JAARVERSLAG

2021
Behandeling

&

Begeleiding
van daders
van seksueel misbruik

1

VOORWOORD
Geachte lezer,

Ook in 2021 heeft de COVID-19 pandemie binnen ons centrum voor uitdagingen gezorgd. Dit heeft
geleid tot klinische vernieuwing en creativiteit door blijvende zorg aan te bieden, al dan niet vanop
afstand door middelen van online- of teleconsultaties. We bleven wel inzetten op face-to-face
zorgverlening. Hierdoor is de continuïteit van zorg in ieder geval gegarandeerd gebleven in 2021. Er was
een toename van het aantal psychologische consultaties en een afname van het aantal psychiatrische
consultaties. Opvallend is het feit dat er minder dossiers opgestart werden na intake. De lopende
dossiers bleven eind 2021 wel stabiel, maar er werden meer dossiers beëindigd in vergelijking met
andere jaren.
Ook voor onze steuntaken dienden we een andere weg in te slaan. In 2021 organiseerden we de
volgende opleidingen: het vlaggensysteem voor volwassenen en het herstelgericht werken met
seksueel delinquenten. Deze laatste opleiding werd ook vertaald in de praktijk. We besteden nu meer
aandacht aan de context in de behandeling en herwaarderen ook het belang van de heteroanamnese
bij de begeleiding en behandeling van seksueel delinquenten. We zetten meer in op specifieke
vormingen op maat, velen online. Deze omvatten onder andere de basisopleiding PSD, de basisopleiding
justitieassistenten, de specifieke vorming voor CGG Prisma, de hulplijn Stop it Now!, de lezingen op
congressen, studiedagen en voor het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Tenslotte lag de klemtoon
ook op de opleidingen met betrekking tot risicotaxatie, meer bepaald de open trainingen Static-StableAcute en de incompany trainingen. Deze laatste droegen bij tot de implementatie en het uitdragen van
de risicotaxatie en het risicomanagement bij onze doelgroep in Vlaanderen. Ook vergaderingen,
netwerkvormingen en beleidsoverlegmomenten werden nog steeds online gehouden. Opnieuw
verzorgden we veel mediabijdragen.
2021 was een uiterst vruchtbaar projectjaar. We kenden het project onderzoek in de gevangenis, het
project basisopleiding van justitieassistenten en het verderzetten van Stop it Now!. In 2021 werd het
project onderzoek COSA en het herstelproject goedgekeurd. Deze laatste twee projecten zullen verder
vorm krijgen in 2022.
Met betrekking tot de steuntaak onderzoek startten we met een onderzoeksgroep UFC in
samenwerking met het CAPRI van de UA. Dit zal ons helpen om de onderzoekslijnen helder af te bakenen
en om de onderzoeken beter op te volgen.

In 2021 hebben verschillende psychiaters in opleiding bij het UFC – in combinatie met een gevangenis geproefd van een stage in de forensische psychiatrie, namelijk dr. Elise Wuyts, dr. Yannick Balthasar, dr.
Björn Tuytens, dr. Aileen Doyle en dr. Tim Gheysens.
We kijken er naar uit om elkaar in 2022 opnieuw live te ontmoeten!

Prof. dr. Kris Goethals
Directeur UFC/
forensisch psychiater
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1. VOORSTELLING VAN HET UFC-TEAM
1.1

PERSONALIA

Prof. dr. Kris Goethals is directeur van het Universitair Forensisch Centrum (UFC). Hij is psychiater sinds
2000 en deeltijds verbonden aan het UFC. 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. Hij superviseert ook de arts
specialisten in opleiding (ASO) in het UFC.
Dr. Elise Wuyts, arts specialist in opleiding (ASO), werd tijdens het academiejaar 2020-2021 aangesteld
als psychiater in opleiding bij het UFC. Nadien werd zij opgevolgd door Dr. Bjorn Tuytens die tot oktober
2021 de ASO-functie in het UFC opnam. Nadien, in de eerste helft van het academiejaar 2021-2022,
werd Dr. Tim Gheysens aangesteld. De ASO psychiater staat in het UFC mee in voor de psychiatrische
zorgfunctie en werkt deeltijds in de zorgequipe van de gevangenis van Antwerpen. Het UFC biedt tevens
naast elke stageplaats in de zorg van het UFC en de gevangenis steeds een stageplaats aan voor een
ASO die werkzaam is bij de psychosociale dienst van de gevangenis van Merksplas.
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 Liesbeth Merckx, master in de klinische psychologie (KU Leuven, 2017)
en Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013).
Tineke is in 2014 gestart met een doctoraat en was daardoor aangesteld aan het CAPRI van de
Universiteit Antwerpen tot november 2018. Momenteel neemt ze halftijds een behandelopdracht op in
het UFC. Hiernaast verzorgen Liesbeth Merckx en Tineke Dilliën ook het onderzoeks- en
vormingsaanbod van het UFC. Alana Schuerwegen, bachelor in de toegepaste psychologie, neemt de
psychosociale begeleidingen voor haar rekening. In 2018 startte ze met een onderzoek naar
psychologische drijfveren bij BDSM-participanten. Minne De Boeck is master in de criminologische
wetenschappen (RUG, 2012) en staat in voor de coördinatie van het steuncentrum. Ze organiseert het
opleidings- en vormingsaanbod, voert verschillende beleids- en steunopdrachten uit, werkt rond
preventie en draagt bij aan de intakes, risicotaxatie en adviezen in het behandelcentrum. Sinds mei 2017
is ze ook projectverantwoordelijke voor ‘Stop it Now!’, een project ter preventie van seksueel
kindermisbruik. Minne De Boeck en Alana Schuerwegen geven tevens opleidingen in risicotaxatie bij
zedenplegers. Annelies Van Looy is medisch secretaresse 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 UFC. Hij verzorgde de deskundige
adviesfunctie in toepassing van art. 9 bis van de Wet van 29 juni 1964 met het oog op eventueel op te
leggen maatregelen. Deze opdracht vond plaats onafhankelijk van de werking van het UFC. Aan het
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einde van het jaar 2015 werd deze deskundige adviesfunctie stopgezet. In het jaar 2021 startte het UFC
de deskundige adviesfunctie opnieuw op, onder begeleiding van Prof. dr. Kris Goethals. Deze
adviesfunctie vindt plaats onafhankelijk van de behandelopdracht van het UFC.
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1.2

ORGANOGRAM UFC 2021
Figuur 1: Organogram UFC

Directie

Prof. dr. Kris Goethals
Algemeen coördinator
Wim Huys (psycholoog)
Coördinatie steunopdrachten
Minne De Boeck (criminoloog)
Behandelopdrachten
Wim Huys (psycholoog - coördinator)
Tineke Dilliën (psycholoog)
Liesbeth Merckx (psycholoog)
Alana Schuerwegen (psychologisch consulente)
Minne De Boeck (criminoloog)
Psychiatrische zorgfunctie
Prof. dr. Kris Goethals
ASO Psychiatrie
Wetenschappelijk onderzoek
Prof. dr. Kris Goethals
UFC onderzoeksgroep
Secretariaat en bibliotheek
Annelies Van Looy (medisch secretaresse)
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1.3
Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
URL:

PRAKTISCHE INFORMATIE
Universitair Forensisch Centrum
Dienst Psychiatrie
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Drie Eikenstraat 655
B – 2650 Edegem
03 / 821 34 38
03 / 825 16 41
info@ufc.be
www.ufc.be

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

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

Intakegesprekken:

maandag van 8u30 tot 12u

Bezoek bibliotheek:

na afspraak

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

E-mail medewerkers

Kris.Goethals@uza.be
Minne.DeBoeck@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Liesbeth.Merckx@uza.be
Alana.Schuerwegen@uza.be
Annelies.VanLooy@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 2021 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
255 consultvragen. Het antwoord werd telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face gesprek
gegeven. Dit aantal is gestegen ten opzichte van het aantal consultvragen in 2019, toen waren er 155
consultvragen en ten opzichte van 2020, toen waren er 206 consultvragen. We kennen reeds sinds 2015
een stijging, echter bestaat de kans dat deze op een bepaald moment zal gaan stabiliseren, gezien deze
consultvragen worden behandeld door hetzelfde aantal medewerkers. Sinds 2019 worden ook de
second opinion vragen van de PSD, alsook de adviesvragen vanuit de hulpverlening over patiënten
geregistreerd omdat deze moeilijk te onderscheiden zijn van andere consultvragen. Dit kan ook een
impact hebben op het feit dat de consultvragen sinds 2019 opmerkelijk in stijgende lijn zijn geëvolueerd.
Verder geeft het aan dat het UFC steeds meer gekend is als steuncentrum en dichter bij het netwerk
komt te staan. In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van het aantal consultvragen
doorheen de jaren.
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Figuur 2: jaaroverzicht consultvragen
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Voor de registratie van de consultvragen werd tot en met 2017 gebruik gemaakt van specifieke
registratielijsten. Bij de resultaten van het jaar 2017, zagen we echter dat het grootste aantal
consultvragen afkomstig was van aanmelders die niet vermeld werden in de lijst en dus onder ‘andere’
geclassificeerd werden. Om een beter zicht te krijgen op deze aanmelders, heeft het UFC vanaf het jaar
2018 een nieuw registratieformulier uitgewerkt. Voornamelijk de verschillende behandelvoorzieningen
werden meer gespecifieerd. Zo kan worden bekeken vanuit welke hoek de consultvragen komen en in
welke mate de consultvragen zich voornamelijk richten op de partners van het samenwerkingsakkoord.
In onderstaande tabellen en grafieken wordt een overzicht gegeven van de aanvragers en de inhoud
van het consult.
Aanvragers
1.
2.
3.

PSD
Gespecialiseerde voorzieningen – ambulant
Gespecialiseerde voorzieningen – residentieel (APZ Sint-Lucia in Sint-Niklaas, Sint-Amandus in
Beernem of Asster in Sint-Truiden)
4. Niet-gespecialiseerde voorzieningen – ambulant (huisarts, privé-therapeut, CGG/CAW,…)
5. Niet-gespecialiseerde voorzieningen – residentieel en beschut wonen (Duffel, Bierbeek,…)
6. Onderwijs
7. Media
8. Gerechtelijke instanties en advocatuur
9. Justitiehuis
10. Stop it Now!
11. Ander (wie?)
Tabel 1: Aanvrager van de consultvraag 2021

Aanvrager

Aantal

%

PSD

27

11

Gespecialiseerde voorzieningen – ambulant

30

12

11

Gespecialiseerde voorzieningen – residentieel

12

5

Niet-gespecialiseerde voorzieningen – ambulant

12

5

Niet-gespecialiseerde voorzieningen – residentieel

21

8

Onderwijs

31

12

Media

40

16

Gerechtelijke instanties en advocatuur

8

3

Justitiehuis

26

10

Stop it Now!

17

7

Ander

31

12

Totaal

255

100

Figuur 3: Aanvragers consultvragen 2021
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In het jaar 2021 kwamen de meeste vragen van de media, goed voor 16% van het aantal consultvragen,
gevolgd door vragen vanuit het onderwijs (12%), de ambulante gespecialiseerde voorzieningen (12%)
en andere aanvragers (12%). Dit betreffen consultvragen van diensten die niet opgenomen zijn in de
lijst, zoals onder andere de politiek, de verschillende overheden, burgers, het interneringslandschap,
onderzoekers, hulplijnen, netwerkplatformen en andere betrokken organisaties uit het netwerk (vb.
IGVM, Sensoa, Child Focus…).
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Ook de vorige jaren (2020; 2019; 2018; 2017) stelden het onderwijs (2019, 17%; 2020, 13%) en de media
(2019, 15%; 2020, 17%) heel wat consultvragen. Sinds het UFC betrokken is bij het preventieproject
Stop it Now! komt het UFC frequenter in de media en raakt het meer en meer bekend in het onderwijs.
Het preventieproject Stop it Now! werd opgestart in 2017, wat bijgevolg een mogelijke verklaring zou
kunnen zijn voor de stijging in het aantal consultvragen van het onderwijs en de media de laatste jaren.
Deze vaststelling ligt in lijn met de ambitie van het UFC om een stem uit te brengen in het
maatschappelijk debat over forensische psychiatrie, seksuele delinquentie en de preventie van seksuele
delicten.
Naast deze maatschappelijke opdrachten (media & onderwijs) biedt het UFC voornamelijk
ondersteuning aan de ambulante en residentiële zorg, zowel de gespecialiseerde voorzieningen, als de
niet-gespecialiseerde voorzieningen voor seksueel afwijkend gedrag. Opvallend is dat de nietgespecialiseerde residentiële centra eerder hun weg naar het steuncentrum leken te vinden in 2020 en
2021 dan de gespecialiseerde residentiële centra. Dit was ook in 2019 reeds het geval. In 2021 is er een
verschuiving merkbaar en lijken de ambulante gespecialiseerde voorzieningen meer hun weg te vinden
naar het UFC. Er bestaat sinds 2021 een kleine daling in de categorie ‘andere’, de keuze om een nieuwe
categorie toe te voegen bij de aanvragers, meer concreet ‘Stop it Now!’, lijkt bijgevolg zinvol te zijn.
Zowel de partners als de niet-partners van het samenwerkingsakkoord lijken de weg naar het UFC te
vinden. Vooral opmerkelijk is de opvallende stijging in de aanvragen van de justitieassistenten, die in
2021 goed waren voor 10% van de consultvragen in tegenstelling tot 3% in 2020. De opleiding die door
het UFC gegeven werd aan de justitieassistenten in de loop van het jaar 2021 heeft hier waarschijnlijk
een impact op. Ook de vragen van de PSD kennen een stijging, vorig jaar was dit 8%, in 2021 gaat het
over 11% van de consultvragen. Deze geleidelijke stijging zien we reeds enkele jaren, voornamelijk ten
gevolge van het besluit ook de second opinion vragen van de PSD te registreren bij de consultvragen.
Het UFC krijgt nog steeds heel wat hulpvragen van partners die niet werden opgenomen in het
samenwerkingsakkoord. Nieuwe projecten brengen voor het steuncentrum duidelijk nieuwe netwerken
en opportuniteiten met zich mee. Het is bovendien voelbaar dat het begeleidings- en behandelnetwerk
voor seksuele daders is hertekend en dat niet enkel de partners van het samenwerkingsakkoord
ondersteuning nodig hebben in het kader van de begeleiding en behandeling van seksuele daders.
Tabel 2: Inhoud van de consultvraag 2021

Inhoud

Aantal

%

Adviesvraag – vraag naar diagnostiek/behandeling seksuele daders
– naar aanleiding van concrete casus
59

23

Adviesvraag – vraag naar diagnostiek/behandeling seksuele daders
– algemeen
20

8

Vraag naar sociale kaart

17

7

Beroepsgeheim – privacy – dossiers – deontologie

4

2

Juridische vraag

8

3
13

Vraag naar medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

14

5

Vraag naar vorming/opleidingsmogelijkheden

12

5

Specifieke literatuuraanvraag/bezoek
instrumentarium

42

16

Mediavragen

41

16

Beleids- en ondersteuningsvragen

31

12

Andere

7

3

Totaal

255

100

bib/psychodiagnostisch

Figuur 4: Inhoud van de consultvragen 2021
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In het jaar 2018, 2019 en 2020 hadden de meeste vragen betrekking op de begeleiding/behandeling
van een concrete patiënt. Ook in het jaar 2021 lijkt dit het belangrijkste thema te zijn. Reeds vorig jaar
waren het aantal specifieke casusvragen opmerkelijk gestegen, wat vooral te wijten lijkt aan de
specifieke vragen over de scoring van risicotaxatie in een specifiek dossier. In 2020 betrof dit 28% van
de vragen, in 2021 betrof dit 23% van de vragen, echter is het absolute aantal stabiel gebleven.
Opvallend is de opmerkelijke daling in het aantal andere vragen. Vorig jaar betrof dit 26% van het totaal
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aantal vragen, wat in 2021 nog 3% betreft. Het gegeven dat er twee categorieën zijn toegevoegd aan
de inhoud van de consultvragen lijkt dan ook reeds zijn effect te hebben. Zowel de categorie
‘mediavragen’ als ‘beleids- en ondersteuningsvragen’ dragen dit jaar een belangrijke bijdrage,
respectievelijk voor 16% en 12%. Ook de specifieke literatuuraanvragen, bib-bezoeken en aanvragen uit
het diagnostisch centrum zijn opmerkelijk gestegen van 7% naar 16%. Dit kan te maken hebben met het
feit dat nu ook de literatuuraanvragen worden geregistreerd bij de consultvragen, gezien dit door de
komst van het internet waarop veel publicaties vrij beschikbaar zijn minder voorkomt en bijgevolg het
niet meer zinvol is dit apart te registreren. De vraag naar medewerking aan wetenschappelijk onderzoek
is opmerkelijk gedaald, dit kan echter te maken hebben met meer specifieke registraties bij
‘ondersteuningsvragen’, zo zal een interview voor studenten bijvoorbeeld daar meer onder gekaderd
worden. De vragen naar vormingen aan het UFC worden verder in het jaarverslag uitgediept.

2.1.2

Second opinions en adviesvragen

Tijdens het jaar 2021 werd het UFC 16 keer geconsulteerd in het kader van een second opinion, dit
betreft vragen naar een uitvoerig advies in een concrete casus. De meeste vragen komen hierbij van de
psychosociale diensten van de gevangenissen (12); soms werden deze adviesvragen ook gesteld door de
reguliere hulpverlening of het justitiehuis (4) (Mobiel Forensisch Team Oost-Vlaanderen, CAW ZuidWest-Vlaanderen, OLO vzw en het justitiehuis). Hierbij gaat het meestal om een psychiatrisch advies of
een medicatie-advies. Het advies met betrekking tot de concrete vragen werd na een grondige
dossierstudie en multidisciplinair teamoverleg telefonisch en/of per brief doorgegeven. Indien wenselijk
werd de betrokken patiënt uitgenodigd voor een consultatie en/of de betrokken
behandelaars/adviseurs uitgenodigd voor een overleg.

2.1.3

Vertegenwoordiging in beleids- en adviesorganen

COSA
Ook tijdens het jaar 2021 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, criminologe van het UFC, nam deel aan de stuurgroepvergadering op 2/7/2021 en
22/10/2021. Bij nieuwe aanmeldingen is het UFC tevens bereid risicotaxatie uit te voeren voor COSA
Antwerpen, dit met 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 2021 één risicotaxatie uit
voor COSA (18/11/2021). De andere aanmeldingen omtrent risicotaxatie voor COSA betroffen allemaal
patiënten die reeds in het UFC in behandeling waren geweest of die bij I.T.E.R. een risicotaxatie
verkregen. Omwille van deontologische redenen kan het UFC de vragen naar risicotaxatie van dossiers
waar het reeds eerder ervaring mee heeft niet opnemen. De verdere subsidiëring van COSA kwam in
2020 en 2021 onder druk te staan, in dit kader werd er een onderzoek uitgeschreven met betrekking
tot de verdere implementatie van het COSA project in Vlaanderen. Het UFC heeft in 2021 ook heel wat
voorbereidend werk verricht om een onderzoeksvoorstel te kunnen indienen. Verder in dit jaarverslag
wordt hierop dieper ingegaan.
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Voor meer informatie:
http://www.cawantwerpen.be/project-COSA
https://cosabelgie.wordpress.com/agenda/
Algemene vergadering Hotel Min
Ook in 2021 nam het UFC deel aan de jaarlijkse 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 30/06/2021.

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

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, waarbij voorzitter van de Sectie Forensische Psychiatrie
(stopzetting 2021)

-

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 and Forensic Psychiatry

-

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 (stopzetting mei 2020)

-

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 Leerboek Forensische Psychiatrie, De Tijdstroom

-

Redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie

-

Coördinator voor de interuniversitaire postacademische vorming (PAVO) forensische
psychiatrie en psychologie aan de Universiteit Antwerpen

-

Lid van het associatiecomité Universitaire Ziekenhuisdienst Psychiatrie

-

Lid van de erkenningscommissie forensische psychiatrie: Agentschap Zorg en Gezondheid

-

Bestuurscomité Geestelijke Gezondheidszorg, Ziekenhuis Duffel

-

Lid van ATSA, de Association for the Treatment of Sexual Abusers

-

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)

-

Lid van de centrale werkgroep in het kader van de hervormingen van het
samenwerkingsakkoord aangaande de begeleiding en behandeling van daders van seksueel
misbruik, voorzitter Roel Verellen
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-

Voorzitter van ‘Werkgroep F: steuncentrum’ in het kader van de hervormingen van het
samenwerkingsakkoord aangaande de begeleiding en behandeling van daders van seksueel
misbruik

Deelname aan stuurgroepen, overlegplatformen 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 centrale werkgroep in het kader van de hervormingen van het
samenwerkingsakkoord aangaande de begeleiding en behandeling van daders van seksueel
misbruik, voorzitter Roel Verellen

-

Lid van ‘Werkgroep F: steuncentrum’ in het kader van de hervormingen van het
samenwerkingsakkoord aangaande de begeleiding en behandeling van daders van seksueel
misbruik, voorzitter Kris Goethals

-

Lid van ‘Werkgroep C: adviesverlening’ in het kader van de hervormingen van het
samenwerkingsakkoord aangaande de begeleiding en behandeling van daders van seksueel
misbruik, voorzitter Gorik Kaesemans

-

Lid van ‘Werkgroep D: informatie doorstroom justitiehuizen’ in het kader van de hervormingen
van het samenwerkingsakkoord aangaande de begeleiding en behandeling van daders van
seksueel misbruik, voorzitter Petra Van Audenhove

-

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

-

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

-

Lid van ATSA, de Association for the Treatment of Sexual Abusers

-

Lid van het CEDC Chapter Committee van ATSA, Association for the Treatment of Sexual Abusers

-

Lid van de werkgroep preventie van NL-ATSA

-

Lid van het platform ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van Sensoa

-

Lid van de werkgroep ‘Iedereen aan boord: samen werken aan een veilig sportklimaat’

-

Lid van de Overlegplatformen Online Hulp (OHUP) en Online hulp- en informatielijnen (OHIL)

-

Organisator van de focusgroepen Stop it Now!

-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

-

Lid van de stuurgroep van de hulplijn SéOS, Service d’Écoute et d’Orientation Spécialisé

-

Overlegplatform opvolging Vlaams actieplan seksueel geweld

-

Lid van de expertisegroep ‘risicotaxatie justitiehuizen’, kabinet Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Zuhal Demir

-

Lid van de werkgroep ‘Samenspraak’ van Moderator
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Deelname aan stuurgroepen, overlegplatformen en commissies door psycholoog Wim Huys
-

Lid van de forensische divisie van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie

-

Deelname aan de focusgroep Stop it Now!

-

Lid van Centraal Instroomteam regio Antwerpen

Deelname aan stuurgroepen, overlegplatformen 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)

-

Lid van ATSA, de Association for the Treatment of Sexual Abusers

-

Lid van de beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC)

2.1.4

Media

Het UFC kwam in 2021 regelmatig in de media. Verschillende collega’s namen deel aan het debat over
onder andere preventie, pedofilie, vrouwelijke zedenplegers, toerekeningsvatbaarheid, enzovoort.
Hieronder de verschillende referenties:
-

Antwerps persagentschap, januari 2021, ‘Vlamingen vinden BDSM nog steeds een taboe’ –
Manuel Morrens

-

NINA HLN, 15 januari 2021, ‘BDSM’ers getuigen over stigma’s: “Mensen denken meteen aan
extreme situaties, maar het is zoveel meer dan seksfeestjes, dungeons en zweepslagen’ – Alana
Schuerwegen

-

Humo, 19 januari 2021, ‘Leed in lockdown: Online kindermisbruik groeit explosief’ – Minne De
Boeck

-

Fm104 Ierland, 21 januari 2021, ‘Exploring the psychology of kink and BDSM’ – Alana
Schuerwegen

-

Quest NL, 27 januari 2021, ‘Is er iets mis met mensen die aan BDSM doen?’ – Alana
Schuerwegen

-

GZ psycholoog, februari 2021, ‘Veel daders staan niet stil bij de gevolgen voor hun slachtoffer’
– Wim Huys

-

Het Nieuwsblad, 6 maart 2021, ‘Tot de tanten gewapende pedojagers opgepakt’- Minne De
Boeck

-

Weliswaar, maart 2021, ‘Deze crisis bewijst dat de preventie van seksueel kindermisbruik
absoluut noodzakelijk is’ – Minne De Boeck
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-

Sport magazine, 14 april 2021, ‘Seksueel misbruik in de sport’ – Minne De Boeck

-

Belga, 19 mei 2021, ‘Stop it Now! lanceert campagne tegen online seksueel kindermisbruik’ –
Minne De Boeck

-

Radio 1, 3 juni 2021; ‘Gegevens mogelijke daders verkrachting circuleren op sociale media:
"Opletten, zij hebben ook familie"’ – Minne De Boeck

-

Mediquality, 21 juni 2021, ‘Zoektocht Jürgen Conings na vijf weken afgelopen’- Kris Goethals

-

HLN live, 30 juli 2021, ‘Criminologe over online kindermisbruik: “Daders zoeken naar potentiële
slachtoffers en wisselen onderling tips uit”’ – Minne De Boeck

-

De Morgen, 2 augustus 2021, ‘Hoe meer we pedofielen naar de donkere krochten van het
internet duwen, hoe groter het risico’ – Minne De Boeck

-

De Morgen, 2 augustus 2021, ‘Vandaag kan op seksueel vlak alles, behalve praten over
pedofilie’– Minne De Boeck

-

HLN, 2 augustus 2021, ‘Je kan niet genezen van pedofilie. Het is een geaardheid’ – Minne De
Boeck

-

De Standaard, 13 augustus 2021, ‘Door te roepen hoe ranzig we pedofilie vinden, vergroten we
het risico’ – Minne De Boeck

-

Gazet Van Antwerpen, 13 augustus 2021, ‘Alleen fantaseren over een kind kan in principe geen
kwaad’ – Minne De Boeck

-

Het Nieuwsblad, 13 augustus 2021, ‘Door te roepen hoe ranzig we pedofilie vinden, vergroten
we het risico’ – Minne De Boeck

-

Knack, 1 september 2021, ‘waarover wij niet praten’ – Minne De Boeck

-

Knack, 1 september 2021, ‘waarover wij niet praten’ – Wim Huys

-

EOS Wetenschap, 16 september 2021, ‘Het stigma op pedofilie’ – Minne De Boeck

-

Radio 1, 7 oktober 2021, ‘De wereld van Sofie: Het aantal seksueel delinquente priesters is vier
tot zeven procent’ – Kris Goethals

-

HLN, 11 oktober 2021, Elke pleger heeft recht op een veilige reclassering - Minne De Boeck

-

Radio 1, 10 november 2021, ‘De wereld van Sofie: Verkrachting in het uitgaansleven’ – Minne
De Boeck

-

HLN, 13 november 2021, ‘virtuele kinderporno’ - Minne De Boeck

-

De Morgen, 18 november 2021, ‘Opinie: verkrachters’ - Minne De Boeck

-

Humo, 30 november 2021, ‘De opmars van verkrachtingsdrugs’ - Minne De Boeck
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-

Gazet van Antwerpen, 7 december 2021, ‘1,5 miljoen euro om seksuele delinquenten te
begeleiden’ - Minne De Boeck

-

Het Nieuwsblad, 11 december 2021, ‘de zaak van Espen: ook het proces van justitie’ - Minne
De Boeck

-

HLN, 21 december 2021, ‘Beke zet werking van hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens
verder’ - Minne De Boeck

-

Belga, 21 december 2021, ‘Beke zet werking van hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens
verder’ -Minne De Boeck

Figuur 5: 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 werd het UFC handboek voor de praktijkwerker gepubliceerd en ter beschikking gesteld voor het
netwerk (2.2.6).

