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Geachte lezer,
Aan het begin van het jaar 2016 stonden we weer klaar met een voltallig team. We heetten Hilde
Hoebers als administratief bediende en Minne De Boeck als criminologe van harte welkom. Daarnaast
proefden verschillende arts-assistenten in opleiding tot psychiater van ons boeiende vak, in het
bijzonder dr. Stijn Cleymans, dr. Annette Groenendijk, dr. Thomas Pattyn en dr. Marlieke Kluiver. We
hopen dat een aantal van deze jonge dokters in hun verdere carrière ook zullen kiezen voor de
forensische psychiatrie in het algemeen en de behandeling van seksuele delinquenten in het
bijzonder.
Als steuncentrum hebben we ons op het gebied van opleiding en vorming geëngageerd om naast de
grotere studiedagen ook kleine, interactieve workshops te organiseren, meer handvaten aan te reiken
voor de praktijk, in te spelen op vragen en noden van onze partners en opleiding te voorzien voor alle
Vlaamse regio’s. Het onderzoek naar seksuele delinquentie zal in de komende jaren een duidelijkere
focus hebben op een aantal onderzoekslijnen waaraan studenten en professionals zullen kunnen
participeren. Om ondersteuning te bieden aan het verder uitbouwen van het professioneel netwerk
stonden de volgende activiteiten dit jaar centraal: het deelnemen aan diverse overlegstructuren, het
proactief benaderen van de partners van het samenwerkingsakkoord en het bieden van praktijk- en
beleidsondersteuning aan deze partners.
We blijven overtuigd van het feit dat een expertise- en steuncentrum voldoende praktijkervaring moet
hebben om anderen te kunnen ondersteunen in opleiding en vorming, onderzoek en het uitbouwen
van een professioneel netwerk. Naast de steuntaken is dan ook het klinische werk van zeer groot
belang. Op klinisch gebied hebben we ons verder geprofileerd als derdelijnsinstantie. Het beter
registreren van de aanmeldingen heeft ervoor gezorgd dat we een duidelijk zicht hebben op de in- en
doorstroom van de patiënten. Daarnaast is er een start gemaakt met het ontwikkelen van
onderzoeksinstrumenten, zoals bijvoorbeeld het anamnestisch onderzoek specifiek voor onze
doelgroep en het ontwikkelen van een psycho-educatiemodule die in groep aangeboden kan worden,
naast de reeds lopende begeleiding en behandeling.
We hopen dat dit jaarverslag zal voldoen aan uw verwachtingen en kijken ook uit naar een verdere
samenwerking.
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 Collaborative Antwerp Psychiatric Research
Institute (CAPRI) en staat in voor het psychiatrisch en wetenschappelijk beleid van het steuncentrum.
Dr. Stijn Cleymans, arts specialist in opleiding (ASO), is tijdens het academiejaar 2015-2016 aangesteld
als psychiater in opleiding bij het UFC. Hij werd opgevolgd door Dr. Annette Groenendijk in de tweede
helft van het academiejaar. Dr. Thomas Pattyn werd tijdens de eerste helft van het academiejaar 20162017 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 coördinator van het UFC. Hij verzorgt het psychotherapeutisch en psychodiagnostisch luik van het
behandelingsaanbod samen met Annelies Nuyts, Master in de klinische psychologie en criminologie
(KU Leuven, 2010, 2012) en gedragstherapeut in opleiding (KU Leuven). Annelies is daarnaast
verantwoordelijk voor het geven 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 CAPRI van de Universiteit Antwerpen. Ze neemt
daarnaast nog een dag in de week het therapeutisch luik op bij het UFC. Alana Schuerwegen, bachelor
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in de toegepaste psychologie, neemt de psychosociale begeleidingen en het ROM-onderzoek voor
haar rekening.
Minne De Boeck is Master in de criminologische wetenschappen (RUG, 2012) en staat in voor de
coördinatie van het steuncentrum. Ze organiseert het opleidings- en vormingsaanbod, voert
verschillende steunopdrachten uit en staat in voor het beleid van het steuncentrum.
Prof. dr. Luc Van Gaal (neuronendocrinologie) verleent zijn medewerking als extern consulent bij de
hormonale behandeling van de patiënten.
Hilde Hoebers is psychiatrisch verpleegkundige (EHB, 2004) en staat in voor het secretariaatswerk en
het beheer van de bibliotheek.
Gerechtelijke expertise
Emeritus Professor dr. Paul Cosyns is eredirecteur van het Universitair Forensisch Centrum. Hij
verzorgde de deskundige adviesfunctie in toepassing van art. 9 bis van de Wet van 29 juni 1964 met
het oog op eventueel op te leggen maatregelen in samenwerking met Dr. Roland Verhelst en
psychologe Vicky Heyvaert. Aan het einde van het jaar 2015 werd deze deskundige adviesfunctie
stopgezet.
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1.2. ORGANOGRAM UFC 2016

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:

08u30 – 12u00 en 13u00 – 16u30
08u30 – 12u00 en 13u00 – 16u30
/
08u30 – 12u00 en 13u00 – 16u30
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
Minne.DeBoeck@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Annelies.Nuyts@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Alana.Schuerwegen@uza.be
Hilde.Hoebers@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 in de vorm van een teleconsult en/of een
consultgesprek. Het teleconsult houdt in dat de partners van het samenwerkingsakkoord, de
forensische en reguliere hulpverlening, studenten en privépersonen telefonisch, per mail, per post of
via de website consultvragen kunnen richten aan de medewerkers van het UFC. 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 2016 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 122 consultvragen. Het antwoord werd telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face
gesprek gegeven. Dit aantal betekent een stijging ten opzichte van het aantal aanvragen in 2015, toen
waren er 89 consultvragen. 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

18

15

Justitieassistenten

9

7

Gespecialiseerde psychosociale teams (PSD)

12

10

Residentiële behandeleenheden

6

5

Reguliere hulpverlening

22

18

Onderwijs en media

30

25

Gerechtelijke instanties en advocatuur

3

2

9

Andere

22

18

Totaal

122

100

Figuur 2: Aanvrager van het consult

30
30
22

25
20
15
10
5

22

18
12
9
6
3

0

Onderwijs en media stelden het grootste aantal consultvragen. Vorig jaar waren het de
gespecialiseerde voorzieningen die de meeste consultvragen stelden. Andere jaren waren de
onderwijsinstanties, media en particulieren ook echter de grootste vrager. Deze tendens zou te wijten
kunnen zijn aan de overgang van personeelsleden in het UFC, waardoor externen misschien minder
makkelijk de weg vonden naar de juiste contactpersoon in het UFC. In vergelijking met vorig jaar
stellen onze partners uit het samenwerkingsakkoord iets meer consultvragen. Ook justitieassistenten
vinden makkelijker de weg. Een opvallende stijging is op te merken bij het aantal vragen uit de
reguliere hulpverlening. Dit kan te wijten zijn aan meer samenwerking met de reguliere hulpverlening
in het kader van de dispatchfunctie.
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 ligt 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

20

16

Vraag naar begeleiding/behandeling patiënt

37

30

Algemene klinische vragen

17

14

Algemene praktische info

13

11

Juridische aspecten en ethische aspecten

15

12

Andere

20

16

Totaal

122

100

Figuur 3: Inhoud van het consult
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De inhoud van de gestelde consultvragen is verschillend van de inhoud van de consultvragen in 2015.
In het jaar 2015 was het grootste aandeel van de vragen van wetenschappelijke aard, dit aantal is in
het jaar 2016 gedaald. Het gaat daarbij vaak over de vraag naar gespecialiseerde literatuur omtrent
een specifiek thema, als over de vraag naar wetenschappelijke omkadering in de vorm van een
interview. De vragen met betrekking tot behandeladvies op casusniveau zijn gestegen in vergelijking
met het jaar 2015. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over diagnostiek, risicotaxatie of
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medicamenteuze behandeling. Juridische en ethische vragen hebben voornamelijk betrekking op het
beroepsgeheim en gegevensuitwisseling tussen justitie en hulpverlening.

2.1.2. Second opinions
Tijdens het jaar 2016 voerde het UFC drie 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 2016 zetelde het UFC in de stuurgroep van het COSA project (Circles of Support
and Accountability) uitgevoerd door het CAW van Antwerpen. Minne De Boeck, de criminologe van
het UFC, nam deel aan de stuurgroepvergaderingen. Daarnaast werd meermaals overleg gevoerd
tussen het UFC en COSA over verdere samenwerking en ondersteuning. Bij nieuwe aanmeldingen is
het UFC bereid risicotaxatie uit te voeren voor COSA, dit met het oog op het inschatten van het
recidiverisico en het in kaart brengen van relevante risicofactoren. Hiervoor zal gebruik gemaakt
worden van de risicotaxatie-instrumenten specifiek voor zedendaders: de STATIC-99R en de STABLE.
Voor meer informatie: http://www.cawantwerpen.be/project-COSA
Algemene vergadering Hotel Min
In 2016 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
(juni 2006).
Lidmaatschappen en deelname aan besturen, commissies en redacties door prof. dr. Goethals
-

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

-

Vicevoorzitter van de forensische sectie van de European Psychiatric Association

-

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

-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

-

Lid van de Raad van Bestuur VAGGA

-

Lid van de stuurgroep Algemene Geneeskundige Dagen Antwerpen
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-

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

-

Lid van de Editorial Board van Criminal Behaviour and Mental Health

-

Redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie

-

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

Deelname aan besturen en commissies door criminologe Minne De Boeck
-

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

-

Lid van de stuurgroep Stop it Now! in het kader van de preventie van seksueel kindermisbruik
in Vlaanderen

-

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)

Deelname aan besturen en commissies door psycholoog Wim Huys
-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

2.1.4. Media
Het UFC kwam in 2016 regelmatig in de media. Hieronder enkele referenties:
-

De Morgen, 16 januari 2016: ‘KNT: poppen voor pedo’s’ – Kris Goethals

-

De Gazet Van Antwerpen, 24 februari 2016: ‘Proces Jonathan Jacob: professoren steunen
vervolgde psychiater’ – Kris Goethals

-

De Standaard, 8 april 2016: ‘Pedofielen zijn te genezen met kankermedicijn’ – Kris Goethals

-

Het Nieuwsblad, 8 april 2016 – ‘Een pedofiel valt niet te genezen’ – Kris Goethals

-

Dag Allemaal, 5 juli 2016: ‘Kinderporno minimaliseren is misdadig’ – Wim Huys

-

Flair, 5 juli 2016: ‘Een dader is niet altijd de grote, boze, slechterik’ – Alana Schuerwegen

-

Het Belang van Limburg, 2 oktober 2016: ‘Gevangenisstraf alléén is niet nuttig’ – Wim Huys

-

De Morgen, 26 november 2016: ‘Daders in kaart: “Het draait om meer dan opwinding en
testosteron”’ – Wim Huys

-

De Standaard, 2 december 2016 – ‘In de gevangenis krijgen verkrachters geen hulp. Bij
vrijlating hervallen ze.’ - Kris Goethals
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2.2. VERSTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
2.2.1. Website
In het jaar 2016 werd veel aandacht besteed aan het onderhouden en actueel houden van de 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. We werken toe naar verbetering en zijn bezig aan het
uitwerken van een nieuwe structuur voor de website in 2017.

Homepage van de UFC website

14

Screenshot van de nieuwspagina

Overzicht van de FAQ's

Screenshot van de pagina vorming

2.2.2. Nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener

De elektronische nieuwsbrief van het UFC wordt elk seizoen bezorgd aan de medewerkers van de
gespecialiseerde voorzieningen, gespecialiseerde psychosociale teams, justitiehuizen, leerprojecten
voor daders van seksueel misbruik, residentiële behandelingseenheden voor daders en andere
geïnteresseerden. Naast een agenda met het vormings- en opleidingsaanbod, recente ontwikkelingen
in het werkveld en wetenschappelijke literatuur komen actuele thema’s aan bod. Per seizoen
verschijnt er een algemene UFC nieuwsbrief. Op meer willekeurige momenten, bijvoorbeeld naar
aanleiding van een nieuw project of vormingsmoment, wordt doorheen het jaar ook een kortere
nieuwsbrief gepubliceerd in de vorm van een ‘newsflash’. De nieuwsbrief werd in 2016 systematisch
bezorgd aan 785 e-mailadressen en is tevens beschikbaar via onze website. Gekoppeld aan de
ontwikkeling van een nieuwe website, werd ervoor gekozen om ook de nieuwsbrief te updaten. Er
wordt sinds eind 2014 gewerkt met een geautomatiseerd mailingsysteem, waardoor de ontvanger
zich makkelijker kan in- of uitschrijven en het beheer van het adressenbestand vlotter verloopt. Ook
de nieuwe lay-out zorgt ervoor dat alles er wat moderner uitziet, met de mogelijkheid om door te
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klikken naar relevante artikelen op de UFC website. Dit jaar schreven 71 nieuwe personen zich in voor
de nieuwsbrief.

2.2.3. Forensische bibliotheek
Op 31 december 2016 beschikte de forensische bibliotheek over 716 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 2016 werden 27 nieuwe werken aangekocht. Een overzicht van deze boeken kan u
vinden in bijlage 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. In het jaar 2017 werd
er een nieuw tijdschrift bijgevoegd. Momenteel zijn er 7 tijdschriften elektronisch beschikbaar op het
UFC.
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
Werd nieuw aangekocht in 2016:
 Criminal Behaviour and Mental Health, Wiley
Ook in 2016 werden uit diverse tijdschriften artikels opgevraagd. In het jaar 2015 werden in totaal 109
artikels opgevraagd. In het jaar 2016 hebben we maar 60 aanvragen ontvangen. Deze dalende tendens
stellen we al meerdere jaren vast. We denken dat dit te wijten is aan het feit dat er meer en meer
wetenschappelijke literatuur kosteloos te raadplegen is op het internet, zoals via zoekpagina’s ‘Google
Scholar’ en ‘Researchgate’. De artikels werden opgevraagd door verschillende aanvragers, zowel de
gespecialiseerde behandelcentra, de residentiële behandelcentra voor seksuele daders, de PSD’s als
de reguliere hulpverlening en actoren uit het onderwijs vroegen artikels op. In 2016 vroegen de
gespecialiseerde voorzieningen het grootste aantal artikels op.
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2.2.5. Journal Club
Het UFC organiseert op regelmatige basis een Journal Club. Eén van de teamleden stelt dan een
wetenschappelijk artikel voor of presenteert een uitgebreide casus. Nadien volgt een discussie over de
bevindingen. Er wordt een samenvatting gemaakt van de presentatie, die nadien wordt verspreid op
de website van het UFC en via de nieuwsbrief. Op deze manier wil het UFC tegemoet komen aan de
vraag naar actuele wetenschappelijke informatie. Omdat er voor de partners in het
samenwerkingsakkoord niet altijd tijd is om wetenschappelijke artikels door te nemen, tracht het UFC
op een eenvoudige manier nieuw wetenschappelijk materiaal beschikbaar te stellen.
In 2016 werden zeven Journal Clubs gehouden. Hierna volgt een korte samenvatting van de
presentaties.

1. Autismespectrumstoornis en seksuele delicten: responsiviteit bij forensische interventies –
Stijn Cleymans
Psychiater in opleiding dr. Stijn Cleymans presenteerde op de Journal Club een artikel over
autismespectrumstoornis (ASS) en seksuele misdrijven: het responsiviteitsprincipe in forensische
interventies. Het doel van de review is de relevantie te begrijpen van ASS in het kader van misdadig
gedrag en te komen tot verbeteringen op vlak van beoordeling, omgang en behandeling in een
forensische context.
Higgs en Carter (2015) geven een overzicht van het onderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) en
zedendelinquentie en het verband tussen beide, en doen van daaruit praktische aanbevelingen om
behandeling effectiever te maken. Uit onderzoek van Murphy (2013) blijkt dat de kans op het plegen
van een misdrijf eerder geassocieerd is met de specifieke moeilijkheden die voorkomen bij patiënten
met ASS dan met de conventionele risicofactoren uit risicotaxatie-instrumenten (bijv. eerder geweld of
impulsiviteit). Daarnaast is het gebrek aan informatie over een ASS-diagnose bij patiënten in de
gevangenis een belangrijk probleem binnen het huidig strafrechtelijke systeem. Vaak wordt foutief
een cluster A-persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd, wat implicaties heeft voor de behandeling.
ASS kan men volgens de auteurs het beste benaderen met gedrags- en educatieve interventies,
ondersteund door farmacologische behandelingen. In de forensisch-psychiatrische setting is het
meest gebruikte model voor rehabilitatieprogramma’s het RNR-model (van risk, need, responsivity).
De behandeling moet afgestemd zijn op het risico en de leerstijl van de patiënt en in verhouding staan
tot de criminogene factoren. Tot op heden is er nog geen grootschalig onderzoek gedaan naar
risicofactoren voor zedendelinquenten met ASS en is er zeer weinig literatuur beschikbaar over
aangepaste behandelprogramma’s. McGrath e.a. (2010) stelden eerder een lijst met behandeldoelen
samen voor zedendelinquenten, zoals zelfmonitoring en empathie. Voor patiënten met ASS kan dit
soort conventionele behandelaanpak echter stroef verlopen. Daarom stellen de auteurs een lijst
aandachtspunten voor bij de behandeling van zedendelinquenten met ASS. Ten eerste is er behoefte
aan individuele en zorgvuldige diagnostisering van personen met ASS. Ten tweede dient een
behandeling bij zedendelinquenten met ASS de autistische symptomen te stabiliseren, omdat die een
barrière vormen voor de behandeling van de seksuele problematiek. Ten derde is psycho-educatie een
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aandachtspunt in de behandeling van deze groep, alsook voor medepatiënten en voor het team dat de
behandeling aanbiedt.
Het leervermogen van de patiënten met ASS moet optimaal benut worden door flexibel en creatief te
zijn met methodes die zij zinvol vinden (visuele hulpmiddelen, rollenspel, flowcharts). De gemaakte
vorderingen in de therapie dienen te worden geïntegreerd in nieuwe situaties in het dagelijks leven
van de patiënt. Ten slotte is het cruciaal om het ondersteunende netwerk hierbij te betrekken. Het
gebrek aan beschrijving van de methodologie duidt echter op een zwakte van deze review. De auteurs
voerden een literatuurstudie uit in Psychinfo en Swetswise, maar niet in PubMed. Bovendien
specificeren zij de zoekcriteria en -termen niet. De auteurs merken zelf op dat er zeer weinig
empirische studies op grote schaal werden uitgevoerd over dit onderwerp, maar benoemen niet
hoeveel en welk soort studies reeds plaatsvonden. De auteurs menen ook kennis toe te voegen over
forensische patiënten met ASS als zedendelinquenten. Het merendeel van de informatie gaat echter
over forensische patiënten met ASS in het algemeen. Auteurs maken meestal geen onderscheid
tussen gegevens van beide groepen, hetgeen verwarring wekt. Over de comorbiditeit, een belangrijke
oorzakelijke factor voor delicten volgens de auteurs, zeggen zij helaas verder niets, en evenmin over
relevante risicotaxatie-instrumenten. Hoewel deze review verschillende concrete voorbeelden bevat
over hoe in de klinische praktijk om te gaan met patiënten met ASS, blijft de lezer met onbeantwoorde
vragen zitten door een gebrek aan uitgewerkte therapieprogramma’s voor deze moeilijke doelgroep.
Higgs T., & Carter A.J. (2015). Autism spectrum disorder and sexual offending: Responsivity in forensic
interventions. Agression and Violent Behavior, 22, 112-119.
McGrath, R.J., Cumming, G.F., Burchard, B.L., Zeoli, S., & Ellerby L. (2010). Current practices and trends
in sexual abuser management. The Safer Society 2009 North American Survey. Brandon: Safer Society
Press.
Murphy, D. (2013). Risk assessment of offenders with an autism spectrum disorder. Journal of
Intellectual Disabilities and Offending, 4, 33-41.

