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bruik me gesterkt. Mijn rechten als 
slachtoffer zijn bevestigd. Door meer 
inzicht te krijgen in daders is het onbe-
grijpelijke iets beheersbaarder gewor-
den. Ook werd ik me bewust van het 
belang van juiste terminologie. Natuur-
lijk dragen plegers de verantwoordelijk-
heid voor hun daden, maar nu ik de 
katalysators ken, mag ik niet wegkijken. 
Generaliseren, vooroordelen voeden: het 
is geen optie meer. Ik weiger ertoe bij te 
dragen dat ergens iemand over de 
schreef gaat..

slachtoffers leggen, maar je biedt hen 
meer bescherming door ze te informe-
ren.’

Ook potentieel daderschap kan zo 
voorkomen worden. Adolescenten die 
met pedofiele gevoelens worstelen, kun-
nen leren dat er een uitweg is, in plaats 
van hulp te zoeken in de donkere kroch-
ten van het internet. In 2017 werd de 
hulplijn Stop it Now! opgericht, een suc-
ces. Helaas is de lijn slechts drie weekda-
gen geopend wegens onderbemanning 
door onvoldoende subsidies. Niet zelden 
belt een potentieel kindermisbruiker die 
vreest dat hij zich niet kan beheersen. In 
coronatijden zijn dat er meer. Maar er 
zijn grote tekorten in het behandelaan-
bod, zowel ambulant als residentieel. 
Zowel voor pedofielen die zichzelf een 
risico vinden als voor veroordeelde kin-
dermisbruikers is er een wachtlijst van 
zes maanden tot een jaar om behandeld 
te worden. Ook daar: te weinig geld.

V erjaring van de feiten
Wellicht wordt het meren-
deel van het kindermis-
bruik nooit gemeld. Ikzelf 

deed pas in januari 2021 aangifte, meer 
dan dertig jaar na de feiten. Sinds de wet 
van 14 november 2019 kunnen seksuele 
misdrijven gepleegd ten aanzien van 
minderjarigen niet langer verjaren.

In 2020 werden 9311 minderjarigen 
gemeld bij de vertrouwenscentra kin-
dermishandeling, een stijging van 4,4 
procent tegenover 2019. ‘We zien een 
toename van 6- tot 12-jarigen, 13,7 pro-
cent is jonger dan 3 jaar’, aldus Erika 
Frans, expert en preventiewerker Seksu-
eel Grensoverschrijdend Gedrag bij 
Sensoa. ‘Er bestaat een sterk vermoeden 
dat het in 2021 zal stijgen. Al is een 
daling van de cijfers ook mogelijk: de 
helft van de doorverwijzingen verloopt 
via onderwijs en Centra voor Leerlin-
genbegeleiding. Zij hadden door de pan-
demie minder contact met de kinderen, 
wellicht zijn minder gevallen opge-
merkt. Onder experts heerst ongerust-
heid over het effect van corona op 
seksueel kindermisbruik.’

***

Hoewel het loodzware materie is, heeft 
mijn onderzoek naar pedofilie en mis-

schreeuwt de publieke opinie om chemi-
sche castratie. In hoeverre is dat een 
oplossing? Om te beginnen onderscheidt 
men drie vormen, van licht naar zwaar. 
Er is een verhoogde dosis antidepressiva 
die als bijwerking libidoverlaging heeft. 
Opdringerige fantasieën worden 
gedempt met weinig bijwerkingen. Dan 
is er de Androcur: een pil voor prostaat-
kanker die het testosteronniveau naar 
prepubertair niveau brengt en meetbaar 
is in het bloed. Het dempt de lust sterk, 
maar kent ook bijwerkingen zoals 
gewichtstoename, borstontwikkeling, 
botontkalking en tandproblemen. De 
derde mogelijkheid is een driemaande-
lijkse inspuiting met Salvacyl, wat het 
libido bijna volledig uitschakelt. Dat is 
ingrijpend, zeker als de persoon in 
kwestie een volwassen partnerrelatie 
heeft. De beslissing om chemische cas-
tratie toe te dienen wordt dan ook in 
multidisciplinair teamverband geno-
men, onder leiding van een psychiater. 
Een rechter kan het onmogelijk eisen. 
‘Chemische castratie creëert de rust om 
therapeutisch aan de slag te gaan, en kan 
niet losstaan van therapie’, onderstreept 
De Block. ‘Men heeft geen penis nodig 
om te verkrachten. Er zijn gevallen 
geweest van chemische en fysieke cas-
tratie zonder therapie. De frustratie was 
enorm, de gevolgen waren rampzalig.’

