tabel 4: Aanvrager van tijdschriftartikels

Aanvrager

Aantal aanvragen

Gevraagde artikels

%

Psychosociale diensten

2

48

44%

Ambulante gespecialiseerde voorzieningen

2

3

3%

Residentiële voorzieningen

1

41

37%

Reguliere hulpverlening

1

5

5%

Onderwijs

0

0

0%

Andere instanties

2

12

11%

Totaal

8

109

100

In het jaar 2014 waren de gespecialiseerde voorzieningen de grootste afnemer van tijdschriftartikels.
In het jaar 2015 werden vooral artikels opgevraagd door de psychosociale diensten en de residentiële
voorzieningen. De 109 opgevraagde artikels waren verspreid over 8 aanvragen, wat betekent dat er
gemiddeld 13 artikels per aanvraag werden bezorgd. In 2014 was dit een gemiddelde van 11 artikels
per aanvraag.
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2.2.5. Journal Club
Het UFC organiseert op regelmatige basis een Journal Club. Eén van de teamleden stelt een
wetenschappelijk artikel voor of presenteert een uitgebreide casus. Nadien volgt een discussie over de
bevindingen. Er wordt een samenvatting gemaakt van de presentatie, dat nadien wordt verspreid op
de website van het UFC of via de nieuwsbrief. Een kort verslag van enkele van deze presentaties kan u
vinden in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.

2.3. UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
2.3.1. Publicaties in 2015

Kris Goethals
Handboeken
Goethals, K., van Marle, H. & De Backer, L. (2015). Violence and Substance Abuse in Psychotic Patients:
A Forensic Psychiatric Perspective. In G. Dom, & F. Moggi, Co-occurring Addictive and Psychiatric
Disorders: A Practice-Based Handbook from a European Perspective (pp. 321-334). Berlin: Springer.
Goethals, K. (2015). Is het gras altijd groener aan de overkant? Lessen uit het Nederlandse TBSsysteem. In F. Van der Laenen, K. Audenaert & S. Wittouck, Handboek Forensische
Gedragswetenschappen (pp. 427-438). Antwerpen: Maklu.
Goethals, K. (2015). Organisatie van de zorg aan seksuele delinquenten in Vlaanderen. In H. van Marle,
Forensische psychiatrie. Fundamenten en praktijk. (pp. 285-300). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Goethals, K. (2015). Opleiding en onderzoek in de forensische psychiatrie op de Europese snelweg. In
P. Mevis, J. Tulen, D. Raes, E. Mulder, M. van der Wolf & S. Bakker, Omzwermingen tussen
psychiatrie en recht (pp. 185-192). Mechelen: Wolters Kluwer.
Goethals, K., de Groot, A., Dhoore, T., Jeandarme, I., Keulen - de Vos, M., Pouls, C. & Willemsen, J.
(2015). Differentiële diagnostiek en comorbiditeit bij psychopathie en de antisociale
persoonlijkheidsstoornis. In W. Canton, D. v. Beek, L. Claes, L. Gijs, I. Jeandarme, & E. K. Haneveld,
Handboek psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis (pp. 315-358). Utrecht: De
Tijdstroom.
Tijdschriften
Berm, E., Ruijsbroek, R. L., Goethals, K. W. & van Hasselt, F. (2015). Switching to e-cigarettes affects
drug concentration. Tijdschrift voor geneeskunde, 159.
Con, D., & Goethals, K. (2015). Het dagelijks generaal rapport in de psychiatrische opleidingsinstelling.
Tijdschrift voor psychiatrie, 34-41.
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Goethals, K. (2015). Reaction on 'Risk assessment: when the numbers do not tell the story'. Tijdschrift
voor psychiatrie, 699-701.
Goethals, K. (2015). Abuse of power by psychiatrists - or why we should regulary take a good hard look
in the mirror. Tijdschrift voor psychiatrie, 708-709.

Huygh, J., Verhaegen, A., Goethals, K., Cosyns, P., De Block, C. & Van Gaal, L. (2015). Prolonged flareup of testosterone after administration of a gonadotrophin agonist to a sex offender: an underrecognised risk? Criminal Behaviour and Mental Health, 226-230.
van de Kraats, G., & Goethals, K. (2015). Vroege interventies voorkomen psychiatrische stoornissen en
criminaliteit op volwassen leeftijd. Tijdschrift voor psychiatrie, 293.

Annelies Nuyts
van Kuijck, Y., Vervaeke, G. & Nuyts, A. (2015). De rechterlijke macht en de antisocialepersoonlijkheidsstoornis en psychopathie. In W. Canton, D. van Beek, L. Claes, L. Gijs, I. Jeandarme,
& E. Haneveld, Handboek psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis (pp. 525-544).
Utrecht: de Tijdstroom.

UFC
Universitair Forensisch Centrum. (2015). Sociale kaart: hulpverlening aan seksuele delinquenten in
Vlaanderen. Antwerpen: UFC 1

2.3.2. Bijdragen aan vormingsmomenten in 2015

Kris Goethals
Maart 2015: ‘Risk assessment and risk management in general psychiatry’, European Psychiatric
Association, Vienna, Oostenrijk
Maart 2015: ‘About Mad and Bad Psychiatrists’, European Psychiatric Association, Vienna, Oostenrijk
Juni 2015: ‘Validity of the hare self-report psychopathy scales in a sample of sex offenders’, SSSP 2015,
Chicago, Amerika

1

Met ondersteuning van de Federale overheidsdienst Justitie, de Vlaamse Overheid, Zorgnet Vlaanderen &
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
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Juni 2015: ‘Vers une base de données fédérale des caractéristiques délictueuses, diagnostiques,
environnementales et thérapeutiques des AICS’, 8ième congres international francophone sur
l’agression sexuelle, Charlerloi, België
Juni 2015: ‘Legal rulings relevant to physical health of psychiatric patients in Belgium and the
Netherlands. Symposium Physical Healthcare issues in forensic settings; balancing duty of care and
respect for personal autonomy.’, International Association of Forensic Mental Health Services,
Manchester, Engeland
Juni 2015: ‘Care needs and requirements of incarcerated internees in Belgium. Symposium on Moving
mentally ill offenders through correctional facilities.’, International Association of Forensic Mental
Health Services, Manchester, Engeland
September 2015: ‘Seminar on Forensic Psychiatry in Europe’, summer seminar on forensic psychiatry
in Europe, Irsee, Duitsland
Oktober 2015: ‘Mogelijke onderzoekspistes voor geïnterneerden met een primair seksueel delict’,
Studiedag Internering, Ziekenhuiscentrum Jean Titeca, Schaarbeek, België
November 2015: ‘Welke psychiatrische patiënten behoeven bijzondere aandacht?’, symposium
risicotaxatie en risicomanagement in de algemene psychiatrie, Forensisch Psychiatrisch Centrum, Gent

Wim Huys
Maart 2015: Forensische intervisie, Gent
Oktober 2015: Forensische intervisie, Gent
December 2015: Opleiding diagnostiek in het kader van voortgezette opleiding PSD-medewerkers,
Brussel

Tine Vertommen
Mei 2015: ‘Interpersonal Violence against Children in Sport’, Annual Congress of the Belgian
Association of Psychological Science BAPS, Brussel, België
September 2015: ‘Sociale kaart: behandeling van seksuele delinquenten in Vlaanderen’,
ontmoetingsdag sociale kaart UFC, Antwerpen, België
Oktober 2015: ‘Spelbedervers – seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport’, Congres
afscheidssymposium Jules Mulder, De Forensische Zorgspecialisten, Amsterdam, Nederland
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Oktober 2015: ‘Seksuele delinquentie’, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding IGO, Brussel, België

Elke Frans
Januari -februari 2015: Opleiding motivatiebevordering bij het werken met seksuele delinquenten.
Opleiding voor justitieassistenten, Brussel
Maart 2015: Supervisie bij het Justitiehuis Antwerpen
April - Mei 2015: Opleiding motivatiebevordering bij het werken met seksuele delinquenten. Opleiding
voor justitieassistenten, Brussel
Mei 2015: Supervisie bij het Justitiehuis Antwerpen

Annelies Nuyts
November 2015: Opleiding motivatiebevordering bij het werken met seksuele delinquenten. Opleiding
voor justitieassistenten, Brussel
November 2015: Motivatie: verandering versus weerstand, Postgraduaat Forensische Diagnostiek &
Counseling, Thomas More, Antwerpen
December 2015: Opleiding delictketting en delictpaden in het kader van voortgezette opleiding PSDmedewerkers, Brussel
December 2015: Opleiding diagnostiek in het kader van voortgezette opleiding PSD-medewerkers,
Brussel

Alana Schuerwegen
Mei 2015: Infobeurs Verbeterprojecten internering, FOD Volksgezondheid, Brussel

Tineke Dilliën
November 2015: Behandeling van seksuele daders in het vak rechtspsychologie, Faculteit
Rechtsgeleerdheid
November 2015: Motivatie: verandering versus weerstand, Postgraduaat Forensische Diagnostiek &
Counseling, Thomas More, Antwerpen
November 2015: Opleiding motivatiebevordering bij het werken met seksuele delinquenten. Opleiding
voor justitieassistenten, Brussel
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November 2015: CAPRI Research Club: Beloningsgerelateerd werken bij kindmisbruikers, Universiteit
Antwerpen
December 2015: Opleiding delictketting en delictpaden in het kader van voortgezette opleiding PSDmedewerkers, Brussel

2.3.3. Wetenschappelijke stages en masterproeven
Tijdens het academiejaar 2015-2016 ontving het UFC opnieuw een gemotiveerde studente voor het
uitvoeren een (klinische) stage. Thaleia Baguet, studente Master Klinische Psychologie aan de
Universiteit Gent, liep enkele maanden mee in het UFC behandelteam. Ze verwerkte aanmeldingen en
woonde intakegesprekken bij. Daarnaast voerde ze diagnostiek uit, woonde ze psychologische en
psychiatrische consultaties bij en bereidde 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. Daarnaast mochten we in 2015 ook Prof.
Dr. Kasia Uzieblo (hoofdlector Forensische Psychologie aan de Thomas More hogeschool in
Antwerpen) ontvangen op het UFC, die haar wetenschappelijke kennis kwam aanvullen met
praktijkervaring aan de hand van een vrijwillige stage. Zo volgde ze een aantal behandelcontacten met
onze therapeuten, en leerde ze het behandelmodel van het UFC kennen.
Tijdens de academiejaren 2014-2015 en 2015-2016 werken ook enkele studenten aan hun
masterproef met gegevens die verzameld werden bij het UFC. Een trio studenten Master
Geneeskunde werken momenteel rond het thema genitale afwijkingen bij seksuele daders, een duo
studenten Master Geneeskunde werkt rond het thema hyperseksualiteit en risico op recidive, andere
lopende masterproeven zijn psychiatrische comorbiditeit, impact van medicatie op het cognitief
functioneren en het profiel van geslachtshormonen. Dit alles bij patiënten met een parafilie en/of een
zedendelict.