2. Experiences of engaging in psychotherapeutic interventions for sexual offending behaviours –
Annelies Nuyts
Onze psychologe Annelies Nuyts presenteerde op de Journal Club van maart 2016 een artikel over de
ervaringen van plegers in psychotherapeutische interventies voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Er wordt in het artikel op zoek gegaan naar processen in therapie en naar het 'waarom' therapie nu
zou werken of gewerkt hebben volgens de patiënt zelf of met andere woorden, wat zijn de therapieervaringen volgens patiënten zelf?
Walji et al. (2014) vertrekken vanuit de vaststelling dat veel onderzoek met betrekking tot de groep
daders van seksuele feiten handelt over effecten en uitkomsten: Heeft behandeling zin? Werkt het?
Welke effecten mogen we van behandeling verwachten? Kan behandeling recidive voorkomen of
inperken? Deze bezorgdheid is ook evident te noemen, omdat dadertherapie niet louter om het
welzijn van de cliënt draait: de maatschappij, de slachtoffers zijn niet weg te denken binnen de
forensische hulpverlening. De focus op recidivebeperking die we in therapie vaak prioritair maken,
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komt dus ook terug in heel wat wetenschappelijk onderzoek. Waar volgens de auteurs veel minder
aandacht naar uitgaat, zijn de ervaringen van daders die therapie gevolgd hebben. Hoe hebben zij dat,
vaak langdurige, proces ervaren? Welke factoren zijn voor hen helpend geweest? Welke factoren
hebben volgens hun ervaring een eerder storende of belemmerende werking gehad? Wat hebben ze
gemist in therapie? Waar zijn ze van geschrokken? Wat hebben ze ‘bijgeleerd’? Allemaal vragen die
relevant kunnen zijn binnen het zo vaak aangehaalde responsiviteitsprincipe, dat verwijst naar een
aantal principes die de kansen op een succesvol therapeutisch proces kunnen vergroten.
"This review will provide a deeper understanding of the offender’s perspective of the
therapeutic process by identifying factors that promote maximum engagement and
responsivity as well as aspects of treatment programs that inhibit or hinder progress"
Walji et al. (2014) kozen voor een meta-synthese; er werd met andere woorden gekozen om te
werken met resultaten van bestaand onderzoek, en niet met zelf verzamelde data. Vooral in
elektronische databases vonden ze meer dan 1000 mogelijks relevante artikels. Na een grondige
screening bleven tien artikels over: telkens onderzoek naar de belevingen en ervaringen van
volwassen mannen (N=236) die in therapie waren voor seksuele feiten. Een beperking van het
onderzoek zit hem in het feit dat er geen onderscheid werd gemaakt inzake het delicttype (incest,
kinderporno, verkrachting, seksuele uitbuiting,…). Resultaten worden in het artikel samengevat onder
vijf grote thema’s: waarom (niet) deelnemen?, anderen in therapie: helpend of storend?,
kantelmomenten in therapie, uitlokker van negatieve emoties, eindevaluatie: pluspunten en wat
ontbrak. Groepsleden konden ervaren worden als steunend, maar enkel in een groep die veilig
aanvoelde. De therapeut werd niet alleen in individuele therapie, maar ook in groepstherapie gezien
als een belangrijke ‘andere’. Het kost evenwel wat tijd om deze persoon te vertrouwen. Dat de
therapeut als een belangrijke actor beschouwd wordt, kan voor een stuk verklaard worden door de
nood aan veiligheid binnen de groep, en daarmee de nood aan iemand die hieromtrent de vinger aan
de pols kan houden. Een holistische aanpak waarbij de aandacht niet enkel uitgaat naar risico’s en de
feiten an sich, maar waarbij ook aandacht bestaat voor etiologie op macro-niveau, voor de ganse
persoon, en voor thema’s als eigen misbruikervaringen, wordt als een belangrijk aspect beschouwd.
Verschillende programma’s waarbinnen het onderzoek plaatsvond, zijn in sterke mate gericht op
terugvalpreventie. Ondanks de bevinding dat vele daders menen meer inzicht te hebben in hun
delictketting (herkennen van risicosituaties, alarmsignalen), blijven velen met twijfels en zorgen achter
omtrent het al dan niet kunnen omzetten van die nieuwe kennis in de praktijk. Als punten van
discussie werd na afloop van de voorstelling stilgestaan bij therapiemotivatie, het opbouwen van
wederzijds vertrouwen, de betekenis van een holistische aanpak en de eventuele meerwaarde van
therapie in groep.
Walji, I., Simpson, J., & Weatherhead, S. (2014). Experiences of engaging in psychotherapeutic
interventions for sexual offending behaviours: a meta-synthesis. Journal of Sexual Aggression, 20(3),
310-332. doi: 10.1080/13552600.2013.818723
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3. Non-Homicidal en Homicidal Sexual Offenders – Annette Groenendijk
Onze ASO psychiater Annette Groenendijk presenteerde op de Journal Club van mei 2016 een artikel
over de invloed van persoonlijkheidskenmerken en parafiele gedragingen bij Non-Homicidal ( NHSO) en
Homicidal Sexual Offenders (HSO).
Chan et al. (2015) besloten dit onderzoek te doen omwille van het ontbreken van gegevens over de
invloed van persoonlijkheidskenmerken en parafiele gedragingen bij seksueel delinquenten en de
invloed hiervan op de wijze van uitvoeren van de feiten en de beslissingsprocessen die gebeuren.
De onderzoekspopulatie betreft twee groepen: in de ene groep wordt gesproken over seksuele feiten
en is het slachtoffer bedreigd geweest met een wapen of verwond tijdens de feiten, deze groep wordt
de Non-Homicidal Sexual Offenders (NHSO)(n= 96) genoemd. In de andere groep is het slachtoffer
seksueel misbruikt en vermoord, deze groep wordt de Homicidal Sexual Offenders (HSO) (n=74)
genoemd.
Alle informatie werd systematisch verwerkt en komt uit semigestructureerde interviews, dossiers,
politierapportages en slachtofferverklaringen. Daarnaast kreeg de dader een psychologische evaluatie.
Hierbij werd vanaf de aanwezigheid van 2 kenmerken gesproken over de aanwezigheid van deze
persoonlijkheidskenmerken, er werd daarom niet gesproken over de aanwezigheid van een
persoonlijkheidsstoornis zelf. Bij parafilie werd de aan -of afwezigheid gescoord met 0 of 1. Ook
werden verschillende pre-criminele, criminele en post-criminele handelingen genoteerd.
Bespreking van de resultaten
Uit de studie blijkt dat NHSO en HSO een verschillend feiten – en denkproces doormaken, zowel voor,
tijdens, als na de feiten. De HSO groep bezit meer persoonlijkheidskenmerken van het onaangepaste
type dan de NHSO groep en de HSO groep verricht meer parafiele handelen dan de NHSO groep.
Verder is te vermelden dat bij het vermoeden van premeditatie over het geweldsdelict de verwachting
op sadistische eigenschappen van de dader stijgt en er een kleinere kans op antisociale
persoonlijkheidskenmerken is. Als er meerdere seksuele slachtoffers met gelijke fysieke en/of
persoonlijkheidskenmerken zijn, stijgt het vermoeden op impulsieve of narcistische
persoonlijkheidskenmerken bij de dader. Bij gebruik van een wapen stijgt het vermoeden dat de dader
te kampen heeft met borderline of narcistische persoonlijkheidskenmerken. Indien er gebruik werd
gemaakt van fysieke beheersing van het slachtoffer stijgt het vermoeden op seksueel sadisme bij de
dader. Als het slachtoffer verminkt werd, stijgt het vermoeden van de aanwezigheid van schizotypale
en histrionische persoonlijkheidskenmerken of seksueel sadisme en is de dader minder waarschijnlijk
een narcist.
Opmerkingen bij de studie
Er werden geen ‘full-blown’ diagnoses gebruikt maar enkel de aanwezigheid van enige
persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast werden ook dichotome variabelen gebruikt betreffende de
parafilieën, waarbij slechts vage termen werden gegeven om de voorwaarden te beschrijven. Deze
vaststellingen doen vermoeden dat de auteurs opzoek zijn geweest naar methoden om hun resultaten
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te versterken. Verder werd er geen analyse gedaan voor comorbiditeit. Zo werden er dusdanig veel
gegevens verzameld dat de verkregen resultaten moeilijk te verwerken en dus moeilijk te
interpreteren zijn.
Wel is het interessant om zowel de feiten, de persoonlijkheidskenmerken en de parafiele gedragingen
aan elkaar te koppelen en te bekijken hoe deze elkaar beïnvloeden. Ook naar behandeling toe en om
het risico op herval te berekenen zijn het punten waarmee rekening dient worden gehouden. Deze
studie zal vooral voor daderprofiling interessant kunnen zijn.
Chan, H.C., & Bauregard, E. (2016). Non-Homicidal (NHSO) and Homicidal (HSO) Sexual Offender:
Prevalence of Maladaptive Personality Traits and Paraphilic Behaviors. Journal of Interpersonal
Violence, 31(13), 2259–2290.

4. Diagnosis, Assessment, and Treatment of Hypersexuality – Julie Wijnen
Julie Wijnen, onze stagiaire toegepaste psychologie, presenteerde op de Journal Club van juni 2016 een
artikel over hyperseksualiteit. Hier kan u een samenvatting vinden van de tekst met enkele
bedenkingen die zijn gegeven tijdens de Journal Club. Dit peer-reviewed artikel geeft de stand van
zaken weer omtrent de definiëring en diagnose van hyperseksualiteit. De auteurs geven aan dat het
begrip en de diagnose ‘hyperseksualiteit’ controversieel blijft.
Er is veel ambiguïteit omtrent de terminologie. De interpretatie van normale seksualiteit is afhankelijk
van verschillende factoren. Zowel individuele verschillen, relationele aspecten, culturele gewoonten
als religieuze en etnische overtuigingen bepalen wat we normaal vinden. In de DSM-IV werd
hyperseksualiteit omschreven als: “Sexual disturbance that does not meet the criteria for any specific
Sexual Disorder and is neither a Sexual Dysfunction nor a Paraphilia”. Volgens de werkgroep ‘parafiele
stoornissen DSM-5’ moest hyperseksualiteit ook als aparte categorie worden omschreven in de DSM-5
en wordt hyperseksualiteit opgedeeld in zes subtypes: masturbatie, pornografie, seksueel gedrag met
instemmende volwassenen, cyberseks, telefoonseks en stripclubs (Kafka, 2009). Degelijk onderzoek
naar hyperseksualiteit en deze subtypes ontbreekt, definities zijn niet altijd uniform en er zijn geen
gevalideerde instrumenten voor de diagnose of taxatie.
Volgens verschillende onderzoeken zou 3-6% in de Verenigde Staten compulsief seksueel gedrag
stellen. Het is echter niet duidelijk welke terminologie en criteria in de onderzoeken naar
hyperseksualiteit worden gebruikt. Er is ook een gebrek aan onderzoek naar genderverschillen.
Beschikbaar onderzoek geeft aan dat 8-40% vrouwen zijn en dat het enige significante verschil tussen
mannen en vrouwen het aantal sekspartners in de laatste vijf jaar is. Het is echter moeilijk hierover
betrouwbare uitspraken te doen.
Vaste etiologische verklaringen voor hyperseksualiteit zijn daarnaast onbekend. De meeste
verklaringsmodellen zijn gebaseerd op klinische impressies, niet op wetenschappelijke data. Er zijn
echter verschillende opvattingen: Zo is er enerzijds de neurobiologische etiologie ten gevolge van een
disinhibitie of defect in de hersenen. Er is ook het verslavingsmodel en de psychodynamische theorie,
waarbij hyperseksualiteit wordt gezien als een poging om met negatieve ervaringen (in de kindertijd)
om te gaan of ze te herstellen. Het duale controlemodel ziet hyperseksualiteit als een ongelijkheid
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tussen de seksuele activatie en de seksuele inhibitie. Het Obsessief-Compulsief verklaringsmodel ziet
hyperseksualiteit als onderdeel van de stoornis. Tot slot is er het idee van comorbiditeit waarbij
uitgegaan wordt van een hoge comorbiditeit bij majeure depressie, dysthymie, druggebruik,
persoonlijkheidsstoornissen en parafilie.
De auteurs stellen zich de vraag of de diagnose effectief helpt in therapie. Het is immers een heel
heterogene groep en een complexe problematiek. Er is daarom nood aan een veelzijdige behandeling,
op maat van de cliënt. Dit kan een combinatie inhouden van cognitieve gedragstherapie,
psychodynamische psychotherapie en farmacologische interventies.
Het is moeilijk een definitie te vinden die het gedrag en de bijkomende disfuncties dekt en
tegelijkertijd niet stigmatiseert of pathologiseert. Daarnaast is er meer onderzoek nodig naar de
oorzaken van hyperseksualiteit en effectieve behandelvormen.
Opmerkingen bij het artikel
In de DSM-5 is het klinisch relevante begrip ‘hyperseksualiteit’ nog steeds niet als aparte categorie
omschreven, ondanks zo aangegeven in de tekst. Of het moet aanzien worden als stoornis, blijft een
ingewikkelde afweging tussen de afgrenzing van het normale en het psyschopathologische. De
verslechtering van het algemeen functioneren blijft wel een belangrijk criterium voor het definiëren
van ‘hyperseksualiteit’ als stoornis (Goethals & Cosyns, 2014). Ook het UFC hanteert dit als belangrijk
criterium voor de diagnose van hyperseksualiteit.
Kaplan, M.S., & Krueger, R. (2010). Diagnosis, Assessment, and Treatment of Hypersexuality. The
Journal of Sex Research, 47(2-3), 181-198.

5. De gedetineerde met een psychiatrische stoornis en geïnterneerden-veroordeelden –
Marlieke Kluiver
Dr. Marlieke Kluiver, ASO psychiatrie bij het UFC, presenteerde een Journal Club over de gedetineerde
met een psychiatrische stoornis. Dit deed ze aan de hand van het artikel: “Klinische implicaties van
afschaffing van de ministeriële internering in België: onderzoek naar profiel van Vlaamse
geïnterneerden-veroordeelden” van I. Jeandarme et al. (2016).
Naast de geïnterneerde, die ten gevolge van een psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking
ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard ten tijde van het plegen van zijn feiten, zijn er tot op heden
ook nog steeds de geïnterneerden-veroordeelden, die aan de hand van een beslissing van de minister
van Justitie tijdens hun detentie worden geïnterneerd omdat ze zich bevinden ‘in staat van
krankzinnigheid of in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem/haar
ongeschikt maakt tot het controleren van zijn/haar daden’. Dit toestandsbeeld doet zich dus pas na de
gepleegde feiten voor. Met de nieuwe interneringswet van 2014 wordt deze laatste mogelijkheid, de
ministeriële internering, echter geschrapt. Dit schept op juridisch vlak duidelijkheid (men maakte zich
immers zorgen om de rechten van de gedetineerde, die geïnterneerd werd zonder onafhankelijk
medisch onderzoek en zonder een rechter te zien), maar brengt klinisch wel wat vragen teweeg. Een
bezorgdheid lijkt vooral te zijn of er nu geen mensen met relatief zwaardere pathologie en (gedrags-)
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problemen zich na hun detentie (al dan niet onder gedwongen statuut) zullen melden voor opname in
algemeen psychiatrische settings. Om de populatie van de geïnterneerden-veroordeelden daarom
beter in kaart te brengen, vergeleken de onderzoekers een groep ervan (N=48) met een groep
geïnterneerden (N= 483), beiden verblijvend op een medium security unit (MSU) in de periode 20012010. De vergelijk gebeurde op demografisch en klinisch vlak alsook op risicoprofiel, aan de hand van
een dossierstudie en afname van de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) door de onderzoekers.
Bespreking van de resultaten
Als opvallendste resultaten zien we dat er op demografisch vlak weinig verschil tussen de twee
groepen is, buiten dat er in de groep geïnterneerden significant meer sprake is van een stabiel
werkverleden (≥3jr). Geslacht, nationaliteit, relatieverleden en onderwijsniveau toonden geen
significante verschillen. Op justitieel vlak zien we volgende significante resultaten: in de groep
geïnterneerden-veroordeelden werd er op jongere leeftijd een eerste vonnis bekomen, werden meer
antecedenten teruggevonden, dewelke ook meer met geweld gepaard gingen en waren er meer en
langere detenties doorlopen voor de opname in de MSU. Klinisch (diagnostisch) vond men enkel een
significant verschil met betrekking tot de “overige psychotische stoornis”, die meer voorkwam in de
groep geïnterneerden-veroordeelden. Met betrekking tot de risicotaxatie zijn er in deze laatste groep
hogere scores terug te vinden op de Psychopathy Checklist Revised (PCL-R), met name op factor 2
(gedragsmatige items) en facet 3 en 4 (resp. levensstijl en antisociale kenmerken), alsook op de
totaalscores. Op de VRAG behalen ze eveneens hogere scores.
Opmerkingen bij het onderzoek
Allereerst denken we hierbij aan het kleine aantal (N=48) dat dient te dienen als steekproef voor gans
de populatie geïnterneerden-veroordeelden (cijfers op heden niet beschikbaar). Door de kleine
aantallen boeten de statistisch significante resultaten uiteraard in aan effectgrootte. Het lijkt duidelijk
dat het gaat om een groep mannen (geen één vrouw onder de ministerieel geïnterneerden) met meer
gedragsproblemen dan in de groep geïnterneerden, en die daarom vermoedelijk ook meer
(gewelddadige) antecedenten kennen, en vooral op factor 2 (gedragsitems) van de PCL-R hoger
scoren. Het significant meer voorkomen van de “overige psychotische stoornissen” zou idealiter toch
wat zijn verdiept door een differentiatie in stoornissen, daar we bijvoorbeeld denken aan
drugsgeïnduceerde psychoses die we toch regelmatig zien in de gevangenis.
Hoewel beperkt beschreven, wordt er niet eenduidig beschreven met welke zorg het profiel van de
geïnterneerden-veroordeelden verenigbaar is en wordt er vooral gekeken naar wat er niet mogelijk is,
zijnde in de ogen van de auteurs een opname in een algemeen psychiatrische setting, wat ons
realistisch lijkt. Openstellen van de MSU’s voor niet-geïnterneerden lijkt een waardevol alternatief, te
meer met de geplande komst van het FPC Antwerpen en het FPC Aalst. Overigens wordt door de
komst van de nieuwe interneringswetgeving een daling van het aantal interneringen verwacht, nog los
staand van de afschaffing van de ministeriële internering. Bovendien plant men het aanbieden van
zorg aan gedetineerden in de gevangenis makkelijker te maken, waardoor een transfer naar een
psychiatrische instelling, een mogelijkheid die niet in de nieuwe wetgeving werd opgenomen en waar
derhalve ook problemen in worden verwacht, mogelijks kan worden vermeden.
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Jeandarme, I, Pouls, C., Hanoulle, K., Oei, T.I., & Bogaerts, S. (2016). Klinische implicaties van
afschaffing van de ministeriële internering in België: onderzoek naar profiel van Vlaamse
geïnterneerden-veroordeelden. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(8), 574-582.

