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Geachte lezer,
2017 is voor het Universitair Forensisch Centrum een jaar geweest van het bestendigen van ons team
en van de ingeslagen koers. Ons team bestaat uit een enthousiaste en jonge ploeg van professionals die
vrij stabiel is qua samenstelling. Ook de ingeslagen weg werd in het afgelopen jaar verdergezet.
Eerder was er de intentie om de klinische activiteiten af te bouwen ten voordele van de steuntaken. In
2017 zien we, na een daling de voorbije jaren, dat het aandeel van de klinische activiteiten is beginnen
te stagneren. Het is een goede zaak dat we een mooi evenwicht hebben gevonden tussen steun- en
klinische taken. Inderdaad blijven we overtuigd dat een steuncentrum voldoende praktijkervaring moet
hebben om de steuntaken goed te kunnen uitvoeren.
Op het gebied van opleiding en vorming zetten we in op een aanbod op maat, gezien de beperkte tijd
en middelen die de partners van het samenwerkingsakkoord hebben voor opleiding. We vinden het
belangrijk om onze partners te blijven ondersteunen door dit aanbod op maat aan te bieden.
Als steuncentrum hebben we ingezet op meer bekendmaking en een bredere inzet voor heel
Vlaanderen, wat uiteraard ruimer is dan enkel de regio Antwerpen. We werken samen met verschillende
netwerkpartners, mede dankzij projecten als Stop it Now!, het risk assessment team en het
liaisonproject. Dit heeft geresulteerd in meer consultvragen, een uitbreiding van netwerkpartners, meer
contacten met de media en meer belangstelling van studenten.
Ook in 2017 hebben verschillende psychiaters in opleiding geproefd van een stage in de forensische
psychiatrie, in het bijzonder dr. Frederick Lasters, dr. Wout De Ruyck, dr. Niel Merckx en dr. Robin
Baeten.
Tenslotte kunnen we nog verklappen dat een aantal van onze teamleden de handen in elkaar geslagen
hebben om als redactie vorm te geven aan een praktijkboek voor de professional die seksuele
delinquenten behandelt en begeleidt. Verschillende collega’s zijn hiervoor reeds benaderd en zijn aan
de slag gegaan om voor dit praktijkboek een bijdrage te schrijven. We kijken alvast uit naar het
eindproduct!
Wij 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. Thomas Pattyn, arts specialist in opleiding (ASO), is tijdens het academiejaar 2016-2017 aangesteld
als psychiater in opleiding bij het UFC. Hij werd opgevolgd door Dr. Wout De Ruyck in de tweede helft
van het academiejaar. Dr. Robin Baeten werd tijdens de eerste helft van het academiejaar 2017-2018
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.
5

Wim Huys is licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2009). Wim is
algemeen coördinator van het UFC. Hij verzorgt het psychotherapeutische luik van het
behandelingsaanbod samen met Annelies Nuyts, master in de klinische psychologie en criminologie (KU
Leuven, 2010, 2012) en gedragstherapeut in opleiding (KU Leuven), en Tineke Dilliën, licentiaat in de
klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013). Tineke is in 2014 gestart met een
doctoraat en is daardoor sindsdien aangesteld aan het CAPRI van de Universiteit Antwerpen. Ze neemt
daarnaast nog een dag in de week het therapeutisch luik op bij het UFC. Alana Schuerwegen, bachelor
in de toegepaste psychologie, neemt de psychosociale begeleidingen 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 en preventie. Hilde
Hoebers is psychiatrisch verpleegkundige (EHB, 2004) en staat in voor het secretariaatswerk en het
beheer van de bibliotheek.
Prof. dr. Luc Van Gaal (neuronendocrinologie) verleent zijn medewerking als extern consulent bij de
hormonale behandeling van de patiënten
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
6

eventueel op te leggen maatregelen in samenwerking met Dr. Roland Verhelst en psychologe Vicky
Heyvaert. Deze opdracht vond plaats onafhankelijk van de werking van het UFC. Aan het einde van het
jaar 2015 werd deze deskundige adviesfunctie definitief stopgezet. Omwille van deontologische
overwegingen (het niet kunnen combineren van een behandel- en adviesfunctie) neemt het UFC zelf
geen adviesfunctie op.
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1.2. ORGANOGRAM UFC 2017

Figuur 1: Organogram UFC

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

Telefoon:
Fax:
E-mail:
URL:

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

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

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

Intakegesprekken:

maandag van 8u30 tot 11u

Bezoek bibliotheek:

na afspraak

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

E-mail medewerkers

Kris.Goethals@uza.be
Minne.DeBoeck@uza.be
Wim.Huys@uza.be
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. Een consultvraag kan betrekking
hebben op een specifieke casus, een algemene vraag omtrent begeleiding of behandeling, een vraag
naar wetenschappelijke achtergrond, juridische en ethische aspecten of algemene praktische
informatie met betrekking tot het UFC.
De partners van het samenwerkingsakkoord, de forensische en reguliere hulpverlening hebben de
mogelijkheid om hun consultvraag met betrekking tot een casus te verduidelijken in een consultgesprek
met de medewerkers van het UFC. Hierbij wordt gevraagd om voorafgaandelijk gegevens, met
betrekking tot de specifieke casus, aan het UFC over te maken. Het UFC levert enkel en alleen advies
aan de aanvragende dienst en onderneemt geen stappen ten aanzien van derden naar aanleiding van
een consultvraag.
In 2017 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
142 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 2016, toen waren er
122 consultvragen. In onderstaande tabellen en grafieken wordt een overzicht gegeven van de
aanvragers en de inhoud van het consult.
Voor de registratie van de consultvragen werd in 2017 gebruik gemaakt van de bestaande
registratielijsten. Bij de resultaten van het voorbije jaar, zien we echter dat het grootste aantal
consultvragen afkomstig is van aanmelders die niet vermeld worden in de lijst (en dus onder ‘andere’
geclassificeerd zijn). Om een beter zicht te krijgen op deze aanmelders, heeft het UFC voor het jaar 2018
een nieuw registratieformulier uitgewerkt.
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Tabel 1: Aanvrager van de consultvraag

Aanvrager

Aantal

%

Gespecialiseerde voorzieningen

29

20

Justitieassistenten

11

8

Gespecialiseerde psychosociale teams (PSD)

11

8

Residentiële behandeleenheden

2

1

Reguliere hulpverlening

18

13

Onderwijs en media

31

22

Gerechtelijke instanties en advocatuur

6

4

Andere

34

24

Totaal

142

100

Figuur 2: Aanvrager van de consultvraag

Onderwijs en media stelden in 2017 het grootste aantal consultvragen, gevolgd door de gespecialiseerde
voorzieningen. Vorig jaar waren het ook onderwijs en media die de meeste consultvragen stelden. Het
jaar voordien waren het dan weer de gespecialiseerde voorzieningen. De tendens van de voorbije jaren
11

lijkt zich dus verder te zetten. We zien de laatste jaren steeds een stijging in het aantal consultvragen.
Zowel de partners als de niet-partners van het samenwerkingsakkoord lijken de weg naar het UFC te
vinden. In vergelijking met de vorige jaren stellen onze partners uit het samenwerkingsakkoord iets
meer consultvragen. Ook justitieassistenten lijken makkelijker de weg te vinden. Een opvallende stijging
viel vorig jaar op te merken bij het aantal vragen uit de reguliere hulpverlening, ook dit lijkt zich in 2017
verder te zetten. De stijging zou te wijten kunnen zijn aan meer samenwerking met de reguliere
hulpverlening in het kader van de dispatchfunctie. Zoals hierboven aangegeven zal het UFC het relatief
grote aantal ‘andere’ vragen meer gedifferentieerd in kaart trachten te brengen in het jaar 2018.
Het UFC wordt meer en meer geconsulteerd voor vragen bij het opzetten van wetenschappelijk
onderzoek binnen de forensische sector, of voor ondersteuning bij het schrijven van een masterproef.
Daarnaast vinden ook de media de weg naar het UFC: we worden vaker geconsulteerd wanneer thema’s
zoals seksuele delinquentie, de preventie van seksueel misbruik of forensische psychiatrie in de media
worden gebracht. Deze vaststelling ligt in lijn met de ambitie om een stem uit te brengen in het
maatschappelijk debat over forensische psychiatrie, seksuele delinquentie en de preventie van seksuele
delicten.

Tabel 2: Inhoud van de consultvraag

Inhoud

Aantal

%

Vraag naar begeleiding/behandeling patiënt

41

29

Algemene klinische vragen

22

15

Vraag naar wetenschappelijke achtergrond

29

20

Juridische aspecten en ethische aspecten

25

18

Algemene praktische info

9

6

Andere

16

11

Totaal

142

100
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Figuur 3: Inhoud van de consultvraag

In het jaar 2016 hadden de meeste vragen betrekking op de begeleiding/behandeling van een patiënt.
Ook in het jaar 2017 lijkt dit het belangrijkste onderwerp te zijn. Een verschil ten aanzien van de inhoud
van de consultvragen in 2016 is te zien in het aantal vragen naar wetenschappelijke achtergrond en naar
juridische en ethische aspecten. Deze komen meer voor in 2017. Het gaat daarbij vaak over de vraag
naar specifieke, onderbouwde literatuur omtrent een specifiek thema, als over de vraag naar
wetenschappelijke omkadering in de vorm van een interview. Bij de vragen naar juridische en ethische
aspecten komen er voornamelijk vragen naar de concrete vertaling van het beroepsgeheim in de
praktijk. De vragen met betrekking tot behandeladvies op casusniveau zijn gestegen in vergelijking met
2015 en 2016. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over diagnostiek, risicotaxatie of medicamenteuze
behandeling. Ook inhoudelijk waren er in 2017 heel wat vragen die ondergebracht moesten worden in
een restcategorie (‘andere’, goed voor 11% van het totaal aantal consultvragen). Het aangepaste
registratieformulier zou in 2018 ook meer informatie moeten kunnen geven over de inhoud van de
andere consultvragen.

2.1.2. Second opinions
Tijdens het jaar 2017 werd het UFC 10 keer geconsulteerd in het kader van een second opinion (vraag
naar een uitvoerig advies in een concrete casus). Acht second opinions waren afkomstig uit de
psychosociale diensten van de gevangenissen; de twee andere second opinionvragen werden gesteld
vanuit de reguliere hulpverlening. Het advies met betrekking tot de concrete vragen werd na een
grondige dossierstudie en multidisciplinair teamoverleg telefonisch en/of per brief doorgegeven. Indien
wenselijk werd de betrokken patiënt uitgenodigd voor een consultatie en/of de betrokken
behandelaars/adviseurs uitgenodigd voor een overleg.
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2.1.3. Vertegenwoordiging in beleids- en adviesorganen
COSA
Ook tijdens het jaar 2017 zetelde het UFC in de stuurgroep van het COSA project (Circles of Support and
Accountability) uitgevoerd door het CAW van Antwerpen en het behandelcentrum I.T.E.R. in Brussel.
Minne De Boeck, de criminologe van het UFC, nam deel aan de stuurgroepvergaderingen op 24/4/2017
en op 17/11/2017. Daarnaast werd meermaals overleg gevoerd tussen het UFC en COSA over verdere
samenwerking en ondersteuning. Bij nieuwe aanmeldingen is het UFC bereid risicotaxatie uit te voeren
voor COSA, dit met het oog op het inschatten van het recidiverisico en het in kaart brengen van
relevante risicofactoren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de risicotaxatie-instrumenten specifiek
voor zedendaders: de STATIC-99R en de STABLE-2007. Het UFC voerde in het jaar 2017 één risicotaxatie
uit voor COSA.
Voor meer informatie:
http://www.cawantwerpen.be/project-COSA
https://cosabelgie.wordpress.com/agenda/
Algemene vergadering Hotel Min
In 2017 nam het UFC deel aan de algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN die in
Antwerpen beschutte woonvormen en dagactiviteiten organiseert voor geïnterneerden vrij op proef.
De algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN ging door op 29/06/2017.
Lidmaatschappen en deelname aan besturen, commissies en redacties door prof. dr. Goethals
-

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

-

Voorzitter van de forensische sectie van de European Psychiatric Association

-

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

-

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

-

World Psychiatric Association, section Psychiatry, Law and Ethics

-

European Violence in Psychiatry Research Group

-

Lid van de stuurgroep van het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI)
voor de onderzoekslijn forensische psychiatrie

-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

-

Lid van de Raad van Bestuur VAGGA

-

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

-

Lid van de Editorial Board van Criminal Behaviour and Mental Health

-

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

-

Redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie

-

Redactielid Leerboek Forensische Psychiatrie, De Tijdstroom
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-

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

-

Lid van het associatiecomité Universitaire Ziekenhuisdienst Psychiatrie

-

Lid van de erkenningscommissie psychiatrie: Agentschap Zorg en Gezondheid

Deelname aan besturen en commissies door criminologe Minne De Boeck
-

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

-

Lid van de stuurgroep Stop it Now! in het kader van de preventie van seksueel kindermisbruik
in Vlaanderen, voorzitter Bert Plessers

-

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

-

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

Deelname aan besturen en commissies door psycholoog Wim Huys
-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

-

Lid van de Forensische Divisie van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie

-

Lid van de stuurgroep Risk Assessment Team

Deelname aan besturen en commissies door psychologisch consulente Alana Schuerwegen
-

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

-

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC)

-

Lid van de stuurgroep Risk Assessment Team

Deelname aan besturen en commissies door psycholoog Tineke Dilliën
-

Lid van NL-ATSA, de Nederlandstalig vereniging ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, chapter van het Amerikaanse ATSA (Association for the
Treatment of Sexual Abusers)
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2.1.4. Media
Het UFC kwam in 2017 regelmatig in de media. Hieronder enkele referenties:
-

Radio 1: ‘Enkel potentiële daders kunnen misbruik voorkomen’ - Minne De Boeck

-

Vrt Journaal: ‘Hulplijn voor pedofielen gelanceerd’ – Minne De Boeck

-

Vrt nws: ‘Hulplijn voor pedofielen gelanceerd’ – Minne De Boeck

-

VTM nieuws: Duiding bij lancering hulplijn - Minne De Boeck

-

De Morgen, 19 mei 2017: ‘Enkel potentiële daders kunnen misbruik voorkomen’ - Minne De
Boeck

-

De Morgen, 19 mei 2017: ‘Anonieme hulplijn voor pedofielen’ - Minne De Boeck

-

De Standaard, 19 mei 2017: ‘Niet iedereen met pedofiele gedachten misbruikt ook’ – Minne
De Boeck

-

De Morgen, 20 mei 2017: ‘Wanneer je kinderen liever ziet dan je lief is’. Weekendbijlage over
daderpreventie en seksueel misbruik van kinderen – Kris Goethals, Minne De Boeck & Wim
Huys

-

De Standaard, 20 mei 2017: ‘Anonieme hulplijn biedt pedofielen luisterend oor’ - Minne De
Boeck

-

Dag Allemaal, 6 juni 2017: ‘Beschouwingen over Stop it Now!’ – Minne De Boeck

-

De Standaard, 19 juni 2017: ‘Hulplijn Stop it Now! bereikt de doelgroep’ - Minne De Boeck

-

De Morgen, 19 juni 2017: ‘Hulplijn voor pedofielen bereikt de doelgroep’ – Minne De Boeck

-

Radio 1, 19 juni 2017: ‘Hulplijn voor pedofielen bereikt de doelgroep’ – Minne De Boeck

-

Vrt Nws: ‘Hulplijn voor pedofielen bereikt de doelgroep’ – Minne De Boeck

-

VTM nieuws online, 19 juni 2017: Pedofiliehulplijn al 66 oproepen en mails – Minne De Boeck

-

De Standaard, 25 juli 2017: ‘Helft experimenteerde in praktijk al met bdsm. Vlamingen leggen
er graag de zweep op’

-

De Standaard, 14 augustus 2017: ‘Chemische castratie niet langer taboe in Vlaanderen’. En
‘Hormonen en justitie’ – Kris Goethals

-

Vrt journaal, 24 augustus 2017: ‘Exhibitionisme is geen ‘fait-divers’ - Minne De Boeck

-

VrtNws, , 24 augustus 2017: ‘Exhibitionisme is geen ‘fait-divers’ - Wim Huys

-

Radio 1, 24 augustus 2017: : ‘Exhibitionisme is geen ‘fait-divers’ - Kris Goethals

16

-

VrtNws, 18 september 2017: ‘Al meer dan 120 oproepen op hulplijn voor mensen met
pedofiele gevoelens: "Hulplijn sterk media-afhankelijk"’ – Minne De Boeck

-

Terzake – Canvas, 18 september 2017: ‘Stop it now!’ – Minne De Boeck

-

De Standaard, 18 september 2017: ‘Hulplijn voor pedofielen bewijst meteen haar nut’ –
Minne De Boeck

-

De Standaard, 18 september 2017: ‘De hulplijn ‘Stop it Now!’ bereikt mensen met pedofiele
gevoelens en hun naasten’ - Minne De Boeck

-

Vrt Nws, 18 november 2017: ‘Campagne op het dark web in samenwerking met Child Focus’ –
Minne De Boeck

-

De Standaard, 18 november 2017: ‘Gemiddeld meer dan één oproep of mail per dag bij Stop it
Now! Hulplijn voor pedofielen werkt: al twaalf mensen in behandeling’ – Minne De Boeck

-

Het Nieuwsblad, 18 november 2017: ‘Hulplijn voor pedofielen werkt: al twaalf mensen in
behandeling’ – Minne De Boeck

Figuur 4: De berichtgeving in de media is te raadplegen op de website van het UFC
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2.2. VERSTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Het UFC wil via verschillende kanalen wetenschappelijke informatie verschaffen aan geïnteresseerden,
zoals het beheer van een forensische bibliotheek (2.2.1), het aanbieden van artikels uit
wetenschappelijke tijdschriften (2.2.2) en het organiseren van een Journal Club (2.2.3). Het verspreiden
van een elektronische nieuwsbrief (2.2.4) en het beheer van een overzichtelijke website zijn onmisbare
middelen om al deze informatie over te brengen aan geïnteresseerden en belanghebbenden (2.2.5). Tot
slot gingen in 2017 de eerste activiteiten door voor het UFC handboek voor de praktijkwerker (2.2.6).