2.2.1

Forensische bibliotheek

Het UFC beheert een verzameling wetenschappelijke handboeken met betrekking tot forensische
thema’s. Op 31 december 2021 beschikte de forensische bibliotheek over 851 werken waarvan iets
meer dan één kwart specifiek handelt over de behandeling 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. Tijdens het jaar 2021 werden 22 nieuwe wetenschappelijke boeken
aangekocht. Een overzicht van deze nieuwe boeken kan geraadpleegd worden op de website van het
UFC en in bijlage 1 van dit jaarverslag. We bieden in de bibliotheek tevens wetenschappelijke
tijdschriften in het specifieke vakgebied van de forensische gedragswetenschappen aan (zie 2.2.4
Wetenschappelijke tijdschriften). 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 2021. Het aantal specifieke
literatuuraanvragen gaat de voorbije jaren in dalende lijn. Bovendien gaan deze aanvragen vaak gepaard
met een vraag aan deelname wetenschappelijk onderzoek, deze werden reeds opgenomen bij de
consultvragen. De dalende trend naar specifieke aanvragen is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er
meer en meer wetenschappelijke literatuur kosteloos te raadplegen is op het internet, zoals via
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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. Met het handboek voor de praktijkwerker van het UFC willen we hierop een
antwoord bieden.
Omdat we al een paar jaar een dalende trend zien op het vlak van het opvragen van concrete artikels
uit wetenschappelijke tijdschriften, werd beslist om in elke nieuwsbrief telkens een oplijsting te maken
van een aantal in het oog springende artikels van elk van bovenstaande tijdschriften. Op die manier wil
het UFC ervoor zorgen dat de zoektocht naar relevante literatuur makkelijker wordt.
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
evaluatieformulier over de georganiseerde vorming. In 2021 lag omwille van de coronamaatregelen de
focus vooral op online ondersteuning van ons netwerk, ook met betrekking tot het aanbieden en
beschikbaar stellen van relevante 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 deze 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 deontologische kwesties, medicatie, autisme 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. Alsook blijft
er veel vraag naar opleiding waarin ook heel wat wetenschappelijke kennis en literatuur wordt verwerkt.
Tijdens de basisopleiding aan de justitieassistenten werd tevens heel wat literatuur via de
opleidingsmodules ter beschikking gesteld, ook hierbij is het niet mogelijk te registreren hoe vaak deze
vakliteratuur geconsulteerd werd. Meer informatie over de basisopleiding wordt verder in het
jaarverslag medegedeeld.

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 2021 werden 7 Journal Clubs gehouden. Hierna volgt een korte samenvatting van de presentaties.
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Sexual Attraction and Falling in Love in Persons with Pedohebephilia
- Liesbeth Merckx, psychologe UFC –

Bij het UFC horen we regelmatig van onze patiënten dat hun aantrekking naar kinderen toe veel verder
reikt dan louter het seksuele aspect. Ze spreken over diepgaande vriendschapsrelaties, over ‘een crush’,
verbondenheid en liefde. Iets waar wij ons op het eerste zicht moeilijk iets bij kunnen voorstellen. Of
misschien toch? Herkennen wij die gevoelens van euforie en onzekerheid in de buurt van onze ‘crush’
niet? Zijn wij ook niet allemaal al eens tot over onze oren verliefd geweest? In die mate dat we aan niets
anders meer konden denken? Maar… hoe zit dat dan?
Volgens Seto (2017) kan pedo-hebefilie beschouwd worden als een seksueel ‘leeftijdsoriëntatie’, net
zoals homo-, bi- en heteroseksualiteit worden beschouwd als seksuele genderoriëntaties. Een dergelijke
seksuele oriëntatie stoelt volgens Seto (2012, 2017) op vier belangrijke aspecten: (1) de leeftijd waarop
de oriëntatie duidelijk wordt (‘age of onset’), (2) de stabiliteit van de aantrekkingskracht, (3) de seksuele
aantrekkingskracht en tot slot (4) de romantische aantrekkingskracht. Verschillende onderzoekers
vonden reeds ondersteuning voor deze vier aspecten (zie bv. Bailey, Bernhard, en Hsu's, 2016a). Het
internet onderzoek van Bailey, Hsu, en Bernhard's (2016b) bevroeg bijvoorbeeld 1102 mannen met
pedo-hebefilie. Hun deelnemers rapporteerden inderdaad (1) de jonge leeftijd waarop ze zich hun
aantrekkingskrach tot kinderen realiseerden, (2) een aanhoudende, stabiele aantrekkingskracht tot
kinderen; (3) een sterke seksuele aantrekkingskracht tot kinderen (bv. 25% rapporteerde een sterke
seksuele aantrekking tot prepuberale kinderen, en 35% een sterke seksuele aantrekking tot pubers. Zie
ook Grundmann, Krupp, Scherner, Amelung, & Beier, 2016; Schaefer et al, 2010; Tozdan & Briken, 2015);
en (4) een meerderheid (68%) gaf aan ten minste één keer in hun leven verliefd te zijn geweest op een
kind. Dit laatste aspect, de romantische aantrekkingskracht bij pedohebefilie, heeft tot op heden relatief
weinig wetenschappelijke aandacht gekregen. Dit is eigenlijk opvallend, gezien het feit dat romantische
gevoelens worden verondersteld een alomtegenwoordige menselijke ervaring te zijn – althans voor
personen die zich aangetrokken voelen tot volwassenen.
De huidige studie onderzocht romantische aantrekkingskracht bij personen met pedo-hebephilie.
Hetgeen volgens de onderzoekers kan opgedeeld worden in twee afzonderlijke, doch niet losstaande
categorieën: verliefdheid en gehechtheid. Er werd een anoniem online onderzoek gevoerd bij 306
mannen die aangaven zich seksueel aangetrokken te voelen tot kinderen. Hieruit bleek dat de
meerderheid van de deelnemers (71%) aangaven doorheen hun leven ooit verliefd te zijn geweest op
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een kind. Hoewel seksuele aantrekking en verliefdheid sterk gecorreleerd waren, waren ze niet
synoniem.
De resultaten van deze studie lagen in lijn met de suggestie van Seto (2012) dat pedo-hebephilie
beschouwd zou kunnen worden als een vorm van seksuele oriëntatie op basis van leeftijd, die zowel
seksuele als romantische aantrekkingskracht omvat.
Martijn, F. M., Babchishin, K. M., Pullman, L. E., & Seto, M. C. (2020). Sexual attraction and falling in love
in persons with pedohebephilia. Archives of Sexual Behavior, 49(4), 1305-1318.

I’ll show you mine so you’ll show me yours:
motivations and personality variables in photographic exhibitionism
- Aster De Maeyer, stagiaire psychologie UGent -

In maart 2021 stelde onze stagiaire klinische psychologie Aster De Maeyer een artikel voor omtrent
fotografisch exhibitionisme. Wat is het juist en waarom doen mannen het?
Fotografisch exhibitionisme, ofwel het verspreiden van foto’s van genitaliën of ‘dickpics’, is ondertussen
een wijdverspreid fenomeen. Een prangende vraag komt daarmee naar boven: waarom doen mannen
dit? Deze studie gaat op zoek naar de achterliggende motivatie van mannen voor het versturen van
dergelijke foto’s zonder toestemming van de tegenpartij, de zogezegde ‘unsolicited dickpics’. Bijkomend
onderzoeken ze ook personaliteits- en seksualiteitskarakteristieken, waaronder narcisme,
exhibitionisme, seksisme, erotofobie en -filie. Op basis van deze kenmerken hopen de onderzoekers een
onderscheid te kunnen maken tussen mannen die zo’n ongevraagde dickpics niet sturen en zij die dit
wel doen.
Om te beginnen pleiten de onderzoekers voor het beschouwen van deze foto’s als een uniek en te
onderscheiden fenomeen. Tot nu toe worden dickpics enkel bestudeerd in een breder kader zoals
‘sexting’ of de uitwisseling van naaktfoto’s. In deze studie wordt echter uitsluitend de focus gelegd op
dickpics en dit enkel in heteroseksuele verhoudingen. Aan de ene kant doen ze dit omdat antecedent
onderzoek uitwijst dat de reacties op dickpics vaker positief zijn bij homoseksuelen in tegenstelling tot
de meestal negatieve reacties bij vrouwen. Aan de andere kant is het verzenden van dickpics enkel een
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mannelijk fenomeen en wordt het ongevraagd verzenden van foto’s van genitaliën in eerder onderzoek
sterk met het mannelijke geslacht gelinkt . Dit kan te wijten zijn aan het feit dat mannen meer responsief
zijn ten aanzien van visuele seksuele stimuli in vergelijking met vrouwen. Studies tonen namelijk meer
activiteit in de amygdala en hypothalamus bij het mannelijke geslacht wanneer ze aan dergelijke visuele
stimuli blootgesteld worden. Naast het feit dat ze dickpics onderscheiden als een apart fenomeen,
maken de onderzoekers ook binnen deze categorie een opsplitsing op basis van het begrip ‘consent’.
Enerzijds kan men dickpics versturen waarbij de tegenpartij op een bepaalde manier toestemming heeft
gegeven voor het ontvangen van dergelijke foto’s. Dit is bijvoorbeeld meestal het geval bij ‘sexting’.
Anderzijds kan zo’n breder kader afwezig zijn en heeft de vrouw geen toestemming gegeven voor het
ontvangen van zo’n foto’s. Op dat ogenblik spreekt men van ‘unsolicited dickpics’, wat beschouwd kan
worden als ‘sexual harassment’.
Bij de laatste categorie blijft de vraag bestaan waarom mannen deze ‘unsolicited dickpics’ versturen. De
mogelijke motivaties worden in dit artikel onderverdeeld in drie overkoepelende categorieën: Ten
eerste kunnen mannen dickpics versturen vanuit strategische redenen. Ze kunnen naar zoveel mogelijk
vrouwen hun geslachtsdelen sturen in de hoop dat er toch één iemand reageert en/of ze kunnen hopen
op wederkerigheid waarbij ze in ruil voor hun foto’s ook naaktfoto’s terugkrijgen. Ten tweede kunnen
ook deviante motivaties schuilen achter het versturen van dickpics. Binnen de deviante motivaties, zijn
er drie subcategorieën. Om te beginnen kan het gaan om een soort ‘gemedieerd exhibitionisme’ waarbij
mannen opgewonden geraken van het feit dat de andere partij deze foto’s onwetend toegestuurd krijgt.
Verder kan men ook kijken naar feministische theorieën waarbij vijandig seksisme zou kunnen schuilen
achter het versturen van dickpics. Hierbij hopen mannen op negatieve reacties van de vrouw om zich
zo machtig te voelen ten opzichte van het andere geslacht. Tot slot behoort narcisme tot de deviante
motivaties. In de literatuur is narcisme namelijk gelinkt aan deviante seksuele tendensen, inclusief
exhibitionisme. De derde en laatste overkoepelende reden die mannen kunnen hebben worden als
positief beschouwd. Ze kunnen het zien als een manier van flirten of een manier om de seksuele
bevrediging in hun relatie te vergroten. Naast deze mogelijke motivaties, spitst het onderzoek zich ook
toe op de reactie die mannen hopen te ontlokken bij de tegenpartij.
Voor het bevragen van deze motivaties en gehoopte reacties gebruiken de onderzoekers hun eigen
ontwikkelde vragenlijst ‘motivations behind sending genital pictures’. Daarnaast wordt narcisme in kaart
gebracht aan de hand van de verkorte ‘narcissism personality inventory scale’, erotofilie en –fobie aan
de hand van de ‘sexual opinion survey’ en seksisme aan de hand van de ‘ambivalent sexism inventory –
short form’.
Uit al deze afgenomen tests komen enerzijds vooral strategische redenen naar voor om dickpics
ongevraagd te versturen; zoals de hoop om naaktfoto’s terug te krijgen of het op zoek gaan naar een
partner. Aangezien vrouwen vooral negatieve reacties rapporteren op zo’n ongevraagde foto’s, is deze
mindset en dit gedrag waarschijnlijk een representatie van de overschatting die mannen maken van de
interesse die vrouwen hebben in dergelijke foto’s. Dit wordt de mannelijke ‘over-perception bias
genoemd’. Anderzijds kunnen deze negatieve reacties van vrouwen voor sommige mannen juist een
bekrachtiging zijn, aangezien toch zes procent van de bevraagde mannen vrouwenhaat als motivatie
aangeven.
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Naast de motivaties kijken Oswald et al. ook naar de gehoopte reacties. Meer dan 80 procent geeft aan
dat ze seksuele opwinding willen ontlokken bij de vrouw en 50 procent geeft aan dat ze hopen dat de
vrouw zich aantrekkelijk voelt door de foto’s te krijgen. Deze positieve intenties houden natuurlijk geen
rekening met het feit dat er geen consent wordt gegeven door de tegenpartij. Het feit dat ze dit
‘vergeten’ kan ook hier weer te wijten zijn aan de mannelijke ‘over-perception bias’ aangezien ze het
zelf zouden appreciëren om dergelijke foto’s te ontvangen. Het feit dat ze geen rekening houden met
consent is natuurlijk niet altijd iets dan men ‘gewoon’ vergeet. Soms is het feit dat vrouwen hier geen
toestemming voor geven juist de factor die de man seksueel opwindt. Deze conclusie wordt getrokken
uit het feit dat er toch mannen zijn die negatieve reacties hopen te verkrijgen en/of negen procent van
de mannen macht en controle als motivatie opgeven.
Verder komt het niet als een verrassing dat narcisme en seksisme positief geassocieerd worden met het
zenden van ongevraagde dickpics. Wat echter wel als verrassing komt, is het feit dat er geen correlatie
is met exhibitionistische tendensen. Er wordt weinig overlap gevonden tussen exhibitionisme online
versus offline, wat suggereert dat fotografisch exhibitionisme als een aparte categorie moet gezien
worden. Het is namelijk de anonimiteit van het internet en de normalisatie van dickpics die ervoor
zorgen dat mannen meer geneigd zijn om ongevraagd dickpics te versturen.
Ten slotte is het belangrijk dat deze conclusies met enige korrel zout worden geïnterpreteerd daar de
onderzoekers bij hun bevraging geen onderscheid hebben gemaakt tussen de dickpics die met consent
worden verstuurd en degene die zonder consent worden verstuurd. Dit spreekt hun eerder opgemaakt
onderscheid tussen dickpics met en zonder consent tegen. Deze studie geeft dus een eerste inzicht in
dit fenomeen en kan een basis vormen voor verder onderzoek maar er blijft nog veel te ontdekken.
Oswald, F., Lopes, A., Skoda, K., Hesse, C. L., & Pedersen, C. L. (2020). I’ll show you mine so you’ll show
me yours: motivations and personality variables in photographic exhibitionism. The Journal of Sex
Research, 57(5), 597-609.

eHealth in treatment of offenders in forensic mental health: a review of the current state
- Wim Huys, psycholoog UFC –
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Onze psycholoog Wim Huys stelde tijdens zijn journal club in maart 2021 een artikel voor betreffende
e-Health en hoe dit eventueel kan geïmplementeerd worden in een forensisch behandeltraject.
eHealth is een ruim begrip waar tal van digitale toepassingen onder vallen met als doel de (psychische)
gezondheid, het welzijn of de kwaliteit van een behandeling te verbeteren. Denk maar aan web-based
behandelingen, apps, wearables, maar ook virtual reality. De laatste jaren heeft eHealth ook de weg
naar de forensische zorg gevonden en in dit review-artikel wordt een stand van zaken opgemaakt.
Een eerste vaststelling wanneer we de literatuur bekijken, is de enorme diversiteit: experimentele
studies, kwalitatieve studies, literatuurstudies, … In de review worden 50 studies geïncludeerd, maar –
en dat is toch een minpunt van het artikel- het is voor de lezer niet geheel duidelijk wat de
kwaliteitsvereisten (als die er al zijn) zijn om een artikel te selecteren of niet. Er worden 13 studies
weerhouden die de effectiviteit nagaan van eHealth-interventies en 10 daarvan blijken het op zijn minst
even goed te doen dan de controlegroep.
Er worden zes technologieën onderscheiden:
1. Interactieve, taalgerichte interventies (bv. een tool die cognitieve distorsies uitdaagt, of je motiveert
tot gedragsverandering)
2. Communicatietools (bv. chatapplicatie, videocall)
3. Simulatie van delictgerelateerde situaties (bv. virtual reality in het kader van hoe je omgaat met een
hoogrisicosituatie)
4. Simulatie van delictgerelateerde stimuli (bv. ‘next level’ penisplethysmograaf waarbij geen statische
plaatjes gebruikt worden, maar virtual reality)
5. Games (bv. ‘serious games’)
6. Platformen (bv. zelfhulpfora)
De auteurs zien talrijke voordelen van het gebruik van eHealth in de artikels naar voor komen: Er is vaak
een positieve attitude ten aanzien van nieuwe technologieën en dus ook eHealth. Het zou tot een betere
toegankelijkheid van de zorg kunnen leiden. De interventies kunnen beter afgestemd worden op de
noden, leefomstandigheden, … van de cliënt. Er zijn aanwijzingen dat het de effectiviteit en efficiëntie
van de behandeling kan verhogen. Er kan informatie bekomen worden die voorheen ontoegankelijk
was, zoals biofeedback. Tot slot zou het ook de betrouwbaarheid/ standaardisatie van interventies
verhogen, wat onderzoekers als muziek in de oren klinkt.
Naast het positieve nieuws, komen ook verschillende nadelen aan het licht: Een deel van de
doelpopulatie staat afkerig ten aanzien van nieuwe technologieën of kan er helemaal niet mee omgaan.
Veel therapeuten maken zich ook zorgen over het gebrek aan persoonlijk/fysiek contact, wat een
invloed zou kunnen hebben op de therapeutische relatie. Wie ooit een applicatie heeft laten
ontwikkelen door een softwarebedrijf zal ook beamen dat dit een serieuze investering vraagt, zowel
financieel, maar ook qua opleiding van het personeel. Tenslotte moet er ook erkend worden dat het
aantal effectiviteitsstudies momenteel nog zeer beperkt en van wisselende kwaliteit is.
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Loont het dan de moeite om hier op in te zetten? Ons persoonlijk antwoord: ‘ja, maar’. ‘Ja’, want het
heeft ontegensprekelijk een aantal voordelen te bieden die de therapie alleen maar ten goede kunnen
komen. Het kan bijvoorbeeld een tegengewicht bieden voor ‘one-size-fits-all’-benaderingen, waarbij je
de therapie beter kan afstemmen op de specifieke noden, leefomstandigheden, … van je cliënt. ‘Maar’,
het onderzoek staat nog in de kinderschoenen, het is een dure aangelegenheid om als organisatie zelf
iets te laten ontwikkelen, … en de verwachtingen moeten realistisch blijven. Dit soort nieuwe
toepassingen zal de bestaande therapieën nooit helemaal kunnen vervangen (dat hoeft ook niet) en
wordt dan ook best goed geïntegreerd in een ‘gewone’ behandeling, met aandacht voor het opbouwen
van een goede therapeutische relatie (wat nog steeds één van de belangrijkste werkzame factoren is
van een behandeling).
Voor wie dacht dat eHealth een ver-van-mijn-bed show was, neen hoor, ook in Vlaanderen beweegt er
heel wat. Een toepassing die zeker de moeite waard is, is m-Path (www.m-path.io)., ontwikkeld door de
KULeuven en vrij te gebruiken voor therapeuten en cliënten. Je kan er zelf je vragenlijsten in ontwikkelen
en volledig afstemmen op jouw therapie. In het UFC wordt hier momenteel mee geëxperimenteerd,
bijvoorbeeld voor het registreren van seksuele drang/opwinding bij een pornoverslaving, (in)adequate
coping, … Het vraagt een inspanning van de therapeut (en de cliënt) om zich hier in te verdiepen, maar
de reacties zijn tot nu toe unaniem positief. Nieuwe technologieën maken hoe langer hoe meer deel uit
van ons dagdagelijks leven, het zou zonde zijn om deze trein aan ons voorbij te laten gaan.
Kip, H., Bouman, Y., Kelders, S., & van Gemert-Pijnen (2018). eHealth in treatment of offenders in forensic
mental health: a review of the current state. Frontiers in psychiatry, 9 (42), 1-19

The Development and Validation of the Cognitions of Internet Sexual Offending (C-ISO) Scale
- Alana Schuerwegen, psychologisch consulent UFC –

In maart 2021 bracht psychologisch consulente, Alana Schuerwegen, een journal club over
delictondersteunende cognities bij seksuele plegers van internetdelicten.
Doorheen de jaren werden voor het in kaart brengen van delictondersteunende cognities bij personen
die hands-on seksuele delicten pleegden verscheidene diagnostische instrumenten ontwikkeld. Ook
voor daders van internetdelicten werd soelaas gezocht in de theorieën ontwikkeld voor hands-on
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seksuele daders en dezelfde diagnostische instrumenten. Niet tegenstaande dat voor deze categorie
zedenplegers mogelijk ook andere delictondersteunende cognities een rol spelen.
In recent onderzoek vonden Paquette en Cortoni (2019) naast de reeds gekende classificatie van Ward
en Keenan (1999) (i.e., child as sexual being, entitlement, nature of harm, dangerous world,
uncontrollability) evidentie voor twee bijkomende cognities die enkel van toepassing zijn bij online
offending, zijnde “virtual is not real” en “internet is uncontrollable”. Reeds bestaande diagnostische
instrumenten voor het in kaart brengen van delictondersteunende cognities zijn logischerwijs niet
gevalideerd voor het gebruik ervan bij online offenders. Om deze reden trachtten de onderzoekers een
nieuw diagnostisch instrument te ontwikkelen voor het in kaart brengen van delictondersteunende
cognities bij online offenders en eveneens de eerste stappen te zetten in de validatie van het
instrument.
Binnen de huidige studie werden in totaal 241 veroordeelde mannen geïncludeerd die hetzij in detentie,
hetzij onder justitieel toezicht in de maatschappij verblijven (i.e., probatie e.d.). De totale
onderzoekspopulatie kon worden onverdeeld in vier categorieën, zijnde online sex offenders, contact
sex offenders, mixed sex offenders (i.e., online en contact offences) en non-sex offenders. Na een
kwalitatieve analyse van cognitieve thema’s bij mannen die veroordeeld werden wegens online seksuele
delicten werden 116 items weerhouden die samen de eerste versie van de Cognitions of Internet Sexual
Offending Scale (C-ISO) vormden. De items konden gescoord worden op een Likert-scale van1 (totally
disagree) tot 4 (totally agree). Verdere validiteitsanalyses resulteerden uiteindelijk in 31 items welke
kunnen gecategoriseerd worden onder volgende cognitieve thema’s: nature of harm, child als sexual
being, child as partner, entitlement, dangerous world, uncontrollability, virtual is not real, en internet is
uncontrollable. Daarnaast bleek dat deelnemers minder snel geneigd waren om akkoord te gaan met
items die peilen naar meer problematische of extreme cognities. Dit verkleint, met andere woorden, de
kans op vals-positieven. Deelnemers uit de mixed sex offenders groep behaalden significant hogere
scores dan deelnemers uit de andere groepen. Deze bevinding is in lijn met eerder onderzoek van
Babchishin et al. (2011, 2015) dat bij mixed sex offenders vaker sprake is van aanwezigheid van
delictondersteunende cognities betreffende seksuele activiteiten met kinderen dan bij online sex
offenders.
Op basis van de resultaten durven we voorzichtig positief zijn dat de onderzoekers op het goede spoor
zitten met de ontwikkeling van de C-ISO. Dit instrument is het eerste in zijn soort waarbij items
gebaseerd werden op uitspraken van online sex offenders zelf waardoor men er voorzichtig vanuit kan
gaan dat deze wel degelijk delictondersteunende cognities representeren. Helaas is niets zaligmakend
en botsen we ook binnen huidig onderzoek op enkele belangrijke beperkingen, waaronder het gegeven
dat deelnemers gerekruteerd werden vanuit verschillende fases binnen het behandelprogramma
waardoor geen rekening kon worden gehouden met de mogelijke impact van behandeling op de
respondenten. Desalniettemin, vormt huidig onderzoek een mogelijke basis voor andere onderzoekers
om verdere validiteitsstudies naar de C-ISO uit te voeren en zo hopelijk in de (nabije) toekomst dit hiaat
in het bestaande diagnostische instrumentarium op te vullen.
Paquette, S., & Cortoni, F. (2020). The Development and Validation of the Cognitions of Internet Sexual
Offending (C-ISO) Scale. Sexual Abuse, 32(8), 907-930. doi: 10.1177/1079063219862281
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Is schadelijk gedrag naar anderen toe een afdoend criterium voor psychische stoornissen?
Conceptuele problemen van de diagnoses Antisociale Persoonlijkheidsstoornis en Pedofiele stoornis
- Yannick Balthazar, Psychiater in opleising (ASO), UAntwerpen –