2.3.4. Wetenschappelijk onderzoek
Het UFC staat ook in voor wetenschappelijk onderzoek. Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische
psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013) is eind 2014 gestart met een doctoraat
onder promotorschap van Prof. dr. Kris Goethals, van het UFC, en Prof. dr. Bernard Sabbe, van het
Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI), Universiteit Antwerpen. Het doctoraat
werd in de loop van het jaar 2015 nog meer uitgewerkt. Als onderdeel van het doctoraatsonderzoek
voerde Tineke Dilliën ook een aanvullend onderzoek uit in samenwerking met de Thomas More
hogeschool, dit met ondersteuning van Prof. dr. Kasia Uzieblo (Thomas More), Prof. dr. Kris Goethals
(UFC) en Prof. dr. Bernard Sabbe (CAPRI).
Sinds januari 2012 werkt het UFC tevens aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring
(ROM). Dit is 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, staat in voor het verzamelen en verwerken van de data, met oog op een toekomstige output.
Prof. dr. Kris Goethals, directeur van het UFC, begeleidt ook samen met Prof. dr. Bernard Sabbe een
extern doctoraatsonderzoek van dr. Thomas Marquant, werkzaam in het UPC Sint-Kamillus te
Bierbeek. Meer info over deze onderzoeken is terug te vinden in hoofdstuk 4 van het jaarverslag.
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2.3.5. Bijgewoonde vormingsmomenten
De deelnemende UFC-teamleden worden in deze tabel weergegeven aan de hand van hun initialen:
KG
Prof. dr. Goethals
TD
Tineke Dilliën
WH
Wim Huys
EF
Elke Frans
TV
Tine Vertommen
AS
Alana Schuerwegen
SC
Stijn Cleymans
AN
Annelies Nuyts
LB
Louise Brokking
Tabel 5: Bijgewoonde vormingsmomenten

Datum
20 januari

Onderwerp

UFC
deelnemers
CAPRI Research Club: Neuro-endocrien en epigenetisch onderzoek in LB
CVS

22 januari

Congres: Zicht op zeden – NL ATSA

TV, AS, EF

3 februari

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen : Neuro-Behçet en
psychiatrische implicaties

LB

17 februari

CAPRI Research Club: Postmortem onderzoek van psychiatrische
patienten

LB

24 februari

Studiedag: Meer dan vijftig tinten grijs: BDSM in Vlaanderen - UFC

Allen

3 maart

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: Het syndroom van Charles
Bonnet (-plus)

LB

17 maart

CAPRI Research Club: Anhedonie bij depressieve stoornissen: een
introductie tot het concept

LB, TD

16 april

Debat Sexual Violence: a gender specific problem? - MOVISIE

TV

23 april

Opleiding Writing Academic Papers

TD

5 mei

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: Psycho-oncologie in de praktijk

TD, LB

7 & 8 mei

Opleiding Writing Academic Papers

TD

8 & 21 mei

Infobeurs: Verbeterprojecten Internering

AS, EF

19 mei

CAPRI Research Club: Tinnitus en angst: een review en een LORETAstudie

LB

24 mei

Annual congress of the Belgian Association of Psychological Science

TV

11 juni

Opleiding Writing Academic Papers

TD

2-12 juni

Basic Principles of Statistics, StatUA

TD
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16 juni

CAPRI Research Club: Voorspellen van Ect respons en aan ECT
gerelateerde geheugenproblemen bij depressie

TD, LB

18 – 19 juni

Symposium ‘Reinforcement sensitivity theory: theoretical background,
research methology and implications for psychopathology’

TD

29-30 juni

Method in Scale Construction: Summated Rating Scales, Factor
Analysis, Principal Component Analysis, item respons theory - StatUA

TV

7 juli

Risk assessment in sex offenders with intellectual disabilities – Prof.
Lindsay

TV

15
september

Ontmoetingsdag sociale kaart: Hulpverlening aan seksuele
delinquenten in Vlaanderen – UFC

Allen

15
september

CAPRI Research Club: Sociale en emotionele verwerking in
schizofrenie

SC

15-17
september

Opleiding ‘Programming psychological experiments in INQUISIT’

TD

29
september

Databank OVID

TD

6 oktober

Congres afscheidssymposium Jules Mulder – NL-ATSA

TV

6 oktober

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: Alexithymie: Wat is het, hoe
meten we het en wat is het belang voor de klinische praktijk?

TD, SC

15 oktober

Opleiding seksuele delinquentie IGO

TV

20 oktober

CAPRI Research Club: Individuele voorspellers van craving bij
verslavingsproblemen en de impact van mediatoren en moderatoren

TD, AS, SC,
AN

23 oktober

VVP, Psyche en Sysiphus: over arbeidsongeschiktheid en
arbeidsreïntegratie van de psychiatrische patiënt

SC

10 november

Symposium risicotaxatie en – management in de algemene psychiatrie

KG, AS

10 november

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: PTTS, addictie en EMDR

SC

17 november

CAPRI Research Club: Beloningsgerelateerd werken bij
kindmisbruikers

AS, SC, AN

20 november

Intervisie allochtone seksuele daders – Dr. Saïd Bellari

AS

27 november

Risicotaxatie in de ambulante forensische zorg: de RAF-GGZ

TV

11 december

Studiedag VVGT Transdiagnostische processen: ALM

SC, WH

1 juli
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2.3.6. Therapieopleidingen
Stijn Cleymans
September 2015 – december 2015: Permanente vorming gedragstherapie, Ugent

2.4. OPLEIDING
Hierbij een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in het jaar 2015 organiseerde2.

2.4.1. Opleidingen motivatiebevordering bij seksuele delinquenten
Tijdens het jaar 2015 organiseerde het UFC zowel opleidingsdagen voor justitieassistenten met meer
dan 5 jaar ervaring, als voor justitieassistenten met minder ervaring in het werken met seksuele
delinquenten. Voor beide opleidingscycli werd een terugkomdag georganiseerd waarop alle
justitieassistenten die deze (of een vorige) opleiding gevolgd hebben, uitgenodigd werden om hun
ervaringen te delen en casusgebonden vragen te bespreken in de opleidingsgroep.

2.4.2. Forensische intervisie voor behandelaars
In het jaar 2015 organiseerde het UFC opnieuw enkele bijeenkomsten van de forensische
intervisiegroep voor behandelaars van seksuele daders in Vlaanderen. Zowel in maart als in november
was er een bijeenkomst in Gent. 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.

2.4.3. Supervisie bij justitieassistenten
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, wordt
driemaandelijks een supervisiegroep georganiseerd door één van onze medewerkers. Tijdens deze
supervisie worden alle vragen en casussen geanonimiseerd en wordt er uitgebreid stilgestaan bij
risicofactoren, de samenwerking tussen justitie en behandelaar, moeilijkheden in het dossier en
dergelijke. Om de justitieassistenten van het Justitiehuis Antwerpen bij te staan bij moeilijke dossiers
van seksueel geweld, wordt op aanvraag een supervisiegroep georganiseerd door één van onze
medewerkers. In 2015 is deze supervisie Justitieassistenten twee keer doorgegaan.

2

Meer inhoudelijke informatie over de openbare studiemomenten die het UFC organiseerde, is terug te vinden
in hoofdstuk 4 en 5 van dit jaarverslag.
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2.4.4. Intervisie allochtone seksuele daders
Hulpverlening en/of juridische opvolging van daders met een andere cultuur dan degene waarmee je zelf
bent vertrouwd, zorgt steeds voor specifieke uitdagingen. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag maakt het
cultuurverschil de begeleiding soms zelfs onmogelijk. Het wordt dan des te belangrijker om inzicht en kennis
te hebben van de invloed van culturele en familiale aspecten op de gepleegde feiten en de houding van de
cliënt tijdens begeleiding.
In navolging van de studiedag ‘allochtone seksuele daders’ in 2014 organiseerde het UFC op 20 november
2015 een intervisie over allochtone seksuele daders. Het UFC krijgt geregeld consultvragen over diagnostiek,
begeleiding of behandeling van allochtone seksuele daders maar heeft hiermee zelf beperkte ervaring.
Daarom nodigden we dr. Saïd Bellari uit, een ervaren psychiater gespecialiseerd in forensische en
transculturele psychiatrie. Onder begeleiding van dr. Bellari werd in een kleine groep de problematiek onder
de loep genomen. Op basis van aangebrachte casussen
werden moeilijkheden bij intercultureel werken
besproken. Dr. Bellari ging hierbij in op specifieke
moeilijkheden en gaf meer achtergrondinformatie m.b.t.
de Arabische cultuur. De intervisie ging door in het
Ellipsgebouw van de Vlaamse Overheid. Het hele
professionele netwerk van het UFC kon zich hiervoor
inschrijven.
Voor
de
partners
van
het
samenwerkingsakkoord was de deelname gratis.

2.4.5. Avondlezing ‘Meer dan vijftig tinten grijs: een exploratieve studie naar BDSM in
Vlaanderen’ – Jantien Seeuws
Op dinsdag 24 februari organiseerden het UFC en de forensische sectie van de Vlaamse Vereniging voor
Psychiatrie een avondlezing over BDSM in Vlaanderen. Jantien Seeuws werd uitgenodigd om haar kwalitatief
onderzoek naar het Vlaamse BDSM milieu toe te lichten. Jantien Seeuws studeerde af als Master in de
Klinische Psychologie met een exploratieve kwalitatieve studie over BDSM in Vlaanderen, aan de Vakgroep
Psychoanalyse en Raadplegingpsychologie van de UGent. Sinds 2012 werkt ze als projectmedewerker bij
Gerechtelijk Opgelegde Hulp in het CAW Noord-West-Vlaanderen, waar ze mensen begeleidt die in aanraking
gekomen zijn met Justitie. Verder is ze lid van de Belgische Federatie van Psychologen, de Vlaamse Vereniging
voor Klinisch Psychologen en de Psychologencommissie.
Tijdens haar avondlezing ‘Meer dan vijftig tinten – BDSM in Vlaanderen’ probeerde ze aan hulpverleners uit
de geestelijke gezondheidszorg een accuraat beeld te schetsen wat BDSM nu juist is. Ze wou hiermee de
misvattingen die alom over BDSM heersen overboord gooien en de mogelijkheid creëren om BDSM in de
hulpverlening meer bespreekbaar te maken. Het was een zeer geslaagde en boeiende avond. Een uitgebreid
verslag kan u lezen in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.
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2.4.6. Ontmoetingsdag Project Sociale kaart
Tijdens de ontmoetingsdag op 15 september 2015 werd de sociale kaart 'Hulpverlening aan Seksuele
Delinquenten in Vlaanderen' officieel gelanceerd. Het Universitair Forensisch Centrum, Vlaams steuncentrum
in het Samenwerkingsakkoord voor daders van seksueel misbruik, 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. In de zomer van 2015 werd de informatie voor een laatste keer geüpdatet en in een
mooi jasje gestoken. Naast de hulpverleners zelf, werden de PSD’s van alle Vlaamse gevangenissen, alsook
alle Vlaamse justitiehuizen, de gerechtelijke instanties en de voornaamste verwijzers uitgenodigd. Alle
hulpverleningscentra kregen de kans hun werking voor te stellen onder de vorm van een infobeurs. Op deze
manier konden verwijzers en hulpverleners uit eenzelfde regio face-to-face contact leggen en informatie
uitwisselen. De sociale kaart wordt zoveel mogelijk verspreid binnen het netwerk, het UFC vervult hiermee
een belangrijke steunopdracht.
In de sociale kaart zijn nuttige gegevens verzameld van elk centrum m.b.t. contactinformatie,
werkingsgebied, hulpverleningsaanbod, in- en exclusiecriteria en het verloop van aanmelding- en
intakeprocedures. Een uitgebreid verslag van de totstandkoming van de sociale kaart kan u
terugvinden in hoofdstuk 4. Een blik op de sociale kaart kan u terugvinden in bijlage 5.4.

