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VOORWOORD
Geachte lezer,
Ook 2019 is voor het Universitair Forensisch Centrum een jaar geweest van het bestendigen van de
ingeslagen weg. Op deze manier hebben we ons meer en meer geprofileerd als steuncentrum voor
Vlaanderen, met een duidelijk accent op de steuntaken.
Onze klinische activiteit is ongeveer gelijk gebleven, ondanks een lichte daling komen we ongeveer op
het niveau van 2015. Toen beslisten we om de klinische activiteiten enigszins af te bouwen, waardoor
ons team meer ruimte zou over houden voor de steuntaken. De meeste patiënten die in 2019 op intake
kwamen, stroomden ook door naar behandeling. Dit betekent dat de triage van verplichte
aanmeldingen voor de intake al goed gebeurt. Daarnaast bleven in het afgelopen jaar de aanmeldingen
op eigen initiatief -of door hun omgeving- ook belangrijk.
Over de steuntaken kan het volgende gezegd worden. Door verschillende teamleden werden veel
presentaties gegeven, zowel in België als in het buitenland. Regelmatig waren we present in de media.
Veel aandacht ging naar Stop it Now! en er is in de samenleving beleidsmatig in toenemende mate
aandacht voor het vormingsaanbod rondom risicotaxatie en risicomanagement, waardoor ook de StaticStable-Acute trainingen een belangrijk aandeel vormden. Dit laatste heeft te maken met de actualiteit,
politieke en maatschappelijke tendensen. Afgelopen jaar stond vooral in het teken van het voorbereiden
van het ‘At The Crossroads 2.0’ congres dat in 2020 aan de Universiteit Antwerpen zou gaan
plaatsvinden. Dit congres kwam tot stand door de samenwerking met verschillende partners, namelijk
het UFC, NL-ATSA en de Universiteit Antwerpen.
Het verheugt ons dat een aantal teamleden, naast hun werkzaamheden als clinicus, ook betrokken zijn
bij wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier kan er een vruchtbare kruisbestuiving ontstaan tussen
de klinische praktijk en het wetenschappelijk onderzoek. In 2019 kenden we een belangrijke output van
wetenschappelijke publicaties. We zijn ook opgetogen met ons praktijkhandboek over de behandeling
van seksueel afwijkend gedrag, dat bij de uitgeverij klaar ligt om gedrukt te worden. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit boek zijn weg zal vinden naar ons netwerk.
In 2019 hebben verschillende psychiaters in opleiding bij het UFC – in combinatie met een gevangenis geproefd van een stage in de forensische psychiatrie, namelijk dr. Laura Santos Pina, dr. Wout De Ruyck
en dr. Oskar De Wachter. Tenslotte namen we eind 2019 afscheid van Annelies Nuyts, onze psychologe
die ook opleidingen voor het UFC verzorgde.

Wij hopen dat dit jaarverslag zal voldoen aan uw verwachtingen en kijken ernaar uit om u terug 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. Hij is psychiater sinds 2000 en deeltijds verbonden aan het
Universitair Forensisch Centrum . Hij doctoreerde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen (2008), is verbonden aan het Collaborative
Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) en staat in voor het
psychiatrisch en wetenschappelijk beleid van het steuncentrum. Hij
superviseert ook de arts specialisten in opleiding (ASO) in het
Universitair Forensisch Centrum.

Dr. Laura Santos Pina, arts specialist in opleiding (ASO), is tijdens het academiejaar 2018-2019
aangesteld als psychiater in opleiding bij het UFC. Ze werd opgevolgd door Dr. Wout De Ruyck in de
tweede helft van het academiejaar. Dr. Oskar De Wachter werd tijdens de eerste helft van het
academiejaar 2019-2020 aangesteld als ASO. De ASO psychiater staat bij het UFC mee in voor de
psychiatrische zorgfunctie en werkt deeltijds in de zorgequipe van de gevangenis van Antwerpen.
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Wim Huys is licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2009). Wim is
algemeen coördinator van het UFC. Hij verzorgt het psychotherapeutische luik van het
behandelingsaanbod samen met Annelies Nuyts, master in de klinische psychologie en criminologie (KU
Leuven, 2010, 2012) en gedragstherapeut in opleiding (KU Leuven), en Tineke Dilliën, licentiaat in de
klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013). Tineke is in 2014 gestart met een
doctoraat en was daardoor aangesteld aan het CAPRI van de Universiteit Antwerpen tot november
2018. Momenteel neemt ze halftijds een behandelopdracht op in 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 steunopdrachten uit, werkt rond voor 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. Hilde Hoebers is psychiatrisch
verpleegkundige (EHB, 2004) en staat in voor het secretariaatswerk en het beheer van de bibliotheek.
Prof. dr. Luc Van Gaal (neuronendocrinologie) verleent zijn medewerking als extern consulent bij de
hormonale behandeling van de patiënten.
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Gerechtelijke expertise
Emeritus Professor dr. Paul Cosyns is eredirecteur van het Universitair Forensisch Centrum. Hij verzorgde
de deskundige adviesfunctie in toepassing van art. 9 bis van de Wet van 29 juni 1964 met het oog op
eventueel op te leggen maatregelen. Deze opdracht vond plaats onafhankelijk van de werking van het
UFC. Aan het einde van het jaar 2015 werd deze deskundige adviesfunctie definitief stopgezet. Omwille
van deontologische overwegingen (het niet kunnen combineren van een behandel- en adviesfunctie)
neemt het UFC zelf geen adviesfunctie meer op.
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1.2. ORGANOGRAM UFC 2019