In april 2021 bracht ASO psychiatrie, Yannick Balthasar, een journal club over conceptuele problemen
van de diagnoses antisociale persoonlijkheidsstoornis en pedofiele stoornis.
Introductie
Men wijst erop dat aandoeningen, ook psychische, principieel primair schadelijk zijn voor de patiënt,
echter ook kunnen zijn voor anderen. Bij enkele diagnoses, m.n. in het bijzonder antisociale
persoonlijkheidsstoornis en pedofiele stoornis gaat het vooral over schade naar anderen. De definitie
mentale dysfunctie wordt in vraag gesteld alsook of we hier niet spreken over morele eerder dan
mentale stoornissen en of deze diagnoses met hun huidige criteria wel op hun plaats zijn in de DSM.
Mentale stoornissen in diagnostische handboeken en schade voor anderen
Men gaat kort in op het belang van het voldoende selectief zijn en evalueren van de diagnoses en criteria
in de ICD-10 en DSM-5, de 2 diagnostische classificaties voor mentale aandoeningen en wijst ook op de
verregaande implicaties die de diagnosen kunnen hebben, tot in de rechtbanken.
Verder
onderscheidt
men
binnen
de
persoonlijkheidsstoornissen
de
antisociale
persoonlijkheidsstoornis en ook apart de pedofiele stoornis, als gecontesteerd, vooral door sociaal
deviant/crimineel gedrag en benoemt men deze als inherent vice-laden oftewel “ondeugd-beladen”
(Sadler – Oxford handbook) met het moreel verkeerd gedrag in de kern van de diagnose.
Pedofiele stoornis en Antisociale persoonlijkheidsstoornis (AsPS)
Verder neemt men de diagnoses pedofiele stoornis en antisociale persoonlijkheidsstoornis onder de
loep. Betreffende pedofiele stoornis overloopt men uitgebreid de evolutie van de diagnose, maar
problematiseert men dat in de DSM-5 enkel schadelijk gedrag naar kinderen toe, voldoende is om aan
de stoornis te voldoen, zonder dat men aan de andere criteria voldoet, zoals terugkerende fantasieën
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of significant lijden op verschillende domeinen. Wordt dan niet een mentale stoornis met immoreel
gedrag vereenzelvigd?
Wat betreft de antisociale persoonlijkheidsstoornis haalt men aan hoe bijna alle criteria gestoeld zijn op
schadelijk gedrag naar anderen, waarbij herhaaldelijk in vraag wordt gesteld of de AsPS ook wel voldoet
aan de algemene definitie van een persoonlijkheidsstoornis. De vraag rijst of de diagnose AsPS bij
iemand kan gesteld worden als het criterium van lijden en functionele beperking strikt wordt toegepast.
Men maakt hierbij ook regelmatig parallellen met psychopathie, hetgeen in de DSM enkel wordt
vernoemd als mogelijk kenmerkend bij AsPS. Men concludeert samenvattend dat strikt gezien veel
mensen worden gediagnosticeerd met AsPS die eigenlijk alleen antisociale persoonlijkheidstrekken
hebben, die geen mentale stoornis zijn volgens de DSM-5, zeker wanneer men vertrekt vanuit de
algemene definitie en niet dadelijk op de criteria.
Men pleit hier in het artikel sterk voor een meer categoriale visie op persoonlijkheidsstoornissen, zoals
in de ICD-11 reeds geïmplementeerd wordt. Men stelt de vraag opnieuw in een interim conclusie of
schadelijk gedrag naar anderen een voldoende criterium voor een mentale stoornis kan zijn. Deze
conceptuele problemen doen vragen rijzen over welke criteria een mentale stoornis definiëren.
De definitie van mentale stoornis
Vanuit een algemeen ziekteconcept bespreekt men verschillende visies over mentale stoornissen en
hoe deze te definiëren, waaronder Wakefields “harmful dysfunction” model, waarbij vooral
weerhouden wordt dat bij beide diagnoses er toch vooral schade voor de ander is en onvoldoende
persoonlijk lijden of functionele beperking op verschillende domeinen. Men beschouwt verder nog 4
modellen van een mentale dysfunctie volgens Schramme, gezien de DSM-5 geen consistente definitie
biedt, echter kennen deze modellen allen hun beperkingen, waarbij men eigenlijk ook niet tot een
besluit hier of aanbeveling komt.
Discussie van de “stoornis” status van Pedofiele stoornis en AsPS
Na een reflectie over neurobiologische vondsten bij patiënten met deze diagnoses, doch de conclusie
dat nog geen causaal verband kon aangetoond worden, beschouwt men beiden volgens het dysfunctie
criterium. Bij pedofiele stoornis concludeert men na een grondige analyse dat een model bepaald door
morele standaarden is gebruikt, waarbij dit wordt gesteund door de historische acceptatie van seksuele
activiteiten met kinderen op verschillende tijdstippen, alsook in verschillende culturen. Bij antisociale
persoonlijkheidsstoornis wordt als voornaamste beperking besproken dat prosociaal gedrag als
“normaal menselijk gedrag” dient bekeken te worden als antisociaal gedrag per definitie dysfunctioneel
is. Men trekt deze lijn ook door naar psychopathie, in verschillende visies.
Praktische argumenten voor Pedofiele Stoornis en AsPS als mentale stoornis
Gespecialiseerde hulp verkrijgen alsook comorbiditeiten behandelen kan men zonder deze diagnoses
te hoeven stellen. Men haalt wel aan dat aandoeningen geassocieerd aan neurologische
ontwikkelingsfactoren laat in de volwassenheid moeilijk te behandelen zijn en het doel van therapie
vooral het schadelijk gedrag te voorkomen is.
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Men gaat in op medicamenteuze en therapeutische interventies en weerhoudt vooral dat de evidentie
hiervoor beperkt en bij AsPS nog geen effect gevonden werd. Het idee dat de diagnoses in deze vorm
nodig zijn om onderzoek te faciliteren wordt ondergraven door o.a. psychopathie als voorbeeld. Binnen
de forensische context naar bescherming van de maatschappij toe lijkt de diagnose pedofiele
stoornissen binnen de parafilieën wel essentieel.
Conclusies
Men stelt dat bij “ondeugd-beladen” stoornissen om verschillende redenen de formulatie van criteria
zeer voorzichtig dient te gebeuren om verwarring met crimineel gedrag te vermijden. Enkel dit gedrag
zou geen stoornis mogen definiëren.
Bij pedofiele stoornis pleit men deze te behouden, doch opnieuw de formulering van DSM-IV aan te
nemen én een categorie toe te voegen naast pedofilie en pedofiele stoornis, specifiek voor pedofilie
met mentale abnormaliteit voor forensische doeleinden, waarbij er wel schadelijk gedrag is met/zonder
lijdensdruk.
Voor antisociale persoonlijkheidsstoornis zijn de contra-argumenten sterker, gezien het gebrek aan
persoonlijk lijden / stress onder de aandoening en de sterke correlatie met crimineel gedrag en detentie
wijst vooral naar een sociaal en minder gezondheidsgerelateerd probleem. Men pleit hier algemeen
voor implementatie van een dimensionele aanpak van persoonlijkheidsstoornissen en concreet het
vermijden van de focus op deviant gedrag en stelt de verwijdering van AsPS uit de DSM voor, net zoals
gepland reeds bij de ICD-11.
Münch, R., Walter, H., & Müller, S. (2020). Should behavior harmful to others be a sufficient criterion of
mental disorders? Conceptual problems of the diagnoses of antisocial personality disorder and pedophilic
disorder. Frontiers in psychiatry, 954.

Women don’t do such things! Characteristics of female sex offenders and offender types.
- Michelle Gobein, criminologe UFC –

In oktober 2021 belichtte criminologe, Michelle Gobein, een artikel omtrent vrouwelijke zedenplegers.
Het artikel “Women don’t do such things!’ Characteristics of Female Sex Offenders and Offender Types’
van Wijkman, Bijleveld en Hendriks, is geschreven in 2010, maar blijft op heden één van de weinige
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artikels over vrouwelijke zedendaders in Nederland. Aangezien seksueel grensoverschrijdend gedrag
(SGG) veelal gezien wordt als een typisch mannelijk fenomeen, blijft onderzoek naar vrouwelijke plegers
beperkt. Echter in ongeveer 5% van de SGG-feiten wereldwijd zou de dader een vrouw zijn. In Nederland
zou het gaan over minder dan 1%. De lage gekende prevalentie zou o.a. te verklaren zijn door het feit
dat SGG door vrouwen enerzijds moeilijker te detecteren valt en doordat slachtoffers minder snel
aangifte doen uit angst voor ongeloof. Wijkman, Bijleveld en Hendriks bespreken kort de
karakteristieken van vrouwelijke zedendaders, hun werkwijze en hun slachtoffers. Daaruit valt te
concluderen dat vrouwelijke zedendaders veelal te maken hebben met zware mentale
problematieken/stoornissen en trauma’s door hun beladen familiale historiek (seksueel misbruik,
intrafamiliaal geweld, etc.).
Wijkman, Bijleveld en Hendriks nemen tevens de karakteristieken van Nederlandse zedendaders onder
de loep. Ze vergelijken mededaders met solodaders en ontwikkelen aan de hand daarvan hun eigen
typologie. Hiervoor hebben ze toegang verworven tot 672 cases tussen 1994 en 2005 waarvan 111
geschikt waren voor hun onderzoeksdoeleinden. Ze onderscheiden hierin 4 types: ‘the young
assaulters’, ‘the rapists’, ‘the psychologically disturbed co-offenders’ en ‘the passive mothers’. De eerste
twee categorieën betreffen solodaders, de laatste twee omvatten mededaderschap met een mannelijke
intieme partner. De laatste typologie is uitzonderlijk aangezien deze vrouwelijke daders veelal geen
actieve rol hebben gespeeld in het SGG. De feiten vallen eerder te categoriseren onder hands-off feiten
dan hands-on feiten, zoals dat wel het geval is bij de overige types. De vraag stelt zich echter of we dit
‘type’ vrouwelijke daders mee dienen op te nemen in onderzoek en dus beschouwen als zedendader,
gezien de aparte opzet en eigenschappen van het misdrijf. Opmerkelijk is dat de omschreven ‘types’
vrouwelijke daders ook terug te vinden zijn in verschillende typologieën van onder meer Matthews
(1991) en Vandiver & Kercher (2004). Het teacher-lover type van Matthews (1991) vormt hierop de
uitzondering, vermoedelijk omwille van verschillen tussen de Amerikaanse (Matthews, 1991) en
Nederlandse (Wijkman, Bijleveld en Hendriks, 2010) definiëring en bestraffing van het concept
‘statutory rape’.
Concluderend valt te besluiten dat vrouwelijke zedendaders veelal een beperkte opleiding hebben
genoten en zwaar beladen zijn met trauma’s, psychosociale en mentale problematieken. Een belangrijke
opmerking hierbij is dat onderzoek naar vrouwelijke zedendaders bijna uitsluitend gebeurt in klinische
context waardoor we mogelijk een vertekend beeld krijgen over het aantal complexe problematieken
bij deze dadergroep. Anderzijds speelt ook het grote ‘dark number’ een belangrijke rol. Niemand weet
hoeveel vrouwelijke zedendaders onder de radar van het gerecht blijven. Bijgevolg tasten onderzoekers
nog grotendeels in het duister wat betreft motieven, behandelingsmogelijkheden en risicotaxatie bij
vrouwelijke zedendaders.
Wijkman, M., Bijleveld, C., & Hendriks, J. (2010). Women don’t do such things! Characteristics of female
sex offenders and offender types. Sexual Abuse, 22(2), 135-156.
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Online child pornography offender risk assessment using digital forensic artifacts:
The need for a hybrid model.
- Larissa Van Puyvelde, stagiaire criminologie UGent –

In december 2021 belichtte onze stagiaire criminologie, Larissa Van Puyvelde, een artikel omtrent risk
assessment bij plegers van online kindermisbruikbeelden.
Talrijke studies toonden een duizelingwekkende toename van de prevalentie en frequentie van online
kindermisbruikbeelden. Dit wordt gefaciliteerd door het gemak, de verbondenheid en de snelheid van
het internet. Omgaan met plegers van kindermisbruikbeelden vormt een uitdaging, aangezien het een
heterogene groep is met duidelijke verschillen tussen dadercategorieën. Het artikel van Rogers en
collega’s bespreekt de behoefte aan een hybride model van risicotaxatie instrumenten en digitale
forensische artefacten om een beter zicht te krijgen in het risico dat deze groep vormt.
Zoals eerder vermeld betreft het een heterogene groep, die door de literatuur in drie subcategorieën
wordt verdeeld: onlineplegers van kindermisbruikbeelden, hands-on plegers en mixed plegers. Ze
verschillen onderling op verschillende factoren, zoals motivatie, bereidheid om risico’s te nemen, etc.
Verder toonde onderzoek aan dat deze categorieën ook verschillen in het risico op recidive. Wanneer
een misdrijf wordt gepleegd, is het belangrijk voor de samenleving om het risico op herval in kaart te
brengen. Echter bieden de traditionele risicotaxaties voor zedenplegers geen soelaas voor deze
specifieke groep. Bijgevolg is het noodzakelijk dat men specifieke risicotaxatie-instrumenten ontwikkeld
voor dit soort plegers. Hierdoor zijn instrumenten, die de focus leggen op online seksuele feiten tot
stand gekomen. Denk bijvoorbeeld aan CPORT, CASIC, KIRAT-2 en COPINE. Ondanks de beschikbaarheid
van deze instrumenten, blijft het moeilijk om een risico accuraat in te schatten. Daarnaast is het
belangrijk om de risicofactoren te identificeren die verband houden met dergelijke online gedrag.
Verschillende studies vonden risicofactoren zoals seksuele deviantie, antisociaal gedrag, de inhoud en
hoeveelheid van het materiaal, eerdere veroordelingen, etc. Factoren zoals de inhoud en hoeveelheid
worden ook wel digitale forensische artefacten genoemd. De forensische diensten generen dit
materieel met behulp van digitale forensische technieken. Zodoende, helpt de combinatie van de eerder
opgesomde instrumenten en de digitale artefacten om een meer nauwkeurige uitspraak te doen over
het risico op herval.
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Het antwoord op de vraag hoe we een meer nauwkeurig oordeel kunnen vellen over het risico op herval
bij online plegers van kindermisbruikbeelden, is volgens de onderzoekers een hybride model. Bovendien
is het ook een fundamentele vraag wat betreft behandeling, straftoemeting en strafuitvoering. De
combinatie van de beoordelingsinstrumenten en kwantificeerbare resultaten, die afkomstig zijn uit het
forensisch onderzoek helpen om factoren te identificeren die de pleger correct classificeert (zie supra),
risico op recidive of verdere ontwikkeling tot andere misdrijven. Het is belangrijk om de methoden
complementair te gebruiken om een nauwkeurig beeld te krijgen. Tot slot, is het noodzakelijk om mee
te geven dat deze aanpak geen extra werklast bezorgt. Het digitale forensisch onderzoek gebeurt
namelijk standaard bij huiszoekingen.
Rogers, M. K., Seigfried‐Spellar, K. C., Bates, S., & Rux, K. (2021). Online child pornography offender risk
assessment using digital forensic artifacts: The need for a hybrid model. Journal of Forensic Sciences,
66(6), 2354–2361. https://doi.org/10.1111/1556-4029.14820

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’ of ‘reminder’. Verschillende thema’s worden aangehaald:
activiteiten, agenda, wetenschappelijke literatuur, luister-, kijk-, en leestips, nieuws, media,… We
merken dat er meer en meer vraag is naar online informatie via (alternatieve) media over de thema’s
waarrond we werken. We zetten dan ook meer en meer in op het verspreiden van interessante
podcasts, verhalen, films, series,…
Gekoppeld aan de ontwikkeling van een volledige nieuwe website in 2014, werd ervoor gekozen om ook
de nieuwsbrief te updaten. Er wordt sinds eind 2014 gewerkt met een geautomatiseerd mailingsysteem,
waardoor de ontvanger zich makkelijker kan in- of uitschrijven en het beheer van het adressenbestand
vlotter verloopt. Ook de nieuwe lay-out zorgt ervoor dat alles wat moderner oogt, met de mogelijkheid
om door te klikken naar relevante artikelen op de UFC website. In 2021 werden in totaal 8 nieuwsbrieven
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bezorgd aan 607 e-mailadressen. Dit betroffen 4 grotere nieuwsbrieven, 1 per seizoen, en 4 extra
nieuwsbrieven betreffende vacatures, studiedagen en congressen van het UFC. Vroeger werd de
nieuwsbrief verzonden aan bijna 900 e-mailadressen. Het grote verschil tussen het aantal ontvangers is
te wijten aan de maatregelen die genomen zijn ten gevolge van de GDPR-wetgeving: alle abonnees
moesten zich via elektronische weg opnieuw inschrijven voor de nieuwsbrief. De abonnees die dit (nog)
niet deden, werden automatisch uit de lijst verwijderd. We doen ons uiterste best dit adressenbestand
opnieuw uit te breiden, conform de GDPR wetgeving. Bovendien werden de e-mailadressen van de
justitiehuizen gewijzigd omwille van de overheveling naar de Vlaamse gemeenschap. Hierdoor kunnen
we veel justitieassistenten niet meer bereiken. Het UFC voorziet opleidingen, onder andere aan de
justitieassistenten, waarbij steeds wordt verwezen naar de mogelijkheid in te schrijven voor de
nieuwsbrief. Ook met de centrale PSD werd afgesproken dat zij nogmaals een oproep zouden doen bij
de PSD om zich in te schrijven voor de UFC nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn tevens te raadplegen via
de website van het UFC.

2.2.5

Website – www.ufc.be

Het UFC tracht via de website actuele informatie te verspreiden over het team, de werking van het UFC
(zowel van het steun- als van het behandelcentrum) en vorming en opleidingen (aankondigingen en
verslaggeving). De website bevat ook een overzicht van de forensische bibliotheek en nieuwsberichten.
Op deze manier krijgt het netwerk een duidelijk zicht op de lopende projecten en de actuele thema’s
binnen de werking. Via de website kan ook het Twitteraccount van het UFC (@ufc_be) worden gevolgd
en kan er worden ingeschreven op de digitale nieuwsbrief.
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Figuur 6: Homepage van de UFC website

Figuur 7: Overzicht van de FAQ’s op www.ufc.be
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Figuur 8: 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 2.340 keer bezocht, in het jaar
2018 werd de website van het UFC 6.057 keer bezocht en in 2019 werd onze website 7.220 keer
bezocht. 2020 was goed voor 7.879 bezoeken, met een overduidelijke piek begin januari en eind
oktober, en in 2021 bezochten 11.221 personen de website. In 2021 zagen we opmerkelijke pieken in
het aantal websitebezoeken eind maart, eind april, eind september, eind november en begin december.
Bij het uitsturen van de nieuwsbrieven merken we steeds een stijging in het aantal websitebezoeken,
dit is logisch gezien de linken die in de nieuwsbrief worden gelegd met de website. Verder zien we een
stijging in websitebezoeken voorafgaand aan evenementen die het UFC organiseert. De tussentijdse
pieken lijken echter eerder media afhankelijk te zijn. In 87,4% van de gevallen betroffen dit nieuwe
bezoekers, 12,6% waren terugkerende bezoekers. We merken steeds een stijging van het aantal
websitebezoeken de laatste jaren, dit kan te wijten zijn aan de betere zichtbaarheid van het UFC in de
media, alsook in ons netwerk. Er werden gemiddeld 1,98 pagina’s bezocht per bezoek. Figuur 9 geeft
een overzicht van de bezoeken in het jaar 2021.
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Figuur 9: Overzicht bezoeken website - www.ufc.be

2.2.6

Handboek: behandeling van seksueel afwijkend gedrag

Het UFC lanceerde in 2016 concrete plannen om in samenwerking met uitgeverij Van Gompel & Svacina
een boek te publiceren over de behandeling van daders van seksueel misbruik. Het handboek doelt op
praktijkwerkers en kan gezien worden als een update van het eerder gepubliceerde ‘Behandeling van
seksuele delinquenten in België’, uitgegeven door Garant in 2000, onder redactie van professor C. Dillen
en professor P. Cosyns.
Het handboek gaat in op verschillende aspecten binnen de begeleiding en behandeling van daders van
seksueel misbruik. Het licht het wettelijk kader toe, met in het bijzonder het seksueel strafrecht, alsook
theoretische modellen van seksuele delinquentie. Nadien wordt dieper ingegaan op de diagnostiek en
behandeling van delinquenten. Daarbij gaat de aandacht naar risicotaxatie en -management,
biologische aspecten met farmacologische interventies en verscheidene therapeutische benaderingen.
Bijzondere aandacht gaat naar specifieke doelgroepen zoals zwakbegaafden, kinderpornoplegers,
vrouwelijke seksueel delinquenten en seksueel delinquenten van allochtone origine. Ook specifieke
thema’s komen aan bod, zoals psychopathie bij seksueel delinquenten en autisme en seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Het boek sluit af met enkele ethische en deontologische vraagstukken.
Dit boek richt zich tot praktijkwerkers, behandelaars, beleidsmakers, juristen en studenten. Het beoogt
bij te dragen aan de evidence-based forensische zorg van daders van seksueel misbruik. De vertaling
van wetenschappelijke kennis naar de praktijk maakt het tot een uniek instrument voor Vlaanderen en
Nederland. Mede door de toelichting van specifieke casussen en praktijkvraagstukken is het zeer
geschikt voor de dagelijkse praktijk van elke professional. Het betreft een GPRC-uitgave (Guaranteed
Peer Reviewed Content).
Deze uitgave staat onder redactie van professor en forensisch psychiater Kris Goethals, criminologe
Minne De Boeck en psychologen Tineke Dilliën, Wim Huys en Annelies Nuyts, allen verbonden aan het
UFC (Universiteit Antwerpen).
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Het bevat verder bijdragen van Nederlandse en Vlaamse experts: Ellen Baten, Arjan Blokland, Astrid
Boelaert, Els Bradt, Paul Cosyns, Lucile de Kruijff, Vivienne de Vogel, Stef Decoene, Mieke Decuyper,
Jeroen Dewinter, Elke Doms, Luk Gijs, Ingeborg Jeandarme, Wim Laevens, Jules Mulder, Stephanie
Oltenfreiter, Claudia Pouls, Alexa Rutten, Alana Schuerwegen, Liesbet Stevens, Kasia Uzieblo, Els Van
Daele, Anton van Wijk, Ans Vandeperre, Freya Vander Laenen, Kris Vanhoeck, Johan Van Nuffel, Nils
Verbeeck, Roel Verellen, Veerle Verreyt, Wouter Wanzeele, Miriam Wijkman en Jan Winter.
Dit handboek werd uitgegeven in het jaar 2020 en werd sindsdien 363 keer aangekocht.
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2.3 UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
2.3.1

Publicaties in 2021

De Boeck, M., Merckx, L., Huys, W., & Uzieblo, K. (2021), Het stigma voorbij: hulpzoekend gedrag bij
personen met seksuele interesses in minderjarigen, Tijdschrift Klinische Psychologie, 2021, 51(4), 322340.
Dillien, T., Brazil, I. A., Sabbe, B., & Goethals, K. (2021). Personality features of sexual offenders who
committed offences against children. Journal of Sexual Aggression, 1-17.
Dillien, T. (2021). Unraveling the neuropsychological underpinnings of behavioral regulation problems
of child sexual offenders: Reinforcement learning impairments and emotion recognition deficits.
[Doctoraatsverdediging doctor in de geneeskunde, UAntwerpen].
Kremer, S., & Goethals, K. (2021). Waarden onder vuur; ethiek in de forensische psychiatrie. Tijdschrift
voor psychiatrie, 63(10), 723-726.
Marquant, T., Van Nuffel, M., Sabbe, B., & Goethals, K. (2021). Substance Use Disorders as a Critical
Element for Decision-Making in Forensic Assertive Community Treatment: A Systematic Review.
Frontiers in Psychiatry, 12.
Meynen, G., Destoop, M., van Delden, J. J. M., Vellinga, A., Van, H. L., Vandenberghe, J., & Goethals, K.
(2021). Ethiek en psychiatrie. Tijdschrift voor psychiatrie, 63(10), 697-698.
Plom, E., & Goethals, K. (2021). Psychiatrie en recht. In: Hengeveld, M.W., van Balkom, A.J.L.M., van
Heeringen, C., Sabbe, B.G.C. (red.), Leerboek psychiatrie (pp. 687-699), de Tijdstroom, Utrecht.
Schuerwegen, A., Huys, W., Coppens, V., De Neef, N., Henckens, J., Goethals, K., & Morrens, M. (2021).
The Psychology of kink: A cross-sectional survey study investigating the roles of sensation seeking and
coping style in BDSM-related interests. Archives of sexual behavior, 50(3), 1197-1206.
Van Marle, H., & Goethals, K. (2021). Drangstroornissen. In: Hengeveld, M.W., van Balkom, A.J.L.M.,
van Heeringen, C., Sabbe, B.G.C. (red.), Leerboek psychiatrie (pp. 493-504), de Tijdstroom, Utrecht.
Van Marle, H., Goethals, K., & Verkens, R. (2021). Forensische psychiatrie. In: Hengeveld, M.W., van
Balkom, A.J.L.M., van Heeringen, C., Sabbe, B.G.C. (red.), Leerboek psychiatrie (pp. 611-622), de
Tijdstroom, Utrecht.
Vertommen, T., Verhelle, H., Martijn, F. M., & De Boeck, M. (2021). Static and dynamic recidivism risk
factors of people who have committed child sex offenses in sport. Frontiers in sports and active living,
186.
Wuyts, E., & Goethals, K. (2021). Degarelix als snelwerkende alternatieve hormonale behandeling
tegen pedofiele stoornis. Tijdschrift voor psychiatrie, Utrecht, 63(7), 584-585.
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2.3.2

Bijdragen aan vormingsmomenten en congressen in 2021
Tabel 3: Bijdragen vormingsmomenten

Datum

Omschrijving

Organisatie, Plaats

14/1

Vorming vertrouwenscentrum kindermishandeling Online
Gent: ‘Stop it Now! en preventie seksueel
kindermisbruik’

MDB

15/1

PAVO Vorming:
zedenplegers’

TD
&
MDB

21/1

Infosessie stages ASO

UAntwerpen

KG

26/1

CAPRI Research Club: Stigma ten aanzien van BDSM

UAntwerpen

AS

2/2

SSA training RINO

Online

MDB &
AS

4/2

GGZ-congres: ‘Preventie van seksueel kindermisbruik Online
in de geestelijke gezondheidszorg

MDB

4/2

Posterpresentatie GGZ-congres: ‘The Psychology of Online
Kink: A Cross-Sectional Survey Study Investigating the
Roles of Sensation Seeking and Coping Style in BDSMRelated Interests’

AS

5/3

Aditi: ‘De behandeling van zedendelinquenten’

Online

MDB &
LM

12/3

Gastcollege VUB: Stop it Now!

Online

MDB

1/4

Sensoa studiedag vlaggensysteem volwassenen: Online
‘Toepassing Vlaggensysteem bij daders seksueel
geweld, lancering vlaggensysteem voor volwassenen’

MDB

10-13/4

European Psychiatric Association Congress: ‘Risk Online
Assessment and Treatment of Violent Offenders in
general Psychiatry’

KG

23/4

Europese Federatie van Psychologie Studenten Online
Associatie (EFPSA) congress The Netherlands: ‘Help,
my cliënt is a pedophile’

MDB

25/5

SSA training RINO

Online

MDB

8/6

Ghent group meeting: ‘The prevention of child sexual Online
abuse and Stop it Now!’