2.5. OVERLEG
2.5.1. Beleidsvergadering UFC
De jaarlijkse UFC beleidsvergadering met directeur Prof. dr. Kris Goethals en alle UFC teamleden vond
plaats op woensdag 10 juni 2015. Hier werden evoluties besproken omtrent de klinische activiteiten
en de steunopdracht van het UFC. De vergadering is gestart met een overzicht van de uitgevoerde
activiteiten om nadien verder te gaan met verschillende UFC-speerpunten. Op deze manier zijn er
nieuwe doelstellingen gesteld. Thema’s die aan bod kwamen waren opleiding en studiedagen,
onderzoek, samenwerking, visibiliteit en communicatie, kwantificering en output. Deze denkdag
diende daarnaast ook als leidraad voor het project UFC 2020 waar het UFC bepaalde ambities tegen
2020 vooropstelde.

2.5.2. Overleg met de steuncentra
In 2015 kwamen de drie steuncentra (CAB, UPPL en UFC) een aantal keer samen. In het jaar 2015
werd er een gemeenschappelijk onderzoek uitgevoerd, in functie van dit onderzoek werden
verschillende vergaderingen gepland (7/1, 24/2, 20/4, 6/5, 20/5, 3/6). Het doel van dit onderzoek was
om de sociodemografische, criminologische en klinische karakteristieken van de seksuele daders, in
behandeling bij de 3 steuncentra, in kaart te brengen. 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, in juni 2015 in Charleroi. Ook
naar aanleiding van de aangekondigde besparingen werden enkele vergaderingen georganiseerd op
het kabinet, samen met de drie steuncentra (24/6, 13/11). De drie steuncentra kwamen tot slot nog
één keer samen om beleidsgerichte agendapunten te bespreken.
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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 Tine Vertommen 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 Welzijnswerk (in de persoon van Mevr. Clark, Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk) en een vertegenwoordiger van het steuncentrum (Tine Vertommen) opgenomen in het
begeleidingscomité. Het begeleidingscomité kwam in het kalenderjaar 2015 vier maal samen (26 mei,
22 september, 16 november & 1 december).

2.5.4. Overleg met clinici
Regelmatig nodigden we gespecialiseerde hulpverleners of beleidsmedewerkers uit om tijdens de
teamvergadering kennis te maken met elkaars werking.


Zo kwam Redouane Ben Driss op bezoek op de teamvergadering van het UFC ter
voorbereiding van de intervisie ‘allochtone daders’. Redouane Ben Driss begeleidt
hulpverleners die met migranten werken in opdracht van het Centrum voor Geestelijke
Gezondheid (CGG) en het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg in Brussel. Hij heeft zich helaas
moeten verontschuldigen voor de intervisie ‘allochtone daders’, die uiteindelijk werd begeleid
Dr. Saïd Bellari, een ervaren psychiater gespecialiseerd in forensische en transculturele
psychiatrie.



Ook Nancy Van Eynde kwam langs op de teamvergadering van het UFC. Ze is bemiddelaar bij
Suggnomé vzw en stelde hun werking voor. Ook het UFC deed een uitgebreide voorstelling.
Op deze manier is er bekeken waar er mogelijke raakvlakken zijn in de werking en hoe in de
toekomst meer kan worden samengewerkt. Het UFC schenkt aandacht aan de herstelgerichte
aanpak en verwijst cliënten door wanneer aangewezen.



Tijdens een teamvergadering van het UFC kwam ook een groep Nederlandse studenten
seksuologie op bezoek. Ze kregen een uitgebreide voorstelling van de werking van het UFC. Er
werd ook uitvoering tijd besteed aan een denkoefening door middel van het bespreken van
een casus. De seksuologen konden hierover van ideeën wisselen met het UFC-team.

2.5.5. 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.
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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 Tine Vertommen zetelt in het bestuur van NL-ATSA en woonde alle
bestuursvergaderingen van NL-ATSA in 2015 bij. Begin 2015 organiseerde NL-ATSA een eerste congres
‘Zicht op Zeden’ met als ‘keynote speaker’ Prof. dr. James Cantor (Canada).

2.5.6. Overleg met DG EPI FOD Justitie
De steuncentra hadden in 2015 drie keer overleg (29/5, 24/9, 10/12) met Dhr. Werner Vanhout , Dr.
Rudy Verelst en Sam Fonteyn, DG EPI van de FOD Justitie. De subsidies van de steuncentra voor
seksueel delinquenten werden besproken. Zowel het huidig subsidiemechanisme als concrete stappen
om te komen tot een meer inhoudelijk verantwoorde subsidiëring werden aangehaald. Er werd ook
naar een gelijkaardig canvas toegewerkt dat door de drie centra zal worden gebruikt om zoveel als
mogelijk kwantificeerbare doelstellingen op te stellen.
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3. KLINISCHE ACTIVITEITEN
3.1. AANGROEI VAN HET PATIËNTENBESTAND
In dit overzicht geven we een beeld van de instroom, doorstroom en uitstroom van het
patiëntenbestand van het UFC behandelcentrum tijdens het jaar 2015.
Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2015 bedroeg 132. 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 2015 werden 30 nieuwe patiënten voor een eerste intakegesprek ontvangen. 12
patiënten werden, na stopzetting van eerdere contacten met het UFC, opnieuw uitgenodigd voor een
herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 22 nieuwe behandeltrajecten geopend. Dit is een
daling ten opzichte van het jaar 2014, waar er 30 nieuwe behandeltrajecten werden gestart.
Bij 20 van de 42 nieuwe patiënten werden de contacten onmiddellijk na (her-)intake stopgezet. De
redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag (N=10), geen
problematiek voor het UFC (N=5), niet aanvaarden van de voorwaarden (N=1), reeds in therapie (N=1),
eigen initiatief (N=1), adviesvraag (N=1) en andere (N=1). Verder werden tijdens het jaar 2015 30
lopende behandelingsdossiers afgerond of stopgezet. Op de laatste dag van 2015 waren er 124
dossiers lopend. 103 van deze 124 patiënten doorlopen voor de eerste keer een behandeltraject bij
het UFC. De 21 overige patiënten zijn de huidige behandeling gestart met een herintakegesprek en
hadden dus in het verleden minstens reeds een intakegesprek bij ons centrum.
Het aantal consultaties in 2015 is, in vergelijking met 2014, gedaald met 12%, de psychologische
consultaties namen met 22% af en de psychiatrische consultaties namen met 9% 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, wordt dus reeds zichtbaar in deze cijfers.
In Tabel 6 en Figuur 5 ziet u een historisch overzicht van het aantal intakes, herintakes, psychiatrische
en psychologische consultaties met de cijfers die in het jaar 2015 geregistreerd werden.
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Tabel 6 Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes3

Her
intakes

Psychiatrische
consultaties

Psychologische
consultaties

TOTAAL
consultaties

30

12

344

539

883

2014

41

5

310

694

1004

2013

53

4

310

817

1127

2012

45

9

201

685

886

2011

36

5

323

616

939

2010

38

6

274

503

777

2015

Figuur 5 Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

3

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 7 Probleemgedrag bij intake en herintake in 2015

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

3

8

Pedoseksualiteit

3

5

Efebofilie

3

12

Efeboseksualiteit

4

7

Kinderpornografie

12

Aanranding van de seksuele

11

integriteit (+16 jaar)
Hyperseksualiteit

10

Middelenmisbruik

6

Verkrachting

5

Pornoafhankelijkheid

4

Prostitutiebezoek

4

Seksuele mishandeling

3

Exhibitionisme

1

Voyeurisme

2

Geweldsdelict (niet-seksueel)

2

Fetisjisme

2

Frotteurisme

1

Niet- seksuele partnermishandeling

1

Bondage

1

Urofilie

1

Coprofilie

1

Transvestitisme

1

Andere

6
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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 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 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. ‘Frotteurisme’ is het seksueel opgewonden raken
door lichamelijk contact met onbekenden. ‘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.
‘Urofilie’ gaat over een sterk seksueel gerichte belangstelling voor urine en urineren, ‘coprofilie’ met
betrekking tot ontlasting. Onder ‘Andere’ verstaan we drugsdelicten, verkeersinbreuken, gokken en
vermogensdelicten.
Bij de 42 opgestarte behandeltrajecten (30 vanuit intake en 12 vanuit herintake) in 2015 noteerden
we 119 probleemgedragingen.
Wanneer we de aard van het probleemgedrag bij aanmelding vergelijken met 2014, is vooral de
significante stijging bij aanranding van de seksuele integriteit (+16 jaar) opmerkelijk. Daarnaast merken
we een opmerkelijke daling bij het intrafamiliaal probleemgedrag pedofilie en pedoseksualiteit. Het
aantal aanmeldingen waarbij er sprake is van kinderpornografie ten opzichte van 2014 is licht gedaald.
Het aantal casussen waarbij exhibitionisme en voyeurisme wordt gemeld is eveneens licht gedaald.
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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 2015 bevinden, wordt er voor gekozen om een momentopname voor te stellen. In
onderstaande tabel wordt de stand van zaken voor alle lopende dossiers (N=124) weergegeven op 31
december 2015.
Tabel 8 Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2014

Fasenaam

Aantal

%

Intake

37

16,9

Herintake

13

6

Diagnostiek

12

5,5

Psychiatrische begeleiding

36

16,5

Psychosociale begeleiding

23

10,6

Psychotherapie

38

17,4

Dispatch

29

13,3

Follow Up

30

13,8

2184

100

In behandeling

Totaal

Figuur 6 Overzicht behandelfases huidige patiënten

4

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. In dit stadium wordt
intensief gewerkt rond terugvalpreventie, ‘good lives model’, ... Deze fase loopt tot de
vooropgestelde doelen werden bereikt of de situatie zodanig werd geëvalueerd dat frequente
(wekelijkse) 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. Een dispatch begeleiding kan aan deze
nood tegemoet komen.
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3.4. GERECHTELIJK STATUUT
Hierbij het overzicht van de gerechtelijke sanctie die de nieuwe patiënten (intake of herintake) in het
jaar 2015 hadden. Opnieuw heeft het grootste deel van de justitiabelen een probatiemaatregel. Er is
ook een grote groep zonder een gerechtelijke statuut (N=19). 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.
Tabel 9 Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2015)

Gerechtelijke sanctie

Aantal

%

Probatieuitstel

10

23,8

Probatieopschorting

3

7,1

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

3

7,1

Gedetineerd

2

4,8

Geïnterneerd

2

4,8

Vrijheid op proef

2

4,8

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

1

2,4

Geen (op moment van intake)

19

45,2

Totaal

42

100

Figuur 7 Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2015)
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Ter informatie wordt ook nog een overzicht gegeven van de gerechtelijke status van alle lopende
dossiers op de laatste dag van 2015.
Tabel 10 Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2015)

Gerechtelijke sanctie

Aantal

%

Probatieuitstel

36

29

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

10

8,1

Probatieopschorting

9

7,3

Probatie (niet verder gedefinieerd)

8

6,5

Geïnterneerd

6

4,8

Gedetineerd

5

4,0

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

3

2,4

Vrijheid op proef (VOP)