2.2.1. Forensische bibliotheek
Het UFC beheert een verzameling wetenschappelijke handboeken met betrekking tot forensische
thema’s. Op 31 december 2017 beschikte de forensische bibliotheek over 734 werken waarvan één
kwart specifiek handelt over de aanpak van daders van seksueel misbruik en de helft algemeen
forensische werken zijn. Het overige kwart van de boeken handelt over ethiek en deontologie in de
(forensische) hulpverlening. We bieden in de bibliotheek tevens wetenschappelijke tijdschriften in het
specifieke vakgebied van de forensische gedragswetenschappen aan (zie 2.2.4 Wetenschappelijke
tijdschriften). Tijdens het jaar 2017 werden 18 nieuwe werken aangekocht. Een overzicht van deze
boeken kan geraadpleegd worden op de website van het UFC en in bijlage 1 van dit jaarverslag. De
forensische bibliotheek kan bezocht worden na afspraak met het secretariaat op het nummer 03/821
34 38 of via mail info@ufc.be.

2.2.2. Wetenschappelijke tijdschriften
In de ‘UFC nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener’ wordt telkens een weblink voorzien naar de
homepage van zeven hoog aangeschreven internationale forensische vaktijdschriften die elk op
regelmatige basis een nieuw issue uitbrengen.
Alle geabonneerden op de nieuwsbrief, en bij uitbreiding alle medewerkers van de gespecialiseerde
voorzieningen, de leerprojecten voor daders van seksueel geweld, de gespecialiseerde psychosociale
teams en de residentiële behandelingseenheden, kunnen een kopie van wetenschappelijke artikels
opvragen uit deze vaktijdschriften.
Volgende tijdschriften zijn elektronisch raadpleegbaar bij het UFC:
 Criminal Justice and Behavior, Sage Publications
 Journal of Interpersonal Violence, Sage Publications
 The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, Routledge
 Journal of Sexual Aggression, Routledge
 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Sage Publications
 Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Kluwer Academic/Plenum Publishers
 Criminal Behaviour and Mental Health, Wiley
Het UFC heeft enkele tientallen literatuuraanvragen ontvangen in 2017. Het aantal specifieke
literatuuraanvragen gaat de voorbije jaren in dalende lijn. De dalende trend is waarschijnlijk te wijten
aan het feit dat er meer en meer wetenschappelijke literatuur kosteloos te raadplegen is op het internet,
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zoals via zoekpagina’s Google Scholar en Researchgate. Een andere hypothese betreft de werkdruk van
medewerkers die een negatieve invloed zou kunnen hebben op de hoeveelheid tijd om mee te blijven
met recente vakliteratuur.
Omdat we al een paar jaar een dalende trend zien op het vlak van het opvragen van concrete artikels
uit wetenschappelijke tijdschriften, werd beslist om in elke nieuwsbrief telkens een oplijsting te maken
van een aantal in het oog springende artikels van elk van bovenstaande tijdschriften. Op die manier wil
het UFC ervoor zorgen dat de zoektocht naar relevante literatuur makkelijker wordt.
Wanneer het UFC een studiedag, intervisie of congres organiseert, ontvangen de deelnemers ook
relevante literatuur via een USB-stick die ze meekrijgen, of via mail na bijvoorbeeld het invullen van een
evaluatieforumlier over de georganiseerde vorming. Op deze manier hoeven geïnteresseerden niet zelf
een aanvraag te doen naar specifieke literatuur. Doordat het UFC inzet op het proactief aanleveren van
relevante wetenschappelijke informatie, is het moeilijk in kaart te brengen hoeveel mensen gebruik
hebben gemaakt van de wetenschappelijke opdracht.
In tegenstelling tot de dalende trend in het opvragen van concrete wetenschappelijke artikels, zien we
wel een blijvende vraag naar wetenschappelijke informatie met betrekking tot algemene thema’s (zie
2.1.1. Consultvragen), zoals adolescente plegers, autisme, incest of parafiele stoornissen, waarbij
gevraagd wordt naar een aantal interessante referenties (zowel van boeken als van tijdschriftartikels)
of naar de stand van zaken op het vlak van één algemener onderwerp.

2.2.3. Journal Club
Het UFC organiseert op regelmatige basis een Journal Club. Eén van de teamleden stelt dan een
wetenschappelijk artikel voor of presenteert een uitgebreide casus. Nadien volgt een discussie over de
bevindingen. Er wordt een samenvatting gemaakt van de presentatie, die nadien wordt verspreid op de
website van het UFC en via de nieuwsbrief. Op deze manier wil het UFC tegemoet komen aan de vraag
naar actuele wetenschappelijke informatie. Omdat er voor de partners in het samenwerkingsakkoord
niet altijd tijd is om wetenschappelijke artikels door te nemen, tracht het UFC op een eenvoudige manier
nieuw wetenschappelijk materiaal beschikbaar te stellen.
In 2017 werden 4 Journal Clubs gehouden. Hierna volgt een korte samenvatting van de presentaties:
1. Why Information Matters: Examining the Consequences of Suggesting That Pedophilia Is
Immutable – Thomas Pattyn
Deze cross-sectionele studie wou onderzoeken of het gevoel van zelfeffectiviteit omtrent seksuele
interesse naar kinderen (SSIC) beïnvloed kon worden. Zelfeffectiviteit is een belangrijk concept in vele
psychotherapeutische begeleidingen maar er is weinig tot geen onderzoek naar specifieke
zelfeffectiviteit omtrent SSIC.
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Opzet van de studie
Alle participanten werden gerekruteerd via ambulante therapeutische centra in Duitsland en
Zwitserland of via een Duitse internet-platformsite gemaakt voor en door mensen met SSIC waarbij de
voornaamste boodschap is dat handelen naar deze seksuele interesse uit den boze is. De participanten
werden verdeeld in drie subgroepen: een forensische groep van personen die veroordeeld en in
ambulante therapie waren voor pedofilie, een niet-forensische groep die niet veroordeeld waren maar
wel in ambulante therapie waren voor pedofilie en een groep participanten die gerekruteerd werden
via deze internet-platformsite. De interventie hield het lezen van een tekst in waarbij de ene helft te
lezen krijgt dat “een meerderheid van de experten van mening is dat SSIC beïnvloedbaar is” en de
andere helft krijgt de tegenovergestelde boodschap te lezen. Verschillen in de twee interventiegroepen
en tussen de subgroepen werden bekeken aan de hand van een vragenlijst met 6 vragen met een 5punt Likertschaal die peilt naar de ideeën en houdingen rond zelfeffectiviteit omtrent SSIC.
Belangrijkste resultaten
Er bleek geen verschil te zijn in zelfeffectiviteit omtrent SSIC over de interventiegroepen heen. De
interventie van het geven van informatie omtrent de mogelijke veranderbaarheid van SSIC had dus geen
effect over de hele groep.
Daarnaast was er wel een verschil te merken bij de analyses met de subgroepen waarbij de participanten
van de niet-forensische subgroep (niet veroordeeld, wel in behandeling) die te lezen hadden gekregen
dat SSIC een beïnvloedbaar concept is, een hogere mate van zelfeffectiviteit vertoonde ten opzichte van
de participanten uit dezelfde niet-forensische groep die de tegenovergestelde boodschap te horen
hadden gekregen. Dit effect was niet terug te vinden in de forensische en in de internet subgroep.
Besluit van de studie
De resultaten tonen aan dat het gevoel van zelfeffectiviteit omtrent SSIC beïnvloedbaar is, losstaand
van de discussie of SSIC zelf veranderbaar zou kunnen zijn. Gezien dit alleen in een bepaalde subgroep
terug te vinden was is het aangeraden om geen brede, vage uitspraken omtrent mogelijke
veranderbaarheid van SSIC te doen zolang de wetenschappelijke visie hieromtrent meer duidelijk is.
Deze uitspraken kunnen wel degelijk een effect hebben op het gevoel van zelfeffectiviteit van de patiënt,
in positieve of negatieve zin.
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Opmerkingen bij de studie
Hoewel methodologisch deze studie een goede opzet heeft, blijft de beperkte samplegrootte van 93
personen van belang, zeker gezien de meeste resultaten zich bevinden in de subgroep analyses waarbij
de groepen dus nog kleiner zijn. Er is ook een grote kans op selectiebias gezien de rekrutering
voornamelijk in forensische centra plaatsvond en daarnaast is er ook weinig geweten over de validiteit
van de vragenlijst (meet het datgene dat we willen weten?). De interventie zelf beschouwen we als
“low-impact” gezien er slechts een tekst van enkele paragraven werd gebruikt zonder cijfermateriaal
of beeldmateriaal wat het effect veelal zou vergroten.
Deze studie biedt geen antwoorden of SSIC zelf een veranderbaar concept is maar toont wel de
mogelijkheid aan dat zelfeffectiviteit hieromtrent dat wel is. Dit is van belang gezien zelfeffectiviteit een
belangrijk gegeven is in vele psychotherapeutische begeleidingen.
Tozdan, S., Kalt, A., Dekker, A., Keller, L.B., Thiel, S., Müller, J.L. & Briken, P. (2016). Why Information
Matters: Examining the Consequences of Suggesting That Pedophilia Is Immutable. International Journal
of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1–21.
2. The Impact of Interpersonal Style and Interpersonal Complementarity on the Therapeutic
Alliance Between Therapists and Offenders in Sex Offender Treatment - Wout De Ruyck
Wout De Ruyck presenteerde een onderzoek van Watson et al. (2017) over de impact van de
interpersoonlijke stijl en interpersoonlijke complementariteit op de therapeutische alliantie tussen
hulpverlener en cliënt in de begeleiding van seksuele daders.

Therapeutvariabelen hebben een invloed op de effectiviteit van behandelprogramma’s voor daders.
Watson en collega’s bestudeerden de invloed van de interpersoonlijke stijl van daders en die van
hulpverleners (alsook de mate waarin die complementair zijn aan elkaar) op de beoordeling van de
therapeutische alliantie. De interpersoonlijke stijl van iemand wordt omschreven als het consistente
patroon van interpersoonlijke gedragingen dat door iemand getoond wordt in een veelheid van
interpersoonlijke situaties (Kiesler, 1987). Watson en collega’s delen deze interpersoonlijke stijl op in
twee primaire dimensies van interpersoonlijk gedrag: een controle-dimensie (gaande van dominant tot
onderwerping) en een affiliatie-dimensie (gaande van vijandig tot vriendelijk/warm). Ze baseren zich
daarbij op eerdere publicaties (Blackburn & Renwick, 1996; Kiesler, 1987; Leary, 1957). Een
interpersoonlijke stijl wordt gekenmerkt door een zekere flexibiliteit (specifieke situaties vergen in veel
gevallen een zekere flexibiliteit in het omgaan met anderen), maar mensen zouden evenwel een
bepaalde voorkeursstijl hanteren (Kiesler & Auerbach, 2003).
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In het onderzoek waren 75 daders van seksuele feiten en hun hulpverleners betrokken. Elk van hen
beoordeelde de interpersoonlijke stijl van de andere, alsook de kwaliteit van de therapeutische alliantie.
Deze metingen vonden plaats drie weken na de start van de behandeling.
De therapeutische alliantie werd door de daders positiever beoordeeld dan door de hulpverleners.
Bovendien beoordeelden daders de alliantie beter wanneer ze de hulpverleners zagen als
warm/vriendelijk. De beoordeling van de alliantie door de daders was negatiever wanneer de
hulpverleners door hen ervaren werden als dominant. Een gelijkaardig patroon werd gevonden bij de
beoordeling van de alliantie door de hulpverlener. Het al dan niet complementair zijn van de
interpersoonlijke stijlen (van dader en hulpverlener) had geen significante invloed op de beoordeling
van de therapeutische alliantie.
Watson, R., Daffern, M., & Thomas, S. (2017). The Impact of Interpersonal Style and Interpersonal
Complementarity on the Therapeutic Alliance Between Therapists and Offenders in Sex Offender
Treatment. Sexual Abuse, 29(2), 107-127. DOI: 10.1177/1079063215580969
3. Substance abuse among sexual offenders: Review of research and clinical implications – Robin
Baeten
ASO Dr. Robin Baeten stond samen met het UFC-team stil bij een overzichtsartikel over middelengebruik
bij seksuele daders. Een belangrijke en complexe risicofactor waarvan de paden die lijden tot seksuele
grensoverschrijding nog niet helemaal werden opgehelderd.

De insteek van het overzichtsartikel begint bij de vaststelling dat middelengebruik, maar in het bijzonder
alcoholgebruik een belangrijke risicofactor is voor het plegen van seksuele feiten. Zo werd gevonden dat
25-50% van de seksuele daders alcoholmisbruik vertoonden, en 20% illegaal middelenmisbruik.
Betreffende ernstig alcoholmisbruik werden zelfs cijfers geciteerd van 41,2% bij seksuele daders
tegenover 4,2% bij niet-seksuele daders. Echter vertoonden niet-seksuele daders meer licht en matig
alcoholmisbruik. Dit gegeven is dus waar voor niet-seksuele feiten, maar de grootte van het effect lijkt
disproportioneel bij seksuele feiten.
Dit gegeven boeide de auteurs dermate dat ze grondig onderbouwd door literatuur uit verschillende
onderzoeksdomeinen de pathways trachten te beschrijven via welke deze risicofactor zou kunnen
leiden tot het plegen van seksuele feiten. Er wordt aangehaald dat zowel aan dader- als slachtofferzijde
effecten van alcoholintoxicatie kunnen meespelen. Aan slachtofferzijde treedt er een vergrootte
seksuele receptiviteit op en een verminderde seksuele weigerings-assertiviteit. Aan daderzijde treedt
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een duidelijke afname van de interpretatie van sociale cues op, met een verhoogde perceptie van de
seksuele receptiviteit van de andere.
Vervolgens zetten de auteurs uiteen hoe deficiënte intimiteitsbeleving, verhoogde negatieve
emotionaliteit en hechtingsproblemen samenhangend met alcohol als coping een belangrijk etiologische
cluster kunnen vormen bij seksuele daders.
De implicaties voor de praktijk zijn volgens de auteurs dat het zeer belangrijk is- en blijft – dat
middelengebruik zowel klinisch als gestandaardiseerd bevraagd dient te worden bij alle seksuele daders.
Tevens is des te meer duidelijk dat deze factor speciale aandacht verdient bij zowel risico-inschatting
als behandeling, omdat de precieze samenhang met de feiten kan variëren. Dit is van belang voor het
bepalen van de therapeutische strategie. Zo breken de auteurs ook nog een lans voor het belang van de
therapeutische relatie in de behandeling van deze complexe populatie met vaak comorbide, ernstige
psychiatrische problemen.
Om dit alles te vervolledigen stellen Abracen en collega’s ook nog een nieuw model, gebaseerd op het
Risk-Need-Responsivity model, voor waarin deze aandachtspunten kracht wordt bijgezet. Ze noemen
dit het Integrated Risk Assessment and Treatment System (IRATS).
De studie brengt geen state-of-the-art inzichten, maar tracht gegevens samen te brengen om hierop
een bestaand behandelmodel te voorzien van enkele aandachtspunten en aanscherpingen. Dit is,
ondanks de ietwat slordige redactie en methodologie, een verdienstelijk doel.
Abracen, J., Looman, J., & Ferguson, M. (2017). Substance abuse among sexual offenders: review of
research and clinical implications. Journal of Sexual Aggression, 23(3), 235–250.