MDB

‘Risicotaxatie

en

typologie Online

Persoon
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14/6

Opleiding CGG Prisma: ‘Actuele aspecten in de Beernem
behandeling van internetplegers

MDB,
TD & LM

16/6

PAVO Les:’ Forensische psychiatrie’

UAntwerpen

KG

6/7

SSA training RINO

Online

MDB &
AS

25-27/8

IATSO conference: ‘Organisation and quality criteria of Frankfurt, Online
sex offender outpatient treatment in Belgium’

MDB &
KG

25-27/8

IATSO conference: ‘The WFSBP 2020 guidelines for the Frankfurt, Online
pharmacological treatment of paraphilic disorders’

KG

25-27/8

IATSO conference: ‘Exploring and facilitating help- Frankfurt, Online
seeking behaviour in minor-attracted persons and
(potential) offenders’

MDB

25-27/8

IATSO conference: ‘The psychology of kink: A survey Frankfurt, Online
study investigating stigma and psychological
mechanisms in BDSM’

AS

22/9

Basisopleiding
introductie’

MDB

28/9

UFC studiedag vlaggensysteem volwassenen: Online
‘Toepassing Vlaggensysteem bij daders seksueel
geweld,
een
praktijkoefening,
lancering
vlaggensysteem voor volwassenen’

TD & LM

28/9

UFC studiedag vlaggensysteem volwassenen: Online
‘Toepassing Vlaggensysteem bij daders seksueel
geweld, lancering vlaggensysteem voor volwassenen’

MDB

1/10

ATSA conference: ‘Bringing them out of the shadows: Online
Exploring help-seeking behavior in the informal
network of minor attracted persons and (potential)
offenders of child sexual abuse’

MDB

7/10

Postgraduaat forensische psychologie Thomas More: Thomas
‘Motivatiebevorderend werken’
Antwerpen

18/10

Keuzevak forensische psychiatrie

IGO:

‘Zedendelinquenten:

Presentatie:
‘Forensische
farmacotherapie’

een Online

UZA
psychiatrie

More, LM & TD

KG

en
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18-20/10

Keuzevak forensische psychiatrie
Presentatie:
‘De
kindermisbruik’

preventie

Presentatie:
‘Behandelkaders
dadergroepen’

UZA
van

en

seksueel

MDB,
TD, LM

specifieke

Presentatie: ‘De behandeling van plegers van
zedenfeiten’
18-21/10

21st WPA World Congress of Psychiatry: ‘Ethics of Colombia, online
coerced treatment of sex offenders: challenges for the
future’

KG

1/11

SSA training RINO

MDB

3/11

Doctoraatsverdediging:
‘Unraveling
the Online
neuropsychological underpinnings of behavioral
regulation problems of child sexual offenders:
Reinforcement learning impairments and emotion
recognition deficits’

TD

9/11

Interuniversitaire
psychiatrie’

opleiding:

Les

‘forensische Duffel

KG

9/11

Interuniversitaire
psychiatrie’

opleiding:

Les

‘forensische Duffel

LM

11-13/11

European Society of Medicine, ESMED congress - Vienna, Austia
Outpatient mental health care during the COVID-19
crisis in Flanders: it could have been much better

KG

16-17/11

Incompany training PSD - SSA training

MDB &
AS

18/11

Specifieke opleiding
zedenplegers’

29/11

Basisopleiding PSD: ‘Theoretische modellen en Online
specifieke dadergroepen

TD & LM

30/11

Basisopleiding PSD: ‘Theoretische modellen en Online
specifieke dadergroepen’

TD & LM

1/12

Master geneeskunde: Inleiding forensische psychiatrie UAntwerpen

KG

7/12

Basisopleiding PSD: ‘Farmacotherapie’

KG

Online

IGO:

‘Risicotaxatie

Justitiepaleis,
Brussel
bij Online

online

MDB
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8/12

Master geneeskunde: Arts en Maatschappij les: UAntwerpen
‘Seksueel wangedrag’

KG

16/12

Basisopleiding PSD: ‘Diagnostiek’

TD & LM

2.3.3

Online

Wetenschappelijke en klinische stages en masterproeven

In 2021 mocht het UFC opnieuw 3 gemotiveerde studenten ontvangen voor het uitvoeren een
(klinische) stage: Aster De Maeyer (Master Klinische Psychologie aan de UGent), Anne-Laure Boucquaert
(Bachelor Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen) en Larissa Van Puyvelde (Master
Criminologie aan de UGent). Aster (gestart in september 2020, 6 maanden stage) en Anne-Laure (gestart
in maart 2021, 3 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. Larissa (gestart in september 2021, 3 maanden stage) werd als criminologe
in opleiding betrokken bij het CIFAS onderzoek en de beleids- en ondersteunende opdrachten van het
UFC, ze volgde ook enkele intakegeprekken en voerde second opinions en risicotaxatie uit.
In het jaar 2021 werden geen nieuwe masterproeven meer opgestart. Het UFC heeft ervoor gekozen
enkel nog masterproeven te begeleiden die in de lijn liggen van één van de onderzoekslijnen van het
UFC. Hiervoor heeft het UFC een onderzoeksgroep opgericht, waar de onderzoekslijnen worden
uitgetekend en lopende onderzoeken worden opgevolgd.

2.3.4

UFC-onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep, waarin ook externen zetelen (o.a. prof. dr. M. Morrens - CAPRI UAntwerpen, dr.
E. Wuyts - CAPRI UAntwerpen), volgt het reilen en zeilen van het onderzoek in het UFC op. De
onderzoeksgroep bewaakt de haalbaarheid van de onderzoeksopzetten, volgt het verloop nauwgezet
op, fungeert als bron van expertise voor methodologische kwesties, … Er kunnen vier grote
onderzoekslijnen onderscheiden worden in het UFC: onderzoek met betrekking tot seksuele
delinquenten, internering, BDSM en preventie van seksueel misbruik. In het bijgevoegde schema kan
men zien welke specifieke topics onderzocht (zullen) worden.
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De nieuwe aanpak werpt zijn vruchten af. Er wordt niet meer op elke onderzoeksopportuniteit
ingegaan, we maken de afweging of het haalbaar is en binnen de uitgezette onderzoekslijnen past. Dit
leidt tot een efficiëntere inzet van de schaarse middelen, wat op zijn beurt meer (en interessantere)
output genereert. De onderzoeksgroep kwam in het jaar 2021 zeven (13/01, 5/5, 7/7, 25/8, 1/9, 10/11,
6/12) keer bij elkaar. Een uitgebreide stand van zaken van de lopende onderzoekslijnen kan worden
teruggevonden bij wetenschappelijk onderzoek.

2.3.5

Wetenschappelijk onderzoek

De neuropsychologische mechanismen van gedragscontrole bij daders van seksueel
kindermisbruik - Tineke Dilliën
Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013) startte
eind 2014 met een doctoraat onder promotorschap van Prof. dr. Kris Goethals en Prof. dr. Bernard
Sabbe, in nauwe samenwerking met dr. Inti Brazil. Op 3 november 2021 verdedigde ze met succes haar
proefschrift aan de Universiteit Antwerpen, waarop ze de titel doctor In de medische wetenschappen
verwierf. Hieronder volgt een korte weergave van de inhoud van haar proefschrift, dit opgedeeld in
verschillende onderzoekslijnen.
Doctoraatsproject: Het ontrafelen van de neuropsychologische grondslagen van de gedragsregulatie
problemen van daders van seksueel kindermisbruik: Een gebrekkig vermogen tot bekrachtigingsleren en
affectherkenning
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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Inleiding
Seksueel kindermisbruik brengt slachtoffers, hun families en de gemeenschap enorme schade toe
(Maniglio, 2009). Maatschappijen over de hele wereld worden dan ook geconfronteerd met de
noodzaak om te zoeken naar manieren om seksueel kindermisbruik te voorkomen en het risico op
seksuele recidive te verlagen. Sinds de opkomst van het Risk-Need-Responsivity Model (Andrews et al.,
1990; Bonta & Andrews, 2016) wordt algemeen aanvaard dat daderbehandeling het recidive risico van
daders van seksueel kindermisbruik verlaagt. Hoewel daders van seksueel kindermisbruik over het
algemeen goed reageren op daderbehandeling (Gannon et al. 2019; Schmucker & Lösel, 2017), slagen
sommige subgroepen er niet in om therapeutische vooruitgang te boeken. Hun recidiverisico blijft hoog
ondanks dat ze een gespecialiseerd therapeutisch traject doorliepen. Het verbeteren van bestaande
behandelprogramma’s voor daders van seksueel kindermisbruik is dan ook van groot belang. Teneinde
dit te doen, zijn een goed begrip van de etiologische en instandhoudende factoren van seksueel
delictgedrag en een zicht op hoe daders van seksueel kindermisbruik hierin van elkaar verschillen
noodzakelijk.
Een gebrek aan zelfcontrole of een onvermogen om het eigen gedrag te controleren wordt, zowel in
etiologische theorieën als in de literatuur naar de risicofactoren van seksuele recidive, naar voren
geschoven als een factor die sterk samenhangt met seksueel delictgedrag ten aanzien van kinderen (bv.,
Hanson & Morton-Bourgon, 2005; Seto, 2019; Ward et al., 1998). In het Motivation-Facilitation model
van Seto (2019) wordt bijvoorbeeld gesteld dat een seksueel delict ten aanzien van een kind enkel kan
plaatsvinden wanneer gedragscontrole tekort schiet en de zelfcontrolerende mechanismen er bijgevolg
niet in slagen om het verlangen om een kind seksueel te misbruiken, te onderdrukken. De gebrekkige
gedragscontrole kan het gevolg zijn van toestandsfactoren (bv. onder invloed zijn), maar ook van
factoren die blijvende moeilijkheden veroorzaken in het controleren en het reguleren van het eigen
gedrag. In overeenstemming met de sterke link tussen gedragscontrole moeilijkheden en het ontstaan
en voortbestaan van seksueel delictgedrag ten aanzien van kinderen, is het vergroten van de
gedragscontrole een zeer belangrijke doelstelling in de behandeling van daders van seksueel
kindermisbruik. Niettegenstaande dit, zijn gedragscontrole problemen en de mechanismen die ten
grondslag liggen aan deze problemen nog onvoldoende begrepen. Als gevolg hiervan is het moeilijk om
gerichte behandelingsstrategieën te ontwikkelen om de gedragscontrole te verhogen. Meer kennis over
de gedragscontrole moeilijkheden en de mechanismen die onderliggend zijn aan deze moeilijkheden
zou kunnen helpen om de behandelingsstrategieën voor deze moeilijkheden te verbeteren en aldus de
therapeutische uitkomsten voor daders van seksueel kindermisbruik te optimaliseren. De doelstelling
van dit doctoraatsproject was dan ook om onze kennis over de mechanismen die aan de grondslag
liggen van de gedragscontrole moeilijkheden te vergroten. Om dit te doen, baseerden we ons op de
ideeën van Ward en collega’s (Ward & Beech, 2006; Ward & Fortune, 2016) die aanraadden om de
factoren die bijdragen tot seksueel delictgedrag te begrijpen in termen van neuropsychologische
constructen en processen. Deze aanbeveling berust op de veronderstelling dat neuropsychologisch
functioneren aan de grondslag ligt van alle menselijk gedrag en sluit aan bij de recente trend in de
psychiatrie en de psychologie om inzichten uit de neurowetenschappen te integreren en
psychopathologie in verband te brengen met verstoorde onderliggende neuropsychologische
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mechanismen (Brazil et al., 2018; Insel & Cuthbert, 2015; Montague et al., 2012; Stephan & Mathys,
2014).
Literatuurstudie over het neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel kindermisbruik
Om een volledig beeld te krijgen van de neuropsychologische stoornissen die ten grondslag kunnen
liggen aan de gekende risicofactoren voor seksueel misbruik van kinderen, in het bijzonder
gedragscontrole problemen, voerden we een systematische literatuurstudie uit (Dillien et al., 2020b).
Na het toepassen van de inclusie- en exclusiecriteria, werden er 20 studies weerhouden. Uit deze
literatuurstudie bleek dat de weinige studies die zich focusten op het neuropsychologisch functioneren
van daders van seksueel kindermisbruik, aantoonden dat daders van seksueel kindermisbruik
executieve dysfuncties vertonen. Deze executieve dysfuncties spelen hoogstwaarschijnlijk een rol in de
gedragscontrole problemen die gezien worden bij daders van seksueel kindermisbruik. Executieve
functies zijn de hogere controlefuncties van de hersenen, die mensen in staat stellen om doelgericht te
handelen en hun gedrag te controleren. Ze omvatten een aantal meer elementaire
neuropsychologische processen, waaronder het vermogen om een onaangepaste/ongewenste respons
te onderdrukken (inhibitoire controle of respons inhibitie), het vermogen om het gedrag aan te passen
aan veranderde omstandigheden (cognitieve flexibiliteit) en het vermogen om informatie tijdelijk vast
te houden en te hanteren in functie van complexe cognitieve functies (werkgeheugen) (Diamond, 2013;
Kelley et al., 2015; Salehinejad et al., 2021; Suchy, 2009; Wagner & Heatherton, 2016).
Onze studie (Dillien et al., 2020b) toonde eveneens aan dat daders van seksueel kindermisbruik
heterogeen zijn in hun executief functioneren, waarbij de verschillen tussen pedofiele en niet-pedofiele
daders van seksueel kindermisbruik het meest uitgesproken bleken te zijn. Zowel pedofiele als nietpedofiele daders van seksueel kindermisbruik vertoonden een tekort op een samengestelde score voor
executief functioneren. Wanneer executief functioneren echter opgedeeld wordt in zijn elementaire
neuropsychologische processen, bleken de niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik ruimer
en ernstiger verstoord in hun executief functioneren dan de pedofiele daders van seksueel
kindermisbruik. Beide groepen vertoonden een tekort in hun inhibitievermogen. Niet-pedofiele daders
van seksueel kindermisbruik werden daarenboven gekenmerkt door een verminderde cognitieve
flexibiliteit en een verminderd visuospatieel werkgeheugen. In contrast hiermee vertoonden pedofiele
daders van seksueel kindermisbruik een intacte (superieure) cognitieve flexibiliteit en een intact
visuospatieel werkgeheugen. Wel werd er bij hen een verstoorde aandachtsfunctie gevonden, voor
zover aandacht gemeten werd aan de hand van perceptuele snelheidstaken (bv., Azizian et al., 2016;
Cohen et al., 2002; Eastvold et al., 2011; Kärgel et al., 2017; Kruger & Schiffer, 2011; Massau et al., 2017;
Schiffer & Vonlaufen, 2011).
Het gegeven dat niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik ernstiger verstoord zijn in hun
executief functioneren komt overeen met hun delictgedrag dat eerder impulsief en opportunistisch is
(Eher et al., 2003). Pedofiele daders van seksueel kindermisbruik lijken daarentegen iets beter in staat
om hun gedrag te reguleren. Hun inhibitietekort zal echter wel een rol spelen in hun delictgedrag. Een
dergelijk tekort zal er immers voor zorgen dat antisociale/deviante impulsen niet onderdrukt worden.
Aangezien andere antisociale populaties ook gekenmerkt worden door een verminderd
inhibitievermogen (Hoaken et al., 2007; Ogilvie et al., 2011), moeten we besluiten dat dit tekort niet
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specifiek is voor daders van seksueel kindermisbruik, maar gedeeld wordt met andere antisociale
groepen.
Niettegenstaande de rol die executieve dysfuncties spelen in de gedragscontrole problemen van daders
van seksueel kindermisbruik, werden andere neuropsychologische processen die ook een invloed
hebben op de mogelijkheid tot gedragscontrole waaronder bekrachtigingsleren en emotieherkenning,
grotendeels genegeerd in de literatuur over daders van seksueel kindermisbruik (Kelley et al., 2015;
Salehinejad et al., 2021; Schuck et al., 2018; Wagner & Heatherton, 2016). Waar deze processen
uitgebreid bestudeerd werden in de psychologische en de (algemeen) forensische literatuur (bv.,
Budhani et al., 2006; Chapman et al., 2018; De Brito et al., 2013), kregen ze slechts in zeer beperkte
mate aandacht in de literatuur omtrent seksuele daders (bv, Gillespie et al., 2015; Leue et al., 2008).
Een goed zicht op deze processen zou echter kunnen bijdragen tot een beter begrip van de
mechanismen die onderliggend zijn aan de gedragscontrole problemen van daders van seksueel
kindermisbruik.
Onderzoekslijn ‘Bekrachtigingsleren bij daders van seksueel kindermisbruik’
Bekrachtigingsleren is het proces waardoor mensen verbanden leggen tussen hun gedrag en de
gevolgen van hun gedrag en hun gedrag aanpassen in functie van deze gevolgen die als bekrachtigers
fungeren. Gedrag dat geassocieerd wordt met gewaardeerde uitkomsten (beloningen) zal doorgaans
herhaald worden, terwijl gedrag dat geassocieerd wordt met negatieve uitkomsten (straffen)
onderdrukt zal worden. Naast het verwerven van contingenties (acquisitie leren), moeten individuen in
staat zijn om hun gedrag aan te passen wanneer contingenties veranderen en eerder beloonde
gedragingen niet langer gepast zijn (omkeringsleren) (Behrens et al., 2008; Rushworth et al., 2012).
Bekrachtigingsleren heeft een neurobiologische basis waarbij de betrokkenheid van hersenstructuren
zoals de amygdala, de orbitofrontale cortex en de anterieure cingulate cortex aangetoond werd
(Rushworth et al., 2007).
In een eerste studie omtrent bekrachtigingsleren bij daders van seksueel kindermisbruik (Dillien et al.,
2019) toonden we aan dat een groep daders van seksueel kindermisbruik (n = 59) tekorten vertoont in
hun vermogen tot bekrachtigingsleren, in vergelijking met een controlegroep van niet-daders (n = 36),
maar niet in vergelijking met een forensische controlegroep bestaande uit daders van geweldsdelicten
(n = 33) die op hun beurt niet verschilden van de controlegroep van niet-daders. Het verminderd
vermogen tot bekrachtigingsleren bleek het meest uitgesproken te zijn bij de niet-pedofiele daders van
seksueel kindermisbruik. Dat de daders van seksueel kindermisbruik niet verschilden van de forensische
controlegroep in hun vermogen tot bekrachtigingsleren, wijst erop dat een verstoord
bekrachtigingsleren niet specifiek is voor daders van seksueel kindermisbruik maar eerder gedeeld met
andere antisociale populaties. Deze bevinding ligt in de lijn van voorgaande studies die dergelijke
tekorten reeds aantoonden voor andere daderpopulaties, zoals gewelddadige daders gediagnosticeerd
met psychopathie of een antisociale persoonlijkheidsstoornis (Budhani et al., 2006; Dargis et al., 2017;
De Brito et al., 2013).
In een tweede studie (Dillien et al., 2020a) probeerden we het tekort in het vermogen tot
bekrachtigingsleren bij daders van seksueel kindermisbruik verder te specificeren door de rol van
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beloning en bestraffing tijdens het acquisitie leren te bestuderen. De resultaten van deze studie
leverden verdere evidentie voor de aanwezigheid van een tekort in het vermogen tot acquisitie leren
bij daders van seksueel kindermisbruik. Deze studie breidde deze bevinding daarenboven uit door
acquisitie leren op te splitsen in het vermogen om stimuli in verband te brengen met beloning en het
vermogen om stimuli in verband te brengen met bestraffing en aan te tonen dat beide mogelijkheden
aangetast zijn bij daders van seksueel kindermisbruik (n = 57), dit in vergelijking met de controlegroep
van niet-daders (n = 33) maar niet in vergelijking met de daders van geweldsdelicten (n = 31). Wanneer
pedofiele en niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik met elkaar vergeleken werden in onze
secundaire analyses, bleken enkel de niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik moeite te
hebben om stimuli in verband te brengen met bestraffing in vergelijking met de niet-delinquente
mannen.
Onderzoekslijn ‘Emotieherkenning bij daders van seksueel kindermisbruik’
Emotionele gezichtsuitdrukkingen zijn onmisbare communicatieve hulpmiddelen op basis waarvan
mensen hun gedrag bijsturen. Waar het vertonen van positieve emoties het gedrag dat aanleiding geeft
tot deze emoties versterkt, zorgen tekenen van angst en verdriet ervoor dat het gedrag dat deze
emoties oproept, geremd wordt. Het vermogen om emoties te herkennen in gezichtsuitdrukkingen
speelt dan ook een cruciale rol bij het onderdrukken van ongewenst gedrag (Blair, 1995; Blair, 2003).
Enkele studies geven aan dat daders van seksueel kindermisbruik emotieherkenningsproblemen
vertonen (Gery et al., 2009; Gillespie et al., 2015; Hudson et al., 1993; Suchy et al., 2009). Deze
emotieherkenningsproblemen komen overeen met, en kunnen ten dele een verklaring bieden voor, de
sociaal-emotionele moeilijkheden (Hudson & Ward, 2000) en de gedragcontrole moeilijkheden die
daders van seksueel kindermisbruik vertonen.
In onze studie (Dillien, et al., 2021b) stelden we ons tot doel de emotieherkenningsproblemen die
beschreven werden bij daders van seksueel kindermisbruik te verduidelijken, en de rol van sensorische
sensitiviteit en antwoordtendensen in deze emotieherkenningsproblemen op te helderen. Sensorische
sensitiviteit verwijst naar het vermogen om een bepaalde gezichtsemotie te onderscheiden van andere
gezichtsemoties. De aanwezigheid van een antwoordtendens verwijst naar de neiging om eender welke
gezichtsemotie als een bepaalde gezichtsemotie te classificeren (Green & Swets, 1966; Tsoi et al., 2008).
Deze studie toonde aan dat daders van seksueel kindermisbruik (n = 56) een verminderde sensorische
gevoeligheid vertonen voor emotionele uitdrukkingen, in vergelijking met een controlegroep van nietdaders (n = 35) maar niet in vergelijking met een controlegroep bestaande uit daders van
geweldsdelicten (n = 32). Meer bepaald bleken daders van seksueel kindermisbruik minder gevoelig dan
niet-daders voor gezichtsuitdrukkingen van angst en verrassing in bepaalde intensiteitsbereiken, en
voor uitingen van blijheid in het algemeen. Zij vertoonden ook een verminderde gevoeligheid voor
uitingen van woede bij een intensiteit van 30% en 100% in vergelijking met de niet-daders. Wat de
antwoordtendensen betreft, toonden de daders van seksueel kindermisbruik zich conservatiever dan
de niet-daders bij het classificeren van emotionele gezichtsuitdrukkingen als verdriet, alsook bij het
classificeren van emotionele gezichtsuitdrukkingen bij een intensiteit van 30% als boosheid.
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Onderzoekslijn ‘Persoonlijkheidsdimensies
kindermisbruik’

/persoonlijkheidstrekken

bij

daders

van

seksueel

In het verlengde van onze interesse in gedragscontrole, maakten we in onze laatste studie (Dillien, et al.
2021a) een uitstap naar twee persoonlijkheidstheorieën, met name de Reinforcement Sensitivity
Theory (Corr, 2008; Gray, 1987) en het HEXACO model (Ashton et al., 2004; Lee & Ashton, 2004). Deze
persoonlijkheidsmodellen omvatten persoonlijkheidstrekken die relevant zijn gebleken voor de
verklaring van antisociaal gedrag (Garofalo, et al. 2018; Miller et al., 2012; Morgan, et al. 2014), dit
waarschijnlijk door de rol die ze spelen in de mate waarin iemand in staat is zijn gedrag te controleren.
In deze studie werd onderzocht hoe daders van seksueel kindermisbruik (n = 57) op deze
persoonlijkheidstrekken scoren en hoe ze hierin verschillen van daders van geweldsdelicten (n = 33) en
niet-daders (n = 36). Verder werd er ook aandacht besteed aan hoe subgroepen van daders van seksueel
kindermisbruik onderling van elkaar verschillen wat deze persoonlijkheidstrekken betreft. De
bevindingen van deze studie toonden dat de persoonlijkheidstrekken van daders van seksueel
kindermisbruik meer lijken op die van niet-daders dan op die van daders van geweldsdelicten. Terwijl
de daders van geweldsdelicten persoonlijkheidstrekken vertoonden die hun gedragscontrole kunnen
aantasten, vertoonden de daders van seksueel kindermisbruik persoonlijkheidstrekken die hun sociaalemotioneel functioneren kunnen belemmeren. Secundaire analyses binnen de groep daders van
seksueel kindermisbruik toonden geen persoonlijkheidsverschillen tussen de pedofiele en de nietpedofiele daders van seksueel kindermisbruik. Wel werden er verschillen in persoonlijkheidstrekken
gevonden tussen de daders van seksueel kindermisbruik die voor het eerst veroordeeld waren en de
daders van seksueel kindermisbruik die reeds een eerdere veroordeling hadden. In contrast met de
volledige groep daders van seksueel kindermisbruik, vertoonde deze laatste subgroep in hun
persoonlijkheidstrekken gelijkenissen met antisociale individuen.
Conclusie
De resultaten van onze studies tonen aan dat de neuropsychologische stoornissen die aan de grondslag
liggen van de gedragscontrole problemen van daders van seksueel kindermisbruik niet beperkt zijn tot
executieve dysfuncties, maar ook stoornissen in bekrachtigingsleren en affectherkenning kunnen
omvatten. Deze bevindingen hebben klinische implicaties. Zo zal het nodig zijn om, voor daders van
seksueel kindermisbruik die gekenmerkt worden door neuropsychologische dysfuncties, bestaande
behandelinterventies aan te passen aan hun specifieke behoeften. Enkel op deze manier zal deze groep
een positieve behandelrespons kunnen vertonen en therapeutische doelstellingen kunnen bereiken.
Daarenboven zal het remediëren van de neuropsychologische dysfuncties in daderbehandelprogramma's nuttig zijn om de gedragscontrole problemen van daders van seksueel kindermisbruik
effectief aan te pakken Door onze kennis te vergroten over de neuropsychologische processen die
onderliggend zijn aan de gebrekkige gedragscontrole van daders van seksueel kindermisbruik en nieuwe
behandelmogelijkheden te schetsen die toegevoegd kunnen worden aan de traditionele
daderinterventies, draagt het onderzoek in dit proefschrift bij tot een effectievere behandeling van
daders van seksueel kindermisbruik.
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BDSM - onderzoek
Collega Alana Schuerwegen voert sinds 2018 in samenwerking met dr. Manuel Morrens (Collaborative
Antwerp Psychiatric Research Institute – CAPRI; Universiteit Antwerpen) onderzoek uit naar
psychologische drijfveren bij BDSM-beoefenaars, en stigmatiserende attitudes binnen de samenleving
ten aanzien van BDSM-beoefenaars. In 2021 startte Alana haar doctoraatsonderzoek binnen de BDSMonderzoekslijn. In kader hiervan werd, in samenwerking met de Northern Illinois University,
internationaal onderzoek opgestart met oog op het in kaart brengen van culturele verschillen
aangaande seksuele interesses en fantasieën in het algemeen en BDSM-gerelateerde fantasieën en
interesses specifiek, binnen een internationale populatie van BDSM beoefenaars. De betreffende survey
werd opgesteld met gebruik van Qualtrics en werd vervolgens verspreid via Fetlife (een BDSMgerelateerde sociale netwerksite). Naast demografische gegevens (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau,
land van herkomst, religie) worden eveneens de seksuele identiteit van de deelnemers, de BDSMidentiteit, alsook ruimere seksuele fantasieën bevraagd aan de hand van een reeds bestaande ‘sexual
fantasy questionnaire’.
Daarnaast zal het doctoraatsonderzoek zich nog verder verdiepen in de etiologie en psychologische
drijfveren bij BDSM. De studie zal meer bepaald exploreren in welke mate seksuele geaardheid de
aanwezigheid van BDSM-gerelateerde interesses beïnvloedt, en in welke mate er verschillen op te
merken zijn van deze relatie in de algemene populatie versus personen actief in de BDSM-community.
Verder wordt onderzocht welke korte en lange termijn bekrachtigers het uitoefenen van BDSMgerelateerde activiteiten sturen, en hoe deze zich verhouden tot de persoonlijkheidskenmerken van
BDSM beoefenaars.
Doctoraal onderzoeker: Alana Schuerwegen
Promotoren: prof. dr. Manuel Morrens, prof. dr. Kris Goethals