Figuur 1: Organogram UFC

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

Telefoon:
Fax:
E-mail:
URL:

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

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

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

Intakegesprekken:

maandag van 8u30 tot 11u

Bezoek bibliotheek:

na afspraak

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

E-mail medewerkers

Kris.Goethals@uza.be
Minne.DeBoeck@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Annelies.Nuyts@uza.be
Alana.Schuerwegen@uza.be
Hilde.Hoebers@uza.be

Website

www.ufc.be

Twitter account

@ufc_be
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2. STEUNTAKEN VAN HET UFC
2.1. VERVULLEN VAN EEN CONSULTATIEFUNCTIE
2.1.1. Consultvragen
Het steuncentrum biedt een consultatiefunctie aan in de vorm van een teleconsult en/of een
consultgesprek. Het teleconsult houdt in dat de partners van het samenwerkingsakkoord, de forensische
en reguliere hulpverlening, studenten en privépersonen telefonisch, per mail, per post of via de website
consultvragen kunnen richten aan de medewerkers van het UFC. Een consultvraag kan betrekking
hebben op een specifieke casus, een algemene vraag omtrent begeleiding of behandeling, een vraag
naar wetenschappelijke achtergrond, juridische en ethische aspecten of algemene praktische
informatie met betrekking tot het UFC.
De partners van het samenwerkingsakkoord, de forensische en reguliere hulpverlening hebben de
mogelijkheid om hun consultvraag met betrekking tot een casus te verduidelijken in een consultgesprek
met de medewerkers van het UFC. Hierbij wordt gevraagd om voorafgaandelijk gegevens, met
betrekking tot de specifieke casus, aan het UFC over te maken. Het UFC levert enkel en alleen advies
aan de aanvragende dienst en onderneemt geen stappen ten aanzien van derden naar aanleiding van
een consultvraag.
In 2019 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
155 consultvragen. Het antwoord werd telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face gesprek
gegeven. Dit aantal loopt ongeveer gelijk met het aantal consultvragen in 2018, toen waren er 152
consultvragen. In 2017 waren er 142 consultvragen en in 2016 122 consultvragen. Het aantal
consultvragen lijkt de laatste jaren in stijgende lijn te gaan. In onderstaande tabellen en grafieken wordt
een overzicht gegeven van de aanvragers en de inhoud van het consult.
Voor de registratie van de consultvragen werd tot 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 worden in de lijst en dus onder ‘andere’
geclassificeerd zijn. Om een beter zicht te krijgen op deze aanmelders, heeft het UFC vanaf het jaar 2018
een nieuw registratieformulier uitgewerkt. Vooral 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.
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Aanvragers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PSD
Gespecialiseerde voorzieningen – ambulant
Gespecialiseerde voorzieningen – residentieel (Sint Lucia, Beernem of Sint Truiden)
Niet-gespecialiseerde voorzieningen – ambulant (huisarts, privé-therapeut, CGG/CAW,…)
Niet-gespecialiseerde voorzieningen – residentieel en beschut wonen (Duffel, Bierbeek,…)
Onderwijs
Media
Gerechtelijke instanties en advocatuur
Justitiehuis
Ander (wie?)
Tabel 1: Aanvrager van de consultvraag 2019