3

2,4

Ter beschikkingstelling van de regering (TBR)

2

1,6

Bemiddeling in strafzaken

1

0,8

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

1

0,8

Voorlopige invrijheidstelling (VLV)

1

0,8

Onbekend

1

0,8

Geen

38

30,7

Totaal

124

100

Figuur 8 Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2015)
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3.5. VERWIJZERS
De grootste verwijzer van de patiënten die in het jaar 2015 op intakegesprek kwamen in het UFC is het
justitiehuis. Toch is het aandeel patiënten dat aangemeld werd door Justitie gedaald van 70% naar
48%. Het aantal intakegesprekken waarbij de patiënt of zijn familiale omgeving zelf het initiatief nam,
is bijna stabiel gebleven. De hulpverleningscontext was goed voor 31% van de verwijzingen.
Tabel 11 Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2015

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie - Advocaat
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Algemeen ziekenhuis – Algemene werking
Algemeen ziekenhuis - Spoedopname
Huisarts (privé)
Psychiater privé
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Centrum Algemeen Welzijnswerk – HSD
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Forensisch team
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
Jeugdrechter / Sociale Dienst Jeugdrechtbank
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - werk
ONBEKEND
Totaal

Aantal

%

14
5
1

33,3
11,9
2,4

2
1
3
1
2
0
1
1
2

4,8
2,4
7,1
4,8
2,4
0
2,4
2,4
4,8

6
1
2

14,2
2,4
4,8
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100

We voegen hier ook nog een totaaloverzicht toe van alle patiënten die in behandeling waren op de
laatste dag van 2015. De verwijzers worden in deze tabel gerangschikt volgens het aantal verwijzingen.
Hieruit blijkt dat iets minder dan de helft van de patiënten wordt aangemeld door een justitieassistent
en een kleine 10% door een medewerker van de psychosociale diensten van de gevangenissen. 16%
van ons huidige patiëntenbestand heeft zich op eigen initiatief of op initiatief van de familie
aangemeld voor behandeling.
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Tabel 12 Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2015)

Verwijzer
Justitie - Justitiehuis
Eigen initiatief
Justitie - PSD
Huisarts (privé)
Psychiater (privé)
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg - Algemene werking
Algemeen ziekenhuis - Psychiatrische Afdeling voor volwassenen
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Initiatief vanuit de omgeving - Familie
Algemeen Ziekenhuis - Algemene werking
Onbekend
Centrum Algemeen Welzijnswerk - Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg - Forensisch Team
Ergotherapeut (privé)
Justitie - Commissie ter bescherming van de maatschappij
Justitie - Politie
Pastoraal- / lekenconsulent
Psychotherapeut (privé)
Rusthuizen / RVT
Algemeen ziekenhuis - Spoedopname
Psychiatrisch Ziekenhuis - Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Totaal

Aantal
58
18
12
6
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
46,8
14,5
9,7
4,8
3,2
2,4
2,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

124

100

Figuur 9 Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2015)
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3.6. GECLASSIFICEERDE STOORNIS
Hieronder volgt een overzicht van de diagnoses op as I van de DSM IV die aan de nieuwe patiënten op
intake of herintake in 2015 toegeschreven werden.
Tabel 13: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2015

Diagnose op as 1
Efebofilie (*)
Hyperseksualiteit (**)
Pedofilie
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Parafilie NAO
Seksueel misbruik van kind
Fetisjisme
Cannabis Afhankelijkheid
Autisme spectrum stoornis
Depressieve stoornis
Impulscontrole stoornis NAO
Aandachtsstoornis
Angststoornis
Stemmingsstoornis
Leerstoornis
Middelenmisbruik
Alcoholmisbruik
Alcoholafhankelijkheid
Uitgestelde diagnose
Totaal

(*)
(**)

Aantal
14
6
5
4
2
1
1
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
4

%
21,9
9,4
7,8
6,2
3,1
1,6
1,6
7,8
6,2
6,2
4,7
4,7
3,1
3,1
1,6
1,6
1,6
1,6
6,2

64

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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Tabel 14: As I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2015)

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 misbruik van volwassene
Seksueel masochisme
Partialisme (**)
Zoöfilie (**)
Seksueel misbruik van kind
Middelengerelateerde stoornis
Seksuele stoornis
Depressieve stoornis
Impulscontrolestoornis
Pervasieve ontwikkelingsstoornis
Aandachtsstoornis
Psychotische stoornis
Bipolaire stoornis
Angststoornis
Genderidentiteitsstoornis
Dementiële stoornis
Mentale retardatie
Slaapstoornis
Leerstoornis
Uitgestelde diagnose op as I
Geen diagnose op as I
Totaal
(*)
(**)

N
356
264
138
93
58
57
44
35
19
16
13
11
9

%
21,8
16,2
8,4
5,7
3,5
3,5
2,7
2,1
1,2
1,0
0,8
0,7
0,6

9
7
4
4
3
3
1
101
66
37
23
21
9
7
7
7
4
3
3
1
1
192
8
1634

0,0
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
6,2
4,0
2,3
1,4
1,3
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
11,8
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.
Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO, V61.21
of V61.1
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Tabel 15: As II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2015

Omschrijving
Antisociale persoonlijkheidsstoornis

N
4

%
12,9

Mentale retardatie

3

9,7

Borderline persoonlijkheidsstoornis

2

6,4

Narcistische persoonlijkheidsstoornis 1

3,2

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

18 58,1

Geen diagnose

3

9,7

Totaal

31

100

Tabel 16: As II diagnoses bij totaalpopulatie

Omschrijving

(!)

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

129

13,1

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

75

7,6

Persoonlijkheidsstoornis NAO

53

5,4

Borderline persoonlijkheidsstoornis

41

4,2

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

19

1,9

Milde zwakbegaafdheid

17

1,7

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

7

0,7

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

5

0,5

Matige zwakbegaafdheid

5

0,5

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

0,4

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

3

0,3

Obsessieve-compulsieve stoornis

1

0,1

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

546

55,4

Geen diagnose op as 2

81

8,2

Totaal

986

100

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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4. VERDIEPINGEN
4.1. EXTRACTEN UIT DE JOURNAL CLUB
Criminality in men with Klinefelter’s syndrome and XYY syndrome: a cohort study
Dr. Louise Brokking
Begin mei presenteerde psychiater in opleiding Dr. Louise Brokking een artikel over het thema van het
mogelijke risico op crimineel gedrag bij mensen met een extra geslachtschromosoom (XXY, XYY). De
grote vraag is of in dit geval het risico groter is. In het artikel van Kristine Stockholm en
collega's ’Criminality in men with klinefelter’s syndrome and XYY syndrome: a cohort study’ uit de BMJ
open 2012, werd dit besproken. De Scandinavische cultuur brengt ons, zoals vertrouwd, opnieuw een
sterke registratie in databanken van cytogenetisch materiaal en criminele feiten. Deze gegevens
werden aan elkaar gelinkt. De auteurs stellen dat de incidentie wel verhoogd is voor verschillend
feiten (vooral brandstichting, diefstal en zedenfeiten) t.o.v. een controlegroep. Dit wordt echter sterk
verminderd tot een quasi normaal niveau als men corrigeert voor de sociale status, met uitzondering
van brandstichting en zedenfeiten bij mannen met 47, XYY karyotypering. Interessant zou zijn dit
onderzoek verder open te trekken naar de invloeden van comorbiditeit, middelengebruik, gebruik van
testosteron, invloed van het fenotype, onderdiagnose van chromosomale afwijkingen, invloed van
behandeling...
Stochholm K, Bojesen A, Jensen AS, et al. Criminality in men with Klinefelter’s syndrome and XYY
syndrome: a cohort study. BMJ Open 2012;2 : e000650. doi:10.1136/bmjopen-2011-000650
What’s in a name? Evaluating the effects of the ‘sex offender’ label on public opinions and beliefs
Alana Schuerwegen
Tijdens de UFC Journal Club van juni 2015 presenteerde onze collega Alana een interessant artikel van
Harris en Socia over de impact van het label ‘sex offender' op de publieke opinie.
Dat labels zoals ‘sex offender’ en ‘juvenile sex offender’ een groot stigma met zich meedragen is niets
nieuws. Elke hulpverlener die met deze populatie werkt, wordt hier wel eens mee geconfronteerd.
Naar aanleiding van het persbericht omtrent de besparingen ten aanzien van de steuncentra voor de
behandeling van seksuele delinquenten in België, kwamen er vanuit de samenleving een heleboel
negatieve reacties zoals ‘Laat die pedofielen en verkrachters maar gewoon in de gevangenis, want
daar is hun plaats. Eenmaal vrij, hervallen ze toch, met of zonder begeleiding!’ en ‘Geld voor
begeleiding mag gerust op 0 gezet worden. Pedofielen en verkrachters horen levenslang achter de
tralies. Die horen niet meer op straat! Nooit meer! Hun slachtoffers zijn ook voor het leven getekend!’
In het bovenvernoemde artikel gingen Harris & Socia (2014) op zoek naar de effecten van deze labels
op de publieke opinie door het afnemen van een online vragenlijst bij volwassenen in de Verenigde
Staten. De deelnemers werden onderverdeeld in een experimentele groep, die items kregen met
daarin het label ‘sex offender’ verwerkt, en een controle groep waarbij geen labels gebruikt werden,
maar verwezen werd naar ‘personen en minderjarigen die delicten van seksuele aard pleegden’. Uit
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de resultaten van dit onderzoek bleek een verband tussen de ‘sex offender’ terminologie en steun in
de samenleving voor repressieve beleidsmaatregelen ten aanzien van personen die seksuele delicten
pleegden, zoals ‘public internet disclosure’, ‘residence restrictions’, en ‘social networking bans’.
Deelnemers uit de experimentele groep uitten dus meer steun voor de voorgestelde repressieve
beleidsmaatregelen dan deelnemers uit de controlegroep. Opvallend was dat de negatieve connotatie
van deze terminologie voornamelijk een invloed bleek te hebben op de mate waarin deelnemers
overtuigd waren van hun steun voor deze maatregelen. Natuurlijk brengen de resultaten van dit
onderzoek enkele implicaties en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek met zich mee. Harris &
Socia (2014) verwijzen hierbij onder meer naar het gebruik van meer genuanceerde alternatieven voor
de gebruikte labels en een nood aan voorzichtigheid bij de interpretatie van items waarin deze termen
gebruikt worden. Daarnaast stellen zij zich vragen bij de representativiteit van hun onderzoek;
mogelijke verklaringen voor de gevonden effecten; de beperkte focus van hun onderzoek; en de
effecten van andere labels zoals ‘sexual predator’, ‘pedophile’ en ‘rapist’. Een bijkomende kritische
bedenking kan gemaakt worden omtrent het beperkt aantal items waarmee deze effecten gemeten
werden.
Harris, A.J., & Socia, K.M. (2014). What’s in a name? Evaluating the Effects of the ‘Sex Offender’ Label
on Public Opinions and Beliefs. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 1-19. doi:
10.117/1079063214564391

4.2. DOCTORAATSONDERZOEK
Beloningsgerelateerd leren bij kindmisbruikers
Doctoraal onderzoeker: Tineke Dilliën1,2
Promotoren: Prof.dr. K. Goethals1,2, Prof.dr. B. Sabbe2
Werkbegeleider: Inti Brazil3
1