6. Impliciete theorieën bij child sexual exploitation material users (CSEM) – Kaat Malfroy
Kaat Malfroy, onze stagiaire psychologie van de Universiteit van Gent, presenteerde op de Journal Club
van oktober een interessante bijdrage over de impliciete theorieën of kernovertuigingen van
kinderpornoplegers. Aan de hand van het artikel van Bartels en Merdian (2016) werd besproken of, en
hoe, theorieën van kinderpornoplegers verschillen van die van hands-on plegers.
Dit artikel gaat over de impliciete theorieën, kernovertuigingen van kinderpornoplegers. De auteurs
van dit artikel zijn ervan overtuigd dat de impliciete theorieën van kinderpornoplegers verschillen van
die van hands-on plegers. Aan de hand van analyse van voorgaande literatuur willen de onderzoekers
de inhoud van deze impliciete theorieën weergeven.
Impliciete theorieën bepalen hoe iemand kijkt naar de wereld, zichzelf en anderen (bv. kinderen).
Onderzoekers zijn het echter nog niet eens of deze overtuigingen seksuele feiten initiëren, een rol
spelen bij het behoud van het plegen of beiden een rol spelen. Impliciete theorieën zijn belangrijk,
aangezien er in behandeling mee gewerkt kan worden. De onderzoekers van dit artikel vonden 5
impliciete theorieën en een onderliggende assumptie voor kinderpornoplegers.
De onderliggende assumptie van de 5 impliciete theorieën is “De bekrachtigende werking van het
internet”. Deze assumptie contextualiseert de overtuigingen van kinderpornoplegers over zichzelf, de
wereld en kinderen en gaat ervan uit dat het internet oneindige, onmiddellijke, anonieme,
meeslepende en sociale voordelen heeft. Echter veel internetgebruikers hebben deze cognitie.
De eerste impliciete theorie die de onderzoekers vonden, heet “Unhappy world” en gaat ervan uit dat
de wereld een onplezierige plaats is. Het internet kan gezien worden als een middel om aan deze
onplezierige plaats te ontsnappen. De tweede impliciete theorie is “Self as uncontrollable”. Individuen
met deze kernovertuiging denken dat hun gedrag oncontroleerbaar is en dat dit van binnenuit komt.
Ze zien zichzelf als verslaafd en geobsedeerd. De derde impliciete theorie is “Children as sex objects”.
Deze impliciete theorie reduceert kinderen tot objecten waarmee individuen hun seksuele noden
kunnen bevredigen. Het lichaam en de lichaamsdelen van deze kinderen worden hierbij afgescheiden
van de kinderen als persoon. De voorlaatste impliciete theorie is “Nature of harm” en zegt dat
seksuele activiteiten alleen maar voordelen hebben en niet schadelijk zijn. Daarbovenop zien
kinderpornoplegers zichzelf niet als seksuele plegers, aangezien ze geen seksueel contact hebben met
kinderen. De laatste impliciete theorie van kinderpornoplegers is “Self as collector”. Deze impliciete
theorie gaat ervan uit dat het zoeken naar kinderporno en het verzamelen van kinderporno op zich
heel bevredigend is.
Opmerkingen
Om de kernovertuigingen van kinderpornoplegers te meten bestaan er 3 meetinstrumenten die
externe construct validiteit missen en bijgevolg eventueel onvolledige conclusies genereren.
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Aangezien dit onderzoek gebruik maakte van literatuur met eventueel onvolledige meetinstrumenten
kan het zijn dat hun conclusie onvolledig is.
Ons team kan zich vinden in de impliciete theorieën die de onderzoekers ontwikkeld hebben. We
stelden ons echter de vraag of het niet beter is om te onderzoeken welke rol deze impliciete theorieën
hebben in plaats van nieuwe te ontwikkelen, zodat we te weten komen hoe we de behandeling hierop
kunnen afstemmen.
Bartels, R.M., & Merdian, H.L. (2016). The implicit theories of child sexual exploitation material users:
An initial conceptualization. Aggression and Violent Behavior, 26, 16–25.

7. Desistance from sexual offending – Tineke Dilliën
Om het jaar mee af te sluiten presenteerde Tineke Dilliën, psychologe en onderzoekster, een Journal
Club over desistance bij zedendaders. Ze baseerde zich hiervoor op drie artikels uit de International
Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.
Er is geen algemeen aanvaarde definitie van desistance in de criminologische literatuur. In navolging
van Maruna (2016) wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen primary en secondary desistance.
Primary desistance verwijst naar een pauze of een delictvrije periode in de loop van een criminele
carrière en heeft dus betrekking op een gedragsverandering. Secondary desistance gaat een stap
verder en impliceert dat een individu zichzelf gaat bekijken en beschrijven als iemand die veranderd is
en niet langer feiten pleegt. Deze laatste vorm van desistance, waarbij er sprake is van een
identiteitsverandering, zou de focus moeten zijn van het desistance-onderzoek.
In de algemene delinquentieliteratuur wordt er de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan
desistance. Met betrekking tot seksuele delinquentie blijft de nadruk in het onderzoek en de
wetenschappelijke literatuur echter grotendeels liggen op recidive en recidive-gevaar. Als gevolg
hiervan is het desistance-proces zoals het zich afspeelt bij seksuele delinquenten weinig beschreven
en dus onvoldoende gekend. De weinige studies die opgezet werden met betrekking tot desistance en
seksuele delinquentie bevragen persoonlijke narratieven (het verhaal dat iemand vertelt over zichzelf
en over zijn delictgedrag) en zijn kwalitatief. Wanneer aan seksuele daders die gestopt zijn met het
plegen van feiten gevraagd wordt om hun narratief hieromtrent te geven, komen de volgende thema’s
vaak terug: het gevolgd hebben van therapie en het nut hiervan (meer bepaald wordt vaak verwezen
naar een cognitieve transformatie die bereikt werd ten gevolge van therapie); het onder toezicht
staan van een probatie-assistent; het ouder worden (natural desistance); het hebben van stabiel werk;
het hebben van een duidelijk zicht op hun toekomstig leven (in dit toekomstbeeld zit overwegend
optimisme en hoop); het hebben van een positief zelfbeeld.
Met betrekking tot deze laatste factor, met name het hebben van een positief zelfbeeld, geven de
vermelde studies van Farmer et al. (2016), Hulley (2016) en Kras et al. (2016) meer inzicht. Deze
studies komen tot de bevinding dat seksuele daders die stoppen met het plegen van delicten geneigd
zijn om de verantwoordelijkheid voor hun seksueel delictgedrag af te schuiven en oorzaken te zoeken
in situationele / externe factoren. Dit in contrast met seksuele daders die hun delictgedrag
verderzetten en die interne factoren benoemen ter verklaring van hun delictgedrag. De auteurs van
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deze studies beschouwen externaliseringen en neutraliseringen, dewelke kenmerkend zijn voor de
groep daders die stoppen met hun delictgedrag, als een vorm van ‘shame management’. Zij stellen dat
deze groep daders hun verhaal (ten dele) herwerkt, dit met de bedoeling schaamte over zichzelf en
het eigen gedrag te omzeilen. Op deze manier slaagt deze groep daders erin om een positief zelfbeeld
te behouden, hetgeen cruciaal is om tot een identiteitsverandering te komen en zich opnieuw te
integreren in de maatschappij. In de studie van Hulley wordt er bijkomend gevonden dat shame
management en de bijhorende externaliseringen en neutraliseringen voornamelijk cruciaal zijn in de
periode waarin men actief werkt aan het opbouwen van een prosociale identiteit. Het opbouwen van
een dergelijke identiteit vereist namelijk dat iemand (opnieuw) een sociaal netwerk opbouwt, dat
iemand (opnieuw) betekenisvolle rollen kan opnemen in de maatschappij en (opnieuw) enige vorm
van zingeving ervaart. Schaamte, een sociaal stigma, … staan dit alles in de weg. Pas van zodra daders
een nieuwe identiteit opgebouwd hebben, hetgeen doorgaans een aantal jaren in beslag neemt, zijn
ze in staat om de volledige verantwoordelijkheid voor hun delictgedrag op te nemen en
neutraliseringen en externalisaties los te laten.
Deze bevindingen moeten beschouwd worden als voorlopig en als suggesties voor verder onderzoek.
Er zijn tot op dit moment immers slechts weinig studies beschikbaar. Deze studies zijn daarenboven
niet altijd methodologisch van een goede kwaliteit. Zo is cross-sectioneel onderzoek niet het meest
geschikt om het desistance- proces op te volgen en te beschrijven. Verder wordt er in de besproken
studies gewerkt met wisselende (soms arbitraire) definities van desistance en hadden niet alle studies
inzage in jurische recidive-gegevens. Om deze bevindingen te repliceren en het proces van desistance
bij seksuele daders volledig in kaart te brengen, is er dan ook veel meer methodologisch sterk
(bijvoorbeeld werken met wetenschappelijk onderbouwde definities van desistance, niet alleen
werken met zelfrapportage, longitudinaal onderzoek, …) onderzoek nodig.
Literatuur uit International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2016. Vol 60
(15):
Sex Offending and Situational Motivation: Findings From a Qualitative Analysis of Desistance From
Sexual Offening. Marc Farmer, Anne-Marie McAlinden & Shadd Maruna.
“While This Does not in Any Way Excuse My Conduct…”: The Role of Treatment and Neutralizations in
Desistance From Sexual Offending. Joanne L. Hulley.
Pathways to Desistance Among Men Convicted of Sexual Offenses: Linking Post Hoc Accounts of
Offending Behavior and Outcomes. Kimbery R. Kras & Brandy L. Blasko.
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2.3. UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
2.3.1. Publicaties in 2016
Bijdragen in handboeken
Plomp, E., & Goethals, K. (2016). Psychiatrie en recht. In M. Hengeveld, T. van Balkom, C. van
Heeringen, & B. Sabbe (Red.), Leerboek psychiatrie, 3e editie (pp. 687 - 698). Utrecht: De
Tijdstroom.
Van Marle, H.J.C., & Goethals, K. (2016). Drangstoornissen. In M. Hengeveld, T. van Balkom, C. van
Heeringen, & B. Sabbe (Red.), Leerboek psychiatrie, 3e editie (pp. 493 – 504). Utrecht: De
Tijdstroom.
Van Marle, H.J.C. & Goethals, K., & Verkes, R-J. (2016). Forensische psychiatrie. In M. Hengeveld, T. van
Balkom, C. van Heeringen, & B. Sabbe (Red.), Leerboek psychiatrie, 3e editie (pp. 611 - 622).
Utrecht: De Tijdstroom.
Tijdschriften - artikels
Goethals, K. (2016). Handbook of secure care - Geoffrey Dickens, Philip Sugarman, Marco Picchioni
(red.). Tijdschrift voor psychiatrie, 58(5), 419-420.
Goethals, K. (2016). Oxford textbook of correctional psychiatry - Robert L. Trestman, Kenneth L.
Appelbaum, Jeffrey L. Metzner (red.). Tijdschrift voor psychiatrie, 58(12), 902-903.
Goethals, K. (2016). Treatment programmes for high risk offenders - Devon L.l. Polaschek (red.).
Tijdschrift voor psychiatrie, 58(7), 552.
Goethals, K. (2016). Sex offenders and intellectual disability. European Psychiatry, 33, S37-S38. doi:
10.1016/j.eurpsy.2016.01.877
Marquant, T., & Goethals, K. (2016). Results of forensic assertive community treatment in Belgium
after 33 months. European Psychiatry, 33, S570 – S571. doi: 10.1016/j.eurpsy.2016.01.1677
Marquant, T., Sabbe, B., van Nuffel, M., & Goethals, K. (2016). Forensic Assertive Community
Treatment: A Review of the Literature. Community Mental Health Journal. doi: 10.1007/s10597016-0044-0
Nagtegaal, M.H., Goethals, K., & Meynen, G. (2016). De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief.
Tijdschrift voor psychiatrie, 58(10), 739-745.
Rivière, J., & Goethals, K. (2016). Geweld en achtervolgingswanen bij onbehandelde schizofrenie.
Tijdschrift voor psychiatrie, 58(4), 329-330.
Schoevers, R.A., Smit, F., Dom, G., Meynen, G., Goethals, K., & Spijker, J. (2016). Kosten en baten van
de psychiatrie. Tijdschrift voor psychiatrie, 58(10), 680-682.
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Thomson, L.D.G., Goethals, K., & Nedopil (2016). Editorial. Multi agency working in forensic psychiatry:
Theory and practice in Europe. Criminal Behaviour and Mental Health, 26(3), 153 – 160. doi:
10.1002/cbm.1998
Universitair Forensisch Centrum (2016). Projectvoorbereidend onderzoek Stop it Now! Vlaanderen:
naar een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun sociale omgeving. Universitair
Forensisch Centrum, Antwerpen.
Uzieblo, K., Vertommen, T., De Boeck, M., Lemlijn, L., Smid, W., & Goethals, K. (2016). Quo vadis? Een
verkenning van recente ontwikkelingen in de behandeling van zedendelinquenten. Tijdschrift voor
psychiatrie, 46(4), 263-270.