Aanvrager

Aantal

%

PSD

17

11

Gespecialiseerde voorzieningen – ambulant

23

15

Gespecialiseerde voorzieningen – residentieel

5

3

Niet-gespecialiseerde voorzieningen – ambulant

12

8

Niet-gespecialiseerde voorzieningen – residentieel

11

7

Onderwijs

27

17

Media

23

15

Gerechtelijke instanties en advocatuur

4

3

Justitiehuis

2

1

Ander

31

20

Totaal

155

100
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Figuur 2: Aanvrager van de consultvraag 2019
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In 2019 waren er heel wat consultvragen van andere aanvragers dan opgenomen in de lijst. Dit betreffen
consultvragen van diensten als onder andere de politiek, politie, burgers, het vertrouwenscentrum
kindermishandeling, de bijzondere jeugdzorg, onderzoekers en betrokken organisaties uit het netwerk
(vb. IGVM, Sensoa,…) Onderwijs en media waren in 2019 goed voor iets meer dan 30% van het aantal
consultvragen, gevolgd door de ambulante gespecialiseerde voorzieningen en de PSD. Ook de vorige
jaren (2018; 2017; 2016) stelden het onderwijs en media heel wat consultvragen. Sinds het UFC ook
betrokken is bij de preventie van seksueel kindermisbruik, komt het UFC frequenter in de media en raakt
het meer en meer bekend bij het onderwijs. Het preventieproject ‘Stop it Now!’ werd opgestart door
het UFC 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 veel ondersteuning aan de ambulante zorg, zowel de
gespecialiseerde voorzieningen, als de niet-gespecialiseerde voorzieningen voor seksueel afwijkend
gedrag. In vergelijking met vorig jaar is er vooral een duidelijke daling merkbaar in het aantal
consultvragen van niet-gespecialiseerde ambulante diensten, en een stijging in de consultvragen van de
‘andere’ partners. Wanneer deze tendens zich volgend jaar voortzet is het zinvol te overwegen of we
de oplijsting van de partners in het formulier opnieuw dienen te wijzigen.
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Zowel de partners als de niet-partners van het samenwerkingsakkoord lijken de weg naar het UFC te
vinden. In vergelijking met vorig jaar stellen onze partners uit het samenwerkingsakkoord iets minder
consultvragen. Vooral de justitieassistenten lijken minder en minder de weg te vinden. De PSD vindt dan
weer meer de weg naar het UFC in vergelijking met voorgaande jaren. Ook de gespecialiseerde
hulpverlening maakt nog steeds gebruik van het consultaanbod van het UFC. Een opvallende stijging
viel de vorige jaren op te merken bij het aantal vragen uit de reguliere hulpverlening, nog steeds krijgt
het UFC veel hulpvragen van partners die niet zijn opgenomen in het samenwerkingsakkoord. De stijging
zou te wijten kunnen zijn aan meer samenwerking met de reguliere hulpverlening in het kader van de
dispatchfunctie, alsook meer betrokkenheid bij het interneringslandschap door de verbeterprojecten
internering die in het UFC lopende zijn. Nieuwe projecten brengen voor het steuncentrum duidelijk
nieuwe netwerken en opportuniteiten met zich mee. Het is bovendien voelbaar dat het begeleidingsen 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 daders van seksueel misbruik of seksueel afwijkend gedrag.
Tabel 2: Inhoud van de consultvraag 2019

Inhoud

Aantal

%

Adviesvraag – vraag naar diagnostiek/behandeling seksuele daders
30
– naar aanleiding van concrete casus

19

Adviesvraag – vraag naar diagnostiek/behandeling seksuele daders
19
– algemeen

12

Vraag naar sociale kaart

10

6

Beroepsgeheim – privacy – dossiers – deontologie

9

6

Juridische vraag

9

6

Vraag naar medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

21

14

Vraag naar vorming/opleidingsmogelijkheden

1

1

Specifieke literatuuraanvraag/bezoek
instrumentarium

22

14

Ander

34

22

Totaal

155

100

bib/psychodiagnostisch

14

Figuur 3: Inhoud van de consultvraag 2019
34

35
30
30
25
20

22

21

19

15
10
10
5

9

9

1

0

In het jaar 2018 hadden de meeste vragen betrekking op de begeleiding/behandeling van een patiënt.
Ook in het jaar 2019 lijkt dit een belangrijk onderwerp te zijn, naast de ‘andere’ vragen. Ook vorig jaar
betroffen de andere vragen het grootste aantal. Deze grote hoeveelheid ‘andere’ valt te verklaren door
het groot aantal mediavragen die we hebben gekregen. Bij de vorige manier van registreren behoorden
vragen van de media onder het deel ‘vragen naar wetenschappelijke achtergrond’. Hierbij ging het over
de vraag naar specifieke, onderbouwde literatuur omtrent een specifiek thema, als over de vraag naar
wetenschappelijke omkadering in de vorm van een interview. Deze categorie staat in het nieuwe
registratieformulier omschreven als ‘deelname wetenschappelijk onderzoek’, waardoor de
mediavragen naar een interview hier niet meer onder vallen. Hoewel we dachten dat het aangepaste
registratieformulier in 2019 meer informatie zou moeten kunnen geven over de inhoud van de ‘andere’
consultvragen, is dit niet het geval. Algemene interviewvragen staan inhoudelijk niet opgenomen, alsook
beleidsvragen en ondersteunende opdrachten. Het zou interessant zijn dit in de volgende versie van het
registratieformulier omtrent consultvragen afzonderlijk op te nemen.
Vragen naar deelname aan wetenschappelijk onderzoek blijven, net zoals vorig jaar, groot. Dit kon over
literatuurvragen gaan, alsook over een interview in het kader van een bachelor- of masterproef. Het
aantal juridische en ethische of deontologische vragen is ongeveer hetzelfde gebleven, de juridische
15

vragen en algemene vragen betreffende diagnostiek en risicotaxatie zijn dan weer gestegen. Daarbij kan
het gaan over vragen naar specifieke diagnostiek, risicotaxatie of medicamenteuze behandeling.