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

‘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
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neutraal of zelfs negatief zijn. Een forensische adaptatie van ACT, ForACT, beoogt een behoud van de
effectiviteit op niet-forensische uitkomstmaten, met toevoeging van effect op forensische
uitkomstmaten, zoals recidive en wederopsluitingen. In voorliggende studie werden daarbij als
blauwdruk voor een ForACT team 40 jaar ervaring met niet-forensisch ACT gecombineerd met de basis
elementen van de dominante forensische rehabilitatie theorieën, zijnde het RNR model en het GLM
model. De literatuur omtrent niet-for ACT geeft daarbij zes basis elementen die relateren aan de
effectiviteit, zijnde een geïntegreerde psychiater, een 24/7 bereikbaarheid, het uitvoeren van
huisbezoeken, een aanbod voor middelengebruik, een lage case-load en een vocationeel aanbod. de
bestaande forensische rehabilitatie 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 2018 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 weder
opsluitingen dan patiënten die uit de gevangenis in ambulante zorg terecht kwamen. daartegenover
stond wel dat de patiënten in het zorgcontinuüm 21 keer meer kans had om, zij het erg kort,
heropgenomen te worden, in ongeveer 70% omwille van druggebruik. Ook de ‘community tenure’ was
significant beter in de experimentele groep.
Omwille van het grote belang van middelengebruik binnen de experimentele groep werd een review
gedaan betreffende het onderwerp van middelengebruik en middelengerelateerde stoornissen binnen
patiënten in opvolging van een FACT team. Deze review werd gepubliceerd in Frontiers in december
2021. Middelengebruik komt uit de studie duidelijk naar voor als een kritisch element bij het bepalen
van beleid omtrent forensische patiënten in FACT.
Vervolgens werd gezien dit kritisch belang 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 te maken van dit alternatief en aldus in de
maatschappij hun rollen te kunnen blijven opnemen en een dure en invaliderende opname te
vermijden. Ter ondersteuning van de inschatting tot inclusie werd daarbij de START gebruikt als
risicotaxatie instrument. In een prospectieve cohortstudie worden deze patiënten gedurende 12
maanden opgevolgd binnen deze setting. Patiënten die gevolgd worden in het ForACT team en door
gebruik dreigen heropgesloten of heropgenomen te worden daarbij, na toestemming, geïncludeerd.
Gedurende de Test-periode wordt daarbij 12 keer de START afgenomen, ter opvolging van het risico, en
de MATE ter opvolging van hun gebruik. Deze studie werd afgerond en in 2022 zal rond de bevindingen
een publicatie beoogd worden met de resultaten.
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Psychopathieonderzoek SRP-III
Het UFC voert in samenwerking met Prof. Kasia Uzieblo (de Forensische Zorgspecialisten, VUB) een
onderzoek uit naar psychopathie bij zedendaders. Voor de gegevensverzameling wordt de SRP-III
gebruikt.
Validity of the hare self-report psychopathy scales in a sample of sex offenders
Stockman, D.1, Uzieblo, K.1,2, De Bruyn, K.3, Schuerwegen, A.4, Huys, W.4, Bijttebier, P.5, Goethals, K.4,6,
& Neumann, C.7
1

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

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

Stop it Now! onderzoeken
Onze criminologe, Minne De Boeck, is verantwoordelijk voor het project Stop it Now!, wat zich richt op
de preventie van seksueel kindermisbruik en waarbij een anonieme en vertrouwelijke hulplijn een
belangrijke bijdrage levert. Binnen dat project is het UFC, samen met de Thomas More Hogeschool, de
UGent en de VUB enkele studies gestart. In samenwerking met Prof. Kasia Uzieblo (VUB) zijn er drie
studies lopende die reeds in 2017 werden opgestart: de eerste studie betreft er één aangaande het
psychosociaal welzijn en het hulpzoekend gedrag van personen die zich seksueel aangetrokken voelen
tot minderjarigen, de tweede studie richt zich op het psychosociaal welzijn en het hulpzoekend gedrag
van hun naasten en de derde studie richt zich op de publieke attitudes ten aanzien van personen die
zich seksueel aangetrokken voelen tot minderjarigen.
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Met deze studies wil Stop it Now! de zoektocht naar gepaste en efficiënte hulp voor personen die zich
zorgen maken over zichzelf, of over een naaste, vergemakkelijken. Bovendien trachten ze op deze
manier een beter zicht te krijgen op de kennis en attitudes ten aanzien van de doelgroep en de
thematiek in het bredere publiek. Deze drie studies werden uitgewerkt en voorgesteld op verschillende
internationale congressen. In 2019 zijn Stop it Now! Vlaanderen en de VUB tevens een samenwerking
aangegaan met Stop it Now! Nederland betreffende deze studies.
In 2021 is Stop it Now! gestart met de uitwerking van een vierde studie, opnieuw in samenwerking met
Prof. Kasia Uzieblo, omtrent de attitudes van professionals en toekomstige professionals te aanzien van
de doelgroep, in 2022 worden deze vragenlijsten verspreid. Tot slot is Stop it Now! in samenwerking
met Prof. Ernst Koster (UGent) in het kader van een masterproef een studie gestart aangaande
zelfstigma en internaliserende problemen bij personen met een seksuele voorkeur voor minderjarigen.
Voor mensen die zelf seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren
Met deze studie wil Stop it Now! het psychosociaal welzijn van personen met seksuele interesses voor
minderjarigen nagaan en het hulpzoekend gedrag in kaart te brengen. Met deze inzichten wensen we
de bestaande hulpdiensten te informeren met als doel om deze diensten voor personen met seksuele
interesses voor minderjarigen toegankelijker te maken en om deze diensten beter af te stemmen op de
specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken.
Deze studie wordt verspreid via de Stop it Now!-website. De medewerkers aan de hulplijn moedigen de
doelgroep aan deze in te vullen, wanneer dit aangewezen is. Uiteraard blijft een antwoord bieden aan
de hulpvraag prioritair, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. De totale steekproef bevat
tot op heden 163 personen, waaronder 155 mannen. De resultaten van het eerste gedeelte van de
studie (80-tal respondenten) werden voorgesteld op het ATSA congres in 2019. In 2021 publiceerde
Stop it Now! Vlaanderen in het Tijdschrift voor Klinische Psychologie de uitgebreidere data.
Voor de dichte omgeving van mensen die seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren
Met deze studie wil Stop it Now! het hulpzoekend gedrag van de dichte omgeving van personen met
seksuele interesses voor minderjarigen in kaart te brengen. Met deze inzichten wensen we de
bestaande hulpdiensten te informeren. Enerzijds om de toegankelijkheid van deze diensten voor
personen met seksuele interesses in minderjarigen en hun omgeving te vergroten. Anderzijds om deze
diensten beter af te stemmen op de specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken.
Deze studie wordt verspreid via de Stop it Now!-website. De medewerkers aan de hulplijn moedigen de
doelgroep aan deze in te vullen, wanneer dit aangewezen is. Uiteraard blijft het prioriteit een antwoord
te bieden aan de hulpvraag, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Op dit moment zijn er
nog steeds beperkte respondenten van dichte naasten, een totaal van 32 personen vulden de vragenlijst
(gedeeltelijk) in, amper 15 respondenten waren bruikbaar. De resultaten werden samengevoegd met
de resultaten van Stop it Now! Nederland en werden voorgesteld op het ATSA congres in 2021. Stop it
Now! hoopt deze studie extra kracht bij te zetten door ook op hulpverlenend vlak meer in te zetten op
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de naasten van de doelgroep. Zo hoopt Stop it Now! in 2022 lotgenotengroepen voor naasten op te
starten.
Publieke attitudes ten aanzien van mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen
Met deze studie probeert Stop it Now! de publieke attitudes rond dit thema in kaart te brengen. Meer
dan 1582 respondenten namen deel aan de studie die via sociale media werd verspreid. Naast het
vergaren van de onderzoeksresultaten draagt de verspreiding van dit onderzoek ook bij aan
kennisgeving aan het bredere publiek rond Stop it Now!. De resultaten van deze studie werden reeds
voorgesteld op het ATSA-congres in oktober 2018 en november 2019. Stop it Now! Nederland is deze
studie momenteel ook aan het uitvoeren.
Attitudes bij professionals ten aanzien van (hulp aan) personen met een seksuele voorkeur voor
minderjarigen
De huidige studie beoogt de attitudes ten aanzien van (hulp aan) personen met een seksuele voorkeur
voor minderjarigen, of minor-attracted persons (MAPs), te exploreren bij zorg- en hulpverleners, alsook
in kaart te brengen of het aanbieden van kennis omtrent MAPs een impact kan hebben op de attitudes
aangaande (de hulp aan) MAPs.
De onderzoekspopulatie zal bestaan uit professionals in het Vlaamse zorg- en hulpverleningslandschap,
zoals huisartsen, psychologen, psychiaters, criminologen en seksuologen, alsook bij deze studenten in
opleiding van deze disciplines. Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate professionals reeds
geconfronteerd worden met een dergelijke seksuele interesse bij hun cliënten/patiënten, welke
attitudes ze hebben ten aanzien van (hulp aan) MAPs en op welke manier ze ermee zouden omgaan als
ze met een dergelijke problematiek geconfronteerd zouden worden. De resultaten van dit onderzoek
kunnen bijdragen aan initiatieven en projecten die trachten de drempels te verlagen voor hulp aan deze
doelgroep. De vragenlijsten zullen in het jaar 2022 verspreid worden via de Vlaamse Vereniging voor
Klinisch Psychologen, sociale media, de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en bij studenten via
platformen die gebruikt worden door de VUB.
De relatie aangaande zelfstigma en internaliserende problemen bij personen met een seksuele voorkeur
voor minderjarigen
Onderzoek heeft reeds aangetoond dat er stigmatiserende opvattingen in de maatschappij aanwezig
zijn jegens individuen met een seksuele voorkeur in minderjarigen. Het doel van deze studie is om te
onderzoeken in welke mate deze doelgroep het publieke stigma internaliseert. Het internaliseren van
publiek stigma wordt ook wel zelfstigma genoemd.
Voorts zal bij deze doelgroep ook gepeild worden naar psychologische constructen waarvan gekend is
dat ze gerelateerd zijn aan zelfstigma. Zo zal ten eerste de relatie tussen zelfstigma, zelfwaarde en
internaliserende problemen (angst, depressie en stress) worden onderzocht. Daarnaast wordt ook het
verband tussen enkele transdiagnostische processen (rumineren, positieve herinterpretatie en
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aandachtscontrole) en internaliserende problemen bij deze doelgroep bestudeerd. Ter exploratie,
wordt er ook gepeild naar de relatie tussen deze transdiagnostische processen en zelfstigma.
Al deze psychologische constructen worden gemeten aan de hand van zelfrapportagevragenlijsten die
in random volgorde via Limesurvey worden aangeboden op de website van Stop It Now! Vlaanderen,
alsook via andere sociale mediakanalen waarop de doelgroep kan bereikt worden. Deze vragenlijsten
zullen worden verspreid in 2022.
De gegeven presentaties en postersessies kunnen worden teruggevonden in het onderdeel ‘bijdragen
aan vormingsmomenten en congressen in 2021’ (cfr. 2.3.2), de publicaties van bovenstaande
wetenschappelijke onderzoeken kunnen worden teruggevonden in ‘Publicaties in 2021’ (cfr. 2.3.1).

2.3.6

Bijgewoonde vormingsmomenten

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

Prof. dr. Goethals
Alana Schuerwegen
Annelies Van Looy

TD
LM

Tineke Dilliën
Liesbeth Merckx

WH
MDB

Wim Huys
Minne De Boeck

Tabel 4: Bijgewoonde vormingsmomenten

Datum

Onderwerp

UFC deelnemers

11/1

PCL-R opleiding, VVKP

MDB, AS, LM, TD

12/1

PCL-R opleiding, VVKP

MDB, AS, LM, TD

14/1

Sex Offender treatment in Prison Webinar - McMaster University

MDB

18/1

PCL-R opleiding, VVKP

MDB, AS, LM, TD

15/2

Opleiding motivatiebevordering Stop it Now!

MDB

24/2

Ghent Group Webinar ‘Radicalisation’, online

KG

10/4

European Psychiatric Association Congress, virtual congress

KG

11/4

European Psychiatric Association Congress, virtual congress

KG

12/4

Workshop VVGT: Positieve psychologe

WH

12/4

European Psychiatric Association Congress, virtual congress

KG

13/4

European Psychiatric Association Congress, virtual congress

KG

21/4

MnATSA Annual Virtual Conference 2021

MDB
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22/4

MnATSA Annual Virtual Conference 2021

MDB

23/4

MnATSA Annual Virtual Conference 2021

MDB

30/4

EPD opleiding UZA

LM, TD

3/5

Schematherapie in de forensische zorg, schematherapie Vlaanderen

TD

26/5

Piekeren, actie als remedie

WH

1/6

NL-ATSA webinar: Gezonde seksualiteit bij zedenplegers

8/6

Ghent Group Webinar ‘Prevention of Child Sexual Abuse’, online

MDB, WH, AS,
LM, TD
KG

10/6

Acceptance & Commitment Therapy

LM, WH

11/6

Acceptance & Commitment Therapy

LM, WH

17/6
21/6

Studiedag IGVM - ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in MDB, AS
Belgium’
LUMC Jelgersmalezing cyclus 2021, LUMC, Nederland
KG

29/6

Avondlezing schematherapie en verslaving, schematherapie Vlaanderen TD

27/8

IATSO conference:
Current Developments in Etiology, Assessment, and Prevention of
Sexual Offending
IATSO conference:
Current Developments in Etiology, Assessment, and Prevention of
Sexual Offending
UFC webinar: Vlaggensysteem voor volwassenen: toegapassing bij
seksuele daders
40th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, virtual congress
40th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, virtual congress
40th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, virtual congress
Opleiding exposure – Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

28/8

28/9
28/9
29/9
30/9
30/9
1/10

MDB, AS

MDB, AS

allen
MDB
MDB
MDB
TD

1/10

40th Annual Research and Treatment Conference, Association for the MDB
Treatment of Sexual Abusers, virtual congress
Opleiding exposure – Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie
TD

2/10

34th ECNP Congress, Lissabon

KG

3/10

34th ECNP Congress, Lissabon

KG

4/10

34th ECNP Congress, Lissabon

KG

5/10

34th ECNP Congress, Lissabon

KG

7/10

Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie 2021, Zwolle

KG
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14/10

Opleiding telehulp Stop it Now!

MDB

15/10

VVKP Colloquium Forensische psychologie en justitie, Leuven

KG, LM, AS,

18/10

21st WPA World Congress of Psychiatry

KG

19/10

21st WPA World Congress of Psychiatry

KG

20/10

21st WPA World Congress of Psychiatry

KG

21/10

21st WPA World Congress of Psychiatry

KG

21/10

Opleiding federale politie, introductie tot de (illegale) virtuele wereld

MDB, WH, LM

3/11

Doctoraatsverdediging Tineke Dilliën

allen

25/11

NL-ATSA webinar: ‘An update on Internet Sex Offenders’

29/11

Webinar: ‘Geïntegreerde diagnostiek’

MDB, WH, TD,
LM
AS

7/12

UFC webinar: ‘Herstelgericht werken met zedenplegers’

allen

8/12

UFC webinar: ‘Kindreflex’

allen

2.3.7

Psychotherapieopleidingen en postacademische vormingen
Tabel 5: Langdurige vormingen

Tim Gheysens

Postgraduaat Opleiding Psychotherapie Volwassenenn Universitait 2021
Antwerpen

Elise Wuyts

Postgraduaat integratieve psychotherapie, Universiteit Antwerpen

2021

Minne De Boeck

Basisopleiding bemiddeling, Nexus, Universiteit Antwerpen

2021
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2.4 GEORGANISEERDE OPLEIDINGSMOMENTEN
Hierna volgt een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in 2021 zelf organiseerde. Ook de
studiedagen die NL-ATSA organiseerde, en waar de criminologe van het UFC mee in de organisatie zat,
werden opgenomen in het overzicht. Het UFC organiseerde in 2021 een webinar waar bijzondere
aandacht was voor een praktische tool die kan worden toegepast in de praktijk, namelijk het
vlaggensysteem voor volwassenen. Verder zette het UFC in op het thema herstelgericht werken met
zedenplegers, onder andere mede ter voorbereiding van een project dat het UFC heeft ingediend
omtrent het werken met de context van zedenplegers. 2021 was nog steeds een jaar waar de
coronapandemie sterk aanwezig was, dit zorgde ervoor dat alles studiemomenten online doorgingen.

2.4.1

UFC Webinar: Vlaggensysteem voor volwassenen: toepassing bij seksuele daders

Op 28 september 2021 mocht het UFC talrijke geïnteresseerden vanuit verschillende domeinen in het
netwerk verwelkomen op de online studiedag rond het Vlaggensysteem voor Volwassenen van Sensoa:
een toepassing bij seksuele daders. Gezien de omstandigheden werd gekozen om de webinar online te
laten doorgaan via het platform Zoom. Het openingswoord werd verzorgd door UFC-criminologe Minne
De Boeck, die na een korte toelichting van het onderwerp en het programma, de eerste spreker
aankondigde.
Erika Frans, Expert Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, Sensoa, en ‘geestelijke moeder’ van het
vlaggensysteem, dompelde het publiek onder in de wereld van de methodiek van het vlaggensysteem.
Zij lichtte toe dat het vlaggensysteem reeds 10 jaar geleden werd ontwikkeld voor het bespreekbaar
maken van seksualiteit en grenzen met jongeren. Het netwerk gaf echter aan dat de nood hoog was
voor een vlaggensysteem voor volwassenen. Dit werd gedurende vier jaren verder uitgerold, waarbij
het UFC de ontwikkeling ondersteunde. In juni 2021 ging de lancering van het Vlaggensysteem voor
Volwassenen van start met een workshop omtrent de toepassingen ervan. De doelgroep is gericht op
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professionals, die werkzaam zijn in verscheidene domeinen van de samenleving. Het systeem brengt
nuances om te overleggen met collega’s en cliënten/patiënten. Ook helpt het slachoffers evenals
plegers inzichten te verwerven in seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kan de methodiek
het preventie- en breder seksualiteitsbeleid bevorderen. De methodiek draagt eraan bij dat
volwassenen seksuele ervaringen bespreekbaar maken, verschil in perspectieven ervaren en reflecteren
over gezonde seksuele relaties. Dit gebeurt aan de hand van situatietekeningen met verschillende
scenario’s vanuit zowel het perspectief van de professional, als die van de cliënt. Het systeem reikt zes
criteria aan om een goede inschatting te kunnen maken wanneer, en in welke mate, het gedrag
grensoverschrijdend is. Daarnaast is een reactiewijzer, in de vorm van een agogisch kader, ter
beschikking. Dit toont in een aantal stappen wat de beste reactie is op een situatie waarmee een
volwassene wordt geconfronteerd. Erika Frans’ voorstelling was een betoog om het vlaggensysteem te
gebruiken als praatplaten om de taal onder de knie te krijgen en bijgevolg eigen voorbeelden
bespreekbaar te maken. Ze meent ook dat het bijzonder nuttig is als oefenmateriaal op beleidsniveau
om tot een gedeelde taal en visie te komen.
Nadien volgde een specifieke toepassing bij seksuele daders met oefeningen in break-out rooms. Dit
onderdeel werd verzorgd door Minne De Boeck, criminologe UFC en Kasia Uzieblo, forensisch
psychologe werkzaam bij De Forensische Zorgspecialisten (NL) en VUB. De toepassing heeft als doel het
werkveld te motiveren om met het vlaggensysteem aan de slag te gaan in de praktijk. Als inleiding werd
een kort kader gegeven wat specifiek is aan seksuele daders en wat professionals ervaren in de praktijk
wanneer ze werken met deze doelgroep. Voor deze toepassing zijn verschillende specifieke
situatiekaarten gekozen uit het vlaggensysteem voor volwassenen, die in de praktijk van het werken
met zedenplegers nuttig kunnen zijn. In dit onderdeel van de webinar lag de focus hoofdzakelijk op de
methodiek van het vlaggensysteem. De deelnemers werden onderverdeeld in break-out rooms om zelf
twee casussen te beoordelen. Vervolgens werden de casussen in plenaire sessie besproken, waarbij
interessante discussies ontstonden omtrent de interpretatie van de criteria in de gegeven situatie. Tot
slot, gaf het ook inzicht in hoe iedere persoon een andere inschatting maakte en werden de deelnemers
zich bewust van hun eigen referentiekader.
In het laatste deel van de webinar stelden Tineke Dilliën, forensisch psychologe en gedragstherapeut,
en Liesbeth Merckx, klinisch psychologe een toepassing van het vlaggensysteem voor volwassenen op
een specifieke casus in het UFC voor. Het doel is om te laten zien hoe het systeem werd toegepast bij
een patiënt binnen het behandelcentrum. Ze trachtten zicht te verwerven op de attitudes en normen
van de cliënt/patiënt en vervolgens te nuanceren door het schetsen van een normatief kader. De
gekozen methodiek ging als volgt: om de cliënt/patiënt enkele situaties te laten beoordelen maakten ze
gebruik van een continuüm in de plaats van kleuren vlaggen, omdat ze dieper wilden ingaan op de
criteria achter het vlaggensysteem. Dit gebeurde enerzijds door algemene situaties voor te leggen om
vervolgens de criteria toe te lichten. Anderzijds namen ze situaties uit het leven van de cliënt om de
atittudes in kaart brengen. De presentatie werd aangevuld met geluidsfragmenten van de
desbetreffende patiënt, wat positief onthaald werd door de deelnemers.
Tot slot, bleek uit het vragenrondje dat de presentaties een aantal prangende vragen ontketenden bij
de deelnemers. De studiedag werd dan ook beëindigd met een interessante discussie en een warme
oproep om het vlaggensysteem voor volwassenen meer toe te passen in de praktijk waarin gewerkt
wordt met seksuele daders. De praktijkervaringen zijn op heden immers nog altijd beperkt.
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De webinar werd goed onthaald door het netwerk en kreeg een gemiddelde score van 8/10 van de
deelnemers. Het publiek was erg positief over de oefeningen in break-out rooms met focus op de
specifieke doelgroep en de praktische toepassing op de casus. Verder werd nog als algemene feedback
gegeven dat er nog meer specifieke toepassingen op seksuele daders mochten zijn.
Het programma van deze webinar kan worden teruggevonden in bijlage 2 van dit jaarverslag.

2.4.2

UFC webinar & workshop: Herstelgericht werken met zedenplegers & de
Kindreflex

Dit jaar stond de online UFC-studiedag in het teken van herstelgericht werken met zedenplegers. De
webinar bestond uit twee dagen waarbij we op 7 december talrijke sprekers mochten ontvangen, die
actief zijn binnen het werkveld. Daarnaast vond op 8 december de online workshop van ‘Kindreflex’
plaats. Liv Leeman van het VECK, Vlaams expertisecentrum kindermishandeling, dompelde de
deelnemers onder in deze methodiek. De UFC-criminologe Minne De Boeck verwelkomde de
gastsprekers en deelnemers. Na een korte toelichting over het onderwerp en het programma, kondigde
ze de eerste gastspreker aan.
De eerste internationale spreker Alissa Ackerman, hoofddocent strafrecht aan de California State
University, begint haar presentatie met haar persoonlijk verhaal als overlever van verkrachting. Ze
integreert haar ervaring als overlever met haar expertise als onderzoeker van seksuele misdrijven. Haar
persoonlijk herstel startte door het deelnemen aan behandelgroepen met daders. Alissa Ackerman
vertelde dat het bevrijdend was om dit te doen als persoon en niet als dr. Ackerman. Deze ervaringen
gebruikte ze om het proces van plaatsvervangend herstelgericht werken, wat betekent herstelgericht
werken met daders en slachtoffers die geen verband houden met elkaar, overal ter wereld bekend te
maken. Verder schetste ze het proces waarbij alles draait rond het opbouwen van respect en
vertrouwen tussen daders en slachtoffers. In de literatuur bestaat discussie rond de definiëring wat
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betrekt onderzoek naar herstelrecht. Het is namelijk moeilijk te standaardiseren, bijgevolg richten
studies zich voornamelijk op het meten naar de voldoening die deelnemers halen uit het proces. Zo
blijkt dat personen die deelnemen aan zo’n proces beter kunnen omgaan met trauma en stress.
Bovendien zijn er dalingen waar te nemen in angsten en PTSS. Algemeen gesteld wordt dit programma
rechtvaardiger en meer tevreden onthaald dan het traditionele juridische proces. Echter, wanneer
slachtoffers voelen dat de verontschuldigingen niet authentiek aanvoelen, kan dit een negatieve impact
hebben op proces van het slachtoffer. Wat betreft daders wijst onderzoek uit dat zij minder moeite
hebben met het naleven van sancties en bovendien daalt recidive bij zowel volwassenen als jongeren.
Op die manier zijn ze beter in staat beter te communiceren en zich krachtig te voelen. Vervolgens vertelt
ze over het herstelrecht model dat zij mee heeft ontwikkeld. Ze benadrukt dat hier veel aandacht wordt
geschonken aan het schuldinzicht van de dader. Deze moet namelijk zijn schuld erkennen en de
gevolgen ervan inzien. Deze fase kan een lange tijd aanslepen, omdat het een grote impact heeft op de
slachtoffers. Verder screent het model ook op toelatingsvoorwaarden zoals geen druggebruik, geen
zaken met extreem geweld, geen zaken met partnergeweld waarin een seksueel geweldscomponent
zit. Op dat moment starten de hulpverleners het proces en doorlopen ze de fases tot iemand
beschikbaar is om een gesprek aan te gaan. Tenslotte eindigt het proces met reflecteren over wat wel
en wat niet werkte gedurende het proces. Alissa Ackerman eindigde haar presentatie met de conclusie
dat dit proces bijzonder kostenefficiënt is en plaatsvervangend herstelgericht werken datgene is wat
mensen die schade hebben geleden samenbrengt met personen die de schade hebben aangericht,
zonder elkaar te kennen.
Nadien volgde de tweede internationale gastspreker Vince Mercer, die baanbrekend werk heeft verricht
met The AIM-Project. Het project werd in 2020 gelanceerd om onder andere herstelgericht te werken
met minderjarige zedenplegers. De focus van zijn presentatie lag veelal op hoe we daders en
slachtoffers kunnen helpen in plaats van ‘het waarom’ van de feiten. Het project werkt volgens 7
basiselementen: gestructureerde assessments, een geïnformeerde en gestructureerde voorbereiding,
het toepassen van een multi methode techniek, theoretische grondslag, gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek, bewustwording omtrent en trauma en voldoen aan de best practices. Verder zette hij de
theoretische raamwerken en de principes van herstelrecht extra in de verf. Schaamte blijkt een
belangrijke factor te zijn, die kan leiden tot de onderdrukking van het empathisch vermogen naar
slachtoffers toe. Bovendien vormt het ook een belangrijk remmingsmechanisme voor jonge mensen om
deel te nemen aan therapie rond schadelijk seksueel gedrag. Ook hier zijn enkele basisprincipes nodig
om herstelgericht te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijkheid, veiligheid, vrijwilligheid,
onpartijdigheid, etc. Daarnaast toonde hij het model dat gebruikt wordt voor de assessment factoren.
Het schema bestaat uit 5 domeinen: het gedrag, het slachtoffer, de ouders en zorgdragers, de rest van
de omgeving en het bredere professionele netwerk. Bovendien benadrukte Vince Mercer dat ze binnen
het project gekozen hebben om de plegers niet op die manier te benoemen, maar eerder als ‘young
people that did harmful sexual behaviour’. Hij meende dat dit benadrukt wie schade toebracht en aan
wie de schade toekomt. Op die manier wordt het herstelproces reeds in overweging genomen. Verder
besprak hij nog de noden van de slachtoffers binnen het herstelproces, zo is het belangrijk een gevoel
van veiligheid voor zichzelf en anderen te creëren. De presentatie eindigde met een video van een
slachtoffer dat haar proces vertelt en hoe belangrijk ze het vindt om een stem te hebben hierin en
hiermee veiligheid kan creëren.
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In de namiddag mochten we Nederlandstalige gastsprekers ontvangen die de namiddag vulden met
interessante projecten in het werkveld. Hilde Vanlommel, slachtoffer-bemiddelaar bij Moderator Forum
voor herstelrecht en bemiddeling, mocht de spits afbijten. Ze gaf mee vorm aan de gespreksgroep
‘Samenspraak’ rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en begeleidde zelf één dialooggroep in de
gevangenis. ‘Samenspraak’ had het doel om daders en slachtoffers die geen bemiddeling wensen, toch
tegemoet te komen in hun herstel. Op die manier ontstond het idee van dialooggroepen, waar daders,
slachtoffers en burgers aan kunnen deelnemen. Het idee werd uitgerold in een het project ‘Achter de
Spiegel’ waar daders en slachtoffer van verschillende misdrijven praatten over hun ervaringen. Dit
initiatief werd goed onthaald, maar de context van de daders en slachtoffers dienden ook in rekening
te worden gebracht. Zo ontstonden dialooggroepen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elke
groep bestaat uit plegers, slachtoffers en burgers die samen een gesprek voeren over daderslachtofferschap, emoties, herstel en verantwoordelijkheid. De organisatoren ondervonden dat de
deelnemers voldoende raakvlakken hadden, ondanks het feit dat ze elkaar niet kenden. Daarnaast was
er een grote vrijheid om te spreken en werd opnieuw de nood bij de context bevestigd. De deelnemers
ervaarden het als helend, een gedeeld gevoel van gedragenheid en acceptatie. Daarnaast gaven de
deelnemers aan dat de aanwezigheid van burgers hen voorbereidde op hun terugkeer in de
samenleving. Tot slot gaf Hilde Vanlommel mee dat ze in de toekomst ook experimenteren met groepen
van daders en slachtoffers rond niet-gerelateerde bemiddelingen.
Vervolgens bracht Evert Kampert, herstelconsulent in drie gevangenisinrichtingen, het Project
‘Puinruimen’. Dit is een groepstraining waar aan de hand van verschillende thema’s ingegaan wordt op
de gevolgen van de delicten, het slachtofferschap en het eigen gedrag. Gedetineerden dienen vrijwillig
deel te nemen aan het project en ontvangen op het einde een certificaat. In totaal organiseert het
project 8 à 10 bijeenkomsten, waar telkens een nieuw onderwerp wordt aangekaart en een nieuwe
gastspreker zijn verhaal doet. Naarmate de deelnemers evolueren in het proces, nemen de
bijeenkomsten toe op vlak van reflectie en inzicht. Evert Kampert beschreef dat dit project positieve
effecten heeft op de gedetineerden. Zo krijgen ze meer inzicht in zichzelf, verwerken ze op een positieve
manier schuld en schaamte en bereiken ze hernieuwde toekomstplannen.
De derde gastspreker Louis Wauters, daderhulpverlener voor CAW Antwerpen en cirkelcoördinator
voor COSA, gaf meer uitleg over het COSA-project. Het is een re-integratieproject voor veroordeelde
zedenplegers, dat altijd parallel verloopt met therapie. Het project bestaat uit een cirkel met
vrijwilligers, beroepskrachten, de cirkelcoördinator en het kernlid. Het project stelt enkele
randvoorwaarden op om deel te nemen. Zo is het een vrijwillig engagement van 18 tot 24 maanden,
het risicoprofiel moet matig tot hoog zijn en het moet werkbaar zijn met betrekking tot taal, verslaving
en psychiatrische voorgrond. Verder vertrekt het herstelgericht werken vanuit een driehoek, waarbij
drie componenten, dader, slachtoffer en maatschappij, actief hun bijdrage leveren aan elkaar. COSA
werkt vooral in op de band tussen dader en maatschappij en draagt op deze manier ook bij aan herstel.
Uit onderzoek dat COSA een recidivebeperking van 71% tot 100% oplevert. Tot slot, toont onderzoek
ook dat het een kostenefficiënte werkwijze is.
Daarna brachten Liv Leeman, coördinator van ‘Kindreflex’ en maatschappelijk werker, en Tim
Stroobants, Directeur Vlaams Expertisecentrum kindermishandeling en psycholoog, het verhaal van de
‘Kindreflex’. De essentie van deze methodiek bestaat erin dat we als professionals de kinderen zien in
elk verhaal. De ‘Kindreflex’ heeft een brede scope en streeft twee doelstellingen na. Ten eerste wil het
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hulpverleners stimuleren om met volwassen cliënten een positief gesprek te voeren over ouderschap.
Ten tweede wil het de hulpverleners helpen om verontrustende gezinssituaties te detecteren en waar
nodig de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. De sprekers vertelden dat het relevant is in het kader
van het Kinderrechtenverdrag, immers blijkt uit internationaal onderzoek dat ongeveer 15%
minderjarigen opgroeit in risicovolle situaties.
De online studiedag werd afgesloten door de laatste gastspreker Bart Weustenraad, teamcoördinator
in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Antwerpen en Systeem Psychotherapeut. Het VK
werkt zowel met daders als slachtoffers, waarbij het samenwerken maakt dat er nog meer kan gebeuren
in de gezinnen. Het belang van het kind wordt vooropgesteld met focus op de veiligheid, het bevorderen
van de ontwikkelingskansen en herstelgericht werken. De aanpak binnen het VK bestaat uit drie
belangrijke bouwstenen: veiligheid in de brede zin, samenwerking en verantwoordelijkheid en trauma
responsief werken met het gezin. Daarnaast bestaat de herstelgerichte methodiek uit drie fase. Een
voorbereidende fase waarin een brief wordt geschreven en dit vormt ook de basis van de verdere
begeleiding. Vervolgens maken zowel de plegers als het slachtoffer drie tekeningen die gaan over de
periode rond het misbruik, de onthulling en vandaag de dag. In de laatste fase brengen ze de pleger en
het slachtoffer samen om hun tekeningen en brief te bespreken. Bart Weustenraad visualiseerde deze
drie fasen door een casus te gebruiken die hijzelf begeleid heeft. Tot slot, eindigt de spreker zijn
presentatie met het citaat: ‘Een schip moet maar een paar graden van koers veranderen en je komt in
een andere haven’.
Het programma van deze webinar kan worden teruggevonden in bijlage 3 van dit jaarverslag.