4. Hypersexuality: A Critical Review and Introduction to the “Sexhavior Cycle” – Niel Merckx
Walton et al. (2017) besloten in het daglicht van de komst van de ICD-11 (International Classification of
Diseases, 11e editie) het concept hyperseksualiteit onder de loep te nemen. Dit deden ze aan de hand
van een uitgebreide literatuurstudie met zoektermen “hypersexual”, “hypersexuality”, “sex addiction”,
“sexual impulsivity”, “sexual compulsivity” en “out-of-control sexual behavior”. De veelheid aan termen
duidt meteen op het probleem dat er geen sprake is van een algemeen aanvaarde definitie en/of
theoretische visie. Hyperseksualiteit wordt meer algemeen beschreven als een patroon van
wederkerende, intense, en excessieve preoccupatie met seksuele fantasie, drang, en gedrag dat moeilijk
te controleren is door de persoon in kwestie.
Belangrijkste bevindingen
Het artikel rapporteert een prevalentie tussen 2 en 6% van hyperseksualiteit waarbij deze veel hoger
ligt in een forensische setting. Hierbij geven ze ook aan dat het gebrek aan algemeen aanvaarde
diagnostische criteria maakt dat deze cijfers voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.
In de huidige versie van de DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental disorders) en ICD wordt
hyperseksualiteit niet weerhouden als een op zich staande stoornis. De redenen hiervoor zijn niet
helemaal duidelijk. Argumenten van het risico op misbruik in juridische setting en onvoldoende
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wetenschappelijk bewijs dat het om een apart te onderscheiden stoornis gaat worden aangehaald. Voor
wie met vragen zit hoe er momenteel dan een diagnose van hyperseksualiteit gesteld kan worden
verwijs ik naar het artikel van Kreuger (2016). Het is nog onduidelijk of hyperseksualiteit al dan niet zal
verschijnen in de volgende editie van de ICD. Het voorstel dat er ligt plaatst hyperseksualiteit onder de
impulscontrole stoornissen als “complusive sexual behavior”.
Bedenkingen die gemaakt kunnen worden over de conceptualisatie van hyperseksualiteit als een
stoornis geven ze weer vanuit drie invalshoeken:
Als eerste is vanuit wetenschappelijk standpunt geen consensus over constructen als “controleverlies”.
Daarbij is het ook niet duidelijk of hyperseksualiteit wijst op verhoogd seksueel verlangen of beperkte
controle ervan. Hyperseksualiteit is daarnaast vaak een uiting van een andere klinische stoornis of
psychologisch probleem. Waarbij de aanpak van de onderliggende stoornis meer aangewezen is dan
het stellen van de diagnose hyperseksualiteit. De prevalentiegegevens zijn daarnaast ook niet consistent
waarbij er prevalenties tot 18% werden gerapporteerd. Wat vragen doet rijzen bij de validiteit van de
meetinstrumenten en/of het concept als stoornis. Als laatste dient de wetenschap zich ook de vraag te
stellen in welke mate sommige seksuele gedragingen zoals seksuele monogamie niet meer een culturele
verwachting zijn dan een aandoening.
Aansluitend is er de tweede invalshoek, m.n. deze van de “normofilie”, zijnde dat hyperseksualiteit een
expressie kan zijn van seksualiteit die enkel verschilt van de sociale normen maar niet per definitie
pathologisch dient te zijn. En in het bijzonder zien we dat er grote verschillen zijn in seksuele verlangens
en gedrag tussen mannen en vrouwen. Het pathologiseren, definiëren als zijnde een ziekte, brengt grote
risico’s met zich mee. Hierbij wordt verwezen naar de diagnose van homoseksualiteit die in de DSM
beschreven stond en pas in 1973 geschrapt werd. Maar bedenk ook volgende situatie; twee individuen
hebben een gelijke seksuele activiteit maar één van de twee krijgt van zijn dokter te horen dat hij lijdt
aan een stoornis. Dit zal uiteraard ook een impact hebben op de ervaren lijdensdruk en visie t.a.v. zijn
gedrag. Verder kan hyperseksualiteit bij sommigen ook verklaard worden als aangeleerd gedrag om om
te gaan met emoties.
De derde en laatste invalshoek is de forensische. Hierbij wordt het risico aangehaald van problemen in
juridische setting aangaande verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid indien er een formele diagnose
van hyperseksualiteit gesteld kan worden.
Er zijn verschillende theoretische verklaringsmodellen voor hyperseksualiteit. Het kan verklaard worden
als compulsiviteit, impulsiviteit, stoornis in het seksuele excitatie/inhibitie systeem, verslavingsstoornis
of neurobiologische afwijkingen. Bij compulsiviteit wordt seksueel gedrag gesteld om een spanning te
doen verminderen. Bij impulsiviteit wordt seksueel gedrag gesteld om een aangenaam gevoel te
bekomen waarbij de impulscontrole onvoldoende is. Het excitatie/inhibitie model leunt op de
assumptie van de aanwezigheid van specifieke neurofysiologische systemen waarvan de werking en het
effectief bestaan ervan nog onvoldoende onderbouwd is. Het verslavingsmodel voegt de elementen van
compulsiviteit, impulsiviteit en neurobiologie samen in combinatie met blootstelling aan seksuele
prikkels en veranderingen in cognitieve en andere processen.
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De “Sexhavior Cycle”
De auteurs brengen een model naar voor waarbij verhoogde opwinding (arousal) een negatieve impact
heeft op het beslissingsproces. Individuen die lijden aan hyperseksualiteit hebben mogelijks een
verhoogde opwinding waardoor de negatieve impact op hun cognitie groter is. Dit laatste noemen ze
“cognitive abeyance”, te vertalen als een tijdelijke onbeheersdheid van de cognities. In deze toestand is
er een grotere kans dat er overgegaan wordt tot seksueel gedrag. Bij en na het stellen van dit gedrag
ontstaat er een seksuele verzadiging (sexual satiation) en begint het opwindingsniveau te zakken.
Wanneer dit gebeurt daalt de negatieve impact van de opwinding op de cognities terug en wordt een
individu helderder bewust van zijn gesteld gedrag. Hierop kan het zijn dat er een innerlijk conflict
ontstaat indien het gedrag niet in lijn is met de eigen morele of sociale waarden waardoor nieuw
seksueel gedrag voorkomen wordt. De seksuele opwinding zakt verder tot een neutraal niveau (postsexual satiation) waarna het weer begint te stijgen en de cirkel opnieuw kan beginnen.

Opmerkingen bij de studie
Een sterkte is dat deze studie het pijnpunt van het ontbreken van algemeen aanvaarde criteria naar
voren brengt. Bovendien pleiten ze ook voor voldoende nuance in deze complexe problematiek. De
groep mensen die lijden aan hyperseksualiteit bestaan immers uit een zeer heterogene groep waarin
de uitlokkende en onderhoudende factoren zeer verschillend kunnen zijn. De impact van de sociale
normen en waarden rond seksualiteit wordt ook als een belangrijk aandachtspunt naar voren gebracht.
Het is echter jammer dat de auteurs geen eigen voorstel doen van diagnostische criteria of definitie. Uit
het artikel kan wel worden afgeleid dat ze dit niet hebben gedaan om niet voorbij te gaan aan de nodige
nuances.
Verder is het ook opmerkelijk dat er geen expliciete vragen worden gesteld bij de bijzondere situatie
waarin de DSM-5 wel hyposeksualiteit (hypo-actief seksueel verlangenstoornis) als stoornis erkent, en
deze in de laatste editie zelfs opgesplitst werd volgens sekse.
Conclusie
De studie geeft een mooi overzicht over het concept seksualiteit en de aandachtspunten die rijzen
wanneer dit concept als een psychische stoornis gedefinieerd wordt. Hun voorgesteld model geeft
zowel mogelijkheden naar verder onderzoek als klinische aangrijppunten voor de behandeling.
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Walton, M.T., Cantor, J.M., & Bhullar, N. et al. (2017). Hypersexuality: A Critical Review and Introduction
to
the
“Sexhavior
Cycle”.
Archives
of
Sexual
Behavior,
46(8),
2231-2251.
https://doi.org/10.1007/s10508-017-0991-8
Krueger, R. B. (2016). Diagnosis of hypersexual or compulsive sexual behavior can be made using ICD10 and DSM-5 despite rejection of this diagnosis by the American Psychiatric Association. Addiction,
111(12), 2110–2111. http://dx.doi.org/10.1111/add.13366

2.2.4. Nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener

De elektronische nieuwsbrief van het UFC wordt elk seizoen bezorgd aan de medewerkers van de
gespecialiseerde voorzieningen, gespecialiseerde psychosociale teams, justitiehuizen, leerprojecten
voor daders van seksueel misbruik, residentiële behandelingseenheden voor daders en andere
geïnteresseerden. Naast een agenda met het vormings- en opleidingsaanbod, recente ontwikkelingen
in het werkveld en wetenschappelijke literatuur komen actuele thema’s aan bod. Per seizoen verschijnt
er een algemene UFC nieuwsbrief. Op meer willekeurige momenten, bijvoorbeeld naar aanleiding van
een nieuw project of vormingsmoment, wordt doorheen het jaar ook een kortere nieuwsbrief
gepubliceerd in de vorm van een ‘newsflash’.
Gekoppeld aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe website in 2014, werd ervoor gekozen om ook
de nieuwsbrief te updaten. Er wordt sinds eind 2014 gewerkt met een geautomatiseerd mailingsysteem,
waardoor de ontvanger zich makkelijker kan in- of uitschrijven en het beheer van het adressenbestand
vlotter verloopt. Ook de nieuwe lay-out zorgt ervoor dat alles er wat moderner oogt, met de
mogelijkheid om door te klikken naar relevante artikelen op de UFC website. Afgelopen jaar schreven
50 nieuwe personen zich in voor de nieuwsbrief. In 2017 werden in totaal 6 nieuwsbrieven bezorgd aan
788 e-mailadressen. De nieuwsbrief is tevens te raadplegen via de website van het UFC.

2.2.5. Website – www.ufc.be
In het jaar 2017 werd veel aandacht besteed aan het onderhoud van de website van het UFC. Concreet
werden in het voorjaar de structuur (zie bijvoorbeeld figuur 7) en de inhoud van de website aangepast
in functie van overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
Het UFC tracht via de website actuele informatie te verspreiden over het team, de werking van het UFC
(zowel van het steun- als van het behandelcentrum), vorming en opleidingen (aankondigingen en
26

verslaggeving). De website bevat ook een overzicht van de forensische bibliotheek en nieuwsberichten.
Op deze manier krijgt het netwerk een duidelijk zicht op de lopende projecten en de actuele thema’s
binnen de werking. Via de website kan ook het Twitteraccount van het UFC (@ufc_be) worden gevold
en kan er worden ingeschreven op de digitale nieuwsbrief.

Figuur 5: Homepage van de UFC website
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Figuur 6: Overzicht van de FAQ’s op www.ufc.be
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Figuur 7: Overzicht van de pagina ‘vormingsmomenten’ op www.ufc.be

Sinds juni 2017 houdt het UFC statistieken bij van het aantal bezoeken aan de UFC website. In de periode
van juni 2017 tot eind december 2017 werd de website van het UFC 2340 keer bezocht. In 86% van de
gevallen betrof dit nieuwe bezoekers, 14% waren terugkerende bezoekers. Er werden gemiddeld 2,34
pagina’s bezocht per bezoek. Figuur 8 geeft een overzicht van de bezoeken voor de periode juni tot
december 2017.
Figuur 8: Overzicht bezoeken website - www.ufc.be
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2.2.6. Handboek voor praktijkwerkers: De behandeling van seksuele daders – een
publicatie van het UFC
Het UFC lanceerde in 2016 concrete plannen om in samenwerking met uitgeverij Garant een boek te
publiceren over de behandeling van seksuele daders. Het handboek doelt op praktijkwerkers en kan
gezien worden als een update van het eerder gepubliceerde ‘Behandeling van seksuele delinquenten in
België’, uitgegeven door Garant in 2000, onder redactie van professor C. Dillen en professor P. Cosyns.
Het handboek staat onder redactie van professor Kris Goethals en mevrouw Tineke Dilliën, beiden
verbonden aan het Universitair Forensisch Centrum (UFC) en de Universiteit Antwerpen (UA), mevrouw
Minne De Boeck, mevrouw Annelies Nuyts en de heer Wim Huys, verbonden aan het Universitair
Forensisch Centrum (UFC) en het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). In 2017 vonden er 8
samenkomsten plaats van de redactie: 31/01 - 8/03 - 19/04 - 7/06 – 12/07 – 23/08 – 4/10 en
15/11/2017.
De redactie stelde een inhoudsopgave op en heeft in 2017 experts op de verschillende deeldomeinen
uit Nederland en België gezocht, met het oog op de verwezenlijking van een toonaangevende publicatie.
De geselecteerde auteurs uit Vlaanderen en Nederland werden in de loop van 2017 benaderd. In
november 2017 werden de eerste hoofdstukken ingestuurd voor feedback van de redactie. In de loop
van het jaar 2018 tracht de redactie de publicatie af te ronden.
Het boek zal 21 hoofdstukken omvatten; verdeeld over 6 brede thema’s. Hierna volgt een overzicht
van de verschillende hoofdstukken.
INLEIDING
1. Seks in het strafrecht
2. De gespecialiseerde behandeling van seksuele daders binnen het samenwerkingsakkoord
I. THEORETISCHE MODELLEN
1. Etiologische theorieën
2. Desistance bij zedendaders
II. DIAGNOSTIEK
1. Psychiatrische diagnostiek
2. Psychodiagnostiek bij zedendaders
3. Risicotaxatie
III. BEHANDELING
1. Behandelkader: GLM – RNR
2. Motivatie(bevordering) en therapeutische stijl
3. Van klassieke naar nieuwere behandelmethoden bij zedendaders
4. Medicatie
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IV. SPECIFIEKE DOELGROEPEN (prevalentie en interventie)
Zwakbegaafden
Internetplegers
Psychopathie
Vrouwelijke daders
Allochtone plegers
Incestplegers
Ontwikkelingsstoornissen (ASS)
V. ETHIEK (deontologie & ethische kwesties)
CONCLUSIE

2.3. UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
2.3.1. Publicaties in 2017
Cleymans, S. & Goethals, K. (2017). Autismespectrumstoornis en seksuele delicten: responsiviteit bij
forensische interventies. Tijdschrift voor psychiatrie, 59(1), 61-62.
Dilliën, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I.A. (manuscript under review). Cognitive functioning in
sexual offenders: a systematic review.
Dilliën, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I.A. (manuscript in preparation). Reinforcement learning in
child molesters.
Goethals, K. (2017). Prolonged flare-up of testosterone after administration of a gonadotrophin agonist
to a sex offender: an under-recognised risk? Conference paper: National Day on Forensic
Psychiatry, BCNBP, Brussels, Belgium.
Goethals, K. (2017). Het forensisch psychiatrisch profiel van de geïnterneerde [Forensic psychiatric
characteristics of Belgian internees]. Conference paper: (On)behandeld: seminarie over de
zorgomkadering voor geïnterneerde personen., Vormingscentrum Guislain, Ghent, Belgium.
Goethals, K. (2017). The interface between forensic psychiatry, politics, and administration. Conference
paper: Ghent group meeting, Vienna, Austria.
Goethals, K. & Nedopil, N. & Albrecht, HJ. & Taylor, P. (2017). Seminar on forensic psychiatry in Europe
for consultants, psychiatric trainees and psychologists. Conference paper: Seminar on forensic
psychiatry in Europe - 7 - 11 August 2017, Irsee, Germany.
Goethals, K. (2017). Verleidingen voor de Belgische forensische psychiatrie [Temptations for the
Belgian forensic psychiatry]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59(6), 326-328.
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Goethals, K. & Nedopil, N. (2017). Risk assessment and risk management in general psychiatry.
Conference paper: European Psychiatric Association, Florence, Italy.
Holvoet, L., Huys, W., Coppens, V., Seeuws, J., Goethals, K. & Morrens, M. (2017). Fifty Shades of
Belgian Gray: The Prevalence of BDSM-Related Fantasies and Activities in the General Population.
Journal of Sexual Medicine, 14(9), doi:10.1016/j.jsxm.2017.07.003.
Marquant, T., Sabbe, B., van nuffel, M., & Verelst, Rudy & Goethals, K. (2017). Forensic Assertive
Community Treatment in a Continuum of Care for Male Internees in Belgium: Results After 33
Months. Community Mental Health Journal. 54(5), doi:10.1007/s10597-017-0153-4.
Universitair Forensisch Centrum (2017). Sociale kaart: hulpverlening aan seksuele delinquenten in
Vlaanderen. 2e editie. Antwerpen: UFC.