P reventie en verjaring
Op het onlineforum van de 
kindertelefoon Awel springen 
me twee berichten in het oog. 

Een meisje wordt benaderd door een 
vriend van haar ouders: hij kust haar, 
belt ’s nachts, stuurt naaktfoto’s. Ze 
vreest dat als ze hem aangeeft, ze zijn 
leven verwoest. Aan de levens van 
andere slachtoffers denkt ze niet. Het 
tweede verhaal: een jongen voelt zich 
aangetrokken tot meisjes tussen de 12 en 
14. Hij walgt van zichzelf en wil een 
operatie om van die gevoelens af te 
komen. Ik vraag Minne De Boeck hoe 
het zit met sensibilisering van de jeugd. 
‘Er zijn te weinig campagnes in het 
onderwijs, de jeugdbewegingen, de 
sportcultuur. Men zou pedofilie en kin-
dermisbruik moeten opnemen in de les-
sen seksuele opvoeding. Leer kinderen 
de stadia van grooming. Zet in op inter-
netveiligheid. Bied getuigenissen aan. Je 
moet de verantwoordelijkheid niet bij 

risico, dan werkt dat contraproductief.
‘Geen enkele behandelaar van pedo-

fielen of kindermisbruikers keurt grens-
overschrijdend gedrag goed’, benadrukt 
De Block. ‘We proberen te verklaren, te 
voorkomen en soms moeten we zowel 
slachtoffer- als daderschap in dezelfde 
persoon een plaats geven.’ Als het gaat 
om verantwoordelijkheid en juridische 
gevolgen, vindt De Block het zwart-
witte slachtoffer-daderschema cruciaal. 
Maar een aantal daders was zelf ook het 
slachtoffer van kindermisbruik. Sommi-
gen voelen zich aangetrokken tot de 
leeftijd waarop ze misbruikt werden. 
Hun slachtofferschap negeren, bena-
deelt de therapie. De Block merkt dat 
het in sommige situaties noodzakelijk is 
om eerst het slachtofferschap bespreek-
baar te maken, en dan pas de verant-
woordelijkheid voor grensoverschrij- 
dend gedrag aan te kaarten.

C hemische castratie
Klopt het dat pedofiele fan-
tasieën onschadelijk zijn, 
zoals Lecompte beweerde? 

Onder pedoseksualiteit wordt niet alleen 
kindermisbruik en het bekijken van 
kinderporno gerekend, maar ook fanta-
seren over kinderen en daarbij mastur-
beren. In 2011 verwees het tijdschrift 
De Groene Amsterdammer in een artikel 
over pedofilie naar onderzoek dat illus-
treert hoe frequent gebruik van virtuele 
kinderporno het aantal zedendelicten 
doet afnemen. Wim Huys, die dit 
ethisch zeer problematisch vindt, gelooft 
er niet in: ‘Virtuele kinderpornografie 
kan door de daders gebruikt worden om 
aan een kind te tonen dat het een nor-
male praktijk is. Bovendien kan het de 
drempel naar echt materiaal verlagen en 
aanzetten tot misbruik.’ In datzelfde 
artikel noemt hoogleraar forensische 
psychiatrie Hjalmar van Marle mastur-
batie een ‘belangrijke bekrachtiger’. 
Huys verklaart: ‘Wanneer een prikkel 
gepaard gaat met een orgasme, wat een 
zeer positief gevoel geeft, versterkt het 
de connectie tussen prikkel en positivi-
teit. Het is conditionering, vergelijkbaar 
met de hond van Pavlov. Seksuele 
opwinding gecombineerd met beelden 
van misbruikte kinderen én een positief 
gevoel, is in geen geval wenselijk.’