2.4.3

NL-ATSA studiedag: Gezonde seksualiteit bij zedenplegers

Collega, Minne De Boeck, stond mee in voor de organisatie en schreef samen met Marije Keulen-De Vos
en Kasia Uzieblo een ATSA-blog over de studiedag.

Let’s talk about healthy sex – the importance of sexual health care
According to the World Health Organisation, sexual health refers to a state of physical, emotional,
mental and social well-being in relation to sexuality. It encompasses not only certain aspects of
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reproductive health but also the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences. This part
of life is often neglected in working with persons with sexual offence histories. Treatment is typically
aimed at inhibition, control and suppression of sexual feelings and behavior opposed to identifying
healthy sexual behavior and promoting sexual health. Those in the field of providing therapy and
education for persons with sexual offence histories are somewhat puzzled by the question of what
constitutes healthy sexuality for these individuals. In persons with sexual offence histories, sexual health
is not simply a synonym for absence of sexual violence. Instead, it relates to the absence of sexual
dysfunction and the presence of sexual pleasure without suffering, without bringing harm to others and
having sexual pleasure with mutual consent.
On June 1st NL-ATSA, the Dutch affiliation of ATSA organized an online symposium on the importance
of talking about and facilitating sexual health in persons with sexual offence histories. The symposium
started with three plenary sessions which were followed by three parallel sessions.
The first presenter, Prof. Marieke Dewitte (Maastricht University, the Netherlands), focused on a
biopsychosocial model towards sex. Sexuality is complex; it involves our brain system,
neuroendocrinological system, and anatomy. For example, a sexual trigger may lead to positive
appraisal, subjective arousal, genital arousal, sexual motivation and, ultimately, sexual behavior.
Psychological mechanisms such as sexual rewards, thoughts and emotions, and attachment, all linked
to the societal and relational context, define our sexual behavior. Hence, psychological theories on these
mechanisms help us understand sexual behaviour. For instance, the attachment theory provides an
important framework for understanding the dynamics of (sexual) interactions in romantic relationships
across the lifespan. Because the attachment system primarily serves an emotion-regulation purpose,
the attachment theory can help us explain how individuals cope with stressful or threatening situations
within the context of their sexual relationship. For example, feelings of intimacy are a likely result of this
sense of security. On the other hand, intimacy might also act as a buffer to prevent the activation of the
attachment system when facing relational or sexual challenges. Marieke Dewitte concluded that 10% to
23% of the persons with sexual offence histories experience various problems with sexuality and
intimacy. Some exhibit a negative self-image, fear of failure, and problems with intimacy and
commitment – often triggered by insecure attachment styles, whereas others have erectile
dysfunctions, experience orgasm problems, or an increased sexual drive. However, many treatment
providers who work with persons with sexual offence histories lack the knowledge and skills to make
informed decisions about improving sexual health care in their forensic clients. Marieke Dewitte thus
emphasized the importance of including sexuological insights and methodologies in the treatment of
clients who have committed sexual offences.
The second presenter, Jantien Seeuws (forensic psychologist, Fides Beernem, Belgium) focused on
policy in forensic centers regarding stimulating healthy sexual expression in persons with sexual offence
histories. Despite the liberal view of sexual freedom in Western Europe, expression of sexuality in
individuals in mandated care seems to cause fear and division among forensic health care providers.
What complicates matters is the fact that – in these individuals – sexuality is intertwined with sexual
violence and all kinds of sexual problems, such as a disrupted psychosexual development, deviant sexual
scripts, limited sexual regulation and sexual disfunctions. Therefore, a multidisciplinary approach is
important when addressing healthy sexual behaviours. The Good Lives Model suggests that treatment
for persons with sexual offence histories must regard participants as whole beings in need of focus in
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many principal life areas, such as family, employment, leisure, community, and well-being including
sexual health. Risk and good lives models are complementary models in forensic care, and by
emphasizing the merits of each, management and well-being of patients can be maximized while
community safety is increased. Furthermore, sexuality is a basic human right. Professionals should
commit to this universal right when supporting sexual health of their patients. Forensic settings that
offer long-term mandated care should have a clear policy, consistent with local law, aimed at accepting
patients’ sexual needs and helping them to securely manage their privacy, sexuality and relationships.
Yet, forensic hospitals or units rarely develop such a policy. Jantien Seeuws argued that there are several
challenges in developing a sexuality policy in treatment wards for persons with sexual offence histories.
First, perpetrators of sexual violence pose a heterogeneous group; there are distinct differences in
psychosexual development, the nature of sexual violent behaviors and sexual deviances, criminal
history, and other relevant characteristics among those who have offended. These individual differences
call for tailoring treatment to the individual. Second, patients and staff may have different views on
healthy relationships and sexuality preventing a unified vision. Also, public opinion typically emphasizes
repression and punishment. This may induce the tacit acceptance in professionals that punishment is
also justified with regard to intimacy and sexuality. Finally, the interconnectedness of sexuality and
violence means that themes such as masturbation, phantasies and pornography are approached very
carefully and evokes various important questions. For example, an interest in playing with power
dynamics is common and healthy for consenting adults, but is it healthy for someone convicted for
sexual assault? Do these (sexual) behaviors all raise the risk for recidivism? Jantien Seeuws concluded
that current policies on sexuality in forensic settings are long overdue. It is important to thoroughly map
and discuss sexuality in persons with sexual offence histories as sexuality also influences their physical
and psychological health. Treatment providers should also take initiative in providing non-judgmental
language with regard to sexuality and sexual dysfunctions in their clients.
In the final plenary presentations, Bas Frelier (psychiatrist, the Forensic Care Specialistis, the
Netherlands) discussed the implementation of a Sexual Health Project in a forensic setting. In forensic
settings, sex is often approached in a negative way. Also, even in patients for whom sexuality is not
related to risk, treatment providers are cautious about the subject. In 2019, the Forensic Care Specialists
instated a department of sexology with the goal to integrate sexology within their treatment program
for their forensic patients. The department’s vision on sexuality is that a healthy sex life and healthy
relationships are protective factors for all forensic patients, and that everyone has the right to sexual
health. To achieve their goal, the department initiated the Sexual Health Project, which started with
sexuological education for practitioners as treatment providers regularly feel shy about talking about
sexual behavior and interests, and providing sexuological treatment. The sexology department is
collaborating with two other forensic hospitals to develop a guideline for integrating sexuality as a vital
component of forensic treatment programs. The guideline is anticipated by the end of 2022.
The symposium closed off with three workshops. The first workshop focused on providing sexual
services to people with intellectual disabilities. The presenter of this workshop Miek Scheepers (vzw
Aditi) explained and demonstrated with case studies that, in addition to supporting their social network,
sexual services can offer these clients opportunities for learning and experiencing sexual interactions in
which consent, equality and voluntariness are the common thread. The second workshop provided by
Tom Platteau and Corinne Herrijgers (Institute of Tropical Medicine Antwerp) focused on drug use in
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combination with sex (“chem-sex”). A recent study on the needs of 20 chem-sex users led to the
development of a health-app (“budd”). This app aims to sensitize and support chemsex users in safe sex
participation, as well as to increase awareness and insight into their own (risky) behaviors. The third
workshop provided by Zohra Lkasbi (ZNA, UKJA) and Jeroen Dewinter (GGzE, Tranzo & Tilburg
University) focused on sexuality in adolescents who displayed sexual violent behaviour. They provided
several methods to maintain and discuss healthy sex and relationships in forensic youth care and
therefore pointed out the necessity of a good therapeutic relationship. These experts also emphasized
the importance of paying attention to and cooperating with parents, counsellors and the social
environment in order to enhance healthy sexual behavior.
The fact that this symposium was attended by over 250 practitioners (psychologists, psychiatrists,
probation officers to name a few) from the Netherlands and Belgium, as well as the grateful feedback
during and after the event, illustrates that many practitioners are struggling with how to deal with sexual
health in persons with sexual offense histories, but are also acknowledging the importance of including
this necessary topic in their work. Opportunities to share best practices to obtain an in-depth
understanding of sexual wellbeing in forensic patients are clearly highly needed.

2.4.4

NL-ATSA studiedag: An update on internet offenders

Collega, Minne De Boeck, stond mee in voor de organisatie en schreef samen met Kasia Uzieblo, Isabelle
Eens en UFC Stagiaire, Larissa Van Puyvelde, een ATSA-blog over de studiedag.

NL-ATSA webinar: An update on Internet Offenders
The virtual world is a world that is complex and is continuously evolving; so it is not surprising that
different facets of this world are still unknown for many. However, this world is very relevant to our
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field. The online world is an attractive environment for child sexual abuse (CSA) because of its
affordability, accessibility and especially its anonymity. Online CSA has an enormous scope, though the
effective prevalence is unknown. What we do know is that it has been increasing in recent years. The
COVID-19 pandemic revealed many vulnerabilities in this context. In June 2020, Europol published a
report on the increase in online CSA in terms of downloading sexual abuse images, (potential)
perpetrators and (potential) victims active on social media, instant messaging, etc. Justice and
treatment services indicate that this increase goes hand in hand with very big challenges in dealing with
the issue. The main challenge is to tackle this problem at its cause: As long as there is demand, there
will be supply. Reasons enough, to pay attention to the approach of internet offenders.
On November 25, NL-ATSA, the Dutch affiliation of ATSA, organized an online webinar on online sex
offenders. The webinar included three plenary sessions, of which one extended session on the
assessment and treatment of internet offenders which was provided by two ATSA colleagues.
The first presenter, Madeleine van der Bruggen (the Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human
Beings and Sexual Violence against Children), focused on the criminal processes identified on the dark
web. She analysed forums where images of child sexual abuse were distributed and shared. She
explained that online CSA on dark web forums often takes place in four phases: The first phase is
preparation, where the actor prepares himself to participate in the activities on a forum. After this, one
enters the pre-activity phase. This phase, which precedes the actual online CSA, is mainly characterized
by the development of a dark web identity, introducing him/herself to the forum members, and getting
to know the process of online CSA. Then the actors become active on the forum (i.e., the activity phase),
and start communicating and exchanging experiences with each other. These activities -thus, including
criminal behaviours- take place in an atmosphere of recognition, respect and trust. Van der Bruggen
observed a sense of togetherness, which was facilitated mainly by a common goal (online CSA). The
final, post-activity phase refers to the situation when someone has been active on the forum but wants
to end his activities. This is often announced, and rules of conduct are also agreed upon this, so that
others would not think that these individuals had been arrested and could pose a threat for further
criminal activities. In addition to the anonymity efforts the dark web offers, the social component is also
an important part of online CSA on the dark web. The members engage into long-term personal
relationships, which go beyond merely exchanging images and experiences. They build up a relationship
of trust with others on the dark web and it makes them feel part of a specific social community. For
some these online relationships may even take over the role of social relationships in real life. Van der
Bruggen identified two offender profiles, dependent on their role on the forum. First, there is the
‘management’ who is responsible for maintaining the forum and also for specifying the rules of conduct.
Second, there are people who are technically inclined, give advice on online CSA and/or support others;
these individuals are the so-called ‘key players’. Van der Bruggen thus emphasized the importance of
insights into the organisation of the dark web and the different roles regarding online CSA to adapt
treatment of internet offenders accordingly.
The second presenter, Cyril Boonmann (University Psychiatric Clinics, Basel, Switzerland), focused on
online sex offending among adolescents. H he stated that the internet is part of adolescent sexual
development, with pornography having both positive and negative effects on young people. Despite
several positive effects it may have, the study ‘EU Kids Online’ (2020) indicates that about 20% of the
children between 9 and 16 years old has been confronted with unwanted sexual exposure. Notably,
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research on child sexual exploitation material (CSEM) use among adolescents is limited. The few studies
suggest that adolescent perpetrators are predominantly Caucasian young men of whom a minority
exhibits some other sex-offender behaviour. The adolescent CSEM offenders seem to exhibit less other
forms of sex-offending behaviour and less traumatic experiences compared to adolescent who commit
hands-on sexual offences. Sexting is also an important topic to consider. In that regard, Boonmann
distinguishes between experimental behaviour or behaviour with aggravating circumstances to
delineate delinquent behaviour (i.e. sending sexual content without consent) from sexual
experimentation. Sexting between adolescents should only be problematized and tackled in the latter
case. Next to CSEM and ‘problematic’ sexting, online CSA also includes cybergrooming. One in five
minors indicate having experienced cybergrooming, with almost half of the perpetrators being minors.
Boonmann concluded with some tips and tricks for clinical practice in working with adolescents
committing online CSA. He suggested incorporating modern technologies in therapy and highlighting
the dangers and difficulties of social media, pornography and internet use. However, he also stressed
the importance of including the positive aspects of the internet and pornography during treatment.
In the final part of this webinar, Dr. Anton Schweighofer (R. Psych., Canada) and Dr. Lyne Piché (R. Psych.,
Canada), focused on clinical practice with internet offenders. They also observed a significant increase
in the number of men who come into contact with the criminal justice system because of online CSA.
As a result, treatment providers are challenged to develop innovative -and as far as possible- evidencebased treatment plans. Dr. Schweighofer and dr. Pyché gave insights into relevant typologies and
theoretical frameworks for understanding internet offenders. One of the typologies they discussed is
the division between fantasy driven and contact driven online offenders. The former group experiences
more intimacy problems, exhibits more arousal to deviant sexual material, watches more extreme forms
of material, and is more intensively involved with the internet. The contact-driven group tends to
endorse and justify the sexual agency of children more often and exhibits more antisocial behaviour.
Next, they reviewed assessment requirements and clinical assessment tools currently available. With
regard to risk assessment, they suggested to use the CPORT, which is for now the only instrument to
map the static risk factors for online CSA, in combination with the STABLE-2007 to solely obtain insights
into the dynamic risk factors and to identify the most important treatment goals. The Static-99R can’t
be scored in this population but may provide additional information on any static risk factors present in
the client. They further recommended the use of questionnaires to assess the clients’ attitudes and
cognitions (e.g., Internet Behaviours and Attitudes Questionnaire; IBAQ). Clinicians should also have the
courage to ask questions about the clients’ specific sexual fantasies and behaviours, such as probing for
what the most exciting images are for the client. Based upon research and their extensive clinical
experience, they suggested the treatment needs to be based on an understanding of both static and
dynamic risk factors, and unique treatment elements like sexual health, internet safety, sexual selfregulation, intimacy, self- hygiene (e.g., sleep cycle) as well as the use of internet resources for
treatment purposes. They also recommend involving family members in the treatment process, as they
are also affected by the online CSA, and given that these members may have a significant impact on the
feasibility of the treatment goals. Finally, they gave two essential tips for treatment providers for
internet offenders: ‘Don’t do this work in isolation’ and self-care must not be forgotten.
The fact that this symposium was attended by over 100 practitioners (psychologists, psychiatrists,
probation officers to name a few) from the Netherlands and Belgium, as well as the grateful feedback
during and after the event, illustrates that many practitioners acknowledge this growing problem and
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look for tools on how to deal with internet offenders in practice. It also became clear that this target
group is relatively ‘uncharted’ territory for many professionals and that there is great need for more
research and sharing best practices.

2.4.5

Aanbod op maat

Het UFC organiseert elk jaar verschillende vormingsmomenten waarmee we een zo groot mogelijk
publiek proberen te bereiken. Daarnaast zetten we de laatste jaren ook meer en meer in op de
specifieke vormingsbehoeften van de afzonderlijke netwerkpartners. In dit kader wordt er verschillende
keren 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 gewerkt rond concrete casussen en/of thema’s die te maken hebben
met begeleiding of behandeling van daders. In 2020 kwam ook CGG Prisma met een specifieke vraag
naar opleiding, in het kader van de hervorming van hun behandelaanbod. Hiervoor werden in 2020 drie
opleidingsnamiddagen georganiseerd, in 2021 ging de laatste opleidingsdag door. Op vraag van de
justitiehuizen werd bovendien een specifieke basisopleiding omtrent de behandeling van
zedendelinquenten uitgewerkt. Deze wordt in 2020 en 2021 voorzien voor elke justitieassistent. Omdat
dit een specifiek project betreft, kan hierover meer worden teruggevonden bij de ‘bijkomende
projecten’ (cfr. 4.2). Het UFC tracht andere partners binnen het samenwerkingsakkoord te bereiken
door het aanbieden van het algemeen opleidingsaanbod (zie boven). Naast specifieke opleidingen voor
partners binnen het samenwerkingsakkoord, werden ook opleidingen voorzien voor partners buiten het
samenwerkingsakkoord.
Opleidingen voor partners buiten het samenwerkingsakkoord:
-

Ghent Group

-

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

-

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP)

-

Aditi vzw

-

Sensoa

-

Instituut Gerechtelijke Opleidingen (IGO)

-

Onderwijsinstellingen: VUB, UAntwerpen, Thomas More

-

Open training: Static Stable Acute, risicotaxatie zedenplegers

Enkel de structurele vormingen op maat van de partners in het samenwerkingsakkoord worden
hieronder verder uitgewerkt.
Forensische intervisie voor behandelaars
Het UFC organiseert 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
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intervisies deelnemen. De forensische intervisie ging in het jaar 2021 niet door. Aangezien deze
intervisie zich voornamelijk richt op casusbesprekingen, en dit delicate materie betreft, hebben de
deelnemers ervoor gekozen deze forensische intervisie niet online te laten doorgaan. In 2022 zal dit
opnieuw worden opgestart.
Supervisie CGG De Pont Mechelen
Het UFC organiseerde dit jaar 2 keer supervisie voor het forensisch team bij CGG De Pont Mechelen
(23/3 en 25/5/2021, in 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. Omwille van corona was ook dit aanbod iets beperkter in 2020 en 2021.
Tussendoor komen zij ook met specifieke consultvragen omtrent specifieke casussen of problemen.
Supervisie justitieassistenten Justitiehuis Antwerpen
In 2014 startten het Justitiehuis Antwerpen en het UFC een proefproject. Om de justitieassistenten van
het Justitiehuis Antwerpen bij te staan bij moeilijke dossiers aangaande seksueel geweld, werd
driemaandelijks een supervisiegroep georganiseerd door één van onze medewerkers. Tijdens deze
supervisie worden alle vragen en casussen geanonimiseerd en wordt onder andere uitgebreid
stilgestaan bij risicofactoren, de samenwerking tussen justitie en behandelaar, en specifieke
moeilijkheden in het dossier. De supervisiegroep werd in het verleden steeds georganiseerd op
aanvraag van het justitiehuis. In 2017 werd de vraag gesteld naar een supervisiemoment rond
risicotaxatie bij zedenplegers met een interneringsstatuut. In het jaar 2021 kwam er vanuit het
Justitiehuis Antwerpen opnieuw de vraag hiermee te starten. Een geplande intervisie aan het eind van
het jaar 2021 ging niet door, er staat nu een nieuw intervisie moment gepland in 2022.
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 2021 kwamen er vanuit de
justitiehuizen geen vragen rond het opnieuw organiseren van deze opleiding. De vraag kwam wel naar
de ontwikkeling van een uitgebreid vormingsprogramma van twee dagen omtrent de behandeling van
zedendelinquenten, dit voor alle justitieassistenten. Meer daarover kan worden teruggevonden bij
‘bijkomende projecten’ (cfr. 4.2).
Basisopleiding seksuele delinquenten voor medewerkers van de PSD’s
De centrale psychosociale dienst DG EPI plande in het najaar 2018 een nieuwe vormingscyclus omtrent
‘diagnose en pretherapie bij seksueel delinquenten’ voor nieuwe PSD-leden werkzaam in de Vlaamse
gevangenissen. Het UFC droeg hieraan bij met verschillende opleidingsonderdelen. Het UFC kreeg in
2021 opnieuw de vraag om een basisopleiding te voorzien. Dit betrof 4 volle opleidingsdagen
betreffende de thema’s: diagnostiek, theoretische modellen en specifieke dadergroepen en
pharmacotherapie.
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2.4.6

Interuniversitaire postacademische opleiding ‘Forensische psychologie en
psychiatrie’

Het doel van deze postacademische opleiding is het organiseren van een Vlaams interuniversitair
vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie conform met de erkenning van
artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (ministerieel
besluit van 28/10/2015). De opleiding duurt twee academiejaren en is bedoeld voor psychiaters,
psychologen, pedagogen en criminologen die reeds actief zijn in het domein van de forensische
psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein.
De organisatie wordt verzekerd door een samenwerkingsverband van vier Vlaamse universiteiten:
UAntwerpen, KULeuven, UGent en VU Brussel. Directeur van het UFC, Prof. dr. Goethals, neemt het
deel van de UAntwerpen voor zijn rekening. Hierbij een overzicht van de opleidings- en opvolgingsdagen
in 2021: 15/2, 12/2, 12/3 en 16/6/2021. In 2022 start er een nieuw programma.
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2.5 OVERLEG
2.5.1