2.3.2. Bijdragen aan vormingsmomenten in 2017

7/02

17/02
18/02
21/02
6/03

Omschrijving
Forensische psychologie – hulpverlening
aan daders van seksueel
grensoverschrijdend gedrag
DSM 5
Terugkomdag seksuologen: Stop it Now
en preventie van seksueel kindermisbruik
Indicatiestelling behandeling van seksuele
daders
Gastcollege Psychopathologie

9/03
21/03

Forensische Intervisie
Reinforcement learning in child molesters
doctoraatsevaluatiecommissie

25/03

Slow dates ‘UFC, behandeling van
seksuele daders’ en forensische
psychologie: opleiding Toegepaste
Psychologie
Forensische supervisie
Risk assessment and risk management in
general psychiatry
Workshop Trefdag Alternatieve
Gerechtelijke Maatregelen
Supervisie Thuiszorg en geïnterneerden
Opleiding Risicotaxatie
Forensische supervisie

28/03
4-7/04
20/04
25/04
6/06
13/06

Organisatie - plaats
Postgraduaat Psychiatrie
Universiteit Antwerpen
Vlaams Geestelijke
Gezondheidscongres – Antwerpen
Vlaamse Vereniging voor
Seksuologie
Mechelen
Bachelor Rechten Universiteit
Antwerpen
Gent
Universiteit Antwerpen

AN

KG
MDB
AN,
MDB
AN
WH
TD

Thomas More Antwerpen

AS

CGG De Pont
European Psychiatric Association –
Florence, Italy

WH
KG
MDB

UZA
Schakelteam Internering
CGG De Pont

WH, AN
AS
WH
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15/06
22/06
4/07
711/08
4/09

2022/09
5/10
10/10

10/10
2829/10
10/11

13/11
20/11
20/11
20/11
23/11
24/11
27/11
6/12
7/12
7/12

Forensische Intervisie
Studiedag NL-ATSA: preventie (il)legale
parafilieën
Behandeling aan seksuele daders en
sociale kaart
Seminar on forensic psychiatry in Europe
for consultants, psychiatric trainees and
psychologists
Vorming Risicotaxatie

The interface between forensic
psychiatry, politics, and administration
Supervisie Sint-Lucia – Docu Untouchable
en beleid afdeling seksuele daders
Het forensisch psychiatrisch profiel van
de geïnterneerde - (On)behandeld:
seminarie over de zorgomkadering voor
geïnterneerde personen.
Forensische supervisie
Gespreksvaardigheden voor criminologen
Behandeling van seksueel delinquenten –
Scholierencolleges: ‘Criminaliteit:
misdaad, daders en straf
Risicotaxatie en internering
Behandeling van seksuele daders –
samenwerkingsakkoord en sociale kaart
Behandeling van seksuele daders –
psychologische begeleiding
Behandeling van seksuele daders –
hormonale behandeling bij zedendaders
Forensische Intervisie
posterpresentatie Stop it now! Hulp aan
sociale omgeving
Gastcollege Behandeling van seksuele
daders
Workshop en posterpresentatie Stop it
now!
Behandeling van seksuele daders
Samenwerkingsakkoord Behandeling van
seksuele daders

Gent
NL-ATSA, Antwerpen

WH
MDB

JH Dendermonde

MDB,
AS
KG

Irsee, Germany

Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Vlaams-BrabantOost
Ghent Group Meeting – Vienna,
Austria
Sint Lucia Sint-Niklaas

MDB,
AS

OVB - '(On)behandeld. Over
internering, schuld en boete' –
Vormingscentrum Guislain Gent

KG

CGG De Pont
KU Leuven

WH
AN

Radboud Pre-University College

TD

Justitiehuis Antwerpen
Hof van Beroep Antwerpen

AS, AN
MDB

Hof van Beroep Antwerpen

AN

Hof van Beroep Antwerpen

KG

Gent
Studiedag Familieplatform

WH
MDB

Master Rechten, Universiteit
Antwerpen
Hersteldagen, Vooruit Gent

TD

Instituut voor Gerechtelijke
Opleiding, Brussel
Instituut voor Gerechtelijke
Opleiding, Brussel

AN

KG
MDB

MDB

MDB
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7/12

Preventie en Stop it now!

7/12

Motivatie - Postgraduaat Forensische
diagnostiek en counseling
Opleiding risicotaxatie
Prolonged flare-up of testosterone after
administration of a gonadotrophin
agonist to a sex offender: an underrecognised risk?
Seminar of Forensic Psychiatry
Reinforcement learning in child molesters

7/12
8/12

19/12
19/12

Instituut voor Gerechtelijke
Opleiding, Brussel
Thomas More Antwerpen

MDB

ASSTER
National Day on Forensic
Psychiatry, BCNBP

AS
KG

University of Mons
CAPRI - Universiteit Antwerpen

KG
TD

AN, TD

2.3.3. Wetenschappelijke stages en masterproeven
In 2017 mocht het UFC opnieuw 5 gemotiveerde studenten ontvangen voor het uitvoeren een
(klinische) stage: Veronique Huget (masterstudente Klinische Psychologie aan Vrije Universiteit Brussel),
Kaat Malfroy (Masterstudente Klinische Psychologie aan de Ugent), Kirsten Schoofs (studente
Toegepaste Psychologie aan de Thomas More-hogeschool in Antwerpen), Raffa Chillah (Bachelor
Criminologische Wetenschappen aan de Ugent) en Jessica Van Hal (masterstudente Forensic Psychology
aan de Universiteit Maastricht). Kirsten (gestart in maart 2017, 13 weken stage), Kaat (gestart in
september 2016, 6 maanden stage) en Veronique (gestart in augustus 2017, 6 maanden stage)
verwerkten aanmeldingen en woonden intakegesprekken bij. Daarnaast voerden ze psychodiagnostiek
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 UFC-team volgde en/of organiseerde. Naast de
klinische activiteiten werd Raffa (gestart in februari 2017, 3 maanden stage) betrokken in het CIFAS
onderzoek en de beleids- en ondersteunende opdrachten van het UFC. Jessica volbracht voornamelijk
een onderzoeksstage in het UFC.
Afgelopen jaar werkten ook enkele studenten aan hun masterproef met gegevens die verzameld werden
bij het UFC. Het gaat om studenten geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en een studente
Forensische Psychologie aan de Universiteit Maastricht.
Tabel 3: Lopende masterproeven

Thema Masterproef

Aantal studenten

Werkbegeleider

Genitale afwijkingen bij seksuele daders

3 studenten

KG

Hyperseksualiteit en de impact op het psychosociaal 3 studenten
functioneren bij seksueel delinquenten

TD

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

TD

2 studenten
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Comorbidity in child abusers with and without a
paraphilic disorder

2 studenten

TD en MDB

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

2 studenten

TD en KG

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

1 student

KG en TD

Masterstudent Forensische psychologie (Jessica Van
Hal): Kris en Tineke

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 (UFC) en Prof. dr.
Bernard Sabbe (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute - CAPRI), Universiteit Antwerpen.
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).

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
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Situering van het project
Hoewel neuropsychologische factoren opgenomen zijn in etiologische theorieën over seksuele
delinquentie (Ward & Beech, 2006), gebeurde er relatief weinig onderzoek naar het neuropsychologisch
functioneren van seksuele delinquenten. De weinige studies die het neuropsychologisch 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.
In navolging van Zelazo en Cunningham (2007) kan er een onderscheid gemaakt worden tussen koude
en warme executieve functies, waarbij koude executieve functies omschreven worden als zuiver
cognitieve of metacognitieve functies terwijl warme executieve functies instaan voor
beloningsgerelateerde, emotionele / motivationele responsen. Een blik op de onderzoeksliteratuur
omtrent seksuele delinquentie, leert ons dat er voornamelijk aandacht besteed werd aan de koude
executieve functies. Hoewel het aannemelijk is dat de metacognitieve functies verstoord zijn bij
seksuele delinquenten, zijn de resultaten van deze studies inconsistent en moeilijk met elkaar te rijmen.
Voor een aantal van deze studies (hierbij gaat het voornamelijk om oudere studies) wordt het gebrek
aan consistente resultaten toegeschreven aan methodologische problemen zoals het gebruik van kleine
onderzoeksgroepen, een heterogene samenstelling van de onderzoeksgroepen, ... (Cantor et al., 2005,
2006; Eastvold, Suchy, & Strassberg, 2011; Suchy, Whittaker, Strassberg, & Eastvold, 2009). Desondanks
brengen ook studies die methodologisch sterker zijn, weinig duidelijkheid (Cohen, Nesci, Steinfeld,
Haeri, & Galynker, 2011; Eastvold et al., 2011; Kruger & Schiffer, 2011; Schiffer & Vonlaufen, 2011; Suchy
et al., 2009). In tegenstelling tot de koude executieve functies, werden de warme executieve functies
die cruciaal zijn voor het aanpassen van het gedrag aan de (sociale) omgeving, tot nu toe nauwelijks of
niet bestudeerd bij seksuele delinquenten.
In contrast met de literatuur omtrent seksuele delinquentie, wordt er in de algemene
delinquentie- en psychopathieliteratuur ruim aandacht besteed aan warme executieve functies. Zo
werden verstoorde bekrachtigingsprocessen, een verminderd vermogen tot het leren van stimulusbekrachtiging 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.,
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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, kan 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
De dataverzameling werd afgerond in oktober 2017. In de periode van februari 2016 tot juni
2017 werden 64 kindmisbruikers en 34 daders van geweldsdelicten getest. Hiervoor werd er
samengewerkt met de gevangenissen van Hoogstraten, Hasselt, Leuven, Merksplas, Wortel, Beveren,
Brugge en Ruiselede. Ten slotte werden er van juli tot oktober 2017 36 niet- forensische
controlesubjecten getest. Deze controlepersonen werden gerekruteerd via sociale media.
Op dit moment werd er reeds 1 onderzoeksvraag geëvalueerd. Deze vraag peilt naar de
mogelijkheid van kindmisbruikers tot stimulus-bekrachtigingsleren, dit in vergelijking met daders van
geweldsdelicten en niet-forensische controlesubjecten. De resultaten met betrekking tot deze
onderzoeksvraag worden gepresenteerd op het congres van de International Association of Forensic
Mental Health Services (juni 2018) en worden verwerkt tot een publicatie. Het abstract met betrekking
tot deze onderzoeksvraag werd hieronder toegevoegd. In de loop van 2018 worden de overige
onderzoeksvragen geëvalueerd.
Abstract onderzoeksvraag ‘Zijn kindmisbruikers in staat tot stimulus-bekrachtigingsleren?’
Background: In order to function optimally in the world, subjects have to be able to learn
associations between choices / actions and outcomes (i.e., reinforcers), but also to adjust their
behaviour accordingly when contingencies change (i.e., reversal learning). Impairments in
reinforcement learning are observed in various psychiatric conditions typified by maladaptive
behaviour. Likewise, the persistent antisocial behaviour seen in psychopathic offenders has also been
linked to impaired reinforcement learning.
Some subgroups of child molesters also show difficulties in adapting dysfunctional behavioural patterns
and persist in their offending behaviour. Whether these offender groups also suffer from reinforcement
learning deficits is not known conclusively.
Method: A group of child molesters (n = 59) and two control groups (i.e., a group of violent
offenders, n = 33 and a group of non-offender controls, n = 36) were administered a probabilistic
reversal learning task. In this task, subjects had to learn to choose the correct stimulus in different
37

stimulus pairs on the basis of reward and punishment feedback (i.e., acquisition phase) and adapt their
behaviour when contingencies changed (i.e., reversal phase). After comparing child molesters to
offender controls and non-offender controls with respect to the number of errors they made on this
task, a supplementary analysis was performed to determine whether subgroups of child molesters (i.e.,
paedophilic and non-paedophilic child molesters) differed in their reinforcement learning abilities.
Results: Child molesters made significantly more errors than the non-offender controls, while
the offender controls scored comparable to the non-offender controls and the child molesters. The
impairments that were seen in child molesters, reflected a general reinforcement learning deficit, rather
than a specific impairment in acquisition or reversal learning. When comparing subgroups of child
molesters to each other, non-paedophilic child molesters were significantly more impaired in their
reinforcement learning abilities than paedophilic child molesters.
Conclusion: This study was the first to establish the presence and specify the nature of
reinforcement learning impairments in child molesters. The findings are discussed in the context of the
reinforcement learning literature and further research is suggested to investigate these impairments.
Referenties
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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.
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Behavior, 35(6), 743–751.
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2. Onderzoek Routine Outcome Monitoring
Sinds januari 2012 werkt het UFC aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM
staat voor het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om op basis
daarvan behandelingen te evalueren en waar nodig bij te sturen. Alana Schuerwegen, collega van het
UFC, staat in voor het verzamelen en verwerken van de data, met oog op een toekomstige output. Dit
jaar werd het ROM onderzoek binnen het UFC herbekeken en vereenvoudigd.
Op weg naar Forensisch Routine Outcome Monitoring (ROM)-onderzoek – herziening
A. SCHUERWEGEN1, K. GOETHALS1,2
1

Universitair Forensisch Centrum, 2Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute, UAntwerp

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 conclusies te trekken over het
behandelverloop. Daarenboven kan het een aanzet geven tot wetenschappelijk onderzoek. Richtlijnen
omtrent het opzetten van forensisch ROM-onderzoek in een ambulante setting ontbreken echter
vooralsnog.
Een forensische ROM-methodologie werd ontwikkeld en getoetst in een pilotstudie. Deze pilotstudie
werd uitgevoerd in het Universitair Forensisch Centrum (UFC), een ambulant behandelcentrum voor
seksuele delinquenten.
Na uitvoerige revisie van het huidige ROM-systeem en de zoektocht naar geschikte instrumenten voor
het meten van behandelevolutie bij forensisch ambulant cliënteel met een seksuele stoornis, werd in
2017 geopteerd voor een vereenvoudigde en minder tijdsintensieve ROM-methodologie voor de
patiënten.
Binnen deze revisie werd ervoor gekozen om drie verschillende domeinen na te gaan bij onze
patiëntenpopulatie om behandelvoortgang in kaart te kunnen brengen (Oudejans, Spits, Nugter, & van
Bokkem, 2015). Deze domeinen zijn de volgende:
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1. Een positieve evolutie op gebied van generieke dynamische risicofactoren.
2. Een positieve evolutie op gebied van specifieke dynamische risicofactoren.
3. Persoonlijk herstel.
De generieke dynamische risicofactoren zullen worden gemeten aan de hand van de klinische
risicofactoren en de risicohanteringsitems uit de HCR-20V3 (de Vogel, de Vries Robbé, Bouman, Chakhssi,
& de Ruiter, 2013).
De specifieke dynamische risicofactoren bij seksuele delinquenten betreffen seksuele deviantie
(afwijkende seksuele interesse), seksuele preoccupatie (excessieve gedachten en handelingen binnen
de seksuele sfeer) en problemen met intimiteit (gebrek aan betekenisvolle intieme relaties). Voor het
in kaart brengen van deze factoren zal gebruik gemaakt worden van de STABLE-2007 (van den Berg,
2012) dewelke kan gecombineerd worden met een afname van de STATIC-99R (van Beek et al, 2001).
Ondanks het statische en dus niet veranderbare karakter van de items, wordt toch geopteerd om
eveneens de STATIC-99R te scoren. Dit met oog op het vervolledigen van het risicotaxatieproces.
Het persoonlijk herstel, anders genoemd de ‘kwaliteit van leven’ wordt nagegaan aan de hand van de
World Health Organisation Quality of Live-100 (WHOQOL-100; de Vries & van Heck, 2003). Het betreft
een zelfrapportagelijst die volgende domeinen in kaart tracht te brengen: fysiek en psychologisch
welzijn, onafhankelijkheid, sociale relaties, omgeving en spiritualiteit. Persoonlijk herstel wordt dus
ruimer gedefinieerd dan louter fysieke gezondheid.
De keuze voor bovenvermelde instrumenten, met name de STABLE-2007, brengt enkele exclusiecriteria
met zich mee waardoor een deel van de UFC patiëntenpopulatie niet zal geïncludeerd kunnen worden
in het ROM-systeem. Volgende voorwaarden worden gesteld:
-

Volwassen mannelijke zedendelinquenten van
categorie A delicten: delicten met een aanwijsbaar slachtoffer, waaronder aanranding,
verkrachting en exhibitionisme.