2.1.2. Second opinions
Tijdens het jaar 2019 werd het UFC 15 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 (3) (psychiatrische ziekenhuizen, beschut wonen, thuisbegeleidingsdienst).
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 2019 zetelde het UFC in de stuurgroep van het COSA project (Circles of Support and
Accountability) uitgevoerd door het CAW van Antwerpen en het behandelcentrum I.T.E.R. in Brussel.
Minne De Boeck, de criminologe van het UFC, nam deel aan de stuurgroepvergaderingen op 23/5/2019
en op 18/10/2019. Daarnaast werd overleg gevoerd tussen het UFC en COSA over verdere
samenwerking en ondersteuning, vooral met betrekking tot communicatie (27/2/2019) en de
voorstelling van het project (15/2/2019). Bij nieuwe aanmeldingen is het UFC bereid risicotaxatie uit te
voeren voor COSA Antwerpen, dit met het oog op het inschatten van het recidiverisico en het in kaart
brengen van relevante risicofactoren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de risicotaxatieinstrumenten specifiek voor zedendaders: de STATIC-99R en de STABLE-2007. Het UFC voerde in het
jaar 2019 1 risicotaxaties uit voor COSA. De andere aanmeldingen omtrent risicotaxatie voor COSA
betroffen allemaal patiënten die reeds in het UFC in behandeling waren geweest. Omwille van
deontologische redenen kan het UFC deze vragen naar risicotaxatie niet opnemen.
Voor meer informatie:
http://www.cawantwerpen.be/project-COSA
https://cosabelgie.wordpress.com/agenda/
Algemene vergadering Hotel Min
In 2019 kon het UFC niet deelnemen aan de algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN,
die in Antwerpen beschutte woonvormen en dagactiviteiten organiseert voor geïnterneerden vrij op
proef. De algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN ging door op 19/06/2019.

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

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

-

Voorzitter van de forensische sectie van de European Psychiatric Association

-

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen
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-

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 (15/1, 19/2, 19/3, 16/4, 21/5, 18/06,17/7, 20/8, 27/8,
17/9, 15/10, 19/11, 17/12/2019)

-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

-

Lid van de Raad van Bestuur VAGGA (31/1, 26/2, 25/4, 26/9/2019)

-

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 (11/1, 8/2, 15/3, 26/4, 10/5,
13/12/2019)

-

Lid van het associatiecomité Universitaire Ziekenhuisdienst Psychiatrie

-

Lid van de erkenningscommissie forensische psychiatrie: Agentschap Zorg en Gezondheid

-

Bestuurscomité Geestelijke Gezondheidszorg, Ziekenhuis Duffel

Deelname aan besturen en commissies door criminologe Minne De Boeck
-

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

-

Lid van de stuurgroep Stop it Now! in het kader van de preventie van seksueel kindermisbruik
in Vlaanderen, voorzitter Bert Plessers/ Marijke Enghien (15/3, 6/6, 11/10/2019)

-

Bestuurslid van NL-ATSA, de Nederlandstalig vereniging ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, chapter van het Amerikaanse ATSA (Association for the Treatment
of Sexual Abusers), voorzitter Marije Keulen - de Vos (12/2, 21/5, 6/6, 9/7, 10/7, 5/9,
14/11/2019)

-

Lid van de werkgroep preventie van NL-ATSA

-

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

-

Lid van het follow-up committee Belspo onderzoek: ‘Sex Offenders in and out of crime’

-

Lid van het platform ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van Sensoa (4/3, 10/2, 12/03, 21/03,
28/5, 11/6, 22/8/2019)

-

Lid van de werkgroep project ‘Samenspraak’, van Moderator (27/2, 25/7, 3/9, 4/10/2019)
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-

Lid van de werkgroep ‘Iedereen aan boord: samen werken aan een veilig sportklimaat’
(1/10/2019)

Deelname aan besturen en commissies door psycholoog Wim Huys
-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden (29/1, 2/4, 28/5, 17/9, 19/11/2019)

-

Lid van de forensische divisie van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (13/9/2019)

-

Lid van de stuurgroep Risk Assessment Team (6/5, 17/6, 4/11/2019)

-

Lid van de werkgroep project ‘Samenspraak’, van Moderator (5/11, 5/12/2019)

Deelname aan besturen en commissies door psychologisch consulente Alana Schuerwegen
-

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

-

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC)

-

Lid van de stuurgroep Risk Assessment Team (6/5, 17/6, 4/11/2019)

Deelname aan besturen en commissies door psycholoog Tineke Dilliën
-

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

2.1.4. Media
Het UFC kwam in 2019 regelmatig in de media. Verschillende collega’s namen deel aan het debat over
onder andere preventie, pedofilie, exhibitionisme, toerekeningsvatbaarheid, enzovoort.
Hieronder enkele referenties:
-

VTM nieuws, 8 maart 2019, ‘Leaving Neverland’ – Minne De Boeck

-

Het Nieuwsblad, 8 maart 2019, ‘Leaving Neverland’ – Minne De Boeck

-

De Morgen, 18 maart 2019, ‘Pedofilie’ – Minne De Boeck

-

Het Laatste Nieuws, 28 maart 2019, ‘Over exhibitionisme in Faroek live’ – Kris Goethals

-

Het Laatste Nieuws, 27 april 2019, ‘Gered dankzij de chat’ – Minne De Boeck

-

Belga, 17 mei 2019, ‘860 oproepen voor hulplijn pedoseksuelen’- Minne De Boeck

-

De Morgen, 18 mei 2019, ‘860 oproepen voor hulplijn pedoseksuelen’- Minne De Boeck

-

Weliswaar, juni-juli 2019, ‘Maak pedofiele gevoelens bespreekbaar via chat’ - Minne De Boeck
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-

Weliswaar, juni-juli 2019, ‘Hulplijn Stop it Now! start met chat: “Bij delicate problemen als
pedofilie kan onlinehulp drempels verlagen”’.’ - Minne De Boeck

-

De Standaard, 19 juli 2019, ‘Toerekeningsvatbaarheid is geen zwart-wit verhaal’ – Kris Goethals