2.3.2. Bijdragen aan vormingsmomenten in 2016

Kris Goethals
Februari 2016: Forensische psychiatrie – Interuniversitaire opleiding UGent, 2e jaar ASO Psychiatrie –
UZ Gent – Gent, België
Maart 2016: Risk Assessment and Risk Management in General Psychiatry - European Congress of
Psychiatry - Madrid, Spanje
Maart 2016: Sex offenders and intellectual disability - European Congress of Psychiatry - Madrid,
Spanje
April 2016: DSM-5 in de forensische psychiatrie - Les TM Mechelen – Mechelen, België
April 2016: Paraphilias pharmacological treatment – Universiteit Maastricht - Maastricht, Nederland
April 2016: Conceptualisation and pharmacological treatment of hypersexuality - Universiteit
Maastricht - Maastricht, Nederland
Mei 2016: Le diagnostics des internés : Y a-t-il des différences de part et d’autre de la frontière
linguistique, et quels sont les implications? - BCNBP congress, Titeca - Woluwe, België
Juli 2016: Conceptualisation and pharmacological treatment of hypersexuality - Les studenten RINO –
Utrecht, Nederland
Juli 2016: Paraphilias pharmacological treatment - Les studenten RINO - Utrecht, Nederland
Juli 2016: Seksuele stoornissen in de DSM-5 - Les studenten RINO - Utrecht, Nederland
Juli 2016: Positively Psychiatry: Stigmatization of forensic psychiatric patients - Thematic afternoon,
Werkcollege PZ Duffel - Duffel, België
Augustus 2016: Cultural competence - The mental health needs of refugees
What psychiatric trainees need to know: the WPA recommendations – Culture, diversity and
forensic psychiatry – Munich and Kloster Seeon, Germany
Augustus 2016: Reflection exercise: Important areas of consideration for cultural formulation in
correctional services (Kapoor et al., 2013) - Culture, diversity and forensic psychiatry – Munich
and Kloster Seeon, Germany
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Augustus 2016: Syria warriors and their families - Culture, diversity and forensic psychiatry – Munich
and Kloster Seeon, Germany
September 2016: Over risicotaxatie en risicomanagement in de algemene psychiatrie:
welke patiënten behoeven bijzondere aandacht? - Geneeskundige Dagen van Antwerpen Antwerpen, België
September 2016: Reward-based learning in child molesters, International Association for the
Treatment of Sex Offenders – Kopenhagen, Denemarken
September 2016: Genital abnormalities in patients with paraphilias and in sex offenders: A literature
review, International Association for the Treatment of Sex Offenders (IATSO) - Kopenhagen,
Denemarken
September 2016: Safety First! Some introductory thoughts - Ghent Group Meeting - ‘s Hertogenbosch,
Nederland
Oktober 2016: Forensic Psychiatric Care in Belgium ‘Models of forensic psychiatric care in European
countries – legal, ethical and clinical challenges’ - Psychiatric Association of Macedonia - Ohrid,
Macedonië
Oktober 2016: Forensic Psychiatry: The treatment of Sex Offenders - Master Forensic Science,
Universiteit van Amsterdam – Amsterdam, Nederland
Oktober 2016: : Blok Psychiatrie: Psychiatrie -Recht en ethiek - forensische psychiatrie - College UA
Arts en maatschappij – UAntwerpen - Antwerpen, België
November 2016: Geïnterneerden in de reguliere zorg, Internering - Studiedag Risk Assessment Team Edegem, België
December 2016: Geïnterneerden in de reguliere zorg, Internering - Studiedag Risk Assessment Team Sint-Truiden, België

Minne De Boeck
September 2016: Introductie UFC, Schakelteams en netwerkcoördinatoren internering - Brussel,
België
Oktober 2016: Forensic Psychiatry: The treatment of Sex Offenders - Master Forensic Science,
Universiteit van Amsterdam – UZA, Antwerpen, België

Wim Huys
April 2016: Forensische intervisie - Gent, België
November 2016: Intervisie CGG De Pont - Mechelen, België
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Annelies Nuyts
April 2016: Gastcollege Psychopathologie, Bachelor Rechten Universiteit Antwerpen
September 2016: Delictketen, Schakelteams en netwerkcoördinatoren internering - Brussel, België
Oktober 2016: Treatment of Sex Offenders, Master Forensic Science, Universiteit van Amsterdam –
UZA - Antwerpen, België

Alana Schuerwegen
Mei 2016: Risicotaxatie, Mini-symposium - Risicomanagement – Schakelteam, PC Sint Amedeus –
Mortsel, België
Mei 2016: Risicotaxatie, Mini-symposium - Risicomanagement – Schakelteam, PZ Asster - Sint-Truiden,
België
November 2016: Risicotaxatie, Risk Assessment Team en casusbespreking, Studiedag Internering Risk
Assessment Team, UZA – Edegem, België
December 2016: Risicotaxatie, Risk Assessment Team en casusbespreking, Studiedag Internering Risk
Assessment Team, PZ Asster - Sint-Truiden, België

Tineke Dilliën
Maart 2016: Reward-based learning in child molesters, Posterpresentatie op congres ‘At the
Crossroads: Future directions in sex offender treatment - Thomas More – Antwerpen, België
Maart 2016: The relationship between reinforcement sensitivity, personality and sexual risk-taking
behavior, Posterpresentatie op congres ‘At the Crossroads: Future directions in sex offender
treatment - Thomas More – Antwerpen, België
Mei 2016: Reward-based learning in child molesters (onderdeel van symposium ‘The study of sexual
violence’) - Belgian Association for Psychological Sciences, Annual Meeting: Theory * Practice =
Innovation² - Antwerpen, België
September 2016: Reward-based learning in child molesters - International Association for the
Treatment of Sex Offenders (IATSO) - Kopenhagen, Denemarken
November 2016: Gastcollege Behandeling van seksuele daders - Master Rechten, Universiteit
Antwerpen – Antwerpen, België
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2.3.3. Wetenschappelijke stages en masterproeven
Tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 mocht het UFC opnieuw 2 gemotiveerde
studenten ontvangen voor het uitvoeren een (klinische) stage: Julie Wijnen (studente Toegepaste
Psychologie aan de Thomas More-hogeschool in Antwerpen) en Kaat Malfroy (masterstudente
Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent). Julie (gestart in maart 2016, 13 weken stage) en Kaat
(gestart in augustus 2016, 20 weken stage) verwerkten aanmeldingen en woonden intakegesprekken
bij. Daarnaast voerden ze diagnostiek uit, woonden ze psychologische en psychiatrische consultaties
bij en bereidden ze patiëntbesprekingen voor. De overige taken van de therapeuten van het UFC
werden van dichtbij mee gevolgd. Daarnaast namen ze ook deel aan enkele studiedagen die het UFCteam volgde en/of organiseerde.
Tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 werken ook enkele studenten aan hun
masterproef met gegevens die verzameld werden bij het UFC. Alle studenten zijn
geneeskundestudenten aan de Universiteit Antwerpen.
Tabel 3: Lopende masterproeven

Thema Masterproef

Aantal studenten

Werkbegeleider

Genitale afwijkingen bij seksuele daders

3 studenten

KG

Hyperseksualiteit en het risico op recidive

2 studenten

TD

Invloed van hormonale behandeling op het
neurocognitief functioneren van seksuele daders

2 studenten

TD

Psychiatrische comorbiditeiten bij kindmisbruikers

2 studenten

TD en MDB

Zedendelinqentie en hormonale behandeling

2 studenten

TD en KG

2.3.4. Wetenschappelijk onderzoek
1. Beloningsgerelateerd leren bij kindmisbruikers - Doctoraatsonderzoek Tineke Dilliën
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 2016 werd voornamelijk gefocust
op het verzamelen van data. 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).
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Beloningsgerelateerd leren bij kindmisbruikers
Doctoraal onderzoeker: Tineke Dilliën1,2
Promotoren: Prof.dr. K. Goethals1,2, Prof.dr. B. Sabbe2
Werkbegeleider: Inti Brazil2,3
1

Universitair Forensisch Centrum, Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 2 Collaborative Antwerp
Psychiatric Research Institute (CAPRI), Universiteit Antwerpen; 3 Radboud Universiteit, Nijmegen

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
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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 worden 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. De groep
kindmisbruikers zal verder ingedeeld worden in pedofiele en niet-pedofiele kindmisbruikers.
Stand van zaken:
Een uitgebreide literatuurstudie omtrent het neurocognitief functioneren van seksuele delinquenten
werd verricht. Deze literatuurstudie (‘The biocognitive functioning in sexual offenders: A systematic
review’) zal ingediend worden ter publicatie.
Wat het empirische gedeelte betreft, bevindt deze studie zich in de fase van de dataverzameling. Tot
op heden werden er 55 kindmisbruikers en 31 daders van geweldsdelicten getest. Hiervoor werd er
samengewerkt met de gevangenissen van Hoogstraten, Hasselt, Leuven, Merksplas, Wortel, Beveren
en Brugge. De dataverzameling zal in de komende periode verder gezet worden in de gevangenissen
van Brugge, Gent en Ruiselede. We verwachten voor de zomer van 2017 voldoende data te hebben
om de verschillende onderzoeksvragen te kunnen evalueren.
Referenties:
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.
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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.
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.
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2. Routine Outcome Monitoring-Onderzoek
Sinds januari 2012 werkt het UFC tevens aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring
(ROM). ROM staat voor het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om
op basis daarvan behandelingen te evalueren en waar nodig bij te sturen. Alana Schuerwegen, collega
van het UFC, staat in voor het verzamelen en verwerken van de data, met oog op een toekomstige
output.
Op weg naar Forensisch Routine Outcome Monitoring (ROM)-onderzoek
A. SCHUERWEGEN1, T. DILLIËN1,2, K. DE BRUYN3, K. GOETHALS1,2
1

Universitair Forensisch Centrum, 2Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute, UAntwerp, 3 CGG
Kempen

ACHTERGROND
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.
DOEL Komen tot een ROM-systeem dat bruikbaar is in een forensisch psychiatrische
behandelpraktijk.
METHODE
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.
RESULTATEN 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; 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.
CONCLUSIE
Een aantal veranderingen werden doorgevoerd in de vooropgestelde ROMmethodologie. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze aanpassingen de bruikbaarheid en relevantie
van ROM ten goede komen.
TOEKOMST
Na uitvoerige revisie van het huidige ROM-systeem en de zoektocht naar geschikte
instrumenten voor het meten van behandelevolutie bij forensisch ambulant cliënteel met een
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seksuele stoornis, zal in 2017 worden geopteerd voor een vereenvoudigde en minder tijdsintensieve
ROM-methodologie voor de patiënten.

3. Extern Doctoraatsonderzoek Thomas Marquant
Prof. dr. Kris Goethals, directeur van het UFC, begeleidt samen met Prof. dr. Bernard Sabbe een extern
doctoraatsonderzoek van dr. Thomas Marquant, werkzaam in het UPC Sint-Kamillus te Bierbeek.
Onderzoek naar effectiviteit van Forensisch assertive community treatment voor geïnterneerden
en naar factoren gerelateerd aan effectiviteit op forensische en niet-forensische uitkomstmaten
Dr. T. Marquant1,2; M. Van Nuffel1; 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

INLEIDING
Assertive community treatment (ACT) is intussen een standaard begeleidingsvorm
geworden voor niet-forensische begeleiding in de maatschappij. Basis elementen zijn zorg aan huis,
24-uurs bereikbaarheid, kleinere case-loads, sterk betrokken psychiaters, geintegreerde opvolging en
behandeling wat middelengebruik betreft naast psychosociale begeleiding. Vooralsnog heeft het
toepassen van deze zorgvorm, zonder aanpassingen, op forensische populaties helaas geen
vergelijkbare, positieve, effecten opgeleverd wat forensische uitkomstmaten betreft, zoals arrestaties
of wederopsluitingen (Bond, 2001; Beach, 2013). Belgische initiatieven naar Forensisch ACT (ForACT)
ontbreken, net als recidive onderzoek voor clienten in maatschappij-georiënteerde zorg. Bovendien is
het zorglandschap voor geïnterneerden in vrijheid zeer divers. Internationale literatuur is
daarentegen hoopgevend met goede resultaten op arrestaties en wederopsluitingen (Cusack, 2010).
Maar de gegevens zijn erg beperkt en de bestaande literatuur is ook weinig éénvormig naar
studiedesign, modelgetrouwheid, inclusiecriteria, duur van de studie en vertoont een gebrek aan
gecontroleerde studies. Bovendien is er een gebrek aan onderzoek naar factoren die bijdragen tot de
effectiviteit van ForACT.
METHODE
Een gecontroleerde cohort studie werd opgezet rond een nieuw ForACT team in de
regio Leuven met opstart op 01 april 2012. De studieduur bedraagt 5 jaar, met metingen op 12, 33 en
60 maanden. Het team scoorde bij opstart 3,4 op de Dartmouth Assertive Community Treatment
Scale (DACTS; Teague, 1998), een modelgetrouwheidsschaal voor ACT, en bij een herscoring na 1 jaar
werd 4,0 gescoord. De basis elementen uit de inleiding zitten daarbij binnen het aanbod van het team.
Geïnterneerden kunnen geïncludeerd vanuit forensische klinieken, gevangenissen, maatschappelijke
zorgvormen of justitiehuizen.
Als controle groep worden gegevens over geïnterneerden in
maatschappij-georiënteerde zorgvormen verzameld . De gegevens worden prospectief verzameld.
Een multidisciplinair assessment met gebruik van risico-taxatie wordt gehanteerd alvorens inclusie.
Forensische uitkomstmaten zijn recidive, wederopsluitingen en detentiedagen. Niet-forensische
uitkomstmaten zijn hospitalisaties, hospitalisatiedagen en community tenure. Community tenure is
het reële aantal dagen in vrijheid doorgebracht gedeeld door het potentiele aantal dagen. In een
tweede tijd zal gekeken welke factoren daarbij van invloed op deze uitkomstmaten zijn. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen klinische, demografische en modelgetrouwheidsfactoren. Factoren met
groot belang zullen dan voorwerp uitmaken van verder onderzoek.
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DOELSTELLINGEN
Via voorliggend onderzoek wordt gepoogd inzicht te krijgen in de effectiviteit
van forensische adaptaties van Assertive Community Treatment alsook in de factoren daarbij van
invloed op de effectiviteit.
RESULTATEN Resultaten zullen prospectief verzameld worden met metingen op 12, 33 en 60
maanden. Conclusies zullen volgen op de verzamelde resultaten.
FONDSEN
Voorliggend onderzoek wordt financieel ondersteund door het Fonds Broeders van
Liefde en met toestemming van de FOD Justitie.
Contact: thomas.marquant@fracarita.org
Referenties
Andrews, D., & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct. New providence , LexisNexis.
Beach, C., ,Dykema, L.R., Appelbaum, P.S.,Deng, L., Leckman-Westin, E.,Manuel, J.I., McReynolds, L.,
Finnerty, M.T. (2013). Forensic and nonforensic clients in assertive community treatment: a
longitudinal study. Psychiatric Services, 64(5), 437-44.
Bond, G., Drake, R.E., & Meuser, K.T. (2001). Assertive community treatment for people with severe
mental illness: critical ingredients and impact on consumers. Disease Management and Health
Outcomes, 9, 141-159.
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 Mental Health Journal, 46(4), 356-363.
Teague, G., Bond, G., & Drake, R. (1998). Program fidelity in assertive community treatment:
Development and use of a measure. American Journal of Orthopsychiatry, 68, 216–232.
Ward, T., & Maruna, S. (2007). Rehabilitation: key ideas in criminology series. London, Routledge.
Williams, C., Firn M., Wharne, S., & MacPherson, R. (2010). Assertive outreach in mental Healthcare:
current perspectives. Chichester, Wiley-Blackwell.
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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
AS
Alana Schuerwegen
AN
Annelies Nuyts
MDB Minne De Boeck
SC
Stijn Cleymans
TP
Thomas Pattyn
LK
Lieke Kluiver
AG
Annette Groenendijk KM
Kaat Malfroy
JW
Julie Wijnen
Tabel 4: Bijgewoonde vormingsmomenten

Datum

Onderwerp

UFC deelnemers

14 januari

Risicotaxatie van geweld bij vrouwen – Training in het gebruik van de FAM –
Vivienne Vogel (Thomas More Antwerpen)
Schematherapie bij daders. Postgraduaat forensische psychodiagnostiek en
counseling - Wouter Stassen (Thomas More Antwerpen)
CAPRI Research Club – Memory characteristics in borderline personality
disorder – Kris Van Den Broeck
Zorg aan geïnterneerden (OPZ Geel)

AS

14 januari
19 januari
29 januari
16 februari
19 februari

TD, AN
TD
AS, AN

CAPRI Research Club – Interpersonal violence against children in sport: AS, AN, MDB
Prevalence, Victim and Perpetrator Characteristics – Tine Vertommen
Dag van het Slachtoffer
MDB
Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van
mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden.
(De Centrale, Gent)
CAPRI
Research
Club
–
Subtypes
binnen
de
Borderline
Persoonlijkheidsstoornis – Ellen Sleuwaegen
At The Crossroads – Training in het gebruik van de Static/Stable/Acute:
Statische en dynamische risicotaxatie voor volwassen zedendelinquenten
(preconference workshop)
At The Crossroads – Workshop: Treating Sexual Offenders (preconference
workshop)
At The Crossroads – Future directions in sex offender treatment

AN, MDB, AS, TD,
WH

21-22 maart

Introduction to Internet Questionnaires with Qualtrix (Statua, Universiteit
Antwerpen)

TD

25 maart

Zorg aan geïnterneerden (OPZ Geel)

AS

23 februari

15 maart
15-16 maart

16 maart
17-18 maart

AG
AS, AN, WH

MDB, TD
Allen

12, 19 en 26 Academic English Refresher Courses: Academic Vocabulary (Linguapolis, TD
Universiteit Antwerpen)
april
19 april

CAPRI Research Club – Relationeel functioneren bij adolescenten met AS, AN, TD, MDB,
disruptieve gedragsstoornis – Tine Van Damme
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JW, AG
PsycEvents: Slachtoffers van seksueel geweld (Thomas More Antwerpen)

10 mei

AS

Mini-symposium - Risicomanagement – Schakelteam (PC Sint Amedeus AS
Mortsel)
13, 20 en 27 mei Academic English Refresher Courses: Coherence in speaking. Classroom and TD
Presentation Phrases and Techniques (Linguapolis, Universiteit Antwerpen)
Mini-symposium - Risicomanagement – Schakelteam (PZ Asster, Sint-Truiden) AS
19 mei
12 mei

20 mei

Zorg aan geïnterneerden (OPZ Geel)

AS

24 mei

Belgian Association of Psychological Sciences conference - BAPS conference
(Thomas More Antwerpen)

TD

1 juni

Colloquium Zorg en Internering (FOD Volksgezondheid)

AS

2 juni

7-9 juni

Avondlezing UFC: Geheugenvertekeningen bij slachtoffers en getuigen van Allen
seksueel misbruik – Miet Vanderhallen en Marco Jelicic
Academic English Refresher Courses: Coherence in speaking. Classroom and TD
Presentation Phrases and Techniques (Linguapolis, Universiteit Antwerpen)
Multiple linear regression and ANOVA (Statua, Universiteit Antwerpen)
TD

16 juni

Studiedag Best of ATSA (Utrecht)

20-21 juni

Categorical data analysis using logistic regression (Statua, Universiteit TD
Antwerpen)
CAPRI Research Club – Impact of childhood trauma – Laura Cassiers
AS, AG, MDB

3 juni

21 juni
31 aug –
september

2 Het Good Lives Model in de praktijk (UGent)

MDB

AN, WH

7-10 september

IATSO: Conference of the International Association for the Treatment of
Sexual Offenders (Kopenhagen)

TD, KG

13 september

Postgraduaat: Effect van inflammatoire en psychosociale stress op stemming
en cognitie

TP

16 september

Forensische psychiatrie in. Vlaanderen: medium security (Thomas More MDB, TP
Antwerpen)

20 september

GGZ congres: Paniekstoornis

TP

5 oktober

Conferentie 5 mei 2014: Wet betreffende de Internering (FOD Justitie)

AS, MDB, AN

6 oktober

Workshop: Assessment & Treatment of adult firesetters – Theresa Gannon AS
(Thomas More Antwerpen)
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6 oktober

BCNBP: cursus psychofarmacologie

11 oktober

Intervisie Autisme Spectrumstoornis en seksueel grensoverschrijdend gedrag AS, AN, WH,
– Jeroen Dewinter, UFC
MDB, LK, KM, TP

11 oktober

Onderons: Psychotherapie postgraduaat opleidingen

18 oktober

Postgraduaat: Defining subtypes of major depressive disorders based on TP
biological, cognitive, motor and clinical (endo)phenotyping

8 november

Studiedag Internering – Risk Assessment Team

Allen

15 november

Postgraduaat: Netwerktafels: een protocol voor samenwerking en
Cliëntparticipatie
BCNBP: cursus psychofarmacologie

TP

22 november

Matinée d’étude: Prise en charge des delinquants sexuel diagnostiques
psychotiques ou deficient mentaux – CAB

MDB

22 november

Werkcollege: lichamelijke aspecten bij antidepressiva

TP

24 november

Intervisie gedragstherapie (Pittem)

WH

25 november

Zorg aan geïnterneerden (OPZ Geel)

AS

2 december

Middag van het recht: 'Tussen oordelen en veroordelen: groeipaden voor MDB
een betere aanpak van seksueel geweld' – DG Wetgeving, Fundamentele
rechten en vrijheden van de FOD Justitie
Studiedag VVGT: Reinforcing our relations.
AN

17 november

2 december

TP

TP

TP

6 december

Postgraduaat Psychiatrie: Cognitive Behaviorial Therapy for Insomnia: Slaap TD, AN, TP, LK,
en behandeling van slaapstoornissen – Jana Maes
KM

8 december

Studiedag Partnergeweld: een complex verhaal (Thomas More Antwerpen)

AS

8 december

BCNBP: cursus psychofarmacologie

TP

9 december
12 december

Wetenschappelijk Congres Seksuele Gezondheid – Sensoa
Parlement)
Symposium Internet Sex Offenders – UFC

13 december

Workshop Treatment of Internet Sex Offenders – UFC

Allen

13 december

Werkcollege DSM V

TP

13 december

Onderons: Psychogenocide

TP

15 december

Studiedag Internering – Risk Assessment Team

AS, KG

(Vlaams MDB
Allen
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15 december

Congres: Autism

TP

20 december

Postgraduaat: Inflammation and cognition in bipolar disorder

TP

17 januari

Postgraduaat: Ontregeling van het immuunsysteem in schizofrenie: een
stand van zaken

TP

26 januari

Manama: ziekenhuismanagement

TP

2.3.6. Therapieopleidingen

Stijn Cleymans

Permanente vorming Gedragstherapie, UGent

Januari 2016 – februari 2016

Annelies Nuyts

Postgraduaat Gedragstherapie, KU Leuven

Oktober 2016 – december 2016
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2.4. GEORGANISEERDE OPLEIDINGSMOMENTEN
Hierna volgt een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in 2016 zelf organiseerde.