Vrouwelijke daders, plegers jonger dan 18 jaar, en personen die enkel een categorie B delict pleegden
(e.g. bezit of verspreiding van kinderporno) kunnen bijgevolg niet geïncludeerd worden in het ROMsysteem.
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.
Forensic assertive community treatment;
research into effectiveness and factors related to outcomes.
Dr. T. Marquant1,2; M. Van Nuffel1; Prof. dr. K. Goethals 3,4; Prof.dr. B. Sabbe 4
1

UPC Sint-Kamillus, Bierbeek; 2PSD gevangenis Antwerpen; 3Universitair Forensisch Centrum (UFC),
Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 4Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI)
Universiteit van Antwerpen
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Inleiding
Assertive community treatment (ACT) is een goed gekende manier om zorg aan psychiatrische patiënten
te leveren in hun eigen woonomgeving. In het verleden werd een goede effectiviteit aangetoond op
niet-forensische uitkomstmaten, zoals heropnames, community tenure en opnameduur. Echter, werd
daarbij ook vastgesteld dat de effecten op forensische uitkomstmaten neutraal of zelfs negatief zijn. Een
forensische adaptatie van ACT, ForACT, beoogt een behoud van de effectiviteit op niet-forensische
uitkomstmaten, met toevoeging van effect op forensische uitkomstmaten, zoals recidive en
wederopsluitingen. In voorliggende studie werden daarbij als blauwdruk voor een ForACT team 40 jaar
ervaring met niet-forensisch ACT gecombineerd met de basiselementen van de dominante forensische
rehabilitatie theorieën, zijnde het RNR model en het GLM model.
De literatuur omtrent niet-forensische ACT geeft daarbij zes basis elementen die relateren aan de
effectiviteit, zijnde een geïntegreerde psychiater, een 24/7 bereikbaarheid, het uitvoeren van
huisbezoeken, een aanbod voor middelengebruik, een lage case-load en een vocationeel aanbod. De
bestaande forensische rehabilitatie-theorieën kunnen geoperationaliseerd als het aanbieden van een
hybride functie van de hulpverlener, die ook risico-inschattingen maakt, en een communicatie-strategie
met de justitiële partners.
Het toepassen van deze elementen en de effectiviteit ervan op (niet) forensische uitkomstmaten wordt
in voorliggende studie onderzocht.
Stand van zaken
In 2016 werd reeds een review gepubliceerd betreffende het onderwerp ForACT. In 2017 werd in een
tweede publicatie de effectiviteit van ForACT op forensische uitkomstmaten aangetoond in een
vergelijkend retrospectief onderzoek waarbij het forACT-team werd ingebed in een zorgcontinuüm.
Geïnterneerden in het zorgcontinuüm liepen 6 keer minder kans op recidive en 14 keer minder kans op
wederopsluitingen in vergelijking met patiënten die uit de gevangenis in ambulante zorg terecht
kwamen. Daartegenover stond wel dat de patiënten in het zorgcontinuüm 21 keer meer kans hadden
om, zij het erg kort, heropgenomen te worden; in ongeveer 70% van de gevallen gebeurde dat omwille
van druggebruik. Ook de community tenure was significant beter in de experimentele groep.
Omwille van het grote belang van middelengebruik binnen de experimentele groep werd een
maatschappij-georiënteerd alternatief uitgewerkt bij druggebruik van 5 dagen. De basis daarbij betreft
een cognitief gedragsmatig aanbod. Patiënten krijgen bij een herval in gebruik de mogelijkheid om
gebruik t maken van dit alternatief en aldus in de maatschappij hun rollen te kunnen blijven opnemen
en een dure en invaliderende opname te vermijden. Ter ondersteuning van de inschatting tot inclusie
werd daarbij de START gebruikt als risicotaxatie instrument.
In een prospectieve cohortstudie worden deze patiënten gedurende 12 maanden opgevolgd binnen
deze setting. Patiënten die gevolgd worden in het ForACT team en door gebruik dreigen heropgesloten
of heropgenomen te worden, worden daarbij, na toestemming, geïncludeerd. Gedurende de
testperiode wordt 12 keer de START afgenomen, ter opvolging van het risico, en de MATE ter opvolging
van hun gebruik.
Deze studie is momenteel lopende.
Contact: thomas.marquant@fracarita.org
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4. Psychopathieonderzoek SRP-III
Het UFC voert in samenwerking met de Thomas More Hogeschool een onderzoek uit naar psychopathie
bij zedendaders. Voor de gegevensverzameling wordt de SRP-III gebruikt.

Validity of the hare self-report psychopathy scales in a sample of sex offenders
Stockman, D.1, Uzieblo, K.1,2, De Bruyn, K.3, Schuerwegen, A.4, Huys, W.4, Bijttebier, P.5, Goethals,
K.4,6, & Neumann, C.7
1

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

De Hare Self-Report Psychopathy Scale (SRP; Paulhus, Neumann, & Hare, in press) is een veelbelovend
zelfrapportage vragenlijst die ontwikkeld werd voor het in kaart brengen van psychopathische trekken.
Onderzoek naar de validiteit van de twee meest recente versies van de SRP-schalen, zijnde de SRP-III
bestaande uit 64 items en de SRP-Short Form bestaande uit 28 items, is nog steeds beperkt, zeker in
een forensische setting. Deze studie heeft al doel de convergente- en criteriumvaliditeit van de SRP-III
en de SRP-SF te onderzoeken in een populatie van seksuele delinquenten.
De data voor huidig onderzoek worden verzameld vanuit de patiëntenpopulatie van het UFC, waarbij
volgende vragenlijsten worden afgenomen: (1) Self-Report Psychopathy Scale III lange en verkorte
versie (SRP-III & -SF; Paulhus, Neumann, & Hare, in press) vier factoren: Interpersonal Manipulation
42

(IPM), Callous Affect (CA), Erratic Lifestyle (EL) en Criminal Tendencies (CT); (2) Psychopathy Personality
Inventory-Revised (PPI-R; Lilienfeld & Widows, 2005) met drie factoren: Self-Centered Impulsivity,
Fearless-Dominance, en Coldheartedness; (3) Dimensional Assessment of Personality Pathology-Short
Form (DAPP-SF; Van Kamoen & De Beurs, 2009) met vier dimensies: Emotional Dysregulation, Dissocial
Behavior, Inhibition, en Compulsivity; (4) Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch (BDHI-D; Lange,
Hoogendoorn, Wiederspahn, & De Beurs, 2005) met drie factoren: Directe en Indirecte Agressie, en
Sociale Wenselijkheid.

2.3.5. Bijgewoonde vormingsmomenten
De deelnemende UFC-teamleden worden in tabel 4 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
TP
Thomas Pattyn
LK
Lieke Kluiver
WDR Wout De Ruyck
FL
Frederik Lasters
RB
Robin Baeten
NM
Niel Merckx
VH
Veronique Huget
Tabel 4: Bijgewoonde vormingsmomenten

Datum

31/01

UFC
deelnemers
NL-ATSA Congres: Responsiviteit bij zedendaders, de grote bijzaak? – Van der AS
Hoeven Kliniek Utrecht
Laagdrempelige telezorg, opleiding Stop it now!
MDB

2/02

Opleiding nieuwe media – Auditorium Kinsbergen, UZA

MDB

7/02

Laagdrempelige telezorg, opleiding Stop it now!

MDB

7/02

Postgraduaat psychiatrie - Forensische psychologie: hulpverlening aan daders
van seksueel overschrijdend gedrag’ – Annelies Nuyts
CAPRI Research Club: Impact van jeugdtrauma op het beloop van paniekstoornis
– Maud De Venter
Werkveldcommissie Toegepaste Psychologie

TD, MDB, AS,
WDR, FL, KG
AS

26/01

21/02
23/02
20 – 21/04

Onderwerp

AS

25/04

Risico- en protectieve factoren voor gewelddadig gedrag: Training in het gebruik AS, WH
van de HCR-20V3 en SAPROF – Thomas More Antwerpen
Slow dates – kennismaking met forensische psychologie – expeditie TP
AS

26/04

CAB voorstelling jaarverslag

MDB

26, 27 en 28/04

Driedaagse workshop Good Lives Model – UGent – Tony Ward & Mary Barnao

TD

11/05

Masterclass risicotaxatie: risicoformulering, -management en –communicatie – AS, WH, WDR,
Thomas More Antwerpen
MDB
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16/05

CAPRI Research Club – Arthur Dauwe

17/05

Naar een betere aanpak van zedenmisdrijven – FOD Justitie – Waterloolaan, MDB
Brussel
The assessment of Psychopathy: New Developments – Thomas More Antwerpen AS

18/05

AS

19/05

Understanding Psychopathic Traits and Their Impact on Other – Thomas More AS
Antwerpen

7/06

Multiple lineair regression & ANOVA (StatUA Antwerp Doctoral School)

TD

8/06

Docu- en debatavond UNTOUCHABLE

WH, MDB, AS,
AN, WDR

9/06

Multiple lineair regression & ANOVA (StatUA Antwerp Doctoral School)

TD

13/06

Logistic Regression using SPSS (StatUA Antwerp Doctoral School)

TD

13-14/06

IAFMHS, Split, Croatia

KG

14/06

Logistic Regression using SPSS (StatUA Antwerp Doctoral School)

TD

16/06

Logistic Regression using SPSS (StatUA Antwerp Doctoral School)

TD

20/06
22/06

CAPRI Research Club – Systems Approach to Maladaptive Behaviour & TD, AN, KG
Antisociality – Inti Brazil
NL-ATSA studiedag - (Il)legale parafilieën. Als lust een last wordt.
Allen

30/07

Intervisie laagdrempelige telezorg

MDB

30/08

Opleiding e-mailhulp, Gaucheretstraat – Schaarbeek

MDB

19/09

21-23/09

CAPRI Research Club – Naar multidisciplinaire op-stertkes-gebaseeerde AN, MDB, VH
richtijnen voor wetsovertreders met een psychiatrische problematiek:
ervaringen van (ex-)geïnterneerde personen in contact met politie, justitie en de
hulpverlening – Ciska Wittouck
Ghent Group Meeting, Vienna
KG, WDR, FL

29/09

Opleiding suicidepreventie Stop it now! - ITER

MDB

6/10

Opleiding suicidepreventie Stop it now! - ITER

MDB

19/10

Studiedag beroepsgeheim - Leuven

MDB

26/10

Studiedag CAB

MDB

16/11

Intervisie Incestplegers: de gezinsgerichte aanpak van de incestpleger en zijn WH, AS, AN,
gezin – UFC en VK Antwerpen
TD, MDB, VH

17/11

Interpersonal violence against children in sport (doctoraatsverdediging) – Tine Allen
Vertommen
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21/11

CAPRI Research Club – Forensische Assertive Community treatment: onderzoek RB
naar effectiviteit op forensische, niet-forensische uitkomstmaten en factoren
gerelateerd aan de effectiviteit – Thomas Marquant
Opendeur CAW Antwerpen, Berchem
MDB

30/11

Studiedag Female Pathways, VUB Brussel

30/11

InteractieAcademie - Studiedag tussenmenselijk geweld. Over turbulenties en AN
ademruimte
36ste studiedag 'De supertherapeut(e): Over effectieve hulpverlening' - VVGT
WH

21/11

1/12
14/12
19/12

MDB

Psychofarmaca – Postgraduaat forensische diagnostiek en counseling – Thomas AN
Marquant
CAPRI Research Club – Beloningsgerelateerd leren bij kindmisbruikers – Tineke AN, MDB
Dilliën

2.3.6. Psychotherapieopleidingen
Annelies Nuyts

Postgraduaat Gedragstherapie, KU Leuven

September 2016 tot heden

Robin Baeten

Postgraduaat in de psychotherapie: optie
volwassenen, UAntwerpen

September 2016 tot heden
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2.4. GEORGANISEERDE OPLEIDINGSMOMENTEN
Hierna volgt een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in 2017 zelf organiseerde.

2.4.1. Documentaire-avond en debat: UNTOUCHABLE

Het UFC toonde op donderdag 8 juni de documentaire UNTOUCHABLE (www.untouchablefilm.com).
De film vangt aan met het verhaal van Ron Book: een rijke lobbyist wiens minderjarige dochter jarenlang
misbruikt werd door de gouvernante des huizes. Book slaagt erin om, via zijn politieke invloed, het beleid
omtrent dit thema in zijn staat sterk te sturen. Hij baseert zich daarbij op het uitgangspunt: ‘de vraag is
niet of ze hervallen, de vraag is wanneer ze dat zullen doen’.
De documentaire zet expliciete vraagtekens bij elke propaganda in het voordeel van een louter
repressief en een eeuwigdurend optreden ten aanzien van seksuele daders: andere beleidsmakers,
wetenschappelijk
onderzoekers,
voormannen
en
-vrouwen
van
zelfverklaarde
‘buurtbewakingspatrouilles’, ouders van slachtoffers én van daders en de geregistreerde of verbannen
delinquenten krijgen het woord. Zoveel visies en evenveel unieke ervaringen maken alvast duidelijk dat
het strafrechtelijk beleid naar veroordeelde seksuele daders toe een complex vraagstuk betreft. Onder
elke pet zit een andere kijk op de realiteit, en die kijk zet – zeker niet onterecht – telkens andere noden
in de schijnwerpers. Gegeven de complexheid van deze materie, die onlosmakelijk verbonden lijkt met
emotie, lijkt de documentaire te waarschuwen voor de gevaren van blindstaren op de strafrechtelijke
kwalificatie met het oog op beslissingen inzake de strafuitvoering van deze dadergroep. Laat ons dus
ook rekening houden met andere criteria, zoals de persoon van de dader, zelfs de noden van het
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slachtoffer, het delict zelf – liefst genuanceerder omschreven dan de algemene juridische titel die het
gekregen heeft, het doorlopen van een behandelingstraject, het inschakelen van andere vormen van
begeleiding (supervisie, thuisbegeleiding, …) en (basis-)recidiverisico’s.
De documentairemakers proberen op hun manier een genuanceerde visie neer te zetten met
betrekking tot het strafrechtelijk beleid ten aanzien van veroordeelde daders van seksuele feiten.
Daarnaast breekt de documentaire een lans voor het consulteren van wetenschappelijke
onderzoeksresultaten met betrekking tot mogelijkheden en moeilijkheden van resocialisatie.
Na de documentaire werden de aanwezigen gevraagd om, via een elektronisch stemkastje, een
standpunt in te nemen met betrekking tot een aantal stellingen. Vanuit deze stellingen kwam een
discussie op gang rond onder andere volgende punten: Wie behoort het mandaat toe om het beleid te
maken? Moet een grote emotionele betrokkenheid (bijvoorbeeld door secundaire victimisatie, waarvan
in de documentaire een voorbeeld getoond wordt) uitgesloten worden? Zelfs als zulk repressief beleid
een vals veiligheidsgevoel in de hand werkt, in welke mate kan dat veiligheidsgevoel ook niet waardevol
zijn? Secundaire preventie (die zich bijvoorbeeld richt op kinderen, zoals ook getoond in de
documentaire) is belangrijk, maar moet dat niet op een andere manier dan het inboezemen van angst?
Creëert zulke repressieve wetgeving niet vooral geïsoleerde individuen zonder toekomstperspectief en
impliceert dat niet net een verhoogd risico op herval? Is deze manier van beleidsvoering niet in strijd
met de investeringen in behandeling en andere waardevolle vormen van omkadering?
De documentaire-avond (zie bijlage 2 voor de uitnodigingsflyer) werd bezocht door 24 externe
aanwezigen
(psychologen,
maatschappelijk
assistenten,
psychologisch
consulenten,
beleidsmedewerkers, criminologen, psychiatrisch verpleegkundigen,…) en kreeg een gemiddelde
totaalwaardering van 8,3/10.