-

Het Laatste Nieuws, 5 augustus 2019, ‘Seksuele interesse in pubers is op zich niet zo vreemd’ –
Minne De Boeck

-

De Morgen, 5 augustus 2019, ‘906 mensen bellen pedofiliehulplijn’ – Minne De Boeck

-

Radio 2 ‘Spits’, 14 augustus 2019, ‘Exhibitionisme’ – Wim Huys

-

Première film ‘Muidhond’, 9 oktober 2019 – Wim Huys & Minne De Boeck

-

VRT ‘Pano’, 16 oktober 2019, ‘Over online kindermisbruik’ – Minne De Boeck

-

Het Laatste Nieuws, 4 november 2019, ‘Is’t oké, nieuwe campagne tegen seksueel
grensoverschrijdend gedrag’ – Minne De Boeck

-

VRT ‘Opinie’, 7 november 2019 , ‘Opstaan als slachtoffer van seksueel kindermisbruik is een
recht en kan geen verplichting zijn’ – Minne De Boeck

-

VRT ‘Opinie’, 18 november 2019 , ‘Online kindermisbruik kunnen we enkel aanpakken door een
hand uit te steken naar daders’ – Minne De Boeck

-

MNM, 18 november 2019 , ‘Online kindermisbruik kunnen we enkel aanpakken door een hand
uit te steken naar daders’ - Minne De Boeck

-

Eén vandaag, NL televisie, 22 november 2019, ‘Psychisch onderzoek naar Dutroux’ – Kris
Goethals

-

Knack, 18 december 2019, ‘Combineer straf en behandeling’ – Kris Goethals

-

StampMedia, gepubliceerd op de website, ‘Over monsters en mensen’ – Minne De Boeck
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Figuur 4: De berichtgeving in de media is te raadplegen op de website van het UFC
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2.2. VERSTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Het UFC wil via verschillende kanalen wetenschappelijke informatie verschaffen aan geïnteresseerden,
zoals het beheer van een forensische bibliotheek (2.2.1), het aanbieden van artikels uit
wetenschappelijke tijdschriften (2.2.2) en het organiseren van een Journal Club (2.2.3). Het verspreiden
van een elektronische nieuwsbrief (2.2.4) en het beheer van een overzichtelijke website zijn onmisbare
middelen om al deze informatie over te brengen aan geïnteresseerden en belanghebbenden (2.2.5). Tot
slot liepen in 2019 de activiteiten door voor het UFC handboek voor de praktijkwerker (2.2.6).

2.2.1. Forensische bibliotheek
Het UFC beheert een verzameling wetenschappelijke handboeken met betrekking tot forensische
thema’s. Op 31 december 2019 beschikte de forensische bibliotheek over 776 werken waarvan één
kwart specifiek handelt over de aanpak van daders van seksueel misbruik en de helft algemeen
forensische werken zijn. Het overige kwart van de boeken handelt over ethiek en deontologie in de
(forensische) hulpverlening. We bieden in de bibliotheek tevens wetenschappelijke tijdschriften in het
specifieke vakgebied van de forensische gedragswetenschappen aan (zie 2.2.4 Wetenschappelijke
tijdschriften). Tijdens het jaar 2019 werden 16 nieuwe werken aangekocht. Een overzicht van deze
boeken kan geraadpleegd worden op de website van het UFC en in bijlage 1 van dit jaarverslag. De
forensische bibliotheek kan bezocht worden na afspraak met het secretariaat op het nummer 03/821
34 38 of via mail info@ufc.be.

2.2.2. Wetenschappelijke tijdschriften
In de ‘UFC nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener’ wordt telkens een weblink voorzien naar de
homepage van zeven hoog aangeschreven internationale forensische vaktijdschriften die elk op
regelmatige basis een nieuw issue uitbrengen.
Alle geabonneerden op de nieuwsbrief, en bij uitbreiding alle medewerkers van de gespecialiseerde
voorzieningen, de leerprojecten voor daders van seksueel geweld, de gespecialiseerde psychosociale
teams en de residentiële behandelingseenheden, kunnen een kopie van wetenschappelijke artikels
opvragen uit deze vaktijdschriften.
Volgende tijdschriften zijn elektronisch raadpleegbaar bij het UFC:
 Criminal Justice and Behavior, Sage Publications
 Journal of Interpersonal Violence, Sage Publications
 The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, Routledge
 Journal of Sexual Aggression, Routledge
 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Sage Publications
 Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Kluwer Academic/Plenum Publishers
 Criminal Behaviour and Mental Health, Wiley
Het UFC heeft enkele tientallen literatuuraanvragen ontvangen in 2019. 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
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meer en meer wetenschappelijke literatuur kosteloos te raadplegen is op het internet, zoals via
zoekpagina’s Google Scholar en Researchgate. Een andere hypothese betreft de werkdruk van
medewerkers die een negatieve invloed zou kunnen hebben op de hoeveelheid tijd om mee te blijven
met recente vakliteratuur. Met het handboek voor de praktijkwerker van het UFC willen we hieraan 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
evaluatieforumlier over de georganiseerde vorming. Op deze manier hoeven geïnteresseerden niet zelf
een aanvraag te doen naar specifieke literatuur. Doordat het UFC inzet op het proactief aanleveren van
relevante wetenschappelijke informatie, is het moeilijk in kaart te brengen hoeveel mensen gebruik
hebben gemaakt van de wetenschappelijke opdracht.
In tegenstelling tot de dalende trend in het opvragen van concrete wetenschappelijke artikels, zien we
wel een blijvende vraag naar wetenschappelijke informatie met betrekking tot algemene thema’s (zie
2.1.1. Consultvragen), zoals adolescente plegers, autisme, incest of parafiele stoornissen, waarbij
gevraagd wordt naar een aantal interessante referenties (zowel van boeken als van tijdschriftartikels)
of naar de stand van zaken op het vlak van één algemener onderwerp.