Beleidsvergadering UFC

De jaarlijkse beleidsvergadering van het UFC is zo’n beetje het equivalent van de jaarlijkse goede
voornemens rond nieuwjaar. Alleen gaat het dan niet over ‘een beetje gewicht verliezen’, gezonder
eten, meer sporten, maar wel over de prioriteiten waar we ons op zullen richten met ons team op het
vlak van klinische activiteiten, onderzoek, steuntaken, … De middelen van het UFC zijn beperkt, dus is
het essentieel om goede keuzes te maken en daar ook aan vast te houden. De jaarlijkse UFC
beleidsvergadering vond dit jaar plaats op woensdag 23 mei 2021. Alle toenmalige UFC-leden waren die
dag aanwezig. Op de beleidsvergadering werden evoluties besproken omtrent de klinische activiteiten
en de steunopdrachten van het UFC. Op basis van een evaluatie van de concrete activiteiten van het
voorbije jaar werden nieuwe doelstellingen vooropgesteld.
Eerst en vooral werd de behandelopdracht van het UFC besproken, de hoeveelheid aanmeldingen,
consulten en nieuwe behandeldossiers werden geëvalueerd. Wat betreft de klinische activiteiten van
het UFC werd vastgesteld dat de klinische activiteiten licht gedaald zijn in 2019-2020. Het aantal
aanmeldingen bleef stabiel, ook het aantal intakes bleef hetzelfde. Ondanks eerdere vaststellingen dat
er veel ‘no shows’ waren bij de intake, merkten we op dat beleidsbeslissingen die werden genomen in
2020 hun vruchten afworpen. Verder was het opvallend dat er opnieuw minder dossiers opgestart
werden na intake, dit door een betere triage van patiënten maar ook omdat er regelmatig een
adviesvraag onder de aanmelding lag. Ondanks de oorspronkelijke vermindering van de wachtlijst
tijdens het begin van de coronapandemie, nam de wachtlijst snel weer toe in 2020-2021. We kunnen
stellen dat de coronapandemie beperkte impact heeft gehad op onze patiënten, aangezien de klinische
opdrachten vrijwel volledig zijn doorgegaan. Daarnaast werd het voorstel geëvalueerd om steeds een
heteroanamnese uit te voeren bij de opstart van nieuwe patiënten, dit is ondertussen meer een
automatisme geworden doordat hiervoor ook beleidsbeslissingen zijn genomen. Er is ook steeds meer
bewustzijn in het team dat het belangrijk is de context rond de pleger te betrekken in therapie. Dit past
bij de overtuiging van het UFC dat er meer moet worden ingezet op de context van onze patiënten,
gezien zij nog al te vaak uit de boot vallen. Het UFC diende hier in 2021 een project voor in bij de
overheid en kan dit in 2022 verder uitwerken. Ook de werking van het centraal instroomteam (CIT) werd
opnieuw besproken met zijn doelstellingen, meerwaarde en moeilijkheden. De patiënten die op het CIT
worden besproken, worden teruggekoppeld op de teamvergadering van het UFC. Dit is goed om de
situatie te kunnen opvolgen, een goed zicht te krijgen op ons netwerk en een betere triage van patiënten
te bekomen. Verder werd er besloten meer op structurele basis overleg te plegen tussen de CITpartners op langere termijn. In het jaar 2020 vielen er te veel CIT-overleggen uit en ontstonden er enkele
problemen in de samenwerking, dit kende in 2021 duidelijk een positieve evolutie. Vervolgens werd
onze bijdrage aan het project ‘Samenspraak’ teruggekoppeld en werd de werking van het
multidisciplinair team onder de loep genomen. Het UFC heeft het voorbije jaar nog meer ingezet op de
multidisciplinariteit van het team en heeft bepaalde disciplines gerichter ingezet op vlak van expertise
en ervaring. We blijven dit bestendigen, ook in bijkomende projecten, echter dienen we nog meer
aandacht te hebben voor onze eigen ontwikkeling en leermomenten. Zo worden de intervisiemomenten
te vaak verschoven omdat er andere opdrachten dienen te gebeuren waardoor we onze eigen
ontwikkeling soms dreigen te vergeten. Echter is er heel wat expertise in het UFC zelf, die we onderling
met elkaar kunnen delen. Het is de bedoeling meer van elkaar te leren. Met betrekking tot de klinische
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werking willen we tot slot nog meer inzetten op diagnostiek en behandeling met gebruik van
instrumenten en tools, alsook de structurele toepassing van risioctaxatie. In eerste instantie wordt de
Static-Stable afgenomen bij al onze patiënten, in een volgende fase de CPORT voor kinderpornoplegers.
We hopen deze diagnostische keuzes, en de keuze van risicotaxatie, functioneel te koppelen aan onze
onderzoeksopdracht. Hiervoor dienen we pragmatische, alsook slimme keuzes te maken. Zo kunnen we
vragenlijsten afnemen in functie van behandeling maar ook iets doen met deze waardevolle info in
onderzoek. Om dit onderzoekgericht beter te organiseren werd er besloten meer in te zetten op de UFC
onderzoeksgroep en hierbij ook externe deskundigen bij te betrekken die ons begeleiden vanuit het
CAPRI, aan de UAntwerpen. In de UFC onderzoeksgroep bespreken we de thema’s die voor het UFC
relevant zijn en het feit dat deze werd aangesterkt met wetenschappelijke experten uit de UAntwerpen,
zal ervoor zorgen dat we consistenter samenkomen om de lopende onderzoeken op te volgen.
Met betrekking tot de steuntaken werd verder aangegeven dat het UFC blijvend aandacht moet hebben
voor vernieuwing, zodat deze kennis en ervaring kan worden overgebracht naar het netwerk. Vooral
met betrekking tot het aanbieden van opleidingen in risicotaxatie, het uitwerken van publicaties en de
organisatie congressen wenst het UFC haar steunopdracht te vervullen. Het valt op dat de advies- en
consultatievragen steeds weer toenemen, dit geeft aan dat we steeds beter ingebed geraken in het
netwerk en dat de drempels om ons te contacteren worden verlaagd. Echter werd de kritische
bedenking gemaakt dat ook deze opdrachten hun limieten kennen, gezien we deze vragen moeten
blijven uitvoeren met een beperkt aantal medewerkers. Wat betreft de steuntaak opleiding en vorming
werden de voorbije studiemomenten geëvalueerd en werd er nogmaals stilgestaan bij de meerwaarde
van onze vaste vormingsmomenten, alsook van ons aanbod op maat. Verder werd er gebrainstormd
over toekomstige thema’s om op in te zetten bij vormingsmomenten en congressen.
Met betrekking tot de logistieke steun door het diagnostisch instrumentarium zal het UFC de
beschikbare instrumenten evalueren en voorstellen doen voor het hervormen van onze
instrumentenbibliotheek. Tot slot werden nog enkele (nieuwe) projecten besproken in het UFC
plaatsvinden, zoals het UFC handboek ‘de behandeling van seksueel afwijkend gedrag’, de
basisopleiding voor justitieassistenten, de preventieve aanpak door onder andere Stop it Now! en de
onderzoeksopdracht omtrent de begeleiding en behandeling van seksuele daders in de gevangenis. De
beleidsdag werd tot slot afgesloten met een fijne teamactiviteit in de Plantentuin van Meise, met aan
het einde van de dag een picknick in het park met afhaalpizza. Kortom een fijne en efficiënte teamdag
die nieuwe energie opleverde voor het komende jaar.

2.5.2

Overleg met de steuncentra

In 2021 kwamen de drie steuncentra (CAB, UPPL en UFC) niet meer samen omtrent hun opdrachten
zoals beschreven in het samenwerkingsakkoord. De steuncentra lijken eerst te wachten op de geplande
hervormingen van het samenwerkingsakkoord. Ook het gezamenlijk onderzoek lijkt stil te liggen. 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 drie
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 werd geregistreerd. Het UFC laat deze registratie nog
steeds verder lopen. Tussentijds online overleg tussen de steuncentra vond in 2021 wel meermaals
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plaats in het kader van het preventieproject Stop it Now!. Waar het UFC ondersteuning bood aan de
Franstalige steuncentra (CAB en UPPL) bij het ontwikkelen van een projectvoorstel voor een Franstalige
hulplijn. Het UPPL werd door het UFC begeleid bij de opstart van de hulplijn SéOS, die werd gelanceerd
in mei 2021. Het UFC zit tevens in de stuurgroep van deze hulplijn. Het CAB kreeg ondersteuning van
het UFC in de voorbereiding van het Franstalige Stop it Now! project, gesubsidieerd door de Brusselse
regio.

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), waren ook een vertegenwoordiger van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
(in de persoon van Dhr. Kaesemans, Zorgnet Vlaanderen), een vertegenwoordiger van de Centra
Algemeen Welzijnswerk ( tot 2017 in de persoon van Mevr. Clark, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)
en een vertegenwoordiger van het steuncentrum (Minne De Boeck) opgenomen in het
begeleidingscomité.
Het begeleidingscomité kwam in het kalenderjaar 2021 niet specifiek samen. Het jaar 2016 en 2017
stond volledig in het teken van het opstellen van een conceptnota voor toenmalig minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, omtrent het stroomlijnen van het hulpaanbod aan plegers
en daders van seksueel misbruik. Hier kwam de nood om het samenwerkingsakkoord te hertekenen
opnieuw aan bod. Tot op heden is het samenwerkingsakkoord sinds 1998 echter geen enkele keer
gewijzigd. Nog niemand ging aan de slag met de aanbevelingen rond de hertekening van het
samenwerkingsakkoord. Daarom wilden de bevoegde ministers in 2021 de draad weer opnemen en het
samenwerkingsakkoord actualiseren en optimaliseren.
Het begeleidingscomité, zoals opgericht in het samenwerkingsakkoord, werd belast met de opdracht
om een tekstvoorstel uit te werken voor een herwerkt samenwerkingsakkoord. Dit werd verder
vormgegeven door middel van verschillende werkgroepen die bepaalde subthema’s in het
samenwerkingsakkoord dienen uit te werken. Het UFC zetelde in 2021 in de centrale werkgroep en was
tevens actor in drie werkgroepen: werkgroep F omtrent het steuncentrum, werkgroep C omtrent
adviesverlening en werkgroep D omtrent de informatiedoorstroom tussen de justitiehuizen en de
hulpverlening. Prof. Goethals nam tevens het voorzitterschap van werkgroep F op. In 2021 was het UFC
in 17 vergaderingen omtrent de hervormingen van het samenwerkingsakkoord vertegenwoordigd, ook
vervulde het UFC specifieke opdrachten op vraag van de verschillende voorzitters van de werkgroepen.

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.
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NL-ATSA stelt zich ten doel internationale kennis en ervaring op het gebied van zedendelicten en
zedendelinquenten te verspreiden in Nederlandstalig gebied, zowel in Nederland als in België. Dit doen
zij door middel van het organiseren van congressen, symposia, trainingen, werk- en adviesgroepen en
het onderhouden van een website. Daarnaast stimuleert NL-ATSA de terugkoppeling van kennis en
ervaring die is opgebouwd in Nederlandstalig gebied naar het internationale veld, door middel van
presentaties en workshops op internationale congressen en deelname aan internationale
samenwerkingsverbanden. NL-ATSA is gelieerd aan de Internationale ATSA (Association for the
Treatment of Sexual Abusers) en vormt daarvan een ‘chapter’.
UFC-criminologe Minne De Boeck is momenteel voorzitter van het bestuur en woonde alle
bestuursvergaderingen van NL-ATSA in 2021 bij (19/1, 4/5, 22/6, 14/9, 9/11 en 22/12/2021). Bovendien
organiseerde ze voor NL-ATSA de twee NL-ATSA webinars waarnaar wordt verwezen eerder in dit
jaarverslag. Daarnaast trekt onze UFC-criminologe de werkgroep preventie van NL-ATSA (9/2 en
24/8/2021), en is ze lid van het International Chapter Committee (15/1 en 28/9/2021). Het UFC nam
nog deel aan bijkomende vergaderingen voor NL-ATSA omtrent de uitwerking van de website en de
opvolging van het lidmaatschap, de internationale samenwerking met ATSA, etc. (23/2, 27/5, 10/6,
26/7/2021).

2.5.5

Overleg met DG EPI FOD Justitie

De drie steuncentra, waaronder het UFC, hadden in 2021 geen enkel afzonderlijk overleg met Dhr.
Werner Vanhout, Dr. Rudy Verelst, Mevr. Ingrid Vrancken en Dhr. Sam Fonteyn, DG EPI van de FOD
Justitie. De subsidies van de steuncentra voor seksueel delinquenten, blijven echter een bezorgdheid.
Aan de nieuwe federale minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, werd in 2021 tweemaal een
schrijven gericht vanuit het UFC waarin de belangrijkste bezorgdheden werden geuit en werd gevraagd
naar overleg met de drie steuncentra. Het UFC en DG EPI FOD Justitie hadden wel met elkaar contact
tijdens de verschillende werkgroepen in het kader van de hervormingen van het
samenwerkingsakkoord.

2.5.6

Politiek overleg

Het UFC pleegde verschillende keren overleg met het kabinet van Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Zuhal Demir en/of hun administratie. Dit betrof voornamelijk overleg in functie van de
opvolging en evaluatie van de basisopleiding omtrent de behandeling van zedendelinquenten voor de
justitiehuizen (15/9/2021), de expertisegroep risicotaxatie justitiehuizen (11/1 en 19/11/2021), alsook
overleg omtrent de onderzoeksoproep in het kader van de begeleiding en behandeling van
zedendelinquenten in de gevangenissen (13/1, 16/3, 23/3 en 30/6/2021). Tot slot werd er eenmalig
overleg georganiseerd omtrent het COSA onderzoeksproject (18/10/2021).
Ook had het UFC verschillende keren overleg met het kabinet van Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke en/of hun administratie. Dit in het kader van de verschillende
stuurgroepen van het Stop it Now! project (13/1, 16/3, 23/3 en 30/6/2021), alsook in functie van de
voorbereidende gesprekken omtrent het project ‘werken met de context van zedenplegers’
(25/10/2021).
Met het kabinet van de Federale minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, ging geen enkel
overleg door.
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2.5.7

Teamoverleg met externe partners

Ook in 2021 was er in principe de mogelijkheid om gespecialiseerde hulpverleners of
beleidsmedewerkers uit te nodigen op de teamvergadering om kennis te maken met elkaars werking.
Omwille van corona gingen de meeste teamvergaderingen echter online door, waardoor de bezoeken
beperkt waren. Enkel de Beschut Wonen Vistha kwam langs om zichzelf voor te stellen en om kennis te
maken met de werking van het UFC.

2.5.8

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 UFC werkten samen dit
project uit. Lange wachtlijsten bij de ene dienst, tegenover een tekort aan patiënten in het andere
centrum, deden vermoeden dat hier ruimte was voor verbetering. Een centraal instroomteam kan
hieraan tegemoet komen. De drie betrokken diensten engageren zich ertoe om maandelijks samen te
komen en de aanmeldingen te bespreken. Cliënten kunnen op die manier sneller verwezen worden naar
het centrum dat het best zou kunnen aansluiten bij de noden van de aangemelde cliënt. Verwijzers
hoeven niet langer elk centrum afzonderlijk aan te schrijven en lange (soms nodeloze) wachttijden
kunnen zo vermeden worden. Bovenal hopen we op deze manier de dienstverlening aan de cliënt te
verbeteren door een zo geschikt mogelijk zorgaanbod aan te bieden, op maat van elke individuele
patiënt. In de loop van 2015 werd dit proefproject geëvalueerd en structureel georganiseerd.
In 2021 vond er 9 keer een centraal instroomteam plaats (14/1, 18/2, 25/3, 29/4, 3/6, 19/8, 16/9, 14/10,
2/12/2021). Tussentijds was er ook overdracht en casusoverleg via mail.

2.5.9

Andere deelnames aan overlegmomenten met externe organisaties of voor
externe projecten



Stuurgroepen Stop it Now!



Overleg Koning Boudewijnstichting, Stop it Now!



Focusgroepen Stop it Now! april en oktober 2021



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



Netwerkvorming online hulpverlening (OHUP) en telefonische hulpverlening (OHIL)



GDPR expertiseoverleg



Overleg Sensoa



Overlegplatform SGG



Expertisenetwerk Seksueel geweld



Overleg Child Focus



Stuurgroep zorg aan Geïnterneerden
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VVKP Forensische divisie



Overleggen werkgroep ‘Samenspraak’



Overleg ‘Iedereen aan bood’ expertengroep Thomas More



Overleg ‘Actieplan seksueel geweld’



Overleg onderzoek ‘Hulpverlening niet-justitiabele plegers seksueel geweld’



Overleg stuurgroep SéOS
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3. KLINISCHE ACTIVITEITEN
3.1 AANGROEI VAN HET PATIENTENBESTAND
In dit overzicht geven we een beeld van de instroom, doorstroom en uitstroom van het
patiëntenbestand van het UFC behandelcentrum tijdens het jaar 2021.
Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2021 bedroeg 100. Deze patiënten bezochten aan het begin
van het jaar op regelmatige basis het UFC voor een consultatie bij de psychiater of de psycholoog.
Tijdens het jaar 2021 waren er 81 aanmeldingen bij het UFC, waarvan 50 patiënten uitgenodigd werden
voor een intakegesprek. Vijf patiënten zegden tijdig af waardoor een andere patiënt kon worden
ingepland, 6 patiënten kwamen bij intake niet opdagen of zegden laattijdig af waardoor geen andere
intake kon worden ingepland. Van de 39 uitgevoerde intakes werden 32 nieuwe patiënten voor een
eerste intakegesprek ontvangen. De overige patiënten waren al gekend omdat ze in het verleden al eens
op intake en/of in behandeling waren geweest binnen het UFC. Deze 7 patiënten werden opnieuw
uitgenodigd voor een herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 2021, 16 nieuwe
behandeltrajecten opgestart, waarvan geen enkele onder de vorm van een dispatchfunctie.
Bij 23 van de 39 patiënten die op intake zijn geweest, werden de contacten onmiddellijk na (her-) intake
stopgezet. De redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag
(N=8), geen problematiek voor het UFC (N=11), ontkenning (N=1), het niet aanvaarden van de
voorwaarden (N=1), reeds in therapie (N=1) en eerder een adviesvraag dan een vraag naar opstart
behandeling (N=1). Verder werden tijdens het jaar 2021, 19 lopende behandelingsdossiers afgerond of
stopgezet. Op de laatste dag van 2021 waren er 97 dossiers lopende.
Het totaal aantal consultaties in 2021 is opmerkelijk gestegen (bijna 10%) ten opzichte van het aantal
consultaties in 2020. Dit in tegenstelling tot de dalende trend die de laatste jaren merkzaam was sinds
2017. In 2018 was er een daling van 7%, in 2019 één van 4% en in 2020 opnieuw één van 4%. De jaren
daarvoor was er een stagnering in het aantal consultaties na de beslissing in het jaar 2014 om meer in
te zetten op de steuntaken, met bijgevolg een daling voor de twee daaropvolgende jaren. 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. In 2016 volgde daarop een onverwachte stijging. Nadien is deze terug volledig afgenomen en
zaten we in 2020 op het laagste aantal consultaties sinds de registratie. Echter is in 2021 een
opmerkelijke stijging waarneembaar, ondanks het feit dat er nog steeds minder intakegesprekken
gebeuren en het aantal nieuw opgestartte dossiers daalde. Hoewel er de vorige jaren eerder een daling
was in het aantal psychiatrische consultaties, was er in het jaar 2020 vooral een daling in het aantal
psychologische consultaties. Dit viel te verklaren doordat verschillende clinici deeltijds zijn moeten gaan
werken door het wegvallen van bijkomende projectmiddelen. De klinische activiteiten kwamen hierdoor
onder druk te staan. In 2021 zijn de clinici erin geslaagd extra klinische opdrachten te vervullen, doordat
clinici meer zijn kunnen gaan werken door bijkomende projectmiddelen. Deze projectmiddelen worden
niet ingezet voor klinische taken maar crëerden wel meer ruimte en flexibiliteit in de agenda’s. De
psychiatrische consultaties zijn opnieuw gedaald, dit zien we reeds verschillende jaren terugkeren.
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In Tabel 6 en Figuur 10 ziet u een historisch overzicht van het aantal intakes, herintakes, psychiatrische
en psychologische consultaties met daarbij ook de cijfers die in het jaar 2021 geregistreerd werden.

Tabel 6: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes1

Her
intakes

Psychiatrische
consultaties

Psychologische
consultaties

TOTAAL
consultaties

2021

32

7

208

690

898

2020

30

8

246

572

818

2019

31

7

227

627

854

2018

32

9

267

626

893

2017

42

1

267

695

962

2016

46

6

297

665

962

2015

30

12

344

539

883

2014

41

5

310

694

1004

1

De intakes werden geteld als één consultatie, hoewel zij in principe bestaan uit een psychiatrisch en een
psychologisch-criminologisch consult.
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Figuur 10: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar
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3.2 PROBLEEMGEDRAG BIJ AANMELDING
Tabel 7: Probleemgedrag bij intake en herintake in 2021

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

4

6

Pedoseksualiteit

6

7

Efebofilie

4

12

Efeboseksualiteit

5

19

Kinderpornografie

10

Hyperseksualiteit

6

Aanranding

van

de

seksuele 2

integriteit (+16 jaar)
Fetisjisme

2

Partialisme

2

Pornoafhankelijkheid

1

Verkrachting

1

Urofilie

1

Prostitutiebezoek

0

Voyeurisme

0

Bondage

0

Exhibitionisme

0

Prostitutie uitoefening

0

Zoöfilie

0

Transvestitisme

0

Coprofilie

0

Masochisme

0

Sadisme

0

Frotteurisme

0

Middelenmisbruik

3

Gokken

1

Vermogensdelict

0

Seksuele partnermishandeling

0
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Verkeersinbreuken

0

Geweldsdelict (niet-seksueel)

0

Levensdelict

0

Drugsdelict

0

Kindermishandeling niet seksueel

0

Andere

1

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 verkeersinbreuken en
gokken.
Bij de 39 intakes en herintakes in 2021 noteerden we 93 probleemgedragingen. Dit is opnieuw minder
dan in 2020, toen waren er 111 probleemgedragingen, na reeds een opvallende daling in het aantal
probleemgedragingen in 2019. Dit ondanks het feit dat er in 2021 en 2020 ongeveer evenveel intakes
doorgingen en dus van evenveel personen het probleemgedrag werd geregistreerd. Net zoals vorig jaar
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zien we dat het extrafamiliaal misbruik van minderjarigen belangrijk probleemgedrag betreft, in 2021 is
de problematiek over het algemeen nog groter. In 2021 zien we vooral een toename bij
efeboseksualiteit extrafamiliaal. De andere seksuele problematieken zijn min of meer stabiel gebleven,
kinderpornografie kende een lichte daling. Echter nam de vorige jaren het probleemgedrag
kinderpornografie voornamelijk toe, met een kleine daling in 2019. In 2019 zagen we een opvallende
stijging bij hyperseksualiteit, in 2020 een opvallende daling en in 2021 opnieuw een stijging. Bij sommige
-minder voorkomende- seksuele problematieken zit er wel wat verschil in ten opzichte van de vorige
jaren, er zijn echter geen zeer opvallende toenames of afnames op te merken. Met betrekking tot
andere problematieken is vooral een duidelijke daling merkbaar bij de problematiek ‘middelenmisbruik’,
deze was ook reeds in 2020 merkbaar.
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3.3 SITUERING IN HET THERAPEUTISCH PROCES
Om een overzicht te geven van de fase van begeleiding of behandeling waarin de UFC-patiënten zich
tijdens 2021 bevonden, wordt er voor gekozen om een momentopname voor te stellen. In
onderstaande tabel wordt de stand van zaken voor alle lopende dossiers (N=97) weergegeven op 31
december 2021.
Tabel 8: Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2021

Fasenaam

Aantal

%

Intake

40

23

Herintake

9

5

Diagnostiek

9

5

Motivatie

5

3

Psychotherapie

56

32

Psychosociale begeleiding

9

5

Psychiatrische begeleiding

23

13

Dispatch

8

5

Follow Up

17

10

Totaal

1762

100

In 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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Figuur 11: Overzicht behandelfases huidige patiënten
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Tijdens de fase 'diagnostiek’ worden probleemgebieden geïdentificeerd en doelstellingen beschreven
voor een therapie. Wanneer patiënt en therapeut hierover een akkoord bereiken wordt het
therapeutisch contract ondertekend en gaat men over naar de volgende begeleidingsfase.
'Psychiatrische begeleiding' betekent psychiatrische controlerende en ondersteunende contacten,
zonder werkelijk te kunnen spreken van cognitief gedragstherapeutische interventies. ‘Psychosociale
begeleiding/psychotherapie’ betekent psychosociale ondersteunende contacten. Tijdens de
begeleidingsfase wordt – met het RNR-model en het GLM-model als meest vooraanstaande werkkaders
– intensief gewerkt aan probleemgebieden die samenhangen met het delictgedrag. Deze fase loopt tot
de vooropgestelde doelen werden bereikt of de situatie zodanig werd geëvalueerd dat frequente
therapeutische sessies voorlopig niet verder vereist zijn. Onder ‘dispatch’ (i.e. uitbesteding van de
behandeling) verstaan we de begeleiding of behandeling door een niet-erkende dienst of persoon onder
supervisie van het UFC. Betrokkene wordt minstens tweemaal per jaar opgevolgd door het UFC.
Patiënten die de psychotherapeutische fase hebben doorlopen en momenteel systematisch opgevolgd
worden bevinden zich in de 'follow-up'-fase.