2.4.2. Thematische intervisie in samenwerking met het VK Antwerpen: incestplegers – de
gezinsgerichte aanpak van de incestpleger en zijn gezin
Op 16/11/2017 vond de intervisie incestplegers “de gezinsgerichte aanpak van incestpleger en zijn
gezin” plaats op de stadscampus UAntwerpen (zie bijlage 3 voor de uitnodigingsflyer). De intervisie werd
gegeven door Stef Anthoni en Bart Weustenraad van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
Antwerpen.
Het VK kan opgedeeld worden in drie pijlers, namelijk de advieslijn 1712, reguliere werking en
gemandateerde voorziening. De reguliere werking werkt voornamelijk met crisissen. Het gaat om een
kort therapeutisch proces van 3 à 4 maanden voor er een doorverwijzing gebeurt. De
Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) zijn verschillend van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg
(OCJ) omdat OCJ zich richt op Verontrustende Opvoedingssituaties en VK zich richt op situaties van
kindermishandeling.
De eerste spreker, Bart Weustenraad, focuste op de belangrijkste pijlers in de omgang met
verontrustende situaties. Het VK prioriteert het belang van het kind (slachtoffer) in een incestsituatie,
wat concreet betekent dat ze opteren om te werken met incestplegers zonder justitie te betrekken.
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Er zijn vier verschillende bouwstenen die aandacht vereisen in de aanpak naar verontrusting. Een eerste
belangrijke bouwsteen is ‘veiligheid’. Er zijn drie te onderscheiden niveaus van veiligheid, namelijk
‘fysieke (on)veiligheid’, ‘emotionele (on)veiligheid’ en ‘relationele (on)veiligheid’. De tweede pijler,
‘communicatie en samenwerking’, gaat over de verschillende partijen waar mee wordt samengewerkt.
Andere partners betrekken (jeugdhulp, kind&gezin, …) en transparant zijn ten aanzien van de familie is
noodzakelijk, zodat het gezin vanuit verschillende invalshoeken geholpen kan worden. De derde pijler,
‘verantwoordelijkheid en erkenning’, is een thema dat deontologisch wel wat vragen doet oprijzen. De
discussie over de feiten en wat er al dan niet gebeurd is, leidt vaak tot een welles-nietes verhaal dat niet
productief is. Het is meer aangewezen om samen gemeenschappelijke doelen te bedenken waar de
familie (inclusief dader) rond wil werken en van waaruit erkenning kan voortvloeien. Tenslotte is ook
‘herstel’ fundamenteel. Het gaat dan om relationeel herstel, maar eveneens om individueel herstel.
Herstel duurt echter lang en gaat in kleine stapjes, waardoor het zeer belangrijk is om een positieve en
doelgerichte aanpak te hanteren naar de familie toe.

De tweede spreker, Stef Anthoni, bracht de drie verschillende wetenschappelijk onderbouwde
visieaspecten naar voor die gebruikt worden in een incestcontext. Ten eerste gaat het om ‘trauma’ en
de drie te onderscheiden types ervan, namelijk eenmalig, relationeel of wederkerend en relationeel
trauma. Ten tweede moet ‘ontwikkeling’ in acht genomen worden, want wanneer een kind iets
meedraagt in zijn rugzak kan dit opnieuw naar boven komen in een nieuwe ontwikkelingsfase. Tenslotte
werd ook ‘hechting’ besproken in die zin dat er verschillende soorten hechting zijn (veilig, vermijdend,
gedesorganiseerd en afwerend) en dat dit van grote invloed is. Deze thema’s zijn belangrijk bij
slachtoffers, maar ook bij daders aangezien heel veel plegers zelf een aangetaste gehechtheid hebben
of een trauma hebben gekend.
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Er werden ook meerdere uitgebreide casusbesprekingen gedaan. Hierbij werd de insteek gebruikt die
binnen het VK ook wordt gehanteerd, namelijk nadenken over de casus vanuit de rollen van de
verschillende gezinsleden. De groepen werden ingedeeld in de rol van het slachtoffer, de rol van
hulpverlener, de rol van dader, de rol van partner, de rol van broer of zus, etc. Vanuit jouw specifieke
bril moest je nadenken over twee vragen, namelijk “Welke emoties/gedachten gingen er door je heen
vanuit je specifieke rol?” en “Wat heb jij vanuit jouw rol nodig in het herstelproces?”. Zo kom je tot een
interessante bespreking die de gevoelens en noden van elke partij centraal zet en meerdere
perspectieven biedt. De casussen die niet aan bod konden komen, werden door de sprekers individueel
nog teruggekoppeld en beantwoord zodat niemand met vragen achterbleef.

Na de intervisie vulden de deelnemers een feedbackformulier in. Hieruit kwamen de verschillende
functies van de deelnemers naar voor waaronder psychiater (6.3%), psychologisch consulent (6.3%),
criminoloog (12,5%), psycholoog (37,5%) en andere (43,8%). Het thema, de inhoud, de presentaties, de
organisatie en het nut voor de praktijk werden door de grote meerderheid als goed tot zeer goed
beoordeeld. De duur van de intervisie werd door 37,5% als zeer goed beoordeeld, door 25% als goed,
door 31,3% als voldoende en door 6,2% als slecht. Gemiddeld kreeg de intervisie een 8/10.

2.4.3. Studiedagen NL-ATSA
De criminologe van het UFC is lid van de Raad van Bestuur van NL-ATSA en organiseert er actief mee de
studiedagen en congressen. NL-ATSA is een vereniging die zich inzet voor de preventie van
zedendelicten. De Raad van Bestuur bestaat uit enkele Belgische en Nederlandse clinici, onderzoekers
en beleidswerkers uit het netwerk. NL-ATSA organiseerde in het jaar 2017 twee studiedagen:
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In januari 2017 organiseerde NL-ATSA een studiedag in Utrecht met als titel: ‘Responsiviteit bij
zedendaders, de grote bijzaak?’ Verschillende internationale sprekers gingen er dieper in op het aspect
responsiviteit in de behandeling van seksuele daders. David Prescott ging dieper in op het belang van
motivatiebevordering en de therapeutische relatie in de behandeling van zededaders. Kieren McCarten
focuste op de maatschappelijke en publieke reactie op zedendaders en het beleid dat wordt gevoerd
en Bill Lindsay besprak uitvoerig het aspect risicotaxatie en behandeling bij zedendaders met een
verstandelijke beperking. De dag werd verdergezet met een aantal workshops: Sabine Noom gaf een
praktische workshop over het vergroten van behandelmotivatie en het opstellen van een behandelplan
met zedendelinquenten. Guus Wilbers en Lei Seuren gaven een workshop over het scenarioteam zeden
en maatschappelijke onrust. David Prescott gaf de workshop ‘Therapeutic Engagement with People
Who Have Sexually Abused’ en Leila Assa en Robert Schriek gingen dieper in op seksueel
grensoverschrijdend gedrag in andere culturen. 125 personen namen deel aan de studiedag.

In juni 2017 organiseerde NL-ATSA een studiedag in Antwerpen met als titel: “Wat als lust lastig wordt?
Omgaan met (il)legale parafilieën”. Hierbij werden meerdere parafilieën besproken en best-practices
voor behandeling werden aangehaald. Het werd een interessante studiedag met 64 deelnemers. Op het
programma stonden: Gabriël Levi , met ‘Mag ik pedofiel zijn?’, een getuigenis. Minne De Boeck lichtte
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Stop it Now! Vlaanderen: naar een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun sociale
omgeving toe, Elena Baur besprak haar onderzoek ‘Do paraphilic sexual interests increase the risk for
sexually coercive behavior? A population-based twin study’, Wineke Smid focuste zich op de
behandeling met ‘Is er een weg terug? Wat we weten over de behandeling van parafilieën’ en Klaartje
Schepers eindigde met best-practices voor de behandeling van seksverslaving: ‘I am not obsessed, I just
can’t get enough’.

2.2.4. Aanbod op maat
Het UFC organiseert elk jaar verschillende vormingsmomenten waarmee we een zo groot mogelijk
publiek van geïnteresseerden proberen te bereiken. Daarnaast zetten we de laatste jaren ook meer en
meer in op de specifieke vormingsbehoeften van de afzonderlijke netwerkpartners. In dit kader wordt
er ongeveer drie keer per jaar een forensische intervisie georganiseerd in Gent. Alle geïnteresseerde
hulpverleners kunnen hieraan deelnemen. Sinds 2017 voorziet het UFC tevens een supervisie voor het
forensisch team van CGG De Pont. Ook hier wordt er gewerkt rond concrete casussen en/of thema’s die
te maken hebben met begeleiding of behandeling van daders. Daarnaast hebben we dit jaar ook een
specifiek aanbod uitgewerkt voor enkele partners van het samenwerkingsakkoord:
- Justitiehuis van Dendermonde omtrent het samenwerkingsakkoord en het werken met de
prestatieverbintenis
- Justitiehuis van Antwerpen omtrent risicofactoren bij zedendaders
- CCG Vlaams-Brabant-Oost omtrent risicotaxatie bij zedendaders
- Forensische teams CGG in regio Antwerpen en Limburg omtrent indicatiestelling
- Hof van Beroep van Antwerpen omtrent het samenwerkingsakkoord, cognitieve gedragstherapie en
psychofarmaca bij de behandeling van seksuele daders
- Instituut Gerechtelijke Opleiding (IGO), voortgezette opleiding, omtrent het samenwerkingsakkoord,
de behandeling van seksuele daders en preventie
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Daarnaast werkten we op vraag ook een aanbod uit voor een voorziening die niet erkend is in het
samenwerkingsakkoord maar wel residentiële behandeling biedt aan daders van seksueel misbruik,
namelijk APZ Sint-Lucia.
Enkel de structurele vormingen op maat van de partners in het samenwerkingsakkoord werden
hieronder verder uitgewerkt:
Forensische intervisie voor behandelaars
In het jaar 2017 organiseerde het UFC opnieuw de forensische intervisiegroep voor behandelaars van
seksuele daders in Vlaanderen. De nadruk ligt op het bespreken van casussen uit de hulpverlening en
de bedoeling is elkaar te inspireren op therapeutisch vlak. Alle geïnteresseerde hulpverleners kunnen
aan deze forensische intervisies deelnemen. De forensische intervisie ging in het jaar 2017 meermaals
door (maart, juni, november 2017, telkens in Gent).
Supervisie CGG De Pont Mechelen
Het UFC organiseerde dit jaar drie keer (maart, juni, oktober 2017, Mechelen) supervisie voor het
forensisch team bij CGG De Pont Mechelen. De behandelaren die gespecialiseerde behandeling bieden
binnen het samenwerkingsakkoord kunnen er concrete casussen bespreken. Er wordt ook wel eens
binnen specifieke thema’s gewerkt.
Supervisie justitieassistenten Justitiehuis Antwerpen
In 2014 startten het Justitiehuis Antwerpen en het UFC een proefproject. Om de justitieassistenten van
het Justitiehuis Antwerpen bij te staan bij moeilijke dossiers aangaande seksueel geweld, werd
driemaandelijks een supervisiegroep georganiseerd door één van onze medewerkers. Tijdens deze
supervisie worden alle vragen en casussen geanonimiseerd en wordt onder andere uitgebreid
stilgestaan bij risicofactoren, de samenwerking tussen justitie en behandelaar, en specifieke
moeilijkheden in het dossier. De supervisiegroep werd in het verleden steeds georganiseerd op
aanvraag van het justitiehuis. In 2017 werd de vraag gesteld naar een supervisiemoment rond
risicotaxatie bij zedenplegers met een interneringsstatuut. Voor deze supervisie werden
geanonimiseerde casussen bezorgd aan medewerkers van het UFC. Het supervisiemoment zelf ging
door op 13 november 2017.
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 2017 kwamen er vanuit de
justitiehuizen geen vragen rond het opnieuw organiseren van deze opleiding.
Basisopleiding seksuele delinquenten voor medewerkers van de PSD’s
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De centrale psychosociale dienst DG EPI plant in het najaar 2018 een nieuwe vormingscyclus omtrent
‘diagnose en pretherapie bij seksueel delinquenten’ voor nieuwe PSD-leden werkzaam in de Vlaamse
gevangenissen. In 2017 kreeg het UFC opnieuw de vraag om een bijdrage te leveren aan deze
opleidingscyclus, meer bepaald omrent theoretische modellen, psychodiagnostiek en farmacotherapie
bij daders van zedenfeiten.

2.4 OVERLEG
2.5.1. Beleidsvergadering UFC
De jaarlijkse UFC beleidsvergadering vond plaats op woensdag 24 mei 2017. Alle toenmalige UFC-leden
waren die dag aanwezig. Op de beleidsvergadering werden evoluties besproken omtrent de klinische
activiteiten en de steunopdrachten van het UFC. Op basis van een evaluatie van de concrete activiteiten
van het voorbije jaar werden nieuwe doelstellingen vooropgesteld.
Eerst en vooral werd de behandelopdracht van het UFC besproken, de hoeveelheid aanmeldingen,
consulten en nieuwe behandeldossiers werden geëvalueerd. Wat betreft de klinische activiteiten van
het UFC werd het voorstel uitgewerkt om steeds een heteroanamnese uit te voeren bij de opstart van
nieuwe patiënten. Bij elke nieuwe patiënt wordt er gekeken of er iemand uit de dichte sociale omgeving
kan worden gecontacteerd. Het consult met de naasten van de patiënt dient wel steeds in betekenis te
staan van de behandeling van de patiënt, het mag geen afzonderlijk behandeltraject worden voor de
dichte sociale omgeving. Het mag dan ook geen onderdeel zijn van het therapeutisch proces dat met de
patiënt wordt doorlopen. Het is echt in functie van de anamnese van de patiënt. Daarnaast werd ook
de werking van het centraal instroomteam (CIT) besproken met zijn doelstellingen, meerwaarde en
moeilijkheden. De patiënten die op het CIT worden besproken, worden voortaan teruggekoppeld op de
teamvergadering van het UFC. Zo krijgen we een zicht op de aanmeldingen in onze regio en de triage
van patiënten binnen de verschillende sectoren. Vervolgens werd de werking van het multidisciplinair
team onder de loep genomen. Het UFC wenst voortaan nog meer in te zetten op de multidisciplinariteit
van het team en zal bepaalde disciplines gerichter inzetten op vlak van expertise en ervaring. Ook de
criminologe krijgt een opdracht in het behandelcentrum en zal worden betrokken bij de intakes, de
uitvoering van risicotaxatie en het uitvoeren van de second opinions. Daarnaast trachten we als
multidisciplinair team meer van elkaar te leren door regelmatig intervisiemomenten te organiseren
binnen het team waar casussen kunnen worden besproken en behandelervaringen kunnen worden
uitgewisseld. Tot slot werd, tijdens de bespreking omtrent de behandelactiviteiten van het UFC, de
overdracht tussen de assistenten psychiatrie (ASO’s) gefinaliseerd.
Met betrekking tot de steuntaken werd voornamelijk de aandacht gevestigd op opleiding en vorming
en de onderzoeksopdracht van het UFC. Wat betreft de steuntaak opleiding en vorming werd nogmaals
stilgestaan bij de meerwaarde van onze vaste vormingsmomenten. Toch werd er ook op gewezen dat
het voor onze partners moeilijker wordt deel te nemen aan grote congresmomenten. Omwille van de
beperkte tijd en middelen zal het UFC meer en meer inzetten op een aanbod op maat van de partners
van het samenwerkingsakkoord. De thema’s voor de vaste vormingsmomenten (UFC-congres,
avondlezing en thematische intervisie) werden tevens vastgelegd. Wat betrekt de onderzoeksopdracht
van het UFC gaf Tineke Dilliën een stand van zaken van haar doctoraat. Werd het ROM-onderzoek
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besproken en vereenvoudigd, en werden het CIFAS onderzoek en de lopende masterproeven
bediscussieerd. De werkgroep onderzoek formuleerde een aantal centrale onderzoeksvragen voor het
UFC, waar alle toekomstige onderzoeken dienen onder te vallen. Zo investeren we tijd en energie in de
thema’s die voor het UFC relevant zijn; de UFC-patiënten worden op deze manier ook enkel nog
bevraagd in functie van eigen onderzoek.
Tot slot werden nog enkele aspecten van het steuncentrum besproken: het UFC wenst met zijn
steunopdrachten het hele Vlaamse landschap te bereiken. Op dit moment worden we voornamelijk
geconsulteerd door de nabij gelegen regio’s. Daarnaast tracht het UFC in te zetten op brede
samenwerkingsverbanden, ook met externe partners die niet werden erkend in het
samenwerkingsakkoord. Tot slot wensen we extra aandacht te besteden aan toegankelijkheid,
bereikbaarheid en communicatie.