2.2.3. Journal Club
Het UFC organiseert op regelmatige basis een Journal Club. Eén van de teamleden stelt dan een
wetenschappelijk artikel voor of presenteert een uitgebreide casus. Nadien volgt een discussie over de
bevindingen. Er wordt een samenvatting gemaakt van de presentatie, die nadien wordt verspreid op de
website van het UFC en via de nieuwsbrief. Op deze manier wil het UFC tegemoet komen aan de vraag
naar actuele wetenschappelijke informatie. Omdat er voor de partners in het samenwerkingsakkoord
niet altijd tijd is om wetenschappelijke artikels door te nemen, tracht het UFC op een eenvoudige manier
nieuw wetenschappelijk materiaal beschikbaar te stellen.
In 2019 werden 3 Journal Clubs gehouden. Hierna volgt een korte samenvatting van de presentaties:
Eigenschappen van vrouwelijke solo- en mededaders en mannelijke solodaders van seksueel geweld
tegen kinderen.
– Wout De Ruyck, Psychiater in opleiding (ASO), UAntwerpen –
Over de karakteristieken van seksueel delinquenten is er reeds veel onderzoek gebeurd. De meeste van
deze studies richtten zich bijna uitsluitend op mannelijke daders. Er bestaat weinig tot geen onderzoek
dat zich specifiek bezighoudt met de eigenschappen van vrouwelijke daders, hoewel recent onderzoek
uitwijst dat de proportie vrouwelijke daders vermoedelijk veel groter is dan traditioneel aangenomen
werd (Cortoni et al., 2017). Williams et al. (2019) trachtten in hun artikel de karakteristieken van
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vrouwelijke seksueel delinquenten (VSD) in kaart te brengen en te vergelijken met deze van mannelijke
seksueel delinquenten (MSD).
Williams et al. onderzochten 80 seksueel delinquenten die feiten hadden gepleegd tegenover kinderen
en verdeelden deze in drie groepen, bestaande uit 20 vrouwelijke solodaders, 20 vrouwelijke
mededaders en 40 mannelijke solodaders. De onderzoekers gebruikten het “Assessment Guidance
Framework for use with Women who Sexually Abuse Children: Version 2.0”, verder afgekort als “The
Framework”, om de verschillende karakteristieken van de onderzoekspopulatie in kaart te brengen. Hun
onderzoekshypothese was dat de drie groepen significant van elkaar zouden verschillen op
verschillende domeinen, en dat de grootste verschillen zouden bestaan tussen enerzijds vrouwelijke
mededaders en anderzijds mannelijke en vrouwelijke solodaders.
De onderzoekspopulatie bestond uit daders die door justitie of kinderbescherming in het Verenigd
Koninkrijk werden doorverwezen naar de Lucy Faithfull Foundation. Alle daders waren 18 jaar of ouders
ten tijde van de feiten, en de leeftijd van hun slachtoffer(s) was minder dan 16 jaar. Ze waren
veroordeeld of hadden de feiten zelf bekend. Een solodader werd gedefinieerd als iemand die de feiten
had gepleegd, onafhankelijk van andere personen. Iemand die de feiten pleegde in aanwezigheid van
één of meerdere meerderjarige personen werd gezien als mededader. Geen van de onderzochte
individuen was zowel solo- als mededader.
“The Framework” is een instrument dat gebruikt wordt voor klinische casusformulering. Het bestaat uit
vijf verschillende schalen: ontwikkelingsfactoren, psychologische disposities, niche omgevingsfactoren,
factoren die voorafgaan aan een delict, en positieve factoren. Elk van deze schalen bestaat uit
verschillende subschalen, en sommige van deze subschalen worden nog verder onderverdeeld.
Wat betreft psychologische disposities, scoorden vrouwelijke solodaders slechter dan MSD wat betreft
zelfvertrouwen, assertiviteit en emotionele eenzaamheid/sociale isolatie. Vrouwelijke mededaders
bleken significant impulsiever te zijn en te beschikken over minder copingvaardigheden dan MSD, maar
zagen kinderen minder als ideale sekspartner en het misbruik was minder gekenmerkt door sadisme en
vernedering.
Op de omgevingsfactoren-subschaal bleek dat vrouwelijke solodaders het hoogst scoorden wat betreft
seksuele ontevredenheid, depressie en middelenmisbruik. Vrouwelijke mededaders hadden een hogere
kans op instabiele relaties en eerdere abusieve relaties, een onstabiel familieleven en familiale
stressoren alsook een pro-criminele sociale groep en bezitterige en gewelddadige partners. MSD bleken
dan weer een uitgebreidere criminele voorgeschiedenis te hebben, zowel wat betreft seksuele als nietgewelddadige en niet-seksuele feiten.
Over het algemeen gaven MSD meer blijk van een besef van de gevolgen van hun daden, en toonden
ze achteraf meer spijt of slachtofferempathie in vergelijking met beide groepen van VSD.
Wat betreft verstoorde cognities die seksuele delinquentie in de hand werken, werd een significant
verschil gezien tussen MSD en vrouwelijke mededaders, waarbij de mannen meer aanspraak maakten