2.4.1. At the crossroads: future directions in sex offender treatment

Op 15, 16, 17 en 18 maart 2016 organiseerde het UFC in samenwerking met de Thomas More
Hogeschool en NL-ATSA een internationaal congres over diagnostiek en behandeling van seksuele
delinquenten. Dit internationaal congres werd een uniek evenement met 14 internationale sprekers
en twee preconference workshops voor praktijkwerkers. Het congres ging door in de Thomas More
Hogeschool te Antwerpen. U kan in bijlage de uitnodiging van het congres terugvinden.
Congresverslag 'At The Crossroads: Future Directions in Sex Offender Treatment'
Als het gaat om seksueel delinquenten en behandeling hieromtrent , is er heel wat onderzoek
gebeurd. We weten al heel wat, maar tegelijkertijd ook nog veel te weinig. Het doel van dit congres
was om reeds aanwezig onderzoek in de verf te zetten, maar ook om suggesties te doen voor relevant
en noodzakelijk vervolgonderzoek.
Pre-conference workshops - 15 & 16/03/’16
Het eigenlijke congres werd voorafgegaan aan twee dagen die gevuld waren met twee verschillende
en interessante pre-conference workshops. Wineke Smid (Forensic Care Specialists Utrecht, NL-ATSA)
en Eelco van Doorn (Van der Hoeven Kliniek) verzorgden een training van enkele actuele
instrumenten, namelijk ACUTE, STATIC en STABLE. Een interessante combinatie op basis waarvan het
recidiverisico van volwassen seksueel delinquenten kan worden ingeschat. Zowel statische als
dynamische risicofactoren worden hierbij in rekening gebracht.
De tweede pre-conference workshop focuste op de behandeling van zedendelinquenten. William
Marshall (Queens University Kingston, Rockwood Psychological Services) en Liam Marshall (Rockwood
Psychological Services, Waypoint Centre for Mental Health Care) brachten onder andere het Good
Lives Model als ook het Risk Needs Responsivity model naar voren als goede insteek voor behandeling
van deze doelgroep.
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Congresdag 1 - 17/03/’16
Na een officiële opening van het congres gaven een aantal internationale sprekers van topniveau
invulling aan deze eerste congresdag.
Luk Gijs (KU Leuven) beet de spits af met een uiteenzetting van de belangrijkste definities voor
zedendelinquenten die gehanteerd worden in recente literatuur. Ook de implicaties voor
diagnostische en therapeutische interventies werden toegelicht.
Anthony Beech (University of Birmingham) verlegde de focus naar het neurobiologische perspectief op
seksueel delinquenten. Breinafwijkingen die kunnen leiden tot risicofactoren voor seksueel afwijkend
gedrag was een heet hangijzer in deze discussie. Tot slot besprak hij een aantal minder voor de hand
liggende behandelmethoden, zoals Mindfullness en Animal Assisted Therapy.
Tijdens de lunchpauze konden geïnteresseerden zich verdiepen in de wereld van het onderzoek door
de wetenschappelijke posters te bekijken die uithingen. Een greep uit het diverse aanbod: een poster
die de neuropsychologische kenmerken van beloning bij seksueel delinquenten in beeld bracht, een
poster die ging over een onderzoek dat vijandigheid naar vrouwen door daders onderzocht en een
andere poster die focuste op de attitudes over partners van seksueel delinquenten. Dit uiteenlopend
arsenaal van onderzoeken inzake seksueel delinquenten toonde nog maar eens aan hoe divers en
actueel dit thema vandaag is.
In de namiddag bracht Rainer Banse (University of Giessen) een overzicht van indirecte methoden
voor het meten van seksuele voorkeur. Onderliggende psychologische mechanismen,
psychometrische eigenschappen en tal van misconcepties omtrent deze methoden vormden
onderwerp van deze presentatie. Maaike Helmus (Global Institute of Forensic Research) volgde hierop
met enkele nieuwe inzichten omtrent risicotaxatie. De verschillende soorten risicofactoren (statische,
dynamische en beschermende) werden besproken met oog voor nieuwe ontwikkelingen, die
aantonen dat al deze risicofactoren hetzelfde onderliggende construct meten. De eerste congresdag
werd afgesloten door Wineke Smid, die de nood en mogelijkheid tot het connecteren van dynamische
risicofactoren, causale theorie en behandelinterventies belichtte.
Niet enkel bleek deze eerste congresdag boeiend, de sprekers waren ook inspirerend omdat vele
aanwezigen dagelijks werken met zedendelinquenten. Ook onderzoekers en beleidsmedewerkers in
het landschap konden ongetwijfeld nieuwe inzichten verwerven door de nieuwe wendingen in
wetenschappelijk onderzoek die door de sprekers werden aangehaald. Om deze nieuwe ideeën met
elkaar te delen was er een afsluitende receptie.
Congresdag 2 - 18/03/’16
Op dag twee waren er in de voormiddag tal van interessante workshops gepland. De
deelnemers werden verdeeld over vijf uiteenlopende en boeiende workshops die ook minder
besproken thema’s, zoals bijvoorbeeld vrouwelijke seksueel delinquenten, niet uit de weg gingen.
Een eerste workshop ging over ‘Child Pornography Offenders’, waarbij Kelly Babchishin (University of
Ottowa) oog had voor karakteristieken van deze specifieke daders en daarnaast ook de risicotaxatie
hieromtrent aan bod liet komen. In een tweede workshop legde Kevin Creeden (Director of
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Assessment and Research at the Whitney Academy) de focus op ‘developmental treatment’ bij
minderjarige zedendelinquenten. Wat vooral is bijgebleven uit deze workshop is dat de focus van
behandeling bij deze minderjarigen op de ‘foundation skills’ zou moeten liggen, zodat de jongeren
opnieuw op een positief ontwikkelingstraject terecht komen en zo het risico op problematisch gedrag
daalt.
Theresa Gannon (University of Kent, Kent Forensic Psychiatry Services) had in een derde workshop
oog voor onderzoek naar vrouwelijke zedendelinquenten, waarbij onder andere de aandacht werd
gevestigd op verschillen in behandelnoden tussen mannelijke en vrouwelijke zedendelinquenten. De
voorlaatste workshop werd verzorgd door Liam E. Marshall, deze ging over daders met een mentale
beperking. De kenmerken en behandelmogelijkheden van deze specifieke doelgroep en vormden
onderwerp van discussie. Tenslotte lijstte Mark Olver (University of Saskatchewan) de risicofactoren
voor seksueel geweld op. Ook factoren die voor verandering kunnen zorgen bij zedendelinquenten,
zoals ouder worden, behandeling en leefomgeving werden besproken.
Na een boeiende voormiddag en een lekkere lunch, ging de namiddag opnieuw door in de grote aula
waar enkele getalenteerde sprekers ons alweer te woord stonden. Emily Rothman stelde ons een
multi-level preventieprogramma voor, waarbij niet enkel wordt stilgestaan bij de interactie tussen
pleger en slachtoffer maar ook bij andere lagen van de samenleving (peers, familie, gemeenschap,
organisatie). De verschillende soorten multi-level programma’s en de wetenschappelijke evidentie
hiervan bleven ook niet onbesproken. Conor Duggan (University of Nottingham) gooide het over een
andere boeg: hij besprak de controversen rond medicatie als onderdeel van de behandeling voor
seksueel delinquenten. Hieruit bleek dat er dringend nood is aan meer effectiviteitsonderzoek
omtrent medicatie. Tot slot gaf William Marshall (Queen’s University Kingston) ons een overzicht van
onderzoek naar de effectiviteit van therapeutische behandelingen. Focus op criminogene
risicofactoren, een goede vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut en het gebruik van
wetenschappelijk onderbouwde procedures werden onder andere aangehaald als voorspellers voor
een effectieve behandeling.
Anthony Beech sloot deze twee enorm leerrijke en diverse congresdagen af met enkele
concluderende resultaten en met de woorden “please invite us for another congres like this”. Dit zegt
genoeg: het was boeiend, leerrijk en voor herhaling vatbaar.
Meer info kan worden teruggevonden op de website: http://kasiauzieblo.wix.com/atthecrossroads

2.4.2. Avondlezing ‘Geheugenvertekeningen bij slachtoffers van seksueel misbruik’
Op 2 juni organiseerde het UFC een avondlezing over 'geheugenvertekeningen bij slachtoffers en
getuigen van seksueel misbruik'. Het was een interessante avond met presentaties van Prof. dr. Miet
Vanderhallen en Prof. dr. Marko Jelicic. U kan in bijlage de uitnodiging van de avondlezing
terugvinden.
Prof. dr. Marko Jelicic is forensisch psycholoog, onderzoeker en hoogleraar Neuropsychologie en
Recht aan de Vakgroepen Klinische Psychologie en Strafrecht & Criminologie van de Universiteit
Maastricht (Nederland). Hij is voornamelijk gespecialiseerd in geheugenstoornissen en forensische
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neuropsychologie. Hij was van 2007 -2014 lid van de Nederlandse Landelijke Expertgroep Bijzondere
Zedenzaken.
Prof. dr. Miet Vanderhallen is als hoofddocent rechtspsychologie verbonden aan de Faculteit Rechten
van de Universiteit Antwerpen en als docent Criminologie aan de Universiteit Maastricht. Haar
onderzoek concentreert zich voornamelijk op het rechercheproces en het politieverhoor.
Introductie door Prof. dr. Kris Goethals, directeur UFC
In deze lezing werd gefocust op geheugenvertekeningen bij slachtoffers en getuigen van seksueel
misbruik. Op het eerste zicht lijkt dit voor het UFC misschien een ver-van-ons-bed-show, vermits de
focus hier vooral op daders ligt. Toch is het belang van dit thema niet te onderschatten. Naast politie
en onderzoeksrechters, die onderzoek voeren naar seksueel misbruik, hebben ook hulpverleners die
zich richten op slachtoffers én daders baat bij dit thema. Werken met daders betekent soms ook
werken met mensen die vroeger zelf slachtoffer waren van seksueel misbruik. Ook de discrepantie in
het verhaal tussen slachtoffer en dader is een aspect dat beter begrepen kan worden in het licht van
deze geheugenvertekeningen.

De lezing
Deel 1: geheugenvervorming bij slachtoffers van seksueel misbruik
Marko Jelicic beet de spits af met een interessante uiteenzetting over wat geheugenvertekeningen nu
net zijn, wanneer ze voorkomen en welk effect ze kunnen hebben op de verklaringen van slachtoffers
van seksueel misbruik. Al snel bleek dat het geheugen complex is, geen video- recorder die
herinneringen opnieuw afspeelt maar een fragmentarische weergave van losse ‘brokstukken’ die door
de hippocampus weer aan elkaar gelijmd moeten worden. Bij het ophalen van herinneringen treden
vaak ‘weeffouten’ op, waardoor vertekeningen ontstaan. Het geheugenspoor wordt dan vermengd
met fantasie, angst of stereotype denkbeelden. Uit onderzoek naar deze vervormingen blijkt dat
enkele karakteristieke fouten frequent optreden, namelijk het weglaten van onderdelen die niet
werden begrepen, het toevoegen van informatie om de coherentie van het verhaal te verhogen en het
vervangen van ongebruikelijke woorden door meer gebruikelijke.
Uit onderzoek van o.a. Crombag, Wagenaar & Van Koppen (1992) blijkt dat deze vertekeningen zo ver
gaan dat meer dan de helft van de onderzochte populatie uit hun onderzoek beweerden dat ze zich
amateurbeelden van een vliegtuigramp konden herinneren, terwijl deze beelden niet bestonden.
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Hierbij werd door de proefpersonen zelfs tot in detail uitgelegd wat er te zien zou zijn op deze
(onbestaande) beelden. De verklaring hiervoor is mogelijk te zoeken in het feit dat door suggestieve
vragen fictieve herinneringen eenvoudig kunnen worden opgewekt. Jelicic haalt hierbij ook de term
source monitoring error’ aan, wat wil zeggen dat deze personen zelfgecreëerde beelden in hun hoofd
aanzien als amateurbeelden op tv.
Ook onderzoek naar geheugenvertekeningen bij mensen met een posttraumatische stressstoornis
(PTSS) kwam aan bod. Hieruit bleek dat deze personen vaak proberen een oorzaak voor hun klachten
te vinden en hierdoor hun ervaringen ernstiger gaan maken. Ook wordt het geheugenspoor vermengd
met berichten uit de media, zo is er opnieuw sprake van source monitoring errors. Bij het herbeleven
van traumatische gebeurtenissen kan informatie afkomstig van externe bronnen namelijk gemakkelijk
in het geheugen worden geïncorporeerd.
Verder werd stilgestaan bij de controversen over de zogenaamde ‘hervonden herinneringen’. Dit zijn
herinneringen die vaak gedurende therapie stelselmatig naar boven komen bij cliënten die beweren
dat ze zich na jaren herinneren dat ze misbruikt zijn geweest in hun kindertijd. Dit zou dan een gevolg
zijn van langdurige onderdrukking van deze herinneringen. Uit onderzoek blijkt echter dat
onderdrukking het geheugen ondermijnt, maar niet lijdt tot totaal geheugenverlies. Deze hervonden
herinneringen komen vaak tot stand doordat therapeuten de cliënt aanmoedigen om te imagineren
over het misbruik, waardoor ze na een tijdje aangeven zich effectief zaken omtrent het misbruik te
kunnen herinneren. Deze ‘hervonden’ herinneringen zijn echter bijna zo goed als altijd gebaseerd op
fictieve herinneringen. Zoals eerder aangehaald kan opnieuw bevestigd worden dat
suggestiviteit geheugenvertekeningen eenvoudig kan opwekken. Belangrijk om weten is dat er wel
een kleine groep personen zijn die spontane ‘hervonden’ herinneringen hebben aan misbruik uit de
kindertijd: zij hebben zich deze ervaringen echter altijd al kunnen herinneren, maar zijn deze ze nu
opnieuw gaan herevalueren. Zo kan het zijn dat een kind op het moment van het misbruik niet beseft
dat deze feiten onaanvaardbaar zijn, maar later bij het terugzien van de dader opeens doordringt dat
hij/zij effectief misbruikt werd door deze persoon.