2.5.2

Overleg met de steuncentra

In 2017 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 (10/01 en 22/11). Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de
sociodemografische, criminologische en klinische karakteristieken van de seksuele daders met een
juridische maatregel die in behandeling zijn bij de 3 steuncentra. Hiervoor werd eind 2014 gestart met
het opstellen van een registratiemodel. De preliminaire resultaten van dit onderzoek werden
gepresenteerd op het Congrès International sur l’Agression Sexuelle (juni 2015 in Charleroi). In functie
van de voortzetting van het onderzoek werd het registratiemodel aangepast, waarmee vanaf 2017 zal
worden geregistreerd. Ook 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
(6/02). De drie steuncentra kwamen tot slot nog een keer samen (8/09) om beleidsgerichte
agendapunten te bespreken en de indicatorensheet te overlopen die de activiteiten van de steuncentra
vertaalt in een gestandaardiseerde tabel die gezamenlijk wordt gebruikt. De tabel geeft een duidelijk
overzicht van de objectiveerbare activiteiten van de steuncentra. Daarnaast hebben de drie steuncentra
elkaar twee keer ontmoet in het kader van een vorming van één van de steuncentra of een presentatie
van het activiteitenverslag (26/10 en 26/04).

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.
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Het begeleidingscomité kwam in het kalenderjaar 2017 één keer 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 en daders van seksueel misbruik (23/05).

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 2017 bij (23/02, 01/06, 06/07, 10/10, 8/11). Daarnaast trekt
onze UFC-criminologe de werkgroep preventie van NL-ATSA. Deze kwam reeds één keer samen in 2017
(21/09).

2.5.5

Overleg met DG EPI FOD Justitie

De drie steuncentra, waaronder het UFC, hadden in 2017 één overleg (08/09) 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.
Daarnaast kwamen de drie steuncentra één keer samen met het kabinet van Minister Geens om de
structurele besparingen en de noodzakelijke hervormingen van het samenwerkingsakkoord te
bespreken (06/02).
Prof. Kris Goethals, directeur van het UFC, nam ook deel aan overlegmomenten met het kabinet om de
honorering met betrekking tot de expertiseopdracht van forensisch psychiaters te bespreken.
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2.5.6

Teamoverleg met externe partners

Ook in 2017 nodigden we gespecialiseerde hulpverleners of beleidsmedewerkers uit om tijdens de
teamvergadering kennis te maken met elkaars werking.



Bart Weustenraad – Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Antwerpen
Bart Weustenraad van het VK van Antwerpen kwam op onze teamvergadering om enkele
casussen te bespreken waar het VK en het UFC in samenwerken. Daarnaast vormde dit overleg
de basis om een aantal algemene werkafspraken te overlopen. Dit overleg lag tevens mee aan
de basis voor het organiseren van een thematische intervisie over incestplegers, waar Bart
Weustenraad en Stef Anthoni van het VK kwamen spreken.



Paul van Santvliet – Voorzitter Probatiecommissie Antwerpen
Paul van Santvliet kwam langs op de teamvergadering van het UFC naar aanleiding van een
aantal consultvragen die werden gesteld aan het UFC omtrent het naleven van de voorwaarden.
Zo werd het internetverbod als voorwaarde besproken en werden afspraken gemaakt tussen
het UFC en de probatiecommissie omtrent de terugkoppeling van het verloop van de
behandeling bij het UFC als behandelvoorwaarde.
Dit overleg was de aanzet om de medewerkers van het UFC uit te nodigen op enkele zittingen
van de Probatiecommissie, zodanig we elkaars werking beter kunnen inschatten. In 2017 gingen
er reeds twee bezoeken door (26/10 en 14/12). In 2018 worden nog enkele bezoeken gepland.



FPC Antwerpen
Het UFC nam contact op met het nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen
in het kader van wederzijdse kennismaking. Het UFC is bereid om als steuncentrum ook enkele
steunopdrachten te vervullen voor het FPC, waaronder de consultopdracht. Bovendien is het
belangrijk in het kader van uitstroom, dat het UFC wordt voorgesteld aan het FPC. Gezien het
FPC nog in opstartfase is, werd dit bezoek en overleg uitgesteld naar september 2018.

2.5.7

Centraal instroomteam

In september 2014 ging het proefproject van start om de ambulante instroom van seksuele
delinquenten met een juridisch statuut in de Antwerpse regio beter te structureren. Het forensisch
team van CGG VAGGA, het HSD- en LDSG-team van CAW Antwerpen en het Universitair Forensisch
Centrum werkten samen dit project uit. Lange wachtlijsten bij de ene dienst, tegenover een tekort aan
patiënten in het andere centrum, deden vermoeden dat hier ruimte was voor verbetering. Een centraal
instroomteam kan hieraan tegemoet komen. De drie betrokken diensten engageren zich ertoe om
maandelijks samen te komen en de aanmeldingen te bespreken. Cliënten kunnen op die manier sneller
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verwezen worden naar het centrum dat het best zou kunnen aansluiten bij de noden van de aangemelde
cliënt. Verwijzers hoeven niet langer elk centrum afzonderlijk aan te schrijven en lange (soms nodeloze)
wachttijden kunnen zo vermeden worden. Bovenal hopen we op deze manier de dienstverlening aan
de cliënt te verbeteren door een zo geschikt mogelijk zorgaanbod aan te bieden, op maat van elke
individuele patiënt. In de loop van 2015 werd dit proefproject geëvalueerd en structureel
georganiseerd.
In 2017 vond er zes keer een centraal instroomteam plaats (13/04/2017, 08/06/2017, 06/07/2017,
31/08/2017, 09/11/2017, 07/12/2017).
Andere deelnames aan overlegmomenten met externe organisaties/voor externe projecten:


Stuurgroepen Stop it Now!



Focusgroepen Stop it Now! april en oktober 2017



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



Team zorg aan Geïnterneerden



Focusgroep Kind-check Vlaanderen – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Brussel



Overleg adviesverleningsfunctie – Forensische CGG’s regio Antwerpen en Limburg



Provinciaal overlegmoment CAP/Tandem



Vergadering BELSPO onderzoek



Overleg Federale Politie, Nationaal Veiligheidsplan
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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 2017.
Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2017 bedroeg 108. 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 2017 waren er 55 aanmeldingen, waarvan 43 patiënten uitgenodigd werden voor een
intakegesprek. Van deze 43 intakes werden 42 nieuwe patiënten voor een eerste intakegesprek
ontvangen. De overige patiënt was al gekend omdat hij in het verleden al eens op intake en/of in
behandeling was geweest binnen het UFC. Deze patiënt werd opnieuw uitgenodigd voor een
herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 26 nieuwe behandeltrajecten geopend, waarvan 1
onder de vorm van een dispatchfunctie.
Bij 17 van de 43 patiënten die op intake geweest zijn, werden de contacten onmiddellijk na (her-) intake
stopgezet. De redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag
(N=9), geen problematiek voor het UFC (N=2), eigen initiatief (N=2), ontkenning (N=3), afstand woonstUFC (N=1). Verder werden tijdens het jaar 2017 21 lopende behandelingsdossiers afgerond of
stopgezet. Op de laatste dag van 2017 waren er 113 dossiers lopende.
Het aantal consultaties in 2017 is gelijk aan het aantal consultaties in 2016. Vorig jaar was er een lichte
stijging te zien in het aantal consulten, het totaal nam met 9% toe. In het jaar 2015 namen zowel de
psychiatrische consulten als de psychologische consulten opmerkelijk af. Het beleid dat begin 2014
ingevoerd werd, namelijk minder intake gesprekken organiseren door bij aanmelding een strengere
controle uit te voeren op de in- en exclusiecriteria, was tot het jaar 2015 zichtbaar in de cijfers. Het UFC
verwachtte dat er ergens een stagnatie zou komen in het aantal consulten, gezien het zijn vaste basis
aan klinische activiteiten wil behouden doch zich meer wil toeleggen op de steunopdrachten. Het
overzicht van 2017 wijst er op dat het UFC dit punt weleens zou kunnen hebben bereikt.
In Tabel 5 en Figuur 9 ziet u een historisch overzicht van het aantal intakes, herintakes, psychiatrische
en psychologische consultaties met de cijfers die in het jaar 2017 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

2017

42

1

267

695

962

2016

46

6

297

665

962

2015

30

12

344

539

883

2014

41

5

310

694

1004

2013

53

4

310

817

1127

2012

45

9

201

685

886

2011

36

5

323

616

939

Figuur 9: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar
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310
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204
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685

817

310

344
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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 2017

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

2

6

Pedoseksualiteit

4

4

Efebofilie

5

15

Efeboseksualiteit

7

18

Kinderpornografie

19

Middelenmisbruik

8

Aanranding van de seksuele

6

integriteit (+16 jaar)
Pornoafhankelijkheid

6

Prostitutiebezoek

6

Hyperseksualiteit

5

Verkrachting

4

Exhibitionisme

2

Fetisjisme

2

Voyeurisme

1

Geweldsdelict (niet-seksueel)

1

Niet- seksuele partnermishandeling

1

Bondage

1

Coprofilie

1

Urofilie

1

Transvestitisme

1

Seksuele mishandeling

1

Masochisme

0

Frotteurisme

0

Andere

1
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In de bovenste helft van de tabel worden de aanmeldingsklachten van seksueel geweld ten aanzien van
minderjarigen geclusterd. Onder deze termen wordt verstaan:
Pedofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen zonder
secundaire geslachtskenmerken.
Pedoseksueel: Er werden pedoseksuele feiten (inclusief bezit en/of verspreiding van
kinderporno) gepleegd zonder dat de diagnose van pedofilie kan gesteld worden.
Efebofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen met secundaire
geslachtskenmerken.
Efeboseksueel: Er werden seksuele feiten (inclusief bezit en/of verspreiding van kinderporno)
gepleegd op minderjarigen met secundaire geslachtskenmerken, zonder te kunnen spreken van
terugkerende intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag
gedurende zes maanden.
Onder de aanmeldingsklacht kinderpornografie verstaan we het op regelmatige basis zoeken naar
kinderpornografische afbeeldingen of voorwerpen. Van hyperseksualiteit als aanmeldingsklacht is
sprake wanneer de cliënt aangeeft een sterk verhoogde en storende seksuele prikkelbaarheid en/of
preoccupatie te ervaren. Exhibitionisme wordt gedefinieerd als het ongevraagd tonen van de
geslachtsorganen aan vreemden. Voyeurisme is het kijken naar een nietsvermoedend iemand die naakt,
zich aan het uitkleden of seksueel actief is. Fetisjisme wordt door de DSM-5 gedefinieerd als een
terugkerende en intense seksuele opwinding met niet levende objecten of met een zeer specifieke
erotische focus op niet genitale lichaamsdelen, tot uiting komend in fantasieën, drang of gedrag.
Bondage gaat over seksuele praktijken waarbij een van de partners vastgebonden of op vergelijkbare
wijze in zijn of haar bewegingsvrijheid wordt beperkt. Masochisme is het beleven van seksueel genot
door onderwerping of kleinering. Frotteurisme is het seksueel opgewonden raken door lichamelijk
contact met onbekenden. Urofilie gaat over een sterk seksueel gerichte belangstelling voor urine en
urineren, coprofilie met betrekking tot ontlasting. Onder ‘Andere’ verstaan we drugsdelicten,
verkeersinbreuken, en vermogensdelicten.
Bij de 43 intakes en herintakes in 2017 noteerden we 128 probleemgedragingen. In 2017 zien we
opnieuw een stijging bij het probleemgedrag kinderpornografie en opnieuw een opmerkelijke stijging
bij efeboseksualiteit – extrafamiliaal en intrafamiliaal. We zien echter een daling ten aanzien van het
jaar 2016 bij het aantal aanmeldingen met hyperseksualiteit als probleemgedrag. De stijging bij het
probleemgedrag kinderpornografie is al enkele jaren waar te nemen. De daling bij hyperseksualiteit is
opvallend ten opzichte van de voorbije jaren en zal verder moeten worden opgevolgd.

61

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 2017 bevinden, wordt er voor gekozen om een momentopname voor te stellen. In onderstaande
tabel wordt de stand van zaken voor alle lopende dossiers (N=113) weergegeven op 31 december 2017.
Tabel 7: Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2017

Fasenaam

Aantal

%

Intake

45

22

Herintake

3

1

Diagnostiek

18

9

Motivatie

2

1

Psychotherapie

39

19

Psychosociale begeleiding

32

15

Psychiatrische begeleiding

31

15

Dispatch

24

11

Follow Up

15

7

2092

100

In behandeling

Totaal

Figuur 10: Overzicht behandelfases huidige patiënten

Diagnostiek en motivatie

Dispatch

Follow up

(Her)Intake

Behandeling

2

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

Het UFC blijft investeren in de ‘dispatch’-formule en moedigt ook andere gespecialiseerde
voorzieningen aan om dit te doen. Niet elke patiënt heeft nood aan een gespecialiseerde therapie,
hoewel de opdrachtgever wel vaak een prestatieverbintenis vraagt in het kader van de gerechtelijke
voorwaarden. Het UFC is van oordeel dat de beperkte gespecialiseerde therapeutische middelen best
ingezet worden in de dossiers waar dit het meest nodig is. Voor andere patiënten kan reguliere zorg met ondersteuning van de gespecialiseerde zorg, voldoende zijn. Een dispatch begeleiding kan aan deze
nood tegemoet komen.
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3.4 GERECHTELIJK STATUUT
Hierna volgt een overzicht van de gerechtelijke statuten waarin de nieuwe patiënten (intake of
herintake) zich bevonden op het moment van de intake. Het grootste deel van de nieuwe had op het
moment van de intake een probatie-uitstel (N=16). Een tweede grote groep van patiënten was op het
moment van de intake vrij van enig gerechtelijk statuut (N=12). Een belangrijke kanttekening hierbij is
dat het uiteraard mogelijk is dat er in de loop van het behandeltraject een gerechtelijk statuut
toegekend wordt, waardoor deze cijfers een licht vertekend beeld kunnen geven. Het gerechtelijk
statuut op het moment van de intake in 2017 is vergelijkbaar met de gegevens van voorgaande jaren,
enkel het aantal intakes van geïnterneerden lag opmerkelijk lager dan vorig jaar. Het is opvallend dat er
dit jaar, ten aanzien van de vorige jaren, minder intakes plaatsvonden waarbij er geen gerechtelijk
statuut was. Dit zal de komende jaren verder moeten worden opgevolgd, gezien het UFC immers meer
en meer tracht in te zetten op het ‘vrijwillig’ behandelaanbod in het kader van preventie.
Tabel 8: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2017)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Probatieuitstel

16

38

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

5

12

Gedetineerd

5

12

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

2

5

Geïnterneerd - vrijheid op proef (VOP)

2

5

Probatieopschorting

1

2

Geïnterneerd

0

0

Bemiddeling in strafzaken

0

0

Voorlopige invrijheidsstelling (VLV)

0

0

Geen (op moment van intake)

12

26

Totaal

43

100
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Figuur 11: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2017)
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Ter informatie wordt ook nog een overzicht gegeven van de gerechtelijke status van alle lopende
dossiers op de laatste dag van 2017.
Tabel 9: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2017)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Probatieuitstel

41

37

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

8

7

Geinterneerd

5

5

Gedetineerd

5

5

Vrijheid op proef (VOP)

5

5

Probatieopschorting

4

4

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

3

3

Probatie (niet verder gedefinieerd)

3

3

Voorlopige invrijheidstelling (VLV)

1

1

Bemiddeling in strafzaken

1

1

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

1

1

Ter beschikkingstelling van de regering (TBR)