Universitair Forensisch Centrum, Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 2 Collaborative Antwerp
Psychiatric Research Institute (CAPRI), Universiteit Antwerpen; 3 Radboud Universiteit, Nijmegen
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Hoewel neuro(psycho)logische factoren opgenomen zijn in etiologische theorieën over seksuele
delinquentie (Ward & Beech, 2006), gebeurde er relatief weinig onderzoek naar het neurocognitief
functioneren van seksuele delinquenten.
De weinige studies die het neurocognitief functioneren van seksuele delinquenten bestuderen,
focussen op de executieve functies (Joyal, Beaulieu-Plante, & de Chanterac, 2014; Joyal, Black, &
Dassylva, 2007). Executieve functies zijn de hogere controlefuncties van de hersenen, die mensen in
staat stellen om doelgericht te handelen en hun gedrag te controleren zodat zij zich kunnen
aanpassen aan hun omgeving. In navolging van Zelazo en Cunningham (2007) kan er een onderscheid
gemaakt worden tussen koude en warme executieve functies, waarbij koude executieve functies
omschreven worden als zuiver cognitieve of metacognitieve functies terwijl warme executieve functies
instaan voor beloningsgerelateerde, emotionele / motivationele responsen. Een blik op de
onderzoeksliteratuur omtrent seksuele delinquentie, leert ons dat er voornamelijk aandacht besteed
werd aan de koude executieve functies. Hoewel het aannemelijk is dat de metacognitieve functies
verstoord zijn bij seksuele delinquenten, zijn de resultaten van deze studies inconsistent en moeilijk
met elkaar te rijmen. Voor een aantal van deze studies (hierbij gaat het voornamelijk om oudere
studies) wordt het gebrek aan consistente resultaten toegeschreven aan methodologische problemen
zoals het gebruik van kleine onderzoeksgroepen, een heterogene samenstelling van de
onderzoeksgroepen, ... (Cantor et al., 2005, 2006; Eastvold, Suchy, & Strassberg, 2011; Suchy,
Whittaker, Strassberg, & Eastvold, 2009). Desondanks brengen ook studies die methodologisch sterker
zijn weinig duidelijkheid (Cohen, Nesci, Steinfeld, Haeri, & Galynker, 2011; Eastvold et al., 2011; Kruger
& Schiffer, 2011; Schiffer & Vonlaufen, 2011; Suchy et al., 2009). In tegenstelling tot de koude
executieve functies, werden de warme executieve functies, die cruciaal zijn voor het aanpassen van
het gedrag aan de (sociale) omgeving, tot nu toe nauwelijks of niet bestudeerd bij seksuele
delinquenten.
In contrast met de literatuur omtrent seksuele delinquentie, wordt er in de algemene delinquentie- en
psychopathieliteratuur ruim aandacht besteed aan warme executieve functies. Zo werden verstoorde
bekrachtigingsprocessen, een verminderd vermogen tot het leren van stimulus-bekrachtiger
associaties, ... uitgebreid beschreven en in verband gebracht werden met de etiologie van delinquent
gedrag (Blair et al., 2004; Gao, Raine, Venables, Dawson, & Mednick, 2010; Mitchell et al., 2006;
Newman & Kosson, 1986; Syngelaki, Moore, Savage, Fairchild, & Van Goozen, 2009).Een goed zicht op
de mate waarin beloningsgerelateerde, emotionele / motivationele processen dysfunctioneel zijn en
bijdragen tot de etiologie van seksueel delictgedrag, zal de pathofysiologie en de behandeling van
seksuele delinquentie ten goede komen.
In de afwezigheid van studies die warme executieve functies bij seksuele delinquenten bestuderen,
neemt deze studie een aantal beloningsgerelateerde, motivationele processen die betrokken zijn in
het leren van gedrag en het bijsturen van gedrag, onder de loep. Meer bepaald wordt de
bekrachtigingsgevoeligheid en het stimulus-bekrachtigingsleren bestudeerd bij veroordeelde
kindmisbruikers, dit op neuropsychologisch / gedragsmatig vlak. Hierbij wordt een groep
kindmisbruikers vergeleken met een niet-klinische, niet-forensische controlegroep en een forensische
controlegroep bestaande uit daders van geweldsdelicten. De groep kindmisbruikers en de forensische
controlegroep bestaan uit veroordeelden die zich momenteel in de gevangenis bevinden. Deze studie
bevindt zich in deze fase van de dataverzameling, die afgerond zal worden tegen september 2017.
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Blair, R. J. R., Mitchell, D. G. V, Leonard, A., Budhani, S., Peschardt, K. S., & Newman, C. (2004). Passive
avoidance learning in individuals with psychopathy: Modulation by reward but not by punishment.
Personality and Individual Differences, 37, 1179–1192.
Cantor, J. M., Klassen, P. E., Dickey, R., Christensen, B. K., Kuban, M. E., Blak, T., … Blanchard, R. (2005).
Handedness in pedophilia and hebephilia. Archives of Sexual Behavior, 34(4), 447–459.
Cantor, J. M., Kuban, M. E., Blak, T., Klassen, P. E., Dickey, R., & Blanchard, R. (2006). Grade failure and
special education placement in sexual offenders’ educational histories. Archives of Sexual Behavior,
35(6), 743–751.
Cohen, L. J., Nesci, C., Steinfeld, M., Haeri, S., & Galynker, I. (2011). Investigating the Relationship
between Sexual and Chemical Addictions by Comparing Executive Function in Pedophiles, Opiate
Addicts and Healthy Controls. Journal of Psychiatric Practices, 16, 405–412.
Eastvold, A., Suchy, Y., & Strassberg, D. (2011). Executive Function Profiles of Pedophilic and
Nonpedophilic Child Molesters. Journal of the International Neuropsychological Society, 17(2), 295–
307.
Gao, Y., Raine, A., Venables, P. H., Dawson, M. E., & Mednick, S. A. (2010). Association of poor
childhood fear conditioning and adult crime. American Journal of Psychiatry, 167, 56–60.
Joyal, C. C., Beaulieu-Plante, J., & de Chanterac, A. (2014). The Neuropsychology of Sex Offenders: A
Meta-Analysis. Sexual Abuse-a Journal of Research and Treatment, 26(2), 149–177.
Joyal, C. C., Black, D. N., & Dassylva, B. (2007). The neuropsychology and neurology of sexual deviance:
A review and pilot study. Sexual Abuse-a Journal of Research and Treatment, 19(2), 155–173.
Kruger, T. H. C., & Schiffer, B. (2011). Neurocognitive and personality factors in homo- and
heterosexual pedophiles and controls. Journal of Sexual Medicine, 8, 1650–1659.
Mitchell, D. G. V, Fine, C., Richell, R. A., Newman, C., Lumsden, J., Blair, K. S., & Blair, R. J. R. (2006).
Instrumental learning and relearning in individuals with psychopathy and in patients with lesions
involving the amygdala or orbitofrontal cortex. Neuropsychology, 20, 280–289.
Newman, J. P., & Kosson, D. S. (1986). Passive avoidance learning in psychopathic and nonpsychopathic
offenders. Journal of Abnormal Psychology, 95, 252–256.
Schiffer, B., & Vonlaufen, C. (2011). Executive Dysfunctions in Pedophilic and Nonpedophilic Child
Molesters. Journal of Sexual Medicine, 8(7), 1975–1984.
Suchy, Y., Whittaker, W. J., Strassberg, D. S., & Eastvold, A. (2009). Facial and prosodic affect
recognition among pedophilic and nonpedophilic criminal child molesters. Sexual Abuse : A Journal of
Research and Treatment, 21(1), 93–110.
Syngelaki, E. M., Moore, S. C., Savage, J. C., Fairchild, G., & Van Goozen, S. H. M. (2009). Executive
Functioning and Risky Decision Making in Young Male Offenders. Criminal Justice and Behavior, 36(11),
1213–1227.
Ward, T., & Beech, A. (2006). An integrated theory of sexual offending. Aggression and Violent
Behavior.
48

Zelazo, P. D., & Cunningham, W. (2007). Executive function: mechanisms underlying emotion
regulation. In J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation (pp. 135–158). New York: Guilford.

4.3. AANVULLEND ONDERZOEK UFC – THOMAS MORE
De relatie tussen bekrachtigingsgevoeligheid, persoonlijkheidstrekken en (seksueel) risicovol gedrag
Dilliën, Tineke 1,2; Uzieblo, Kasia 3,4; Goethals, Kris1,2
1

Universitair Forensisch Centrum, Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 2Collaborative Antwerp
Psychiatric Research Institute (CAPRI) Universiteit van Antwerpen; 3Thomas More, Antwerpen;
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Universiteit van Gent
In 1905 formuleerde Edward Thorndike de wet van het effect: responsen die aangename gevolgen
met zich meebrengen, worden herhaald, responsen die tot onaangename gevolgen leiden, worden
niet opnieuw gesteld. Deze wet maakt duidelijk dat bekrachtigingsprocessen van groot belang zijn bij
het vormen van het gedragsrepertoire van een individu. Gedragingen die geassocieerd zijn met
gewaardeerde beloningen gaan deel uitmaken van het gedragsrepertoire van een individu en zullen in
de toekomst herhaald worden. Gedragingen die daarentegen bestraffing veroorzaken, zullen
achterwege gelaten worden. Het vooruitzicht van een beloning roept positieve emoties en
toenaderingsgedrag op, het vooruitzicht van een straf brengt daarentegen negatieve emoties en
vermijding teweeg. Vanuit persoonlijkheidshoek wordt er in dit verband gesproken over twee
systemen die hun basis hebben in neurale netwerken: het Behavioral Approach System (BAS) of
toenaderingssysteem en het Behavioral Inhibition System (BIS) of inhibitiesysteem (Corr, 2008). Hierbij
wordt gesteld dat individuen van elkaar verschillen in de mate waarin hun BAS en BIS over- of
onderactief zijn. Waar mensen met een overactieve BAS zeer gericht zijn op het verkrijgen van
beloningen en meer geneigd zijn tot impulsiviteit en het nemen van risico’s, zijn mensen met een
overactieve BIS enorm bezig met het vermijden van bestraffing, hetgeen gepaard gaat met
angstgevoelens (Beck, Smits, Claes, Vandereycken, & Bijttebier, 2009; Corr, 2008). Niet alleen worden
afwijkingen in het BIS- en BAS-systeem in verband gebracht met een veelheid aan
psychopathologische problematieken (Bijttebier, Beck, Claes, & Vandereycken, 2009), ook diverse
vormen van onaangepast gedrag waaronder antisociaal gedrag (Morgan, Bowen, Moore, & van
Goozen, 2014) en het stellen van risicovol gedrag (Willem, Bijttebier, Claes, D’Hont, & Vandenbussche,
2009) kunnen op deze manier bekeken worden.
Waar de relatie tussen bekrachtigingsgevoeligheid en risicovol gedrag voornamelijk onderzocht werd
voor het gebruik van middelen (Willem et al., 2009), werd er tot hiertoe weinig of geen aandacht
besteed aan het verband tussen seksueel risicovol gedrag en een afwijkende gevoeligheid voor
beloning en bestraffing.
Deze studie onderzoekt de relatie tussen bekrachtigingsgevoeligheid, persoonlijkheidstrekken en
risicovol gedrag in een groep studenten. Naast het bevragen van algemeen risicogedrag en
middelenmisbruik zal er in deze studie ruim aandacht besteed worden aan seksueel risicogedrag.
Beck, I., Smits, D. J. M., Claes, L., Vandereycken, W., & Bijttebier, P. (2009). Psychometric evaluation of
the behavioral inhibition/behavioral activation system scales and the sensitivity to punishment
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and sensitivity to reward questionnaire in a sample of eating disordered patients. Personality and
Individual Differences, 47(5), 407–412.
Bijttebier, P., Beck, I., Claes, L., & Vandereycken, W. (2009). Gray’s Reinforcement Sensitivity Theory as
a framework for research on personality-psychopathology associations. Clinical Psychology
Review.
Corr, P. J. (2008). Reinforcement Sensitivity Theory: introduction. In P. J. Corr (Ed.), The Reinforcement
Sensitivity Theory of Personality (pp. 155–187). Cambridge: Cambridge University Press.
Morgan, J. E., Bowen, K. L., Moore, S. C., & van Goozen, S. H. M. (2014). The relationship between
reward and punishment sensitivity and antisocial behavior in male adolescents. Personality and
Individual Differences, 63, 122–127.
Willem, L., Bijttebier, P., Claes, L., D’Hont, I., & Vandenbussche, I. (2009). De rol van temperament in
problematisch middelenmisbruik bij adolescenten: een vergelijkende studie. Tijdschrift Voor
Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie & Klinische Kinderpsychologie, 34(4), 180–192.