Deel 2: Consequenties voor het verhoor van slachtoffers van seksuele delicten
In deel twee van deze lezing was Miet Vanderhallen aan het woord. Zij legde de focus op het verhoor
van slachtoffer van seksueel misbruik en stond hierbij onder andere stil bij het verhoormodel en
aandachtspunten bij het ondervragen van slachtoffers van seksuele delicten. De kwaliteit van de
verklaring van een slachtoffer is afhankelijk van twee aspecten: volledigheid en accuraatheid.
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De volledigheid van het verhaal wordt ondermijnd doordat veel informatie onmiddellijk na de feiten al
vergeten wordt. De accuraatheid van de informatie die het slachtoffer geeft, wordt vaak getoetst aan
de hand van de consistentie van het verhaal dat ze vertellen. Er is echter aangetoond dat nieuwe
elementen die later in het verhaal worden toegevoegd even accuraat kunnen zijn dan eerder
verkregen info. Ook het al dan niet tonen van emoties op momenten dat dit intuïtief verwacht wordt
(bijvoorbeeld bij het vertellen over emotionele zaken) dient vaak als maatstaf voor het inschatten van
de accuraatheid. Deze twee aspecten (volledigheid en accuraatheid) zijn mede afhankelijk van twee
types van variabelen. Eerst en vooral de schattingsvariabelen: hier kunnen we geen controle op
uitoefenen vermits dit zaken zijn zoals de situatie van de feiten of de leeftijd van het slachtoffer. We
kunnen wel inzetten op de systeemvariabelen vermits we hier wel controle over hebben, een
voorbeeld is de manier waarop vragen worden gesteld.
Het verhoormodel legt de focus vooral op het voorkomen van secundaire victimisatie. Dit wil zeggen
dat voorkomen moet worden dat slachtoffers zich bovenop hun slachtofferschap opnieuw benadeeld
voelen door de manier waarop de verhoorders hen benaderen. Dit kan namelijk een negatieve invloed
hebben op de kwaliteit van de verklaring. Vaak wordt de vraag gesteld of een man dan wel een vrouw
beter geplaatst is om het verhoor uit te voeren. Onderzoek suggereert dat vrouwen hiervoor beter
geschikt zouden zijn. Dit niet vanwege hun geslacht, maar vanwege hun lagere rape mythe
acceptance. Deze rape mythes zijn stereotype ideeën over verkrachting, bijvoorbeeld ‘’een vrouw in
een minirok lokt het zelf uit.” Omdat vrouwen minder vasthouden aan deze mythes, zouden ze dus
beter geschikt zijn om slachtoffers van seksueel misbruik te verhoren.
In het verhoormodel voor slachtoffers van seksuele delicten zijn er drie cruciale fasen: de inleiding, de
vrije reproductie en de bevraging. In de inleiding is het belangrijk om een werkrelatie op te bouwen
met het slachtoffer zodat hij/zij zich veilig voelt en emoties bespreekbaar worden. In de fase van de
vrije reproductie wordt het slachtoffer gevraagd om spontaan zijn/haar reproductie van de feiten
uitvoerig te vertellen, hierbij wordt het slachtoffer zo weinig mogelijk onderbroken en wordt genoeg
tijd gegeven. Er is aangetoond dat 90-95% van de info uit deze vrije reproductie accuraat is, maar dat
er in deze fase helaas ingeboet wordt op de volledigheid die slechts 20% bedraagt. De derde fase, de
fase van de bevraging, is bedoeld om deze gebrekkige volledigheid aan te spijzen door directieve en
open vragen te stellen. Een valkuil hierbij is dat de accuraatheid daalt door het stellen van suggestieve
vragen en het leggen van druk op het slachtoffer. Tot slot stelt Vanderhallen dat kennis en inzicht met
betrekking tot de werking van het geheugen bepaalde vertekeningen kunnen doen afnemen (bv.
geloofwaardigheid van getuigen en verklaring) waardoor verhoormethoden beter ingezet kunnen
worden en aangiftes de noodzakelijke aandacht krijgen.
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Evaluatie
De avondlezing werd digitaal geëvalueerd. De evaluaties gaven aan dat de aanwezigen enthousiast
waren over de ontvangst en tevreden over de inhoud van de lezing. Het was echter veel informatie op
korte tijd, waardoor iets te weinig inhoudelijk kon worden uitgediept. Daarnaast had het publiek graag
meer tijd gehad om vragen te stellen. De tijd die hiervoor voorzien was tijdens de avondlezing was
hiervoor jammer genoeg te kort. Gelukkig kon er nog worden nagepraat met een drankje en konden
er, ook informeel, vragen worden gesteld aan de twee sprekers.
Het UFC dankt de sprekers voor hun uiteenzetting en is blij met de grote opkomst. Er waren 113
personen ingeschreven voor de avondlezing en het was een verrijkende bijeenkomst met het ruime
netwerk.

2.4.3

Congres Internet Sex Offenders

Op 11 en 12 december organiseerde het UFC een studiedag omtrent Internet Sex Offenders. Op deze
manier trachtte het UFC tegemoet te komen aan de vele vragen uit het netwerk met betrekking tot
deze doelgroep. Daarnaast bood het UFC de dag nadien een praktische workshop aan voor
praktijkwerkers. U kan in bijlage de uitnodiging van de studiedag en de workshop terugvinden.
De talrijke gasten werden ontvangen aan het Auditorium Kinsbergen in het UZA waar de studiedag van
start kon gaan met een korte introductie van Professor dr. Kris Goethals (directeur UFC). Tijdens het
symposium kwamen vijf boeiende sprekers aan bod, waarbij na elke uiteenzetting de mogelijkheid was
voor discussie en vragen.
De eerste spreker die aan bod kwam was Yves Goethals van de Federale Politie. Hij is er sectiechef
kinderpornografie bij de DJSOC (Gerechtelijke directie Serious and Organised Crime) en kwam de
politionele aanpak van de DJSOC Child Abuse enthousiast voorstellen. De DJSOC Child Abuse is een
expertisecentrum die werkt rond kinderpornografie, kindersekstoerisme en seksueel misbruik van
kinderen. Eerst en vooral werd het fenomeen kinderpornografie grondig toegelicht, wat zeker niet kon
ontbreken aan het begin van dit symposium. Daarnaast kregen we inzicht in de internationale
samenwerking van de DJSOC met ICSE (International Child Sexual Exploitation database), Europol
Expert groep, EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Crime Threats) en Interpol Expert
groep. Verder werden de analyses van de onlinebeelden van kindermisbruik grondig toegelicht aan de
hand van enkele voorbeelden. De DJSOC Child Abuse erkent daarbij enkele werkpunten voor de
toekomst zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de gezichtsherkenning en directe communicatie met
de database in andere landen om zo hun aanpak rond het opsporen van kinderpornoplegers te
verbeteren. Als laatste lichtte de spreker enkele praktijkvoorbeelden toe rond onder andere “live
streaming” en “het darknet”.
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Professor Liesbet Stevens, docent van het vak ‘Seksueel strafrecht’ aan de KU Leuven en tevens
adjunct-directeur van het ‘Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen’, legde met enkele
kritische bedenkingen het seksueel strafrecht 2.0 uit. Nieuw in het seksueel strafrecht zijn grooming,
cyberlokking, seksisme, voyeurisme en wraakporno. Daarnaast zijn de aanranding van de eerbaarheid,
verkrachting en stalking samen met hun aanpassingen grondig toegelicht. Als afsluiter van haar
presentatie gaf de spreker enkele bedenkingen en werkpunten mee voor de toekomst, het seksueel
strafrecht 3.0. Hierbij stelde Prof. Stevens zich vragen naar de strafwaardigheid, de strafmaat, het
strafprocesrechtelijk aspect en de coherentie tussen de verschillende bepalingen.
Het symposium zette zich verder met de presentatie van Yasmin Van Damme, beleidsmedewerker bij
Child Focus. Zij ging dieper in op de rol van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) bij de strijd
tegen onlinebeelden van seksueel kindermisbruik. Momenteel kan Child Focus de meldingen die
binnenkomen over deze beelden enkel ongeopend doorsturen naar de federale politie, waardoor er
een grote werkdruk bij de federale politie aanwezig is en er een achterstand ontstaat. Child Focus wil
hier verandering in brengen en pleit voor een tripartite samenwerking tussen Child Focus, politie en
Internet Service Providers. Hierbij wil Child Focus de beelden van de meldingen screenen met het oog
op assessment, enkel relevante meldingen naar de politiediensten doorsturen, een rol spelen in
actieve ‘Notice and Takedown’ en een samenwerking met INHOPE bekomen. INHOPE is een actief en
collaboratief netwerk van 51 hotlines in 45 landen die strijden tegen kindermisbruik via het internet.
Sinds april 2016 heeft Child Focus een wetswijziging bekomen waarbij ze erkent worden in hun actieve
rol bij dit proces. Tegenwoordig is het enkel nog wachten op een ondertekening van de Memorandum
of Understanding (MoU) om hun strijd tegen kindermisbruik via het internet te verbeteren.

De voormiddag werd afgesloten met een uiteenzetting van Peter Dupont, onderzoeksjournalist bij tal
van Vlaamse kranten en tijdschriften. Hij legde de focus op webcam kindersekstoerisme in de
Filipijnen. Tijdens zijn uiteenzetting werd een fragment uit zijn documentaire afgespeeld waarin werd
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getoond hoe hij undercover te werk ging om dit grenzeloos misbruik tegen te gaan. Peter Dupont
geeft aan dat het kindermisbruik via het internet steeds jongere kinderen treft, steeds gewelddadiger
wordt en er steeds meer vraag naar is. Een belangrijke bedenking die hij hierbij maakt is dat het
kindermisbruik via het internet pas zal dalen wanneer er minder vraag naar is vanuit het Westen.Na de
lunchpauze kon het symposium terug van start gaan met Dr. Hannah Merdian, Senior Lecturer bij de
University of Lincoln en co-Director van OnlinePROTECT. Dr. Merdian gaf een toelichting over de
typologie, diagnostiek en assessment van kinderpornoplegers. Hierbij wijst ze de aanwezigen op het
groot aantal personen die naar beelden van kindermisbruik kijkt en de nood om deze doelgroep beter
te begrijpen. In haar uiteenzetting bespreekt ze de twee grote subgroepen van kinderpornoplegers –
zijnde de contact-gedreven plegers en de fantasie-gedreven plegers- en hun karakteristieken.
Daarnaast bespreekt ze de risicofactoren en risico-assessment van deze doelgroep. De rol van de
impliciete theorieën bij kinderpornoplegers en het verschil met de impliciete theorieën van de handson seksuele plegers wordt eveneens grondig toegelicht. Bij kinderpornoplegers zijn namelijk vijf
impliciete theorieën met hun onderliggende assumptie “Reinforcing Nature of the Internet”
gekend. De vijf impliciete theorieën zijn: “Unhappy World”, “Self as Uncontrollable”, “Children as Sex
Objects”, “Nature of Harm” en “Self as Collector”. Verder werd ook het “Pathways Model of CSEM
(Child Sexual Exploitation Material) Offending” toegelicht. De spreekster sloot de dag af met het
belang van preventie en hulp bij internetplegers via projecten zoals “Prevention Project Dunkenfeld”
en “Stop it Now!”.

2.4.4

Workshop Internet Sex Offenders

De workshop werd gegeven door Dr. Hannah Merdian, co-Director bij OnlinePROTECT. Tijdens deze
workshop kwamen drie belangrijke topics naar voor: de omvang van kindermisbruik op het internet,
het onderzoek naar kinderpornoplegers en casemanagement. OnlinePROTECT is een internationale
onderzoekssamenwerking die focust op kinderpornoplegers om de veiligheid van kinderen en
jongeren na te streven. Dr. Merdian startte deze workshop met de omvang en specificatie van
kinderpornoplegers, waarbij zowel de definitie van ‘sexual narratives’ als het belang van de term ‘Child
Sexual Exploitation Material’ werd uitgelegd. De term kinderpornografie belicht namelijk de ernst van
deze feiten niet, aangezien pornografie verwijst naar seksueel stimulerend en opwindend materiaal.
Na deze korte toelichting werden de belangrijkste topics van haar uiteenzetting op het symposium van
de vorige dag herhaald met enkele aanvullingen en opmerkingen. Hierin werd het ‘motivatiefacilitatie’-model, de risico-indicators voor cross-over, de karakteristieken van de gemixte plegers
(zowel online als offline feiten), de typologie en de risico assessment tools verder toegelicht. Het
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assessment instrument EISIP (Explicit & Implicit Sexual Interest Profile) dat seksuele interesses meet
werd eveneens besproken. Dit instrument meet zowel de expliciete rapportering van seksuele
interesses aan de hand van zelfrapportering en het scoren van de aantrekkelijkheid van foto’s als de
impliciete assessment zoals een impliciete associatie test en het bijhouden van de tijd tijdens het
scoren van de aantrekkelijkheid van de foto’s.
Na de koffiepauze ging de workshop van start met het grondig toelichten van het “Pathway Model of
CSEM Offending”. Elk deeltje in dit model werd grondig toegelicht en aan de hand van een casus
verduidelijkt. In dit model wordt er gekeken naar de “offence-related propensities”, “situational
factors”, “permission-giving thoughts”, “personal situation”, “protective propensities” en de “positive
and negative evaluation of consequences”. Dit model is een case formulation instrument en meet niet
het risico op recidive. De bedoeling is om aan de hand van dit model het individu meer inzicht te
geven over hun feiten, de feiten in een ontwikkelings- en situationele context te plaatsen en om
gebieden te identificeren waarmee er in behandeling gewerkt kan worden.
De ontwikkeling van de CISC (Children, Internet and Sex Cognitions scale) werd tevens grondig
toegelicht. De CISC bevat vier thema’s: “Percieved Nature of Children”, “Non-sexual engagement with
CSEM”, “Denial of harm” en “Expression of general sexual preferences”. De 108 items van de CISC
werden in een kortere en toegankelijkere versie gegoten, namelijk de INCITE (Internet Cognitions an
Implicit Theories Evaluation).
Vervolgens werd een ‘child custody evaluation’ uitgevoerd aan de hand van Finkelhor’s (1984) Preconditions of Abuse Model, waarbij het risico voor cross-over bij ouders in kaart gebracht wordt. Dit
model maakt gebruik van vier randvoorwaarden: de motivatie voor seksueel misbruik, het overwinnen
van interne inhibitie, het overwinnen van externe inhibitie en het overwinnen van de weerstand van
het slachtoffer. Deze evaluatie werd grondig besproken aan de hand van een casus.
Als laatste werden enkele behandelvoorstellen in verband met kinderpornoplegers toegelicht. Het
overkoepelende doel van de behandeling is om te werken naar een “goed leven”, de steun van
anderen en het opnemen van de verantwoordelijkheid. Zo kan er gebruik gemaakt worden van het
aanleren van emotionele communicatie, het omgaan met de seksuele drang, een gebalanceerde
levensstijl creëren enzovoort. Het is daarbij belangrijk om een evenwicht te vinden in persoonlijke en
situationele oplossingen.

51

2.4.5

Intervisie ‘Autisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag’

Het is niet altijd eenvoudig de relevantie van een autismespectrumstoornis (ASS) in het kader van
seksueel grensoverschrijdend gedrag te begrijpen. Mensen met een ASS hebben soms een foutief
begrip van de intenties van anderen en hebben moeilijkheden met het interpreteren van bepaalde
sociale signalen. Daarnaast is het voor hen moeilijk om zich te verplaatsen in anderen en zijn er vaak
repetitieve stereotype interesses, wat een risicofactor kan vormen wanneer de preoccupatie van
seksuele aard is. Indien er bij mensen met ASS sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag lijkt
het dus vaak te kaderen binnen de problematiek van de ASS.
In de behandeling van seksuele daders heeft het RNR-model van Andrews en Bonta reeds zijn
werkzaamheid bewezen. Het responsiviteitsprincipe is daarbij essentieel en geeft aan dat de
behandeling moet zijn aangepast aan de leerstijl van de patiënt. Deze responsiviteit bij mensen met
ASS is in forensische interventies niet eenvoudig in te schatten. Er is nog steeds gebrekkige kennis over
hoe met een ASS om te gaan in een forensische context. Daarnaast is er nog steeds geen grootschalig
onderzoek naar specifieke risicofactoren en is er zeer weinig literatuur over aangepaste
behandelprogramma’s.
Het UFC merkt op dat het aantal vragen over hoe om te gaan met een ASS bij daders van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, stijgt. Aangezien onze eigen ervaring en expertise met betrekking tot dit
thema beperkt is, riepen we graag de deskundige hulp in van Jeroen Dewinter, verbonden aan GGzE in
Eindhoven en Tilburg University. Jeroen studeerde in 2000 af als orthopedagoog aan de KU Leuven. In
2005 werd hij, na zijn postacademische opleiding, erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor
Gedragstherapie. Hij werkte tot 2009 als gedragstherapeut in de (forensische) kinder- en
jeugdpsychiatrie in Antwerpen (UKJA) en de bijzondere jeugdzorg. Hij volgde nadien de opleiding
Klinische Psychologie bij GGzE en Rino Zuid in Eindhoven. Na de afronding van zijn opleiding startte hij
in 2013 het huidig poliklinisch team voor jongvolwassenen. Daarnaast promoveerde hij tot doctor in
maart 2016 op het thema ‘Seksualiteit bij normaalbegaafde adolescente jongens met autisme'
(Universiteit van Tilburg). Vanuit zijn expertise vroegen we Jeroen om onder andere de link te leggen
tussen ASS en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en om stil te staan bij de uitdagingen die die
combinatie met zich meebrengt op vlak van diagnostiek en behandeling. U kan in bijlage de
uitnodiging van de intervisie terugvinden.

Aangesteld als expert ter zake, verduidelijkte Jeroen Dewinter de vooropgestelde thematiek, met
name seksualiteit en autisme. Vertrekkende vanuit de input die we mochten ontvangen van de
deelnemers (deelnemers werden op voorhand aangemoedigd om één of meerdere vragen door te
sturen) volgde een schets van de moeilijkheden en mogelijke problemen die in het werken met deze
doelgroep kunnen opduiken, alsook enkele tips & tricks om die moeilijkheden voor te blijven of zo
goed mogelijk aan te pakken. In een tweede deel van de intervisie werden nog enkele casussen
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besproken. Bij de evaluatie gaven aantal deelnemers aan dat men liever wat langer had stilgestaan bij
de casusbesprekingen dan bij het eerste deel.

39 psychologen, justitie-assistenten, artsen en andere hulpverleners namen deel aan de intervisie. 32
deelnemers bezorgden na afloop een ingevuld evaluatieformulier. Het thema spreekt erg aan, zo
oordeelde 68% van de deelnemers. 72% vond de intervisie bruikbaar voor de praktijk.
Jeroen Dewinter bezorgde ons aanvullende literatuur, boekentips en zijn presentatie. Via de
nieuwsbrief (december 2016) werd de mogelijkheid gegeven om via mail deze informatie op te
vragen.

2.4.6

Forensische intervisie voor behandelaars

In het jaar 2016 organiseerde het UFC opnieuw de forensische intervisiegroep voor behandelaars van
seksuele daders in Vlaanderen. De nadruk ligt op het bespreken van casussen uit de hulpverlening en
de bedoeling is elkaar te inspireren op therapeutisch vlak. Alle geïnteresseerde hulpverleners kunnen
aan deze forensische intervisies deelnemen. Omwille van praktische redenen ging er in 2016 maar één
forensische intervisie door (april 2016, Gent). Omdat er minder interesse was dan andere jaren plant
het UFC nog eens een oproep in de nieuwsbrief.