op het slachtoffer. Vrouwelijke solodaders verschilden niet significant van de andere groepen. MSD en
vrouwelijke solodaders zijn daarnaast meer geneigd de volwassen (buiten)wereld als gevaarlijk te
beschouwen dan vrouwelijke mededaders.
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De auteurs vermeldden dat de onderzochte populatie nog steeds tamelijk klein is. Tevens zien we bij
MSD een grotere variëteit aan verschillende delicten. Ook lijken de slachtoffers van de onderzochte VSD
jonger te zijn dan deze van MSD. Daarnaast werd er geen onderscheid gemaakt tussen plegers van
hands-on en hands-off feiten, noch tussen daders van intra- versus extrafamiliaal seksueel geweld. Bij
vrouwelijke mededaders kan het belangrijk zijn om ook een onderscheid te maken tussen zij die
misbruik openlijk of stilzwijgend laten gebeuren tegenover zij die actief deelnemen aan het misbruik.
De auteurs concludeerden dat er significante verschillen zijn tussen VSD en MSD, en dat de studie
consistent is met eerdere bevindingen. Het erkennen en herkennen van deze verschillen tussen de
verschillende dadergroepen kan belangrijke implicaties hebben op de inschatting en behandeling van
seksueel delinquenten, en hierbij lijkt een genderspecifieke aanpak aangewezen. Daarnaast is verder
onderzoek nodig naar MSD die handelden als mededader.
Referenties
Cortoni, F., Babchishin, K. M., & Rat, C. (2017). The proportion of sexual offenders who are female is
higher than thought. Criminal Justice & Behavior, 44, 145-162. doi:10.1177/0093854816658923
Williams R, Gillespie SM, Elliott IA, Eldridge HJ. Characteristics of female solo and female co-offenders
and male solo sexual offenders against children. Sexual Abuse (2019):31(2);151-172.
Long-term recidivism studies show that desistance is the norm
– Linde Vanmechelen, criminoloog in opleiding, UGent –
'Long-term recidivism studies show that desistance is the norm', zo stelt onderzoeker Karl Hanson
(lezers van onze nieuwsbrief kennen hem misschien als de auteur van heel wat kwantitatief onderzoek
bij seksuele daders). Criminologie-stagiaire Linde Vanmechelen selecteerde zijn artikel uit 2018.
Het strafblad biedt enig zicht op het gedrag van een individu in het verleden, en specifiek het gedrag/de
gedragingen die enige vorm van schade heeft berokkend aan een ander individu of aan de samenleving
in het algemeen. We weten inmiddels dat eerder gesteld gedrag een goede voorspeller is van gedrag in
de toekomst.
Het bijhouden van dat soort informatie, ondergebracht in een document dat ‘opvraagbaar’ is, kan
terecht worden ingezet als een instrument ten behoeve van preventie. Maar staat er geen tijdslimiet
op de ‘bruikbaarheid’ of de ‘voorspellende waarde’ van het strafblad? Deze vraag is nauw verweven
met onderzoek rond desistance, of het (proces van) stoppen met delicten plegen.
Hoewel het onmogelijk is om uit te maken of iemand nooit zal recidiveren, is het wel mogelijk in te
schatten wanneer het recidiverisico even laag is als het risico dat een willekeurig individu een eerste
delict pleegt. In de literatuur wordt dit de ‘desistance-drempel’ genoemd. In algemeen criminologisch
onderzoek (zie bijvoorbeeld Bushway et al., 2011) concludeert men dat de meerderheid van de daders
op een gegeven moment effectief onder de desistance-drempel duikt en dus geen groter risico vormt
dan de doorsnee burger. Voor seksuele daders lijkt een gelijkaardige trend waargenomen te worden:
“[…] the amount of time-free required to cross the desistance threshold for individuals with a history of
sexual crime is similar to that for individuals with a history of nonsexual crime” (Hanson, 2018, p.1342).
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Hanson spreekt hier overigens van een periode van 10 jaar. Uitzonderingen daargelaten, vormen de
meeste seksuele daders na die 10 jaar niet méér risico om een nieuw seksueel delict te plegen dan de
doorsnee burger. De voordelen van dadergerichte interventies vallen dan weg en het voorzetten ervan
wordt bijgevolg moeilijk te verantwoorden.
Als desistance de norm blijkt te zijn, waarom leeft het idee dan dat seksuele recidive een haast
onvermijdelijk gegeven is? Hanson (2018) wijst hier naar de beschikbaarheidsheuristiek. Als we moeten
inschatten hoe groot de kans is dat iets zal voorvallen, dan baseert ons brein zich op het gemak waarmee
we ons zulke gebeurtenissen kunnen voorstellen, en ons voorstellingsvermogen wordt sterk beïnvloed
door de informatie die we dagelijks tegenkomen (nieuwsberichten, internet, films, persoonlijke
verhalen). Hoe non-recidive er zou kunnen uitzien is niet altijd duidelijk of zichtbaar; vandaar de