0

0

Geen

33

30

Totaal

110

100

65

Figuur 12: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2017)
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3.5. VERWIJZERS
De grootste verwijzer van de patiënten die in het jaar 2017 op intakegesprek kwamen in het UFC is het
justitiehuis (40%). Daarmee blijft het aantal aanmeldingen vanuit het justitiehuis dat we de afgelopen
jaren zagen dalen, dit jaar relatief stabiel (2016: 38%). Het absolute aantal aanmeldingen uit de PSD is
dit jaar verdubbeld. Het aantal intakegesprekken waarbij de patiënt of zijn directe omgeving zelf het
initiatief nam, daalt van 5 naar 3. Daarbij moeten we echter wel stellen dat sinds mei 2017 ook Stop it
Now! werd toegevoegd als verwijzer. In dit geval is het in principe noodzakelijk dat de betrokkene zelf
contact opneemt met het UFC, doch staat deze verwijzer opgenomen onder het hulpverleningscircuit.
In 2017 zien we ook een aantal aanmeldingen uit zeer specifieke hoek zoals het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling, het schakelteam internering en de drughulpverlening. De hulpverleningscontext
was goed voor 30% van de verwijzingen; vorig jaar was dat 39%.
Tabel 10: Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2017

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie – Onderzoeksrechter of onderzoeksgerechten
Justitie – Advocaat
Justitie - Politie
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Forensisch team
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Huisarts (privé)
Psychiater privé
Psychotherapeut privé
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Drughulpverlening
Schakelteam internering
Stop it Now!
Gehandicaptenzorg - Dienst voor thuisbegeleiding
Algemeen ziekenhuis – Algemene werking
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - Ouders
ONBEKEND
Totaal

Aantal

%

17
6
1
1
1

40
14
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
0
43

5
2
0
100

We voegen hier ook nog een totaaloverzicht toe van alle patiënten die in behandeling waren op de
laatste dag van 2017. Hieruit blijkt dat iets minder dan de helft van de patiënten werd aangemeld door
een justitie-assistent (45%) en een kleine 10% door een medewerker van de psychosociale diensten van
de gevangenissen. 16% van ons huidige patiëntenbestand heeft zich op eigen initiatief of op initiatief
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van de familie aangemeld voor behandeling. Hierbij lijkt er een groot verschil tussen de algemene cijfers
(dossiers lopende op 31/12/2017) en de cijfers van de nieuw-aangemelde dossiers in 2017. In het aantal
nieuw-aangemelde dossiers uit 2017 is slechts 7% aangemeld op eigen initiatief of initiatief uit de
directe omgeving.
Tabel 11: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2017)

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

Aantal

%

49
10
1
2
2
0

45
9
1
2
2
0

6
3
3
3
3
2
1

5
3
3
3
3
2
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

15
2
0

14
2
0

110

100

Figuur 13: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2017)
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3.6. GECLASSIFICEERDE STOORNIS
Hieronder volgt een overzicht van de diagnoses op as I en as II van de DSM-IV die aan de nieuwe
patiënten op intake of herintake in 2017 toegeschreven werden. Daarnaast volgt een overzicht van het
totale aantal UFC diagnoses bij alle UFC patiënten van 1993 tot en met 2017.
In de loop van het jaar 2017 heeft het UFC gebruik gemaakt van de nieuwe DSM classificatie volgens de
DSM-5. De American Psychiatric Association bracht in 2013 een nieuwe editie uit van de DSM. Als meest
opvallende vernieuwing verlaat de DSM-5 het alom gekende categorisatiesysteem dat opgebouwd is uit
assen (as I tot en met V). Voor wat betreft de categorie van de parafilieën benadrukt de DSM-5 dat niet
elke parafilie noodzakelijkerwijs ook een stoornis is. Nieuwe toevoegingen zijn ‘in een gecontroleerde
omgeving’ (zoals de gevangenis, waarbij de omgeving maakt dat bepaald gedrag dat nodig is om de
diagnose te kunnen stellen, niet gesteld kan worden), en ‘in remissie’. In het voorjaar van 2017 werd de
structuur van de UFC-databank aangepast op basis van de nieuwe DSM-categorieën en codes. Omdat
we in het jaar 2017 met een overlap aan diagnoses zaten, werden zowel de DSM-IV diagnoses als de
DSM-5 diagnoses geregistreerd.
Tabel 12: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2017

Diagnose op as 1
Efebofilie (*)
Pedofilie
Hyperseksualiteit (**)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Parafilie NAO
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Transvestitisme
Exhibitionisme
Seksueel Masochisme
Voyeurisme
Middelen gerelateerde stoornis
Alcoholmisbruik
Alcoholafhankelijkheid
Depressieve stoornis
Autisme spectrum stoornis
Genderdysforie
Aandachtsstoornis
Angststoornis
Mentale retardatie

Aantal
15
7
4
3
3
2
1
1
0
0
5
5
4
2
2
1
1
1
1
58

%
25
12
7
5
5
3
2
2
0
0
9
9
7
3
3
2
2
2
2
100

Totaal
(*)
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 (1993-2017)

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

N
370
290
140
97
76
60
47
35
19
19
13
12
9
9

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

7
5
4
3
3
1
122
66
44
30
24
11
7
8
9
5
5
4
1
1
192
8
1756

0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
6,9
3,8
2,5
1,7
1,4
0,6
0,4
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
10,9
0,5
100,0

Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
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 2017

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

4

57

Matige zwakbegaafdheid

1

14

Milde zwakbegaafdheid

0

0

Borderline persoonlijkheidsstoornis

0

0

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

0

0

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 1

14

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

1

14

Totaal

7

100

Tabel 15: As II diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2017)

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

137

13,5

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

76

7,5

Persoonlijkheidsstoornis NAO

53

5,2

Borderline persoonlijkheidsstoornis

42

4,2

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

19

1,9

Milde zwakbegaafdheid

19

1,9

Matige zwakbegaafdheid

10

1

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

7

0,7

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

7

0,7

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

0,4

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

3

0,3

Obsessieve-compulsieve stoornis

1

0,1

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

549

54,2

Geen diagnose op as 2

85

8,4

1012

100

Totaal

(!)

bij de intake is het vaak nog niet duidelijk of het om een persoonlijkheidsstoornis gaat volgens de
criteria van de DSM. Stricto sensu is het belangrijk hierbij ook heteroanamnestische informatie
(bijvoorbeeld uit het netwerk van de patiënt) te hebben.
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Hierbij een overzicht van de reeds geregistreerde DSM-5 diagnoses. Deze worden apart van de DSM-IV
diagnoses opgenomen. Het UFC heeft in het jaar 2017 bij intake zowel de DSM IV diagnoses als de DSM5 diagnose geregistreerd, om hiaten te vermijden bij de overgang. Voor verdere opvolging werd enkel
de DSM-5 diagnose aangevuld. Onderstaande DSM-5 diagnoses werden dus mogelijks ook al
opgenomen in bovenstaande DSM-IV diagnoses. De DSM-5 diagnoses betreffen maar een beperkt deel
van jaar 2017.
Tabel 16: gestelde DSM 5 diagnoses 2017

Diagnose
Efebofiel (*)
Pedofiel
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Exhibitionismestoornis
Fetisjismestoornis
Incest van een persoon met een slachtoffer dat niet
minderjarig is
Stoornis in alcoholgebruik – licht/matig/ernstig
Autismespectrumstoornis
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Depressieve stoornis
Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Verstandelijke beperking - licht
Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Totaal

Aantal
10
5
2
2
2
2
2
1

%
23
12
5
5
5
5
5
2

6
4
2
1
1
1
1
1
43

14
9
5
2
2
2
2
2
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

3.7. PSYCHO-EDUCATIE
In 2016 werd de beleidsbeslissing genomen om het afgelopen jaar in te zetten op evidence-based
klinische vernieuwing. Eén component om deze doelstelling te kunnen bereiken, is het opstarten van
psycho-educatie.
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Het doel van psycho-educatie bestaat eruit om de patiënt inzicht te geven in aspecten die bijdragen
tot hun geestelijke gezondheid. Dit gebeurt meestal in groepsverband. De inhoud van een sessie kan
variëren van kennisoverdracht van therapeut naar patiënt tot het aanleren van vaardigheden. De
verworven competenties en inzichten kunnen door de patiënt ook buiten de sessies in het dagelijks
leven geoefend worden.
Gezien het een pilootproject betreft, werd geopteerd om te starten met het uitwerken van een
module met meer algemene thema’s, die zouden doorgaan in ± 4 sessies. De thema’s van deze sessies
werden bepaald en uitgewerkt aan de hand van de noden van de UFC patiëntenpopulatie. Er werd
gekozen om het aantal deelnemers van dit pilootproject beperkt te houden. Het aanbod van de
psycho-educatie in groep loopt naast het huidige behandeltraject van de deelnemer. Deelname aan de
groep is vrijwillig, doch niet vrijblijvend.
Na afronding zal deze eerste module geëvalueerd worden met het oog op een mogelijke verderzetting
van het project.
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4 BIJKOMENDE PROJECTEN UFC
4.1. STOP IT NOW!

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

Eén van de belangrijkste elementen in de behandeling van de doelgroep geïnterneerden is het
voorkomen van herval in nieuwe feiten. Dit kan echter niet zonder kwalitatieve risicotaxatie. Zowel
justitie als de behandelaars hebben nood aan goede risicoanalyse en opvolging ervan. Het “Risk
Assessment Team” werd eind 2015 opgericht om behandelaars in de extra-penitentiaire forensische en
reguliere geestelijke gezondheidszorg hierrond te adviseren.
Alana Schuerwegen (UFC Antwerpen) is bachelor in de psychologie en volgde het postgraduaat
forensische psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More. Zij volgde training in het afnemen van
risicotaxaties en was reeds werkzaam in een ander verbeterproject van de doelgroep geïnterneerden,
namelijk het Liaisonproject.
Claudia Poels (Kefor OPZC Rekem) is master in de criminologische wetenschappen en heeft door haar
huidige functie binnen Kefor reeds veel expertise opgebouwd rond het afnemen van risicotaxaties en
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot risicotaxatie.
Veerle Verreyt (Asster St Truiden) is master in de psychologie en is werkzaam op de PSD van de centrale
gevangenis te Leuven. Zij is zeer bedreven in het afnemen van risicotaxaties en gaf jarenlang opleidingen
met betrekking tot risicotaxatie en - management.
Samen staan zij in voor het delen van hun expertise rond systematische risicotaxatie en de
ondersteuning van partners in de reguliere zorg. Door een deskundige en wetenschappelijke aanpak is
een betere afstemming van de zorg mogelijk.
Begin 2017 werden de inclusiecriteria van het Risk Assessment Team verder uitgebreid onder volgende
voorwaarden:
1. De geïnterneerde is op moment van aanmelding al extra-penitentiair in begeleiding.
2. Aanmelding gebeurt via de forensische of reguliere hulpverlening binnen de regio Hof van
Beroep Antwerpen.
Naast het uitvoeren van risicotaxaties bij geïnterneerden, staat het Risk Assessment Team eveneens
open voor het beantwoorden van adviesvragen met betrekking tot risicotaxatie.
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In 2017 werden in totaal 14 dossiers aangemeld, waarvan er 13 geïncludeerd werden in onze werking.
Het geweigerde dossier betrof een geïnterneerde die zich ten tijde van de aanmelding opnieuw in de
gevangenis bevond. Daarnaast werden vijf adviesvragen van zorgpartners behandeld.
Het Risk Assessment Team organiseerde in 2017 eveneens twee opleidingsmomenten, eenmaal voor
de Schakelteams van Vlaanderen (6/06/2017) en eenmaal voor PZ Asster (7/12/2017). Tijdens deze
opleiding werden een aantal elementaire punten van risicotaxatie, zoals aandachtspunten,
verscheidene risicotaxatie instrumenten en de vertaalslag naar de praktijk uitgebreid besproken.
Onderstaand is een overzicht van het programma van deze dag terug te vinden.
Geschiedenis van risicotaxatie
Aandachtspunten
Risicotaxatie
Risicotaxatie instrumenten op de markt
Voorbeelden van instrumenten
Interpretatie
Convergente aanpak
PCL-R
Statistiek
Keuze instrument + field validity
Vertaalslag van risicotaxatie naar zorg/beveiligingsnoden en gepaste
omkadering/resocialisatietraject
Risk Need Responsivity (RNR-model)
Casusvoorbeelden RAT
DUNDRUM

Meer informatie over het Risk Assessment Team is terug te vinden op www.riskassessmentteam.be
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4.4. PROJECT SOCIALE KAART
In september 2015 werd de sociale kaart ‘Hulpverlening aan seksuele delinquenten in Vlaanderen’
gelanceerd. Deze sociale kaart geeft een overzicht van de twintig ambulante en residentiële
gespecialiseerde voorzieningen die hulpverlening bieden aan volwassen seksuele daders in Vlaanderen.
Alle nuttige gegevens over deze centra zoals het werkingsgebied, de contactgegevens, het
hulpverleningsaanbod, de in- en exclusiecriteria en het verloop van aanmelding- en intakeprocedures
kunnen erin worden teruggevonden.
Met dit instrument tracht het UFC een duidelijk
en gestructureerd overzicht te geven van het
Vlaams behandelaanbod, in functie van
verwijzing en doorverwijzing tussen partners.
De sociale kaart zal dan ook op regelmatige
basis opnieuw worden afgetoetst bij de
gespecialiseerde voorzieningen om het
instrument actueel te houden. Het UFC hoopt
hiermee logistieke steun te bieden maar ook
samenwerking en afstemming tussen partners
te bevorderen. Het Universitair Forensisch
Centrum werkte dit project uit, onder toeziend
oog van het Vlaams Begeleidingscomité, en
met de hulp van alle gespecialiseerde
voorzieningen in de ambulante en residentiële
sector. Een blik op de sociale kaart is terug te
vinden in bijlage 4.
Aangezien de sociale kaart ondertussen meer
dan twee jaar in gebruik was nam het UFC het
initiatief de gespecialiseerde voorzieningen,
die hupverlening bieden aan volwassen
seksuele daders in Vlaanderen, te bevragen
naar de actuele situatie en eventuele veranderingen in hun aanbod.
De geactualiseerde versie van de sociale kaart werd in september 2017 verspreid via de elektronische
nieuwsbrief van het UFC. De sociale kaart is ten allen tijde te raadplegen via
https://ufc.be/werking/ondersteunende-opdrachten/sociale-kaart.
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BIJLAGEN
1. AANVULLING VAN DE FORENSISCHE BIBLIOTHEEK IN 2017

UFCBIB0734
UFCBIB0732
UFCBIB0731
UFCBIB0730
UFCBIB073
UFCBIB0729
UFCBIB0728
UFCBIB0727
UFCBIB0726
UFCBIB0725
UFCBIB0724
UFCBIB0723
UFCBIB0722
UFCBIB0721
UFCBIB0720
UFCBIB0719
UFCBIB0718
UFCBIB0717

The Handbook of Forensic Psychopathology and Treatment
Maaike Cima
Handboek schematherapie
Michiel Van Vreeswijk et al.
Positief agressief
Veerle De Waele & Marjan Gryson
Assessment and Treatment of Sexual Offenders detained by TBS-Hospital Order
Thijs Kanters
Handbook of Forensic Mental Health Services
Ronald Roesch & Alana N. Cook
Geweld door Vrouwen
Vivienne De Vogel
Social Control of Sex Offenders
Richard D. Laws
Vlaggensysteem
Sensoa – Erika Frans & Thierry Franck
Study into the characteristics an quality of life of older offenders
Stefaan De Smet
Gevaarlijke Groepen
Birgit Deneer
Kan ik mijn verhaal vertellen en mag ik er dan nog zijn?
Lisa Verdoodt
Traité de L'agression sexuelle
Thierry H. Pham, Franca A. Cortoni
Pathways to Sexual Aggression
Patrick Lussier, Jean Proulx, Eric Beauregard, Benoit Leclerc
Sexual Offending
Amy Phenix & Harry M. Hoberman
Practical Guide to Paraphilia and Paraphilic Disorder
Richard Balon
The autism spectrum, sexuality and the law
Attwood Tom, Hénault Isabelle, Dubin Nick
Sexual Predators
Barbaree, H. E., Prentky, Robert, Alan, Janus, Eric, S.
Medium Security Units
Ingeborg Jeandarme
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2. UITNODIGING DOCUMENTAIRE UNTOUCHABLE
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3. UITNODIGING INTERVISIE INCESTPLEGERS
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4. EEN BLIK OP DE VERNIEUWDE SOCIALE KAART
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