2.4.7

Supervisie justitieassistenten Justitiehuis Antwerpen

In 2014 startten het Justitiehuis Antwerpen en het UFC een proefproject. Om de justitieassistenten
van het Justitiehuis Antwerpen bij te staan bij moeilijke dossiers aangaande seksueel geweld, wordt
driemaandelijks een supervisiegroep georganiseerd door één van onze medewerkers. Tijdens deze
supervisie worden alle vragen en casussen geanonimiseerd en wordt onder andere uitgebreid
stilgestaan bij risicofactoren, de samenwerking tussen justitie en behandelaar, en specifieke
moeilijkheden in het dossier. De supervisiegroep werd in het verleden steeds georganiseerd op
aanvraag van het justitiehuis. In 2016 mochten we geen vraag ontvangen.

2.4.8

Vorming motivatiebevordering voor justitieassistenten

In 2014 en 2015 organiseerde het UFC opleidingscycli ‘motivatie’ voor justitieassistenten met veel en
weinig ervaring (< 5 jaar). In de opleiding werden via theorie, oefeningen, en het delen van ervaringen
uitgebreid stilgestaan bij thema’s als (omgaan met) weerstand, wat is motivatie (niet), motiverende
gespreksvoering, (omgaan met) ontkenningen en cognitieve distorties, verandertaal en
weerstandstaal, wat beïnvloedt motivatie en responsiviteit in behandeling. In het jaar 2016 kwamen er
vanuit de justitiehuizen geen vragen rond het opnieuw organiseren van deze opleiding.
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2.5 OVERLEG
2.5.1. Beleidsvergadering UFC
De jaarlijkse UFC beleidsvergadering vond plaats op woensdag 22 juni 2016. Alle toenmalige UFCleden waren die dag aanwezig. Op de beleidsvergadering werden evoluties besproken omtrent de
klinische activiteiten en de steunopdrachten van het UFC. Op basis van een evaluatie van de concrete
activiteiten van het voorbije jaar werden nieuwe doelstellingen vooropgesteld.
Op klinisch vlak werden enkele voorstellen gedaan rond registratie van aanmeldingen en de
overdracht van dossiers tussen ASO’s. Zo zou er een beter overzicht moeten komen van de
patiëntendossiers en zullen de aanmeldingen en doorverwijzingen beter kunnen worden opgevolgd.
Daarnaast werd dieper ingegaan op het voorstel tot het uitwerken van een pilootproject rond psychoeducatie. Het doel van psycho-educatie bestaat erin om de patiënt inzicht te geven in aspecten die
bijdragen tot hun geestelijke gezondheid. Dit gebeurt meestal in groepsverband. De inhoud van een
sessie kan variëren van kennisoverdracht van therapeut naar patiënt tot het aanleren van
vaardigheden. De verworven competenties en inzichten kunnen door de patiënt ook buiten de sessies
in het dagelijks leven geoefend worden. Gezien het een pilootproject betreft, werd geopteerd om te
starten met het uitwerken van een module met meer algemene thema’s, die zouden doorgaan in ± 4
sessies. De thema’s van deze sessies zullen worden bepaald aan de hand van de noden van de UFCpatiëntenpopulatie. Er wordt gekozen om het aantal deelnemers van dit pilootproject beperkt te
houden. Het aanbod van de psycho-educatie in groep loopt naast het huidige behandeltraject van de
deelnemer. Deelname aan de groep is vrijwillig, doch niet vrijblijvend. Na afronding zal deze eerste
module geëvalueerd worden met het oog op een mogelijke verderzetting van het project.
Voor wat betreft de steuntaak ‘opleiding en vorming’ werd stilgestaan bij de meerwaarde van een
jaarlijkse avondlezing en een jaarlijks symposium of masterclass in de vorm van een theoretische
uiteenzetting in combinatie met een praktische workshop. De mogelijkheden van een groter congres,
eventueel in samenwerking met partners, werden besproken alsook de manieren waarop een aantal
kleinere initiatieven die in het verleden georganiseerd werden, opnieuw tot stand zouden kunnen
komen. Wat de doelstellingen van deze pijler betreft, werden volgende punten naar voor geschoven:
jaarlijks zal er een avondlezing en een groter studiemoment met workshop worden georganiseerd, dit
gecombineerd met een kleiner – en meer vraaggestuurd – aanbod. Het UFC zal trachten te anticiperen
op de beperkte tijd en middelen van de partners uit het samenwerkingsakkoord om deel te nemen
aan grotere activiteiten. Door overleg en voorstelling gaan we na waar onze partners nood aan
hebben. We trachten een aanbod te voorzien op maat van onze partners. Daarnaast willen we de hele
regio meer trachten te bereiken, ook de voorzieningen die iets verder van ons verwijderd liggen. We
zijn immers het Vlaamse steuncentrum, die ondersteuning wensen te bieden aan de hele regio. Er
werd gewezen op het belang van een proactieve benadering van samenwerkingspartners met het oog
op ondersteuning van praktijk- en beleidsmatige vragen.
De beleidsdoelstellingen voor de steuntaak ‘onderzoek’ hebben betrekking op het
doctoraatsonderzoek van Tineke Dilliën rond beloningsgerelateerd leren bij kindmisbruikers, de
activiteiten in het kader van de Routine Outcome Monitoring, CIFAS, masterproeven van studenten,
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publicaties en bijdragen aan lezingen en andere vormingsmomenten. Naar aanleiding van de
bespreking op de beleidsvergadering werd in de loop van 2016 een werkgroep opgericht om te komen
tot enkele specifieke onderzoekslijnen. Binnen die onderzoekslijnen zullen ook de kleinere
onderzoeken van studenten kunnen passen. Op die manier wordt het wetenschappelijk onderzoek op
minder gefragmenteerde wijze georganiseerd, wat de kwaliteit van de output en de werkefficiëntie
ten goede komt.
Tot slot werden beleidsdoelstellingen geformuleerd en afspraken gemaakt inzake de zichtbaarheid van
het UFC in het forensische hulpverleningslandschap, de opvolging van patiëntenadministratie bij
personeelswissels, het optimaal gebruikmaken van de verschillende disciplines binnen het UFC, de
interne uitwisseling van recente literatuur rond behandeling van daders van seksueel
grensoverschrijdend gedrag en de uitvoering van functioneringsgesprekken.
De beleidsvergadering diende daarnaast ook als leidraad voor het project UFC 2020 waarbij stilgestaan
werd bij de persoonlijke ambities van het UFC-team op langere termijn.

2.5.2

Overleg met de steuncentra

In 2016 kwamen de drie steuncentra (CAB, UPPL en UFC) een aantal keer samen. Er werd een
gemeenschappelijk onderzoek uitgevoerd, in functie van dit onderzoek werden verschillende
vergaderingen gepland (07/06, 28/06, 18/10). Het doel van dit onderzoek is de sociodemografische,
criminologische en klinische karakteristieken van de seksuele daders met een juridische maatregel, 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. In de
loop van het jaar 2017 zal er een artikel verschijnen. In functie van de voortzetting van het onderzoek
werd het voorbije jaar het registratiemodel aangepast, waarmee vanaf 2017 zal worden geregistreerd.
Ook in het kader van de aangekondigde besparingen die door justitie zouden worden doorgevoerd
werd er overleg gepleegd met de drie steuncentra en de betrokken overheden (26/01). De drie
steuncentra kwamen tot slot nog twee keer samen om beleidsgerichte agendapunten te bespreken en
een indicatorensheet op te stellen voor het vertalen van de activiteiten van ieder steuncentrum naar
een gestandaardiseerde tabel die gezamenlijk kan worden gebruikt (04/04, 27/09).

2.5.3

Begeleidingscomité van het samenwerkingsakkoord

Het begeleidingscomité werd opgericht ingevolge artikel 12 van het samenwerkingsakkoord tussen de
Federale Staat en de Vlaamse gemeenschap. UFC-criminologe Minne De Boeck is lid van het
begeleidingscomité. Naast vertegenwoordigers van de FOD Justitie (Mevr. Verstraete, Mevr.
Vermaelen en voorzitter dhr. Verellen) en de vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap
(mevr. Roelandt en dhr. Verhelst), zijn ook een vertegenwoordiger van de Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg (in de persoon van Dhr. Kaesemans, Zorgnet Vlaanderen), een vertegenwoordiger
van de Centra Algemeen Welzijnswerk (in de persoon van Mevr. Clark, Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk) en een vertegenwoordiger van het steuncentrum (Minne De Boeck) opgenomen in het
begeleidingscomité. Het begeleidingscomité kwam in het kalenderjaar 2016 verschillende keren
samen in het kader van het opstellen van een conceptnota voor minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, omtrent het stroomlijnen van het hulpaanbod aan plegers
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en daders van seksueel misbruik (25 februari, 13 september, 28 oktober, 21 november & 14
december).

2.5.4

NL-ATSA

NL-ATSA is een vereniging die zich inzet voor de preventie van zedendelicten. De vereniging richt zich
daarbij zowel op primaire preventie door middel van voorlichting en hulpverlening aan potentiële
plegers en slachtoffers als op secundaire en tertiaire preventie door middel van risicotaxatie en
behandeling van plegers.
NL-ATSA stelt zich ten doel internationale kennis en ervaring op het gebied van zedendelicten en
zedendelinquenten te verspreiden in Nederlandstalig gebied, zowel in Nederland als in België. Dit
doen zij door middel van het organiseren van congressen, symposia, trainingen, werk- en
adviesgroepen en het onderhouden van een website. Daarnaast stimuleert NL-ATSA de
terugkoppeling van kennis en ervaring die is opgebouwd in Nederlandstalig gebied naar het
internationale veld, door middel van presentaties en workshops op internationale congressen en
deelname aan internationale samenwerkingsverbanden. NL-ATSA is gelieerd aan de Internationale
ATSA (Association for the Treatment of Sexual Abusers) en vormt daarvan een ‘chapter’. UFC
criminologe Minne De Boeck zetelt in het bestuur van NL-ATSA en woonde alle bestuursvergaderingen
van NL-ATSA in 2016 bij (16/06, 30/09, 23/12). In juni 2016 organiseerde NL-ATSA ‘Best of ASTA’, met
een aantal sprekers die in oktober 2015 het ATSA congres in Montreal (Canada) bezocht hebben. Deze
brachten verslag uit van de belangrijkste laatste ontwikkelingen die daar gepresenteerd werden.
Daarnaast werden enkele interessante sprekers uitgenodigd die hun onderzoek met betrekking tot
diverse thema’s binnen de behandeling van seksuele daders kwamen toelichten.

2.5.5

Overleg met DG EPI FOD Justitie

De drie steuncentra, waaronder het UFC, hadden in 2016 twee keer overleg (04/04, 27/09) met Dhr.
Werner Vanhout , Dr. Rudy Verelst, Mevr. Ingrid Vrancken en Dhr. Sam Fonteyn, DG EPI van de FOD
Justitie. De subsidies van de steuncentra voor seksueel delinquenten werden besproken. Zowel het
huidig subsidiemechanisme als concrete stappen om te komen tot een meer inhoudelijk
verantwoorde subsidiëring werden aangehaald. Er werd ook een indicatorencanvas ontwikkeld dat
door de drie centra zal worden gebruikt om zoveel als mogelijk kwantificeerbare doelstellingen op te
stellen.
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2.5.6

Teamoverleg met externe partners

Ook in 2016 nodigden we gespecialiseerde hulpverleners of beleidsmedewerkers uit om tijdens de
teamvergadering kennis te maken met elkaars werking. Daarnaast kwamen er ook enkele studenten
hun masterproef voorstellen met betrekking tot seksueel afwijkend gedrag.


Op 21 maart kwamen enkele medewerkers van de PSD van Mechelen op bezoek voor het
bespreken van een casus in het kader van een second opinion. Hier werd besproken of er in
het geval van de casus sprake zou zijn van seksueel sadisme welke bijkomende diagnostische
activiteiten en risicotaxatie opportuun zouden zijn en wat, gegeven de prognose, de eventuele
reclasseringsmogelijkheden zouden zijn.



Op 7 november kregen we bezoek van Gianni Zegers, coördinator van COSA Antwerpen. Hij
kwam het COSA project toelichten: COSA staat voor Cirkels voor Ondersteuning,
Samenwerking en Aansprakelijkheid. Het gaat in wezen om een Europees project en is gericht
op re-integratie van zedendelinquenten. Een dader die uit de gevangenis komt en niet wordt
begeleid, raakt makkelijk sociaal geïsoleerd, wat het risico op herval negatief beïnvloedt. Net
deze kans op recidive wil COSA voorkomen door het opbouwen en coördineren van een
netwerk van vrijwilligers rond het zogenaamde ‘kernlid’. COSA zou op die manier een
waardevolle partner kunnen zijn in de begeleiding van daders die nood hebben aan een
uitgebreider sociaal netwerk. Daarnaast werd besproken hoe het UFC het COSA project kan
ondersteunen bij het uitvoeren van risicotaxatie.



Twee studenten kwamen hun masterproef voorstellen over de invloed van hormonale
behandeling op het neurocognitief functioneren van seksuele daders. De twee centrale
onderzoeksvragen die werden voorgesteld waren: Is er sprake van afwijkingen in de
bloedspiegel van testosteron LH FSH en prolactine bij volwassen mannen met parafilie? En
veroorzaakt
hormoontherapie
(antiandrogenen
en
gnhr-agonisten)
een
testosterononderdrukking bij mannelijke parafilie patiënten?



Drie studenten kwamen hun masterproef voorstellen over genitale abnormaliteiten. Binnen
hun masterproef wordt bekeken of bepaalde genitale abnormaliteiten meer voorkomen bij
seksuele daders en of de aanwezigheid van genitale abnormaliteiten als risicofactor voor het
plegen van seksuele feiten kunnen worden aanzien.

2.5.7

Centraal instroomteam

In september 2014 ging het proefproject van start om de ambulante instroom van seksuele
delinquenten met een juridisch statuut in de Antwerpse regio beter te structureren. Het forensisch
team van CGG VAGGA, het HSD- en LDSG-team van CAW Antwerpen en het Universitair Forensisch
Centrum werkten samen dit project uit. Lange wachtlijsten bij de ene dienst, tegenover een tekort aan
patiënten in het andere centrum, deden vermoeden dat hier ruimte was voor verbetering. Een
centraal instroomteam kan hieraan tegemoet komen. De drie betrokken diensten engageren zich
ertoe om maandelijks samen te komen en de aanmeldingen te bespreken. Cliënten kunnen op die
manier sneller verwezen worden naar het centrum dat het best zou kunnen aansluiten bij de noden
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van de aangemelde cliënt. Verwijzers hoeven niet langer elk centrum afzonderlijk aan te schrijven en
lange (soms nodeloze) wachttijden kunnen zo vermeden worden. Bovenal hopen we op deze manier
de dienstverlening aan de cliënt te verbeteren door een zo geschikt mogelijk zorgaanbod aan te
bieden, op maat van elke individuele patiënt. In de loop van 2015 werd dit proefproject geëvalueerd
en structureel georganiseerd. In 2016 vond er maandelijks een centraal instroomteam plaats.
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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 2016.
Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2016 bedroeg 109. 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 2016 waren er 65 aanmeldingen, waarvan 52 patiënten uitgenodigd werden voor een
intakegesprek. Van deze 52 intakes werden 46 nieuwe patiënten voor een eerste intakegesprek
ontvangen. De 6 overige patiënten waren al gekend omdat ze in het verleden al eens op intake en/of
in behandeling waren geweest binnen het UFC. Zij werden opnieuw uitgenodigd voor een
herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 30 nieuwe behandeltrajecten geopend, waarvan 6
onder de vorm van een dispatchfunctie. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar 2015, waar er 22
nieuwe behandeltrajecten werden gestart, waarvan 3 onder de vorm van een dispatchfunctie.
Bij 22 van de 52 nieuwe patiënten werden de contacten onmiddellijk na (her-)intake stopgezet. De
redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag (N=4), geen
problematiek voor het UFC (N=8), niet naleven van de voorwaarden (N=1), reeds in therapie (N=4),
eigen initiatief (N=2), adviesvraag (N=1) en andere (N=2). Verder werden tijdens het jaar 2016 29
lopende behandelingsdossiers afgerond of stopgezet. Op de laatste dag van 2016 waren er 110
dossiers lopende.
Het aantal consultaties in 2016 is, in vergelijking met 2015, gestegen met 9%. Dit is opmerkelijk gezien
de voorgaande jaren er steeds sprake was van een daling van het aantal consultaties. De
psychologische consultaties namen toe met 23%, de psychiatrische consultaties namen af met 14%. In
het jaar 2015 namen beiden echter opmerkelijk af. Het beleid dat begin 2014 ingevoerd werd,
namelijk minder intake gesprekken organiseren door bij aanmelding een strengere controle uit te
voeren op de in- en exclusiecriteria, was tot vorig jaar zichtbaar in de cijfers. Dit jaar geven de cijfers tegen de verwachting in - andere resultaten. Het UFC bekijkt de reden van deze toename. Het
vermoeden is dat er meer aanmeldingen zouden zijn van mensen die zich zonder juridisch statuut
aanmelden.
In Tabel 5 en Figuur 4 ziet u een historisch overzicht van het aantal intakes, herintakes, psychiatrische
en psychologische consultaties met de cijfers die in het jaar 2016 geregistreerd werden.
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Tabel 5: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes1

Her
intakes

Psychiatrische
consultaties

Psychologische
consultaties

TOTAAL
consultaties

2016

46

6

297

665

962

2015

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

Figuur 4: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar
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889
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Totaal
Psychiatrische consults
Psychologische
consults

310
323
616

2011

204

310
817

344
694

685

297
665

539

2012

2013

2014

2015

2016

1

De intakes werden geteld als één consultatie, hoewel zij in principe bestaan uit een psychiatrisch en een
psychologisch consult.
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3.2. PROBLEEMGEDRAG BIJ AANMELDING