4.4. ROM-ONDERZOEK
Op weg naar Forensisch Routine Outcome Monitoring (ROM)-onderzoek
Schuerwegen, Alana1; Dilliën, Tineke1,2, De Bruyn, Kelly 3, Goethals, Kris1,2
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Ervaringen met ROM in het 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 beslissingen te nemen over het
behandelverloop. Daarenboven kan het een aanzet geven tot wetenschappelijk onderzoek. Richtlijnen
omtrent het opzetten van forensisch ROM-onderzoek ontbreken echter vooralsnog. De doelstelling is
te komen tot een ROM-systeem dat bruikbaar is in een forensisch psychiatrische behandelpraktijk.
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. Een aantal vooropgestelde subdomeinen bleken niet klinisch relevant (bv.
middelenmisbruik en agressie) en verschillende meetinstrumenten waren niet toereikend voor onze
specifieke populatie (bv. Beck Depression Inventory II-NL, van der Does 2002). Om deze reden werden
instrumenten die niet klinisch relevant of geschikt bleken voor onze populatie vervangen door
instrumenten met een betere betrouwbaarheid en validiteit (bv. Utrechtse Coping Lijst, Schreurs e.a.
1993; STATIC-99, van Beek e.a. 2001; and STABLE, van den Berg e.a. 2012). Daarenboven werd de
testbatterij zoveel mogelijk ingekort en werd er gekozen voor een langere tijdsperiode tussen de
opeenvolgende meetmomenten.
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Een aantal veranderingen werden doorgevoerd in de vooropgestelde ROM-methodologie. Verder
onderzoek moet uitwijzen of deze aanpassingen de bruikbaarheid en relevantie van ROM ten goede
komen.

4.5. EXTERN DOCTORAATSONDERZOEK
Levenskwaliteit en zorgnoden van forensisch psychiatrische patiënten in de maatschappij: een
vergelijkend onderzoek naar type hulpverlening
Dr. T. Marquant1,2; Prof. dr. K. Goethals 3,4; Prof.dr. B. Sabbe 4
1

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

Voorwerp van het onderzoek betreft maatschappijgeoriënteerde zorgvormen bij geïnterneerden,
meer bepaald Assertive Community Treatment (ACT). ACT is een term uit de niet-forensische zorg en
wordt omschreven als ‘vehikel’ voor aanbieden van psychiatrische zorg met klemtoon op zorg in de
omgeving van de client (Burns, Firn 2002). ACT in reguliere zorg is een sterk onderzochte manier van
werken en kent een brede wetenschappelijke basis met goede effecten op psychiatrische
uitkomstmaten, hospitalisatiedagen, hospitalisaties met behoud van een goede levenskwaliteit (nietforensische uitkomstmaten). Dit vertaalt zich ook in toename van vermaatschappelijking van zorg
wereldwijd en afbouw van bedden.
Reguliere ACT is gekend met neutrale tot negatieve resultaten op forensische uitkomstmaten, zoals
incarceraties en arrestaties, waardoor het niet kan worden toegepast op forensische populaties, zoals
geïnterneerden. De vraag dient gesteld hoe psychiatrische zorg in de maatschappij voor forensische
populaties succesvol en veilig kan georganiseerd worden met behoud van de positieve effecten op
niet-forensische uitkomstmaten.
De huidige literatuur biedt op dit moment beperkte, doch hoopgevende resultaten (Cusack 2010,
Morrissey 2007). De bestaande studies zijn daarentegen weinig eenvormig wat betreft design,
onderzochte populaties en eenheden, uitkomstmaten en inclusie/exclusie- criteria. Er ontbreekt
onderzoek naar client-gebonden of niet-client gebonden factoren die de uitkomst van forensisch ACT
beïnvloeden alsook naar relevante verschillen tussen forensisch en regulier ACT. Het onderzoeksveld
wordt bovendien gedomineerd door Amerikaans onderzoek, wat weinig generaliseerbaar naar Europa
is gezien grote verschillen in zowel justitieel als psychiatrisch landschap. Of nog verschilt het moment
van de interventie of de gebruikte uitkomstmaat. Samengevat betreft forensisch ACT een
hoopgevende zorgvorm en biedt de literatuur voldoende aanzet tot exploratie ervan.
Op basis van de literatuur werd een pilootproject gestart gedurende 1 jaar met beschrijvend
exploratief opzet (N=50). De onderzoekspopulatie betrof alle opvolgingen binnen het Forensisch ACT
team gedurende het eerste jaar van opzet. Een dergelijk team is momenteel uniek in België. Het
project kon positief worden afgesloten met goede uitkomst op forensische uitkomstmaten en
‘community tenure’ (effectieve tijd dat cliënten in de maatschappij doorbrengen/ potentiele tijd in de
maatschappij). Zo bedroeg de Community tenure 88.5%. Vergelijkbare studies van regulier ACT geven
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85% als ‘community tenure’ en voor forensisch ACT werd 83% teruggevonden (Parker 2004).
Incarceraties en arrestaties waren bijzonder laag (N=1).
Vanuit de positieve resultaten van het pilootproject werd een groter project uitgewerkt betreffende
het onderwerp forensische ACT, via financiering van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van de
Broeders van Liefde.
Doelstelling van het voorgestelde onderzoek is de effectiviteit van forensisch ACT te onderzoeken in
een prospectief, gecontroleerde studie. De onderzoekspopulatie betreft geïnterneerden die gevolgd
worden door het Forensische ACT team werkzaam in de regio Leuven, verbonden aan het UPC SintKamillus te Bierbeek. Er wordt gemikt op 100 inclusies. Instroom kan vanuit justitiële instanties of
forensische klinieken. Uitkomstmaten worden opgedeeld in forensische, niet-forensische
uitkomstmaten en ‘community tenure’. Daarnaast zal gekeken naar factoren met invloed op de
effectiviteit, waaronder cliëntgebonden alsook niet-clientgebonden. Er zal bijzondere aandacht gaan
naar incident rapportage en middelenmisbruik binnen de onderzoekspopulatie. Het pilootproject
leverde immers toch een belangrijk aantal opnames op, die in het overgrote deel van de gevallen
gekoppeld waren aan gebruik van drugs. De controle groep zal samengesteld zijn uit geïnterneerden in
alternatieve vormen van maatschappijgeoriënteerde zorgvormen.
Burns, T., Firn, M. (2002) Assertive outreach in mental health: a manual for practitioners. Oxford
University Press: Oxford
Cusack, K.J., Morrissey, J.P., Cuddeback, G.S., Prins A., Williams D.M. (2010) Criminal justice
involvement, behavioral health service use, and costs of forensic assertive community treatment: a
randomized trial. Community Ment Health J. 46(4):356-63.
Parker GF. (2004) Outcomes of assertive community treatment in an NGRI conditional release
program. J Am Acad Psychiatry Law. 32(3):291-303
Morrissey, J., Meyer, P., Cuddeback, G. (2007) Extending Assertive Community Treatment to criminal
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4.6. 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, deed 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 meest geschikte centrum. 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.

4.7. LIAISON PROJECT
Geïnterneerden hebben vaak een ernstige psychiatrische problematiek gekenmerkt door een hoge
graad van comorbiditeit (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. 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. 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.
De ervaring leert ons met andere woorden dat de ambulante gespecialiseerde voorzieningen dossiers
weigeren wanneer het seksueel feit kadert binnen een algemene psychosociale problematiek. Om dit
knelpunt op te vangen, heeft het UFC een gespecialiseerde consultfunctie opgestart.
Met het ‘Liaison Project’ maken we de brug tussen forensische en reguliere hulpverlening. Dit doen
we door het geven van advies en bijstand aan centra uit de reguliere hulpverlening wanneer zij
geconfronteerd worden met seksueel afwijkend of grensoverschrijdend gedrag bij één van hun
geïnterneerde patiënten. Het UFC richt zich 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, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis, psychiatrische
verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, centra voor geestelijke gezondheidszorg 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 zelf neemt dus niet deel aan de behandeling. De
consulent zal gespecialiseerde ondersteuning bieden betreffende de secundaire seksuele
problematiek. Begin 2015 werden mogelijke geïnteresseerde reguliere zorgcentra gecontacteerd met
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informatie omtrent de opstart van het project en ontvingen we drie aanmeldingen met een vraag die
specifiek kadert binnen de doelstellingen van dit project. Met het oog op de verdere uitbouw van dit
project lijkt het dan ook essentieel om te blijven investeren in de bekendmaking van het Liaisonproject
bij de reguliere zorgpartners.

54

4.8. RISK ASSESSMENT TEAM
Eén van de belangrijkste elementen in de behandeling van de doelgroep geïnterneerden is het
voorkomen van herval in nieuwe feiten. Door een deskundige en wetenschappelijk onderbouwde
inschatting van risico’s is een betere afstemming mogelijk met betrekking tot de intensiteit, de duur
van de behandeling en de nodige beveiligingsgraad. Daarnaast biedt risicotaxatie handvaten om de
behandeling concreet vorm te geven. Zowel justitie als de behandelaars hebben nood aan goede
risicoanalyse en opvolging ervan. Het ‘Risk Assessment Team’ werd opgericht om behandelaars in de
reguliere geestelijke gezondheidszorg hierbij te adviseren.
Dit team ging van start in december 2015 en zal worden uitgevoerd door drie ervaren medewerkers in
samenwerkingsverband: Alana Schuerwegen (UFC), Claudia Pouls (OPZC Rekem) en Veerle Verreyt (PZ
Asster). Het team doet beroep op een testbatterij van risicotaxatie instrumenten, afgestemd op de
vraag en de problematiek. De risico-inschatting gebeurt doorgaans op basis van dossierinformatie en
waar wenselijk een interview met de cliënt. Het ‘Risk Assessment Team’ vormt één van de
verbeterprojecten vanuit de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dat opgericht is in het kader
van het optimaliseren van de zorg aan geïnterneerden.