Moet men de fantasieën en lustgevoe-
lens dan maar lamleggen? Niet zelden 

tips geven over grooming’, licht Minne 
De Boeck toe. ‘Zo wordt het risico op 
kindermisbruik alleen maar vergroot. 
Daarom is het onze maatschappelijke 
opdracht om op een niet-veroordelende 
manier met hen te praten als ze daar 
behoefte aan hebben. Ook professionals 
moeten grondig geïnformeerd worden 
en leren de dialoog aan te gaan.’ 
Niet-veroordelend luisteren is nu een-
maal niet hetzelfde als gedrag goedkeu-
ren. De hetze die Lecompte met haar 
onzorgvuldige betoog tegen de demoni-
sering van de pedofiel heeft ontketend, 
leidt volgens De Boeck alleen maar tot 
meer stigmatisering, en kan zeer nega-
tieve gevolgen hebben.

T herapie
De behandeling van veroor-
deelde kindermisbruikers 
ziet er anders uit. Er bestaan 

geen levenslange straffen, iedere pleger 
komt ooit vrij. Zonder therapie hervalt 
19 procent, na een behandeling is dat 
nog altijd de helft daarvan. De ver-
plichte behandelduur bedraagt drie à 
vijf jaar, nadien blijven plegers vaak 
vrijwillig in therapie. Sommigen moeten 
levenslang begeleid worden. Lise De 
Block: ‘Bij zedendelicten wordt vaak 
geëist dat plegers niet rondhangen op 
plaatsen waar zich frequent minderjari-
gen bevinden. In sommige staten van de 
VS bestaat zelfs het verbod om zich in 
die buurten te vestigen, wat heeft geleid 
tot getto’s. Dat creëert potentieel gevaar-
lijke situaties. Sommige daders hebben 
spijt, andere zijn gewetenloos. Die laat-
ste categorie kan een desastreus effect 
hebben op de eerste.’

In Vlaanderen wordt zowel met 
groepstherapie als met individuele the-
rapie gewerkt. Beide hebben voor- en 
nadelen, weet Wim Huys. ‘In groeps-
therapie kunnen deelnemers elkaar 
berispen. Iemand met een cognitieve 
distorsie die gelooft dat zijn dochter het 
zelf uitlokte, wordt door mededaders 
terechtgewezen. Een krachtig wapen, 
dat veel indruk maakt. Het nadeel is dat 
je minder individueel kunt werken. 
Therapie blijft maatwerk.’ Aan het 
begin van de therapie verkent Huys de 
factoren die tot misbruik hebben geleid 
en taxeert hij het risico tot herval. Een 
hoog risico vraagt om een intensieve 
behandeling. Wordt die ingezet bij laag 

 

PEDOFILIE BIJ 
VROUWEN
Naar pedofilie bij vrouwen is 
nauwelijks onderzoek gedaan. 
Lise De Block wijt dat aan een 
pervers maatschappelijk 
fenomeen: ‘Als Rob de Nijs  
zingt over een relatie tussen  
een 28-jarige vrouw en een 
16-jarige jongen, wordt dat 
geromantiseerd. Terwijl het 
potentieel schadelijk is.’
Kindermisbruik door vrouwen 
komt wel degelijk voor: 
volgens wetenschappelijke 
bronnen is ongeveer een op de 
twintig plegers een vrouw. 
Enkele studies hebben het 
zelfs over 9 à 11 procent.  
De onderliggende oorzaak is 
in dit geval vaak niet 
pedofilie. Het gaat veeleer 
over een opvoedings- en  
soms een machtsrelatie of 
medeplegerschap. Deze 
vrouwen hebben een 
traumatisch verleden, een 
persoonlijkheidsstoornis of 
zijn zeer kwetsbaar, waardoor 
ze onder invloed van een 
mannelijke agressor raken.