Tabel 6: Probleemgedrag bij intake en herintake in 2016

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

1

5

Pedoseksualiteit

2

3

Efebofilie

3

10

Efeboseksualiteit

3

5

Kinderpornografie

13

Aanranding van de seksuele

12

integriteit (+16 jaar)
Hyperseksualiteit

14

Middelenmisbruik

5

Verkrachting

0

Pornoafhankelijkheid

6

Prostitutiebezoek

7

Seksuele mishandeling

1

Exhibitionisme

6

Voyeurisme

3

Geweldsdelict (niet-seksueel)

4

Fetisjisme

1

Frotteurisme

0

Niet- seksuele partnermishandeling

1

Bondage

3

Masochisme

1

Coprofilie

0

Urofilie

1

Transvestitisme

0

Andere

8
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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. Fetisjisme wordt door de DSM-5 gedefinieerd als een
terugkerende en intense seksuele opwinding met niet levende objecten of met een zeer specifieke
erotische focus op niet genitale lichaamsdelen, tot uiting komend in fantasieën, drang of gedrag.
Bondage gaat over seksuele praktijken waarbij een van de partners vastgebonden of op vergelijkbare
wijze in zijn of haar bewegingsvrijheid wordt beperkt. Masochisme is het beleven van seksueel genot
door onderwerping of kleinering. Frotteurisme is het seksueel opgewonden raken door lichamelijk
contact met onbekenden. Urofilie gaat over een sterk seksueel gerichte belangstelling voor urine en
urineren, coprofilie met betrekking tot ontlasting. Onder ‘Andere’ verstaan we drugsdelicten,
verkeersinbreuken, en vermogensdelicten.
Bij de 52 opgestarte behandeltrajecten (46 vanuit intake en 6 vanuit herintake) in 2016 noteerden we
118 probleemgedragingen.
Wanneer we de aard van het probleemgedrag bij aanmelding vergelijken met 2015, is vooral een
stijging bij hyperseksualiteit en bij exhibitionisme op te merken. Daarnaast zien we een kleine daling
bij het intrafamiliaal en het extrafamiliaal probleemgedrag pedofilie en pedoseksualiteit. Dit jaar
waren er geen aanmeldingen waarbij er sprake was van verkrachting, terwijl dit probleemgebied vorig
jaar wel duidelijk aanwezig was.
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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 2016 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 2016.
Tabel 7: Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2016

Fasenaam

Aantal

%

Intake

47

22

Herintake

8

4

Diagnostiek

14

7

Psychiatrische begeleiding

28

13

Psychosociale begeleiding

29

14

Psychotherapie

36

17

Dispatch

29

14

Follow Up

20

9

2112

100

In behandeling

Totaal

Figuur 5: Overzicht behandelfases huidige patiënten

2

Het aantal lopende fases ligt hoger dan het aantal patiënten, aangezien 1 patiënt meerdere
behandelingsfases tegelijk kan doorlopen (bv. psychiatrische begeleiding en psychosociale begeleiding).
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Tijdens de fase 'diagnostiek' worden probleemgebieden geïdentificeerd en doelstellingen beschreven
voor een therapie. Wanneer patiënt en therapeut hierover een akkoord bereiken wordt het
therapeutisch contract ondertekend en gaat men over naar de volgende begeleidingsfase.
'Psychiatrische begeleiding' betekent psychiatrische controlerende en ondersteunende contacten,
zonder werkelijk te kunnen spreken van cognitief gedragstherapeutische interventies. ‘Psychosociale
begeleiding/psychotherapie’ betekent psychosociale ondersteunende contacten. 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. Voor andere patiënten kan reguliere zorg met ondersteuning van de gespecialiseerde zorg, voldoende zijn. Een dispatch begeleiding kan aan
deze nood tegemoet komen.
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3.4. GERECHTELIJK STATUUT
Hierna volgt een overzicht van de gerechtelijke statuten waarin de nieuwe patiënten (intake of
herintake) zich bevonden op het moment van de intake. Het grootste deel van de nieuwe patiënten
was op dat moment vrij van enig gerechtelijk statuut (N=22). 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. Het gerechtelijk
statuut op moment van intake in 2016 is vergelijkbaar met de gegevens van voorgaande jaren.
Opnieuw heeft het grootste deel van de justitiabelen een probatiemaatregel (N=19).

Tabel 8: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2016)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Probatieuitstel

19

37

Probatieopschorting

0

0

Gedetineerd

2

4

Voorlopige invrijheidsstelling (VLV)

0

0

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

0

0

Geïnterneerd

6

11

Geïnterneerd - vrijheid op proef (VOP)

1

2

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

1

2

Bemiddeling in strafzaken

1

2

Geen (op moment van intake)

22

42

Totaal

52

100
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Figuur 6: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2016)

Ter informatie wordt ook nog een overzicht gegeven van de gerechtelijke status van alle lopende
dossiers op de laatste dag van 2016.
Tabel 9: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2016)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Probatieuitstel

43

39

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

7

6

Probatieopschorting

5

5

Probatie (niet verder gedefinieerd)

5

4

Geïnterneerd

5

4

Gedetineerd

4

4

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

3

3

Vrijheid op proef (VOP)

4

4

Ter beschikkingstelling van de regering (TBR)

0

0

Bemiddeling in strafzaken

1

1

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

1

1

Voorlopige invrijheidstelling (VLV)

1

1

Geen

31

28

Totaal

110

100
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Figuur 7: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2016)
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3.5. VERWIJZERS
De grootste verwijzer van de patiënten die in het jaar 2016 op intakegesprek kwamen in het UFC is het
justitiehuis. Toch is het aandeel patiënten dat aangemeld werd door Justitie gedaald van 48% naar
38%, ook het jaar voordien daalde het aantal aanmeldingen vanuit het justitiehuis. Het aantal
intakegesprekken waarbij de patiënt of zijn directe omgeving zelf het initiatief nam, is min of meer
stabiel gebleven. De hulpverleningscontext was goed voor 39% van de verwijzingen. Vooral huisartsen
lijken meer aanmeldingen bij het UFC te doen.
Tabel 10: Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2016

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie – Advocaat
Justitie - Commissie ter bescherming van de maatschappij
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Algemeen ziekenhuis – Algemene werking
Algemeen ziekenhuis – Raadpleging psychiatrie
Huisarts (privé)
Psychiater privé
Psychotherapeut privé
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Centrum Algemeen Welzijnswerk – HSD

Aantal

%

20
3
2
1

38
6
4
2

1
1
6
1
3
3
1

2
2
11
2
6
6
2
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Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Forensisch team
Ambulante autismebegeleiding
Gehandicaptenzorg - Dienst voor thuisbegeleiding
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
ONBEKEND

1
2
1

2
4
2

5
1

9
2

Totaal

52

100

We voegen hier ook nog een totaaloverzicht toe van alle patiënten die in behandeling waren op de
laatste dag van 2016. 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. 15%
van ons huidige patiëntenbestand heeft zich op eigen initiatief of op initiatief van de familie
aangemeld voor behandeling.
Tabel 11: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2016)

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

Aantal
52
16
9
7
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
47
14
8
6
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

110

100

68

Figuur 8: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2016)
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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 2016 toegeschreven werden. Bij de start van het jaar 2017 zal het UFC gebruik
maken van de nieuwe DSM classificatie volgens de DSM-5. De American Psychiatric Association bracht
in 2013 een nieuwe editie uit van de DSM. Als meest opvallende vernieuwing verlaat de DSM-5 het
alom gekende categorisatiesysteem dat opgebouwd is uit assen (as I tot en met V). Voor wat betreft
de categorie van de parafilieën benadrukt de DSM-5 dat niet elke parafilie noodzakelijkerwijs ook een
stoornis is. Nieuwe toevoegingen zijn ‘in een gecontroleerde omgeving’ (zoals de gevangenis, waarbij
de omgeving maakt dat bepaald gedrag dat nodig is om de diagnose te kunnen stellen, niet gesteld
kan worden), en ‘in remissie’. Eind 2016 werd de structuur van de UFC-databank aangepast op basis
van de nieuwe DSM-categorieën en codes.
Tabel 12: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2016

Diagnose op as 1
Hyperseksualiteit (**)
Efebofilie (*)
Pedofilie
Voyeurisme
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Exhibitionisme
Seksueel Masochisme
Autisme spectrum stoornis
Depressieve stoornis
Impulscontrole stoornis NAO
Aandachtsstoornis
Dementie
Stemmingsstoornis
Mentale retardatie
Angststoornis
Middelen gerelateerde stoornis
Alcoholmisbruik
Alcoholafhankelijkheid
Totaal

(*)
(**)

Aantal
14
11
7
3
2
1
1
7
5
1
1
1
1
1
1
4
1
2

%
22
17
11
5
3
1,5
1,5
11
8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6,5
1,5
3
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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 13: As I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2016)

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
363
275
139
95
72
57
47
35
19
16
13
11
9
9

%
21,4
16,2
8,2
5,6
4,2
3,4
2,8
2,1
1,1
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5

7
4
5
3
3
1
108
66
42
24
28
10
7
8
8
4
4
4
1
1
192
8
1698

0,4
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
6,4
3,9
2,5
1,4
1,6
0,6
0,4
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
11,3
0,4
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 14: As II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2016

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

4

21

Matige zwakbegaafdheid

4

21

Milde zwakbegaafdheid

2

11

Borderline persoonlijkheidsstoornis

1

5

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

1

5

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 1

5

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

2

11

Geen diagnose

4

21

Totaal

19

100

Tabel 15: As II diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2016)

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

133

13

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

76

8

Persoonlijkheidsstoornis NAO

53

5

Borderline persoonlijkheidsstoornis

42

4

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

19

2

Milde zwakbegaafdheid

19

2

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

7

1

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

6

1

Matige zwakbegaafdheid

9

1

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

0

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

3

0

Obsessieve-compulsieve stoornis

1

0

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

548

55

Geen diagnose op as 2

85

8

1005

100

Totaal

(!)

bij de intake is het vaak nog niet duidelijk of het om een persoonlijkheidsstoornis gaat volgens de
criteria van de DSM. Stricto sensu is het belangrijk hierbij ook heteroanamnestische informatie
(bijvoorbeeld uit het netwerk van de patiënt) te hebben.
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4.

BIJKOMENDE PROJECTEN UFC

4.1. LIAISONPROJECT
Geïnterneerden hebben vaak een ernstige psychiatrische problematiek gekenmerkt door een hoge
graad van co-morbiditeit (het voorkomen van verschillende stoornissen binnen één persoon), zoals
een psychotische stoornis in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis en misbruik van
verschillende middelen (alcohol en/of drugs). Bij driekwart van de geïnterneerden worden twee of
drie psychiatrische diagnoses gesteld. De meest voorkomende stoornissen zijn
persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, middelenmisbruik, seksuele stoornissen en een
intellectuele beperking. Hierbij is het belangrijk dat na het verminderen van de risicofactoren en het
stimuleren van beschermende factoren, deze geïnterneerden zo snel als mogelijk kunnen
doorstromen naar de algemene psychiatrie.
Vanwege de strafbare feiten is het echter niet evident voor deze personen om in de reguliere zorg
terecht te komen. Vaak merken we dat, wanneer één van de gepleegde delicten van seksuele aard is,
de geïnterneerde moeilijker in de reguliere zorg terechtkomt. Door de aanwezigheid van een seksueel
feit wordt de persoon vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde voorziening voor de behandeling
van seksuele daders. Het residentiële aanbod voor seksuele daders is echter zeer beperkt (Vlaanderen
telt drie mogelijke opties: Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia te Sint-Niklaas, Psychiatrisch
Ziekenhuis ASSTER te Sint-Truiden en Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem).
Bij het UFC worden regelmatig geïnterneerden die een seksueel feit gepleegd hebben aangemeld
vanuit de psychosociale diensten van de gevangenissen. De ervaring leert ons dat de ambulante
gespecialiseerde voorzieningen dossiers weigeren wanneer het seksueel feit kadert binnen een
algemene psychosociale problematiek. Verder is het aanbod van een ambulant centrum vaak niet
toereikend voor deze populatie, waardoor een weigering volgt. Het beperkte residentiële aanbod en
de vaak niet toereikende ambulante zorg heeft als gevolg dat de herintegratie van geïnterneerden met
seksuele delicten vaak de meest complexe te zijn.
Als één van de verbeterprojecten internering (FOD Volksgezondheid) richt het Liaisonproject 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 (PZ), psychiatrische afdelingen
van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), initiatieven voor
beschut wonen (IBW), centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) en de RIZIV conventies. De UFCconsulent geeft advies en ondersteuning op vraag van het behandelend team met als doel het
realiseren van optimale zorg. Concreet gaat het om dossiers waarin de reguliere voorziening de
volledige behandeling op zich neemt. De consulent zal gespecialiseerde ondersteuning bieden
betreffende de secundaire seksuele problematiek. Dergelijke ondersteuning kan bestaan uit overleg
met betrekking tot het dossier, actieve deelname aan patiënt- of dossierbesprekingen op de
teamvergadering, het beantwoorden van vragen of zoeken naar oplossingen voor problemen die
verband houden met het seksueel feit, aanleveren of uitvoeren van diagnostiek, uitvoeren van
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risicotaxatie, praktische handvaten aanbieden rond het al dan niet opnemen van het seksueel feit in
therapie, … De consultfunctie is outreachend; de UFC consulent kan dus, indien nodig, fysiek aanwezig
zijn in de reguliere voorziening.
Het doel van het project bestaat erin om geïnterneerden met een secundaire seksuele problematiek
beter te integreren in het reguliere zorgcircuit in het geval dat categorale (forensische) zorg niet
(meer) noodzakelijk is. Op die manier tracht het UFC er met dit project voor te zorgen dat de
begeleiding van een persoon met een interneringsstatuut met een secundaire seksuele problematiek
alsnog een kans krijgt binnen de reguliere zorgvoorziening en dat de begeleiding/behandeling kan
worden verdergezet.
Met het oog op de verdere uitbouw van dit project werd in 2016 verder geïnvesteerd in de
bekendmaking van het Liaisonproject bij de reguliere zorgpartners. Het project kreeg het afgelopen
jaar acht aanmeldingen.
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4.2. RISK ASSESSMENT TEAM

Eén van de belangrijkste elementen in de behandeling van de doelgroep geïnterneerden is het
voorkomen van herval in nieuwe feiten. Dit kan echter niet zonder kwalitatieve risicotaxatie. Zowel
justitie als de behandelaars hebben nood aan goede risicoanalyse en opvolging ervan. Het “Risk
Assessment Team” werd eind 2015 opgericht om behandelaars in de reguliere geestelijke
gezondheidszorg hierrond te adviseren.
Alana Schuerwegen (UFC Antwerpen) is bachelor in de psychologie en volgde het postgraduaat
forensische psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More. Zij volgde training in het afnemen van
risicotaxaties en was reeds werkzaam in een ander verbeterproject van de doelgroep geïnterneerden,
namelijk het Liaisonfproject.
Claudia Poels (Kefor OPZC Rekem) is master in de criminologische wetenschappen en heeft door haar
huidige functie binnen Kefor reeds veel expertise opgebouwd rond het afnemen van risicotaxaties en
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot risicotaxatie.
Veerle Verreyt (Asster St Truiden) is master in de psychologie en is werkzaam op de PSD van de
centrale gevangenis te Leuven. Zij is zeer bedreven in het afnemen van risicotaxaties en gaf jarenlang
opleidingen met betrekking tot risicotaxatie en - management.
Samen staan zij in voor het delen van hun expertise rond systematische risicotaxatie en de
ondersteuning van partners in de reguliere zorg. Door een deskundige en wetenschappelijke aanpak is
een betere afstemming van de zorg mogelijk.
Medio 2016 werden de inclusiecriteria van het Risk Assessment Team uitgebreid onder volgende
voorwaarden:
1.

De geïnterneerde is op moment van aanmelding al extra-penitentiair in begeleiding.

2.
Aanmelding gebeurt via de reguliere hulpverlening of via één van de verbeterprojecten regio
Hof van Beroep Antwerpen.
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Naast het uitvoeren van risicotaxaties bij geïnterneerden, staat het Risk Assessment Team eveneens
open voor het beantwoorden van adviesvragen met betrekking tot risicotaxatie.
Eind 2016 organiseerden zij, met succes, hun eerste algemeen vormende studiedag omtrent
‘Internering’ voor zowel de reguliere als forensische partners.

Meer informatie over het Risk Assessment Team is terug te vinden via volgende website:
www.riskassessmentteam.be
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4.3. PROJECT SOCIALE KAART
In september 2015 werd de sociale kaart ‘Hulpverlening aan seksuele delinquenten in Vlaanderen’
gelanceerd. Deze sociale kaart geeft een overzicht van de twintig ambulante en residentiële
gespecialiseerde voorzieningen die hulpverlening bieden aan volwassen seksuele daders in
Vlaanderen. Alle nuttige gegevens over deze centra zoals het werkingsgebied, de contactgegevens,
het hulpverleningsaanbod, de in- en exclusiecriteria en het verloop van aanmelding- en
intakeprocedures kunnen erin worden teruggevonden.
Met dit instrument tracht het UFC een duidelijk en gestructureerd overzicht te geven van het Vlaams
behandelaanbod, in functie van verwijzing en doorverwijzing tussen partners. De sociale kaart zal dan
ook op regelmatige basis opnieuw worden afgetoetst bij de gespecialiseerde voorzieningen om het
instrument actueel te houden. Het UFC hoopt hiermee logistieke steun te bieden maar ook
samenwerking en afstemming tussen partners te bevorderen. Het Universitair Forensisch Centrum
werkte dit project uit, onder toeziend oog van het Vlaams Begeleidingscomité, en met de hulp van alle
gespecialiseerde voorzieningen in de ambulante en residentiële sector. Een blik op de sociale kaart is
terug te vinden in bijlage.
Aangezien de sociale kaart ondertussen meer dan een jaar in gebruik is nam het UFC aan het einde
van jaar 2016 het initiatief de gespecialiseerde voorzieningen, die hupverlening bieden aan volwassen
seksuele daders in Vlaanderen, te bevragen naar de actuele situatie en eventuele veranderingen in
hun aanbod. Een geactualiseerde versie van de sociale kaart zal in de loop van het jaar 2017
verschijnen.
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BIJLAGEN
1. AANVULLING VAN DE FORENSISCHE BIBLIOTHEEK IN 2016

UFCBIB0690
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