4.9. 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.
Ter voorbereiding van de sociale kaart werd een vragenlijst verspreid die peilde naar de
contactgegevens, aanmelding- en intakeprocedure en in- en exclusiecriteria van alle gespecialiseerde
voorzieningen voor de behandeling van daders van seksueel misbruik in Vlaanderen. Naar aanleiding
van deze dataverzameling werd in de lente van 2014 een rondetafelgesprek georganiseerd met een
vertegenwoordiger van elk behandelcentrum, enkele vertegenwoordigers van de koepelorganisaties
(Zorgnet Vlaanderen en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en de voorzitter van het Vlaams
Begeleidingscomité. In de zomer van 2015 werd de informatie voor een laatste keer geüpdatet en in
een mooi jasje gestoken. Op 15 september 2015 werd de sociale kaart uiteindelijk succesvol
gelanceerd op de ontmoetingsdag in het UZA. Naast de gespecialiseerde voorzieningen werden ook de
PSD diensten van alle Vlaamse gevangenissen, de Vlaamse justitiehuizen en de gerechtelijke instanties
uitgenodigd. Meer dan 140 professionals namen deel aan de ontmoetingsdag waarop het belang en
de totstandkoming van de tool werd toegelicht. Nadien werd een infobeurs georganiseerd waar elke
voorziening aan de hand van een infostand zijn of haar centrum kon voorstellen en de werking kon
toelichten.
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
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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.

4.10. VERSLAG AVONDLEZING BDSM

Op dinsdag 24 februari 2015 organiseerde het UFC in samenwerking met de VVP een avondlezing over
BDSM in Vlaanderen: ‘Meer dan 50 tinten – BDSM in Vlaanderen’.
Introductie door prof. Kris Goethals, directeur UFC
BDSM ofwel Bondage & Discipline (B&D), Dominantie en Submissie
(D&S), Sadisme en Masochisme (S&M); wordt in de DSM-5
beschouwd als zowel een stoornis gebaseerd op preferenties voor
afwijkende activiteiten als voor afwijkende subjecten/objecten. In
tegenstelling tot de andere parafilieën is BDSM de enige die een
noemenswaardig aantal vrouwen telt. Ongeveer 5% van de
masochisten zijn namelijk vrouwen. In de ICD-10 wordt
sadomasochisme gedefinieerd als een voorkeur voor seksuele
activiteiten die gepaard gaat met het toebrengen of ontvangen van
pijn, vernedering of bondage.
De relatie tussen BDSM en seksueel delinquentie is echter niet
duidelijk. Een belangrijke regel binnen BDSM is dat er sprake moet
zijn van wederzijdse toestemming. Deze instemming is echter niet geldig indien er geen sprake is van
een significante gebruikswaarde, maar enkel voor lust; de lichamelijke schade het doel is zoals bij SM;
en indien de activiteiten in de verborgenheid worden uitgeoefend.
Personen die werkzaam zijn in de hulpverlening zijn soms wel bekend met deze theoretische
achtergrond. In de praktijk daarentegen, weet men vaak niet hoe ermee om te gaan.
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De spreker: Jantien Seeuws
Jantien Seeuws studeerde af als Master in de Klinische Psychologie met een
exploratieve kwalitatieve studie over BDSM in Vlaanderen, aan de Vakgroep
Psychoanalyse en Raadplegingpsychologie van de UGent. Sinds 2012 werkt
ze als projectmedewerker bij Gerechtelijk Opgelegde Hulp in het CAW
Noord-West-Vlaanderen, waar ze mensen begeleidt die in aanraking
gekomen zijn met Justitie. Verder is ze lid van de Belgische Federatie van
Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en de
Psychologencommissie.
Tijdens haar avondlezing ‘Meer dan vijftig tinten – BDSM in Vlaanderen’
probeert ze om aan hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg een
accuraat beeld te schetsen van wat BDSM nu juist is. Ze hoopt hiermee de misvattingen die alom over
BDSM heersen over boord te kunnen gooien en de mogelijkheid te creëren om BDSM in de
hulpverlening meer bespreekbaar te maken.
De lezing
BDSM is alomtegenwoordig. Niet enkel ‘Fifty Shades of Grey’ speelt hierop in, maar ook modemerken
waaronder Suit Supply, drankdistributeurs, de muziekwereld, artiesten zoals Rihanna, Rammstein en
Lady Gaga, en de hele film- en boekenindustrie maken er graag gebruik van om hun producten aan de
man te brengen. ‘Slaat iedereen nu aan het BDSM’en?’ is een vraag die hierdoor regelmatig gesteld
wordt. Het antwoord op deze vraag is eigenlijk zeer eenvoudig ‘Neen’. Het is niet zo dat er door de
hele ‘Fifty Shades’ hype een nieuwe generatie BDSM’ers zal ontstaan. Sommige mensen zullen wel
nieuwsgierig zijn en geprikkeld raken om het zelf ook eens te proberen, maar het zal zeker niet bij
iedereen aanslaan. Je kan dit het beste vergelijken met seksuele geaardheid. Velen zullen ermee
experimenteren uit nieuwsgierigheid, maar enkel diegenen die het al in zich hadden, zullen hierdoor
hun ‘ware geaardheid’ ontdekken. Voor anderen zal het eerder bij enkele experimentjes blijven.
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Vanwaar nu de interesse om een thesis te schrijven over BDSM? De aanleiding hiertoe was de
erkenningaanvraag van studentenvereniging ‘Kajira’ in 2011 en de mediastorm die hiermee gepaard
ging. Het opzet van Kajira bestond er voornamelijk uit om gelijkgestemden met elkaar in contact te
brengen en hun leden (en anderen) correct te informeren met betrekking tot BDSM. Niet enkel vanuit
de media, maar ook vanuit de maatschappij kwamen verscheidene negatieve reacties. Jantien, die op
dat moment studeerde aan de UGent en werkte voor het studentenblad ‘Schamper’, speelde hierop in
met een artikel ‘Kletsen in het Citadelpark’. Wanneer twee jaar later de studentenvereniging erkend
werd, deed dit nog meer stof oplaaien bij de bevolking. Wat volgde was een massa aan online reacties
waaruit bleek dat de vergelijking met het eventueel goedkeuren van pedofilie niet ver weg was.
‘Hoe kan men nu respect verwachten als dergelijke rottigheid allemaal gesteund wordt?
Volgende stap: erkenning voor studenten die het graag met dieren doen?’
‘Hoeveel zieke geesten lopen er eigenlijk rond? En die dat erkennen, die moeten zich ook eens laten
nakijken. Het is gewoon smeerlapperij.’
‘Misschien ook pedofilie erkennen…?’