Het UFC blijft investeren in de ‘dispatch’-formule en moedigt ook andere gespecialiseerde
voorzieningen aan om dit te doen. Niet elke patiënt heeft nood aan een gespecialiseerde therapie,
hoewel de opdrachtgever wel vaak een prestatieverbintenis vraagt in het kader van de gerechtelijke
voorwaarden. Het UFC is van oordeel dat de beperkte gespecialiseerde therapeutische middelen best
ingezet worden in de dossiers waar dit het meest nodig is. Voor andere patiënten kan reguliere zorg met ondersteuning van de gespecialiseerde zorg, voldoende zijn. Een dispatch begeleiding kan aan deze
nood tegemoet komen.
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3.4 GERECHTELIJK STATUUT
Hierna volgt een overzicht van de gerechtelijke statuten waarin de nieuwe patiënten (intake of
herintake) zich bevonden op het moment van de intake. Het grootste deel van de nieuwe patiënten in
2021 had geen juridische maatregel (N=13) en meldde zich aan op eigen initiatief, samen met patiënten
die zich aanmeldden met het statuut ‘probatieuitstel’ (N=13). Een belangrijke kanttekening bij diegene
die zonder gerechtelijk statuut hebben aangemeld is dat het uiteraard mogelijk is dat er in de loop van
het behandeltraject alsnog een gerechtelijk statuut toegekend wordt, waardoor deze cijfers een licht
vertekend beeld kunnen geven. Met betrekking tot de andere aanmeldingen met een gerechtelijk
statuut, naast probatieuitstel, ging het in de meeste gevallen over vrijheid onder voorwaarden (VOV)
(N=6), gevolgd door aanmeldingen vanuit detentie (N=3), daarna geïnterneerden vrij op proef (N=2),
met één aanmelding onder voorlopige invrijheidsstelling (VLV) en één onder elektronisch toezicht. Ook
het gerechtelijk statuut ‘vrijheid onder voorwaarden’ kan veranderen doorheen het behandeltraject
wanneer er een uitspraak volgt.
Het was de laatste jaren opvallend dat er steeds meer patiënten aanmeldden zonder gerechtelijk kader,
echter lijkt dit wel stabiel te blijven doorheen de jaren tot ongeveer één derde van de aanmeldingen.
Dit kan op eigen initiatief zijn, of op initiatief van iemand in hun omgeving. De komst van de hulplijn
Stop it Now! en de groeiende overtuiging omtrent behandelmogelijkheden aangaande een seksuele
problematiek buiten een gerechtelijk kader, kunnen hier een invloed op hebben. Ook vorig jaar was
probatieuitstel het meest voorkomende gerechtelijke statuut, gevolgd door de VOV-maatregel. In 2021
waren er nog iets meer aanmeldingen met het statuut ‘probatuitstel’ dan in 2020. Echter blijven de
primaire gerechtelijke statuten bij aanmelding grotendeels hetzelfde

Tabel 9: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2021)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Geen (op moment van intake)

13

33

Probatieuitstel

13

33

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

6

15

Gedetineerd

3

8

Geïnterneerd - vrijheid op proef (VOP)

2

5

Voorlopige invrijheidsstelling (VLV)

1

3

Elektronisch toezicht

1

3

Probatieopschorting

0

0

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

0

0
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Ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS)

0

0

Bemiddeling en Maatregelen

0

0

Totaal

39

100

Figuur 12: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2021)
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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 2021.
Tabel 10: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2021)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Geen

40

41

Probatieuitstel

22

23

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

16

17

Probatieopschorting

4

4
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Geïnterneerd

3

3

Vrijheid op proef (VOP)

3

3

Gedetineerd

3

3

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

2

2

Elektronisch toezicht

2

2

Ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS)

2

2

Bemiddeling en Maatregelen

0

0

Voorlopige invrijheidstelling (VLV)

0

0

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

0

0

Totaal

97

100

Figuur 13: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2021)
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3.5 VERWIJZERS
De grootste verwijzer van patiënten die in het jaar 2021 op intakegesprek kwamen in het UFC is het
justitiehuis, goed voor 49% van de aanmeldingen. Na een daling van het aantal aanmeldingen vanuit
het justitiehuis in 2018, zijn deze aanmeldingen opnieuw gestegen in 2019, 2020 en 2021 conform de
voorgaande jaren. Het aantal aanmeldingen uit de psychosociale diensten van de gevangenissen (PSD)
is opnieuw gestegen, na een daling vorig jaar en het jaar voorheen. Voor 2019 nam het aantal
aanmeldingen van de PSD steeds een belangrijk aandeel in. De verwijzingen vanuit justitie waren in 2021
samen goed voor 58% van het totaal, in 2020 was dit 55%. Het aantal intakegesprekken waarbij de
patiënt of zijn directe omgeving zelf het initiatief nam is licht gedaald ten opzichte van 2020, vorig jaar
betrof dit 24% van het totaal en in 2021 was dit 19% van het totaal. Sinds mei 2017 werd ook Stop it
Now! toegevoegd als verwijzer, dit jaar is er echter geen enkele persoon rechtstreeks door de Stop it
Now! hulplijn aangemeld. Met betrekking tot de verwijzers uit het hulpverleningscircuit waren er in
2021 twee aanmeldingen via de huisarts, andere aanmelden kwamen vanuit de algemene
psychiatrische en reguliere zorg. De hulpverleningscontext was dit jaar maar goed voor 23% van de
verwijzingen, vorig jaar was dat 22%. Een lichte stijging merkt zich bijgevolg vooral op bij de
aanmeldingen vanuit justitie.
Tabel 11: Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2021

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Huisarts
Psychotherapeut (privé)
Psychiatrisch Ziekenhuis – algemene werking
Psychiatrisch Ziekenhuis – psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
Psychiatrisch Ziekenhuis – Medium security
Algemeen ziekenhuis - Psychiatrische afdeling voor kinderen
Gehandicaptenzorg
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Totaal

Aantal

%

19
4

49
9

2
1
1
1
1
1
1

5
3
3
3
3
3
3

8
39

19
100

We voegen hier ook nog een totaaloverzicht toe van alle patiënten die in behandeling waren op de
laatste dag van 2021. Hieruit blijkt dat het merendeel werd aangemeld door een justitie-assistent (28%),
samen met de aanmeldingen op eigen initaitief (28%). Binnen de justitiële verwijzingen kwam 8% van
de aanmeldingen van de PSD. De aanmeldingen op eigen initiatief liggen opnieuw hoger dan vorig jaar,
in 2020 was dit 26%. De verwijzers van onze patiënten aan het einde van het jaar 2021 kwamen in totaal
voor 39% vanuit justitie, voor 32% vanuit het hulpverleningscircuit en voor 29% vanuit nietprofessioneel initiatief. De aanmeldingen met verwijzers vanuit justitie zijn in verhouding gedaald ten
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opzichte van vorig jaar, terwijl die vanuit het niet-professioneel initiatief zijn gestegen. De verwijzingen
vanuit het hulpverleningscircuit zijn ongeveer hetzelfde gebleven.
Tabel 12: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2021)

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie – Advocaat
Justitie – Strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank
Justitie - Politie
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Huisarts (privé)
Algemeen ziekenhuis – Raadpleging psychiatrie
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Psychotherapeut privé
Gehandicaptenzorg
Psychiater privé
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Algemene werking
Algemeen ziekenhuis – Psychiatrische afdeling voor volwassenen
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
Algemeen ziekenhuis – Psychiatrische afdeling voor kinderen
Psychiatrisch Ziekenhuis - Medium Security, forensische afdeling
Algemeen ziekenhuis - Spoedopname
Schakelteam internering
Centrum Algemeen Welzijnswerk – Hulpverlening Seksuele Delinquenten
Psychiatrisch Ziekenhuis – psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
Algemeen Ziekenhuis - Algemene werking

Aantal

%

27
8
1
1
1

28
8
1
1
1

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

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

NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - Ouders

27
1

28
1

Totaal

97

100
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Figuur 14: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2021)
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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 2021 toegeschreven werden. Daarnaast volgt een overzicht van het
totale aantal UFC diagnoses bij alle UFC patiënten van 1993 tot en met 2021.
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 pas vanaf 2017 de DSM-5 diagnoses zijn beginnen registreren, worden hier zowel de DSM-IV
diagnoses als de DSM-5 diagnoses geregistreerd en weergegeven. Omwille van de overgang van het
gebruik in de DSM-IV en de DSM-5, kunnen de registraties in de DSM-IV momenteel een onderschatting
geven. Toch is ervoor gekozen nog steeds beide registratiesystemen weer te geven. Zo wordt zeker een
volledig en duidelijk beeld geschept van de diagnoses waar het UFC mee geconfronteerd wordt.
Tabel 13: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2021

Diagnose op as 1
Efebofilie (*)
Pedofilie
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Fetisjisme
Hyperseksualiteit (**)
Verkrachting van een volwassene (**)
Alcoholafhankelijkheid of misbruik
Mentale retardatie
Middelen gerelateerde stoornis
Autismespectrumstoornis
Aandachtstoornis
Totaal

Aantal
15
9
8
4
3
3
2
7
7
6
5
1
70

%
21
13
11
6
4
4
3
10
10
9
7
1
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

100

Tabel 14: As I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2021)

Diagnose
Pedofilie
Efebofilie (*)
Exhibitionisme
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Voyeurisme
Verkrachting van een volwassene (**)
Parafilie NAO
Fetisjisme
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
Zoöfilie (**)
Partialisme (**)
Seksueel misbruik van kind
Middelengerelateerde stoornis
Seksuele stoornis
Depressieve stoornis
Pervasieve ontwikkelingsstoornis / Autismespectrumstoornis (ASS)
Impulscontrolestoornis
Aandachtstoornis
Mentale retardatie
Angststoornis
Psychotische stoornis
Bipolaire stoornis
Genderidentiteitsstoornis
Dementiële stoornis
Aanpassingsstoornis
Slaapstoornis
Leerstoornis
Hechtingsstoornis
Andere
Uitgestelde diagnose op as I
Geen diagnose op as I
Totaal
(*)

N
406
338
142
114
95
83
51
37
24
24
13
12
9
9

%
20
17
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
0
0

7
5
4
4
4
1
166
66
53
44
29
18
15
14
10
8
7
4
3
1
1
1
2
192
11
2027

0
0
0
0
0
0
8
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
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.
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(**)

Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO, V61.21 of
V61.1
Tabel 15: As II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2021

Omschrijving

N %

Milde zwakbegaafdheid

3

38

Persoonlijkheidsstoornis NAO

2

25

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

2

25

Ongespecificeerde aandachtsstoornis 1

13

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

0

0

Totaal

8

100

Tabel 16: As II diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2021)

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

145

14

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

84

8

Persoonlijkheidsstoornis NAO

63

6

Borderline persoonlijkheidsstoornis

47

4

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

19

2

Milde zwakbegaafdheid

24

2

Matige zwakbegaafdheid

10

1

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

8

1

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

8

1

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

0

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

4

0

Ongespecificeerde aandachtsstoornis

1

0

Obsessieve-compulsieve stoornis

1

0

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

555

52

Geen diagnose op as 2

87

8

Totaal

1060

100

(!)

bij de intake is het vaak nog niet duidelijk of het om een persoonlijkheidsstoornis gaat volgens de criteria
van de DSM. Stricto sensu is het belangrijk hierbij ook heteroanamnestische informatie (bijvoorbeeld uit
het netwerk van de patiënt) te hebben.
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Hierbij een overzicht van de nieuw geregistreerde DSM-5 diagnoses in 2021. Deze worden apart van de
DSM-IV diagnoses geregistreerd. Het UFC heeft in het jaar 2021 bij intake zowel de DSM-IV diagnoses
als de DSM-5 diagnose geregistreerd, om hiaten te vermijden en de diagnostiek op langere termijn te
kunnen opvolgen. Onderstaande DSM-5 diagnoses werden dus meestal reeds opgenomen in
bovenstaande DSM-IV diagnoses. Gezien de registratieperiode van de DSM-5 ondertussen al enige
periode loopt, wordt er vanaf dit jaar ook een overzicht gegeven van het totaal aantal DSM-5 diagnoses
ooit gesteld in het UFC. Vanaf midden 2017 werden er regelmatig DSM-5 diagnoses toegevoegd, vanaf
het jaar 2018 gebeurde dit op structurele basis. De diagnoses staan geordend van meest voorkomend
naar minst voorkomend. Zo is meteen duidelijk met welke diagnoses het UFC het meest geconfronteerd
wordt.

Tabel 17: gestelde DSM-5 diagnoses in 2021

Diagnose
Efebofiel (*)
Pedofiele stoornis
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Fetisjismestoornis
Verkrachting van een volwassene
Stoornis in alcoholgebruik – licht/matig/ernstig
Verstandelijke beperking – licht
Stoornis in middelengebruik
Autismespectrumstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Ongespecificeerde aandachtsstoornis
Neurcognitieve stoornis
Gokstoornis
Totaal

Aantal
15
9
8
4
3
3
2
7
7
6
5
2
2
1
1
1
76

%
20
12
11
5
4
4
3
9
9
8
7
3
3
1
1
1
100

(*)
Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
(**)
Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO,
V61.21 of V61.1
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Tabel 18: gestelde DSM-5 diagnoses bij totaalpopulatie (2017-2021)

Diagnose
Efebofiel (*)
Pedofiele stoornis
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Exhibitionismestoornis
Fetisjismestoornis
Voyeurismestoornis
Ongespecificeerde parafiele stoornis
Verkrachting van een volwassene
Andere gespecificeerde parafilieën
Zoöfilie (**)
Seksueel masochismestoornis
Incest bij seksueel meerderjarige (+16j)
Transvestiestoornis
Partialisme (**)
Stoornis in alcoholgebruik – licht/matig/ernstig
Stoornis in middelengebruik
Autismespectrumstoornis
Verstandelijke beperking – licht
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Depressieve stoornis
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Aandachtdeficiëntie
Aanpassingsstoornis
Somatisch symptoomstoornis
Posttraumatische stressstoornis
Angststoornis
Neurocognitieve stoornis (beperkt/ernstig)
Gokstoornis
Schizofrenie
Andere gespecificeerde gedragsstoornis
Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

Aantal
85
48
34
26
22
10
8
6
6
3
2
1
1
1
1
1
42
37
21
14
13
12
12
11
7
7
5
3
3
3
3
3
2
2
2

%
18
10
7
6
5
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
9
8
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
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Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Genderdysforie
Hechtingsstoornis
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
Verstandelijke beperking – matig
Waanstoornis
Anorexia nervosa
Ongespecificeerde gedragsstoornis
Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
Bipolaire stoornis
Histrionische persoonlijkheidsstoornis
Ongespecificeerde aandachtdeficiëntie
Ongespecificeerde psychotische stoornis
Ongespecificeerde verstandelijke beperking
Totaal

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
473

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

(*)
Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
(**)
Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO,
V61.21 of V61.1
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3.7 BEWINDVOERING
Elke eerste maandagochtend van de maand voert het UFC onderzoeken uit met als doel het opstellen
van een omstandig medisch verslag bij personen met een lopende procedure ‘bewindvoering’. Dit houdt
in dat er een psychiatrisch onderzoek plaatsvindt om in te schatten of iemand onder bewind moet
worden geplaatst ter bescherming van zichzelf of zijn eigendommen. Dit gebeurt door de ASO
psychiatrie, onder supervisie van de directeur van het UFC, Prof. dr. Kris Goethals. Een verslag wordt
opgesteld en overgemaakt aan het vredegerecht, waarop de vrederechter zich baseert voor het vellen
van een oordeel. Per voormiddag worden steeds een 3 à 4-tal mensen gezien die allen in behandeling
zijn in het psychiatrisch ziekenhuis te Duffel. De bewindvoering vond 16 keer plaats in 2021 (14/01,
01/02, 17/02, 1/03, 23/04, 3/5, 7/5, 19/5, 16/6, 5/07, 21/07, 2/08, 18/8, 20/10, 17/11, 15/12/2021).
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4. BIJKOMENDE PROJECTEN UFC
4.1 STOP IT NOW!

Stop it Now! is een internationaal preventieproject dat seksueel kindermisbruik aanpakt via sociale
bewustwording en een hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens
of gedrag ten aanzien van minderjarigen, en hun naasten.
Stop it Now! wordt ondersteund door het UFC. Het UFC voert verschillende steunopdrachten uit om op
een kwalitatieve manier aan preventie te kunnen doen. Het UFC organiseert opleiding en vorming, doet
de communicatie, voert de evaluatie en ondersteunende opdrachten uit en zorgt voor de nationale en
internationale inbedding van Stop it Now! in de bestaande netwerkstructuren. Minne De Boeck, onze
criminologe, is projectverantwoordelijke van Stop it Now! Vlaanderen.
Stop it Now! werd in 1992 opgericht door de Amerikaanse Fran Henry om seksueel kindermisbruik te
voorkomen. Fran Henry was zelf slachtoffer en wilde andere kinderen het leed dat haar was overkomen
besparen. Stop it Now! bestaat inmiddels al in de Verenigde Staten (1992), Groot-Brittannië, Ierland
(2002) en Nederland (2012).
In 2017 werd Stop it Now! ook opgericht in Vlaanderen. Stop it Now! Vlaanderen is een initiatief van het
UFC en I.T.E.R. - een ambulant behandelcentrum voor preventie, begeleiding en behandeling van
seksueel grensoverschrijdend gedrag – en krijgt ondersteuning van onder andere Child Focus, Sensoa,
Zornet Icuro en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW). De hulplijn bereikte tot eind 2021 over
de gehele periode reeds 1913 personen. In het jaar 2021 was ongeveer 48% bezorgd over zijn of haar
eigen seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen, 29% van de contacten ging over
iemand die bezorgd was over iemand in de dichte omgeving, als naaste of professional 15% van de
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vragen betrof een informatieve of maatschappelijke vraag en 8% betroffen andere vragen. In 2021 was
het opmerkelijk dat de hulplijn opnieuw wat meer stabiliteit vertoonde in het aantal contacten, terwijl
dit in 2020 heel erg samenhing met resitricties en de impact van de corona pandemie. Voor meer
informatie over de resultaten van de hulplijn verwijzen we graag naar het jaarverslag van Stop it Now!.
Naast de hulplijn heeft Stop it Now! ook een aantal zijprojecten waarmee het ondersteuning tracht te
bieden aan de hulplijn, de doelgroep die de hulplijn contacteert en ook tracht bij te dragen aan de
preventie van seksueel kindermisbruik.
Online zelfhulpmodule – Stoppen is Mogelijk
Downloaders van seksuele misbruikbeelden nemen geregeld contact op met Stop it Now!, in 2020 was
er een opmerkelijke stijging in de hulpvragen over het online kijkgedrag. Daarom zette Stop it Now! in
2021 extra in op deze problematiek door de verdere ontwikkeling van de online zelfhulpmodule
‘Stoppen is Mogelijk’. Deze zelfhulpmodule kan de stap om anoniem en vertrouwelijk hulp te zoeken bij
Stop it Now! verkleinen. Ook kan het motiveren om te stoppen met het kijkgedrag en zelf aan de slag te
gaan met de problemen waar downloaders van seksuele misbruikbeelden mee worstelen.
In 2021 deed Stop it Now! een bewustwordingscampagne op legale pornosites, alsook op social media
om mensen die zich zorgen maken over hun kijkgedrag aan te sporen hulp te zoeken bij Stop it Now!.
Verder worden mensen die verkeerde zoektermen gebruiken op legale pornosites ook verwezen naar
Stop it Now!.
Sinds de start van de online zelfhulpmodule ‘Stoppen is Mogelijk’ voor downloaders van seksuele
beelden van minderjarigen hebben 5.793 Vlamingen de website bezocht, waarvan 656 terugkerende
bezoekers. Vooral bij de terugkerende bezoekers kunnen we ervan uitgaan dat ze ook effectief aan de
slag gaan met de online zelfhulpopdrachten. In totaal bezochten tot eind 2021 17.175 personen de
website, hierbij zijn er 9.283 personen waarbij we niet kunnen traceren van welk land ze komen en waar
dus ook Vlamingen in vervat kunnen zitten.
De zelfhulpmodule ‘Stoppen is Mogelijk’ biedt ook de zelfhulpopdrachten aan voor professionals.
Hulpverleners die downloaders van seksuele misbruikbeelden behandelen kunnen dan ook gebruik
maken van de zelfhulpopdrachten in hun behandeling.
Handleidingen – ‘Start het gesprek’
‘Start het gesprek’ voor naasten
Ook naasten verdienen informatie, ondersteuning en advies. Stop it Now! moedigt hen aan om hun
bezorgdheden te bespreken met de persoon over wie zij zich zorgen maken. De juiste aanpak voor zo’n
gesprek hebben we uitgewerkt in een handleiding die partners, familieleden en vrienden kunnen
gebruiken als houvast. Stop it Now! kan deze handleiding gebruiken bij het bieden van hulp aan naasten
en zij kunnen op hun beurt - wanneer nodig - terugkoppelen aan de hulplijn.
‘Start het gesprek’ voor professionals
Het is ook voor professionals niet eenvoudig wanneer ze ontdekken dat iemand met pedofiele
gevoelens worstelt, seksuele gevoelens heeft of gedrag stelt ten aanzien van minderjarigen, of wanneer
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iemand aangeeft misbruikbeelden van minderjarigen te hebben bekeken. Ook professionals weten niet
altijd hoe ze hierop dienen te reageren, wat ze kunnen ondernemen en bij wie ze terecht kunnen.
Stop it Now! biedt daarom ook ondersteuning aan professionals die geconfronteerd worden met het
thema en/of de doelgroep tijdens hun professionele activiteiten. Daarom werd er een handleiding
ontwikkeld voor professionals om de problematiek en/of bezorgdheden bespreekbaar te maken. Deze
handleiding werd gelanceerd in september 2021.
Meer info: www.stopitnow.be
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4.2 PROJECT: BASISOPLEIDING JUSTITIEASSISTENTEN
Door de overheveling van bevoegdheden ten gevolge van de staatshervorming zijn de justitiehuizen
sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid geworden. Bovendien zorgt de aanstelling van een nieuwe
Vlaamse minister van Justitie ervoor dat de justitiehuizen op Vlaams niveau door minister Demir
worden bestuurd. De aandacht gaat uit naar een structurele wijziging van het Vlaams
samenwerkingsakkoord en een verbeterde aanpak van specifieke aspecten zoals adviesverlening,
risico-inschatting, risicomanagement, informatieoverdracht en betere opvolging en begeleiding van
plegers van zedenfeiten door justitieassistenten. In geval van het laatste is het zinvol om alle
justitieassistenten te voorzien van een opleiding inzake de behandeling van plegers van zedenfeiten. Dit
kan gezien worden als fundamentele basis voor de uitoefening van het beroep van justitieassistent,
waar nadien kan worden verder gebouwd aan verdere expertise in risico-inschatting en -management.
Het programma van de vorming betreft een tweedaagse opleiding en werd door het UFC samen
uitgewerkt met de afdeling justitiehuizen binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De basisopleiding betreft een online-opleiding omtrent seksuele daders ‘in een notendop’. De lessen
werden ter beschikking gesteld in de vorm van 12 online onderdelen/modules die vooraf moesten
worden doorlopen op het online leerplatform TalentLMS. Vervolgens werd iedereen verwacht eenmalig
deel te nemen aan een webinar/interactieve sessie waar dieper werd ingegaan op praktische tools en
casussen.
In het jaar 2020 werd voornamelijk het programma, de inhoud en het e-learning pakket vormgegeven.
Drie medewerkers van het UFC, Tineke Dilliën, Liesbeth Merckx en Minne De Boeck, stonden in voor de
vorming en hebben in het jaar 2020 de inhoud samengesteld en de opnames gemaakt voor de online
lessen. In 2021 werden de interactieve webinars georganiseerd. In totaal ging het over 22 interactieve
sessies van een halve dag. De sessies gingen door op volgende data: 26/2, 4/03 12/03, 19/03, 25/03,
2/4, 23/4, 29/4, 7/5, 20/5, 21/5, 28/05, 4/6, 10/6, 18/6, 25/6, 1/7, 9/7, 16/7, 22/7, 30/7, 7/8/2021.
Hierbij het overzicht van de online modules die werden aangeboden en tevens ter beschikking gesteld
van de justitieassistenten zodat zij deze ook op langere termijn kunnen raadplegen. Met deze opleiding
werden ongeveer 520 justitieassistenten bereikt.
1.

2.
3.

4.

Module 1: Inleiding
1.1
Definitie en prevalentie
1.2
Belgisch Strafrecht
1.3
Organisatie daderhulp Vlaanderen
Module 2: Heterogeniteit en een verklaringsmodel
Module 3: Behandeling van plegers van zedenfeiten
3.1
Behandelkader: RNR
3.1.1 Risico
3.1.2 Noden
3.1.3 Responsiviteit
3.1.4 Conclusie RNR & effectiviteit van behandeling
3.2
Behandelkader: GLM
3.3
Integratie RNR – GLM
3.4
Inzichten in therapie
Module 4: Plegers van zedenfeiten
4.1
Grooming
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4.2

5.

Hands-on plegers
4.2.1 Incest
4.2.2 Verkrachters
4.2.3 Risicotaxatie hands-on plegers
4.2.4 Vrouwelijke zedenplegers
4.3
Hands-off plegers
4.3.1 Internetplegers
4.3.2 Risicotaxatie kinderpornoplegers
4.3.3 Exhibitionisme
Extra: Sexting & Tienerpooiers
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4.3 VERBETERPROJECTEN INTERNERING
Anno 2019 werd vanuit de FOD Volksgezondheid officieel bekend gemaakt dat de middelen binnen de
huidige verbeterprojecten per Hof van Beroep geheroriënteerd zouden worden naar de Mobiele
Equipes Internering. Dit houdt in dat de werking van de huidige verbeterprojecten, waaronder het
Liaisonproject en het Risk Assessment team van het UFC, werd beëindigd vanaf 01/01/2020. De Mobiele
Equipe HvB Antwerpen zal trachten om de functies van de verbeterprojecten zoveel als mogelijk op te
nemen in hun werking. Bovendien blijft het UFC beleidsmatig betrokken bij de benadering van
geïnterneerden door actieve deelname aan de stuurgroep zorg aan geïnterneerden in onze regio.

4.4 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE BEGELEIDING EN
BEHANDELING VAN PLEGERS VAN ZEDENFEITEN IN DE GEVANGENIS
IN VLAANDEREN EN BRUSSEL
Op 1 april 2021 ging het onderzoek naar de begeleiding en behandeling van plegers van zedenfeiten in
de gevangenis in Vlaanderen en Brussel van start. Het onderzoek werd opgezet in opdracht van Vlaams
minister van Justitie en Handhaving, Zuhal Demir, in navolging van het Vlaams actieplan ter bestrijding
van seksueel geweld (Vlaamse Regering, 2020a) en het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden en geïnterneerden ter bestrijding van seksueel geweld of STRAP (Vlaamse Regering,
2020b). Dit project focust zich op personen die zedenfeiten hebben gepleegd en heeft twee doelen: (1)
in kaart brengen van de huidige situatie met betrekking tot zedenplegers in detentie, en (2)
aanbevelingen formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van een behandelaanbod voor
zedenplegers in de gevangenis.
Het project betreft een exploratief en emancipatorisch onderzoek ter ondersteuning van de
ontwikkeling van een evidence- en practice-based beleid omtrent de behandeling van zedenplegers in
de gevangenis.
Dr. Elise Wuyts en Astrid De Schutter voeren het onderzoek samen uit onder begeleiding van het
Universitair Forensisch Centrum (UFC) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en met medewerking van
de penitentiaire instellingen van Vlaanderen en Brussel. De einddatum is in zicht, namelijk 31 maart
2022.
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4.5 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR HET COSA MODEL IN
VLAANDEREN EN BRUSSEL
Op 1 december 2021 ging het onderzoek naar het CoSA model in Vlaanderen en Brussel van start. Dit
onderzoek werd opgezet in opdracht van de Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin (Afdeling Justitiehuizen) en behelst evaluatie- en implementatieonderzoek van Circles of
Support and Accountability of in het Nederlands, Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en
Aanspreekbaarheid (CoSA) in Vlaanderen en Brussel. CoSA is een project dat zich richt op het
ondersteunen van personen die zedenfeiten hebben gepleegd bij hun re-integratie in de samenleving,
met als voornaamste doel nieuwe slachtoffers te vermijden. Het doel van dit onderzoeksproject is
drieledig: (1) de huidige nationale en internationale CoSA werking in kaart brengen en evalueren, (2)
het ontwikkelen van een wenselijk CoSA model, en 3) aanbevelingen formuleren met betrekking tot de
implementatie van een dergelijk model in heel Vlaanderen en Brussel.
Dr. Tineke Dilliën, Alana Schuerwegen en Liesbeth Merckx voeren het onderzoek samen uit, onder
begeleiding van Universitair Forensisch Centrum (UFC), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Thomas
More.
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4.6 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 wordt
daarom ook op regelmatige basis opnieuw 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 UFC 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.
Aangezien de sociale kaart in 2017 meer dan twee jaar in gebruik was nam het UFC het initiatief de
gespecialiseerde voorzieningen, die hulpverlening bieden aan volwassen seksuele daders in Vlaanderen,
te bevragen naar de actuele situatie en eventuele veranderingen in hun aanbod. De geactualiseerde
versie van de sociale kaart werd in september 2017 verspreid via de elektronische nieuwsbrief van het
UFC en werd sindsdien meermaals opgevraagd en geconsulteerd via de website. In 2019 werd opnieuw
een bevraging gedaan bij de gespecialiseerde behandelcentra naar de stand van zaken en eventuele
wijzigingen. Het UFC heeft dan ook in 2020 de derde actualisatie van de sociale kaart gepubliceerd. Een
blik op deze actualisatie is terug te vinden in bijlage 4.
Het UFC gaat het engagement aan de sociale kaart tweejaarlijks te actualiseren. Er zal bijgevolg een
vierde actualisatie worden gepubliceerd in het jaar 2022. De sociale kaart is ten allen tijde te raadplegen
via https://ufc.be/werking/ondersteunende-opdrachten/sociale-kaart.
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