‘Sadisme en masochisme hebben een speciale plaats in de perversies, omdat het contrast
van activiteit en passiviteit dat aan hun basis ligt, tot de universele trekken behoort van
seksualiteit.’ – Sigmund Freud, 1920
BDSM bleek dus, zelfs in deze moderne tijden, nog steeds een zeer groot taboe te zijn in Vlaanderen.
Dit alles deed bij Jantien de intentie opwekken om zich te verdiepen in de Vlaamse BDSM-scene om,
niet alleen aan hulpverleners, maar ook aan de rest van de maatschappij een accuraat beeld te
verschaffen van wat BDSM precies inhoudt. In functie hiervan deed ze 2,5 jaar aan onderzoek naar de
BDSM-wereld wat resulteerde in haar masterproef ‘Meer dan vijftig tinten. Een exploratieve studie
naar BDSM in Vlaanderen’.
‘Net zoals biseksuele personen worden switches door diehards wel eens verweten dat ze een
‘sub/dom in denial’ zijn, dat ze een kant moeten kiezen, of dat ze gewoonweg faken.’ – Switch
& sadomasochist D.
Wie denkt dat BDSM een nieuw fenomeen van de afgelopen jaren is, heeft het mis. De combinatie van
genot en pijn is immers eeuwenoud en leefde reeds in het Oude Egypte en bij de Grieken. Vanaf de
18e eeuw zien we dat BDSM floreert. Zo was de introductie van het begrip ‘sadisme’ door Marquis De
Sade in zijn boek ‘120 dagen van Sodom’ (1785). Bijna 100 jaar later (1870) raakte men voor de eerste
keer bekend met de term ‘masochisme’ dankzij Von Sacher-Masoch in ‘Venus im Pelz’. Ook de
samenvoeging van beide termen tot ‘sadomasochisme’ door Von Krafft-Ebing in ‘Psychopathia
Sexualis’ (1886) was niet ver weg. Als gevolg gingen ook de dames van plezier zich specialiseren in het
domineren van welwillende onderdanige mannen. Tijdens de 20e eeuw werden dan de eerste
onderzoeken uitgevoerd door Kinsey (1953); Levin (1971); Weinberg, Williams & Moser (1984) naar de
‘Inductie van pijn als aanvaardbare manier om extra seksuele prikkels te veroorzaken in conventionele
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seksuele verhouding’. Zelfs de meest bekende psychoanalyticus, Sigmund Freud, incorporeerde het
samengaan van genot en pijn reeds in zijn theorieën. Ook aan ‘vanilla-seks’ komen soms immers
elementen van pijn te pas zoals bijten, krabben, kletsen, aan de haren trekken, … In 1954 volgde dan
de eerste BDSM-roman ‘Histoire d’O’ van Pauline Réage (pseudoniem van Anne Desclos) die in 2013
werd heruitgegeven als antwoord op ‘Fifty Shades of Grey’, en die trouwens veel beter aanleunt bij de
ware betekenis van BDSM.
‘Er is geen enkel gevoel dat helderder is dan dat van de pijn; haar indrukken zijn zeker, ze
bedriegen nooit, zoals die van het plezier dat wel doen.’ – D.A.F. de Sade – Justine, 1791
Ondanks deze alomtegenwoordigheid is BDSM nog steeds miskend. Onder de BDSM’ers zelf en onder
personen die wel correct geïnformeerd zijn over het thema heersen vooral positieve attitudes. Deze
vallen helaas in het niets naast de vele, overheersende, negatieve attitudes die hun invloed vinden in
onder meer moraliteit en religie; feminisme; de media; het categoriale systeem van diagnosticeren; en
ook in de verwarring met de forensische populatie. Zeker het diagnosticeren van ‘gezonde BDSM’ers’
brengt enkele gevaren met zich mee. Het grootste gevaar dat ermee gepaard gaat is het grote stigma
dat er rond heerst. Mensen verloren hun job, het hoederecht over hun kinderen, werden slachtoffer
van discriminatie. Andere liefhebbers werden omwille van deze levensstijl zelfs opgesloten of
geïnterneerd. Het is onder andere om deze redenen dat het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
aanraadt om voorzichtig om te springen met de diagnose op basis van de DSM criteria. Wismeijer en
Van Assen (2013) kwamen reeds tot de conclusie dat BDSM geen uitdrukking is van een onderliggende
psychopathologie en daarom moet verdwijnen uit de DSM.
Wie zijn nu eigenlijk de BDSM’ers waar iedereen het toch steeds over heeft? Diegenen die op deze
vraag een spectaculair antwoord verwachten, worden (helaas) teleurgesteld. Elke BDSM’er is immers
iemands familielid, partner, buur, collega, vriend(in), … en beoefent al evenmin een zinnenprikkelend
beroep, deze variëren namelijk van elektricien, kapper tot advocaat of psycholoog. De rollen die ze
zichzelf toeschrijven zijn onderdanige, dominant, switch, fetisjist, sadomasochist, en koppels die BDSM
24/7 beleven. Deze rolverdeling staat volledig los van zowel geslacht als geaardheid.
‘Gardez-vous de comprendre’ zoals Lacan al zei, of voor ons beter bekend als ‘Niets is wat het lijkt’.
Buitenstaanders zijn nogal geneigd om in vakjes te denken wanneer het om BDSM gaat. Iemand die
geslagen wordt, moet volgens hen wel de onderdanige zijn, terwijl het in de praktijk even goed om
een masochist of een dominant met masochistische verlangens kan gaan. Hetzelfde geld voor een
man op hoge hakken. Dit is niet per definitie een transgender, maar kan ook een fetisjist, een
onderdanige met fetisj of met een opdracht, als een dominant met een fetisj zijn. Niets is zwart-wit in
de wereld van de BDSM, maar dit betekent niet dat er geen regels aan verbonden zijn. RVVV wijst naar
vier essentiële peilers binnen het verenigingsleven, namelijk respect, vrijwilligheid, veiligheid en
verantwoordelijkheid. Deze worden gegarandeerd door anonimiteit, het aanbieden van workshops en
de aanwezigheid van een dungeon Masterof monitor. Ook binnen deze wereld speelt status een grote
rol en deze kan voornamelijk bereikt worden door zich aan de vier peilers te houden. Verder spelen
ook ervaring, echtheid en uniekheid hierin een rol.
Niet enkel over BDSM, maar ook binnen de BDSM-wereld heersen verschillende taboes. Iedereen
beleeft zijn BDSM-relatie op zijn manier. Toch worden bepaalde zaken, zoals een dominant die op een
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BDSM-feestje zelf om zijn drinken gaat, als vreemd ervaren. Ook fetisjisten zijn zelfs binnen deze
wereld buitenbeentjes. Ook het aannemen van de rol als ‘switch’ wordt niet altijd goed aanvaard.
Waarom doet nu iemand aan BDSM? Zoals vele zaken binnen de hulpverlening wordt ook het nature
vs. nurture debat bij aangebracht. Sommige BDSM’ers maken zelf de link met een eventuele
component. Zij zien BDSM als wie ze zijn, het zit in hun bloed, in hun genen. Anderen beschouwen het
eerder als een levensstijl. Zoals eerder reeds vermeld werd, zal de invloed van de hype sinds ‘Fifty
Shades of Grey’ eerder beperkt blijven. Mensen die het niet in zich hebben, zullen niet snel geneigd
om plots BDSM’er te worden. Ongeveer 10% van de deelnemers rapporteerde misbruik of
verwaarlozing in de kindertijd. Dit kan in hun BDSM-relatie op verschillende manieren tot uiting
komen. Een aantal mensen linken deze traumatische gebeurtenissen of langdurige moeilijke situaties
aan het ontstaan van hun BDSM-gevoelens. Deze passief-actief omkering lijkt voor sommigen wel
bevrijdend te werken. Bij anderen gebeurt net het omgekeerde waardoor ze opnieuw in diezelfde
passieve rol kruipen als toen ze kind waren. Nog anderen zien geen rechtstreeks verband met een
traumatische gebeurtenis, maar zijn van mening dat het wel een trigger kan geweest zijn.
Hulpverleners stellen zich ook vaak de vraag of er mogelijks een link bestaat tussen BDSM en
psychische problemen. Zowat de helft van de deelnemers rapporteert reeds ervaring te hebben met
hulpverlening. Ook hierbij bestaan er verschillende redenen waarvoor deze mensen in aanraking zijn
gekomen met hulpverlening. Hun aanmeldingsvragen staan vaak los van hun BDSM-voorkeur, maar
deze voorkeur kan anderzijds juist een bron van psychisch lijden zijn. Het lijden heeft bij deze
personen voornamelijk betrekking tot de ontdekking en aanvaarding van hun verlangens; bezorgdheid
rond compulsiviteit en habituatie (zullen steeds extremere vormen vereist zijn om aan de verlangens
te voldoen?); en de afkeuring van deze verlangens door de omgeving. Voor anderen is BDSM dan weer
net een manier om met psychische moeilijkheden om te gaan. Om een lang verhaal kort te maken lijkt
het wetenschappelijk kunnen aanwijzen van dé oorzaak waarom iemand van BDSM houdt voorlopig
een utopie.
‘Your kink is not my kink, and your kink is pretty fucked up.’
Velen beschouwen hun BDSM-verlangens eerder als een deel van zichzelf, van wie ze zijn als persoon
in plaats van een keuze. Voor 65% voelt het zelfs aan als een seksuele geaardheid. Of iemand dit al
dan niet als een geaardheid beschouwt is onafhankelijk van de rol die men aanneemt en de intensiteit
van de BDSM. Ook waar men zich situeert op het continuüm, gaande van kinky seks tot een 24/7
lifestyle, staat hier los van.
Fetisjisme lijkt ook vaak samen te gaan met bepaalde rollen binnen BDSM. Toch blijkt er een groot
verschil te zijn tussen een fetisj hebben en een fetisjist zijn. van de respondenten gaf immers 50% aan
een fetisj te hebben, maar slechts 2 personen beschouwden zichzelf als een fetisjist. Een voorbeeld
om de link tussen een fetisj en BDSM-rol te verduidelijken, is de volgende: hoge laarzen doen een
meesteres nog groter, vrouwelijker en meer onbereikbaar lijken voor de onderdanige. Wanneer ze die
laarzen gebruikt om in het kader van CBT op het geslachtsdeel te gaan staan, wordt het machtsverschil
extra benadrukt. En neen, het gaat hierbij niet om Cognitive Behavioral Therapy, maar om ‘Cock and
Ball Torture’. Ondanks dat fetisjisme soms een deel uitmaakt van BDSM, blijven vooral de
uitzonderlijke fetisjen ook daar taboe.
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Uiteraard zijn er aan BDSM verscheidene keerzijden verbonden. Het meest gekende risico is
waarschijnlijk de kans op lichamelijk en geestelijk trauma. Deze gaat vaak hand in hand met een
onwetendheid en onbegrip van buitenstaanders. Daarnaast zijn er nog de juridische en sociale risico’s.
BDSM wordt in België immers nog steeds gezien als ‘slagen en verwondingen’, aangezien je niet kan
toestemmen met geweld op jezelf. De lichte vormen van ‘slaapkamer SM’ worden vaak geduld, vanuit
het grondrecht op privacy dat de seksuele vrijheid en autonomie beschermt, zoals dat door het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees Hof vorm wordt gegeven.
Maar dit grondrecht is geen absoluut recht, wat inhoudt dat de Belgische overheid het aan strikte
voorwerpen mag onderwerpen waardoor men toch nog strafrechtelijk vervolgd kan worden. Zo
verdedigde men het vonnis van de SM-rechter door onder meer te stellen dat Koen Aurousseau en
vrienden geen rekening hielden met de gangbare regels binnen de BDSM-scene door overmatig
alcoholgebruik en het niet respecteren van de onderdanige haar ‘genade’, terwijl het koppel zei dat dit
niet hun stopwoord was. Hierdoor werd de rechter in 1997 toch veroordeeld. Wat in functie van deze
risico’s voornamelijk van belang is, is het bespreekbaar maken van BDSM, maar bespreekbaar maken
impliceert dat er ook effectief over gesproken moet worden. De vraag blijft of BDSM’end Vlaanderen
daar momenteel meer bij te winnen heeft dan te verliezen.
Uit deze hoeveelheid aan informatie over BDSM kunnen we enkele belangrijke conclusies trekken.
Ondanks het beeld dat in de films en boeken worden neergezet, is BDSM zoveel meer dan vijftig
tinten, het is veel gevarieerder dan dat. En het wordt door de meeste BDSM gezien als een geaardheid
en levensstijl in plaats van als keuze zoals anderen vaak denken. Voor buitenstaanders is dit vaak
moeilijk te aanvaarden en zien ze voornamelijk heel wat perverse trekjes in hun interacties, dit terwijl
er maar weinig evidentie is om te kunnen besluiten dat BDSM’ers doorgaans pervers zijn. Voor vele
beoefenaars vormt het een verrijking van hun leven. Desondanks wordt het anno 2015 nog steeds
door justitie bestraft en gepathologiseerd, wat niet echt bijdraagt tot het bespreekbaar maken van dit
thema. BDSM wordt dus nog vaak geassocieerd met geweldpleging en ziektebeelden terwijl de
beoefenaars dit zelf helemaal zo niet beleven. Het is hierbij van groot belang dat hulpverleners die
diagnoses toekennen voldoende het onderscheid kunnen maken tussen beiden. Last but not least, is
er een grote nood aan meer onderzoek. Een mogelijkheid is het exploreren van de perceptie van
buitenstaanders en in het bijzonder van hulpverleners aangezien zij hier een actievere rol in kunnen
spelen. Daarnaast lijkt het interessant om na te gaan of er in andere culturen ook sprake kan zijn van
BDSM en hoe zij dit beleven.
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Evaluatie
De organisatoren zijn aangenaam verrast met de overweldigende opkomst. Er namen een 120tal
mensen deel aan deze avondlezing. 78 deelnemers vulden achteraf een online evaluatieformulier in.
Hieruit bleek dat de overgrote meerderheid van de deelnemers de lezing zeer geslaagd vonden, zowel
qua inhoud (94% beoordeelde met ‘goed’ of ‘zeer goed’) als presentatie (98% zei ‘goed’ of ‘zeer
goed’). Sommige deelnemers vonden de presentatie iets te lang duren, en hadden liever een pauze
gehad in het midden van de lezing. De aangekondigde ruimte voor inhoudelijke discussie was, gezien
het onverwacht grote aantal deelnemers, beperkter dan vooraf voorzien. Vele deelnemers merkten op
dat dit onderzoek, dat kaderde in de Masterproef van Jantien, zeer uitgebreid en diepgaand is. De
belangrijkste opmerkingen die de deelnemers verder nog noteerden waren: meer aandacht voor de
link met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en de grens met pathologie. Verder misten sommige
deelnemers op bepaalde momenten een kritisch reflecterende attitude, waardoor er volgens hen af
en toe wat gebrek was aan nuance en objectivering.
Qua organisatie waren de deelnemers die meewerkten aan de evaluatie ook tevreden. De
inschrijvingen via de VVP en de lokale ontvangst door het UFC verliepen vlot. Als opmerking nemen we
het moeilijke beginuur mee: voor sommigen te laat om aan te sluiten op hun werkdag in het
Antwerpse, voor anderen te vroeg om tijdig (vanuit Gent bv.) te kunnen arriveren.

62

4.11. CONGRES #ATC 2016
At the crossroads: future directions in sex offender treatment
Op 15-18 maart 2016 organiseert het UFC in samenwerking met de Thomas More Hogeschool en NLATSA een internationaal congres over diagnostiek en behandeling van seksuele delinquenten. Dit
internationaal congres wordt een uniek evenement met 14 internationale sprekers en twee
preconference workshops voor praktijkwerkers. Het UFC heeft tijdens het jaar 2015 heel wat
voorbereidend werk verricht voor dit ambitieus congres, waardoor aan het einde van het jaar 2015
geen andere masterclass werd georganiseerd. Het congres gaat door in de Thomas More Hogeschool
te Antwerpen. Meer info kan worden teruggevonden op de website:
http://kasiauzieblo.wix.com/atthecrossroads
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