inschattingsfout. Het voorstellingsvermogen van clinici wordt ook gevoed door wat ze zien in de
dagelijkste praktijk. Omdat clinici, werkend vanuit het risicoprincipe, vooral in contact komen met
daders met een matig en hoog risico (in vergelijking met de daders die een laag risico vertonen), meent
Hanson (2018) dat ‘clinicians tend to overestimate the extent to which typical mental health problems
are chronic and difficult to treat’ (p.1344).
De bevindingen met betrekking tot de desistance-drempel doen aansporen om uiterst voorzichtig om
te gaan met veroordelingen van meer dan tien jaar geleden. Dat ‘stoppen met delictgedrag’ meer de
norm lijkt dan uitzondering doet ook nadenken over de finaliteit van behandeling: “Rather than trying
to change “offenders” into something that they are not, effective rehabilitaiton can be seen as
supporting destistance processes that are naturally occurring and already present to some degree.”
(Hanson, 2018, p. 1344).
Referentie:
Hanson, R.K. (2018). Long-term recidivism studies show that desistance is the norm. Criminal Justice and
Behavior, 45(9), 1340–1346.
The Motivation-Facilitation Model of Sexual Offending
– Nele Carpentier, toegepast psychologe in opleiding, Thomas More –
Tijdens de Journal club werd het motivatie-facilitatiemodel van seksueel grensoverschrijdend gedrag
besproken. Dit model is sterk beïnvloed door het preconditiemodel van Finkelhor en ‘The General
Theory of Crime’ van Gottfredson en Hirschi.
Het model stelt dat er een motivatie aanwezig moet zijn die eventueel zou kunnen leiden tot het stellen
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Immers is motivatie een psychologisch proces dat de richting
van bepaald gedrag stuurt. Er worden drie primaire seksuele motivaties omschreven, nl. parafilie, het
beschikken over een hoog libido en ‘intense mating effort’.
Parafilieën verwijst naar de seksuele oriëntatie. Pedofilie valt onder de parafilieën, waardoor pedofilie
een motivator kan zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag te stellen tegenover minderjarigen. Er
is enerzijds de seksuele oriëntatie en anderzijds is er de kracht van het seksueel verlangen of het libido.
De focus bij mensen met een hoog libido is vaak het stellen van seksueel gedrag. Ten slotte wijst ‘intense
mating effort’ op de investering (tijd, energie, bronnen) die besteed wordt aan het vinden van nieuwe
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seksuele partners in plaats van het investeren in en het onderhouden van een huidige partner en diens
nakomelingen.
Indien er een motivatie aanwezig is wil dit nog niet zeggen dat de persoon overgaat tot de werkelijke
daad. Er dient sprake te zijn van faciliterende factoren. Dit zijn factoren die het stellen van bepaald
gedrag vergemakkelijken en bepaalde aanwezige trek- of toestandsinhibitoren tegen het handelen op
basis van motivatie overwinnen. Er worden twee trek-faciliterende factoren beschreven, nl.
zelfregulatieproblemen en vijandige mannelijkheid.
Onderzoek toont aan dat zedendelinquenten executieve tekorten hebben. Deze zelfregulatie tekorten
uit zich op zowel seksueel als algemeen vlak. Ten slotte omvat vijandige mannelijkheid de haatachtige
opvattingen en overtuigingen, achterdochtigheid en vijandigheid tegenover vrouwen.
De toestandsfaciliterende factoren die in dit model worden beschreven zijn het negatief effect en het
alcoholgebruik. Mannen die een negatief affect ervaren kunnen seks opzoeken als een manier van
coping. Overigens wordt er opgemerkt dat zedendelinquenten sneller hun daad plegen dan andere type
daders o.i.v. alcohol.
Indien er motiverende en faciliterende factoren aanwezig zijn kan het nog zijn dat er geen zedendelict
plaatsvindt doordat er geen situationele mogelijkheid is om het delict te plegen. Ten eerste werden er
kenmerken beschreven die mensen kwetsbaarder maken om slachtoffer te zijn van een zedendelict.
Ten tweede is er de aanwezigheid van een potentiële beschermer. Ten slotte is er het moment van de
dag en de plaats.
Het motivatie-facilitatiemodel wordt toegepast op kinderpornografie. Er werd een meta-analyse
uitgevoerd waarbij er drie groepen werden onderscheiden, nl. CSEM exclusieve daders (hands-off
delicten), zedendelinquenten tegenover kinderen (hands-on delicten) en de gemengde dadergroep.
CSEM exclusieve daders hebben minder kans op toegang tot kinderen en meer kans op internettoegang.
Ze scoren significant lager dan de andere groepen op antisociale tendensen en significant hoger op
psychologische variabelen die een interne barrière kunnen vormen op het plegen van hands-on
delicten. De voorspellende factoren voor het plegen van hands-off delicten zijn het hebben van een
hoog libido en het gebruik van fantasieën m.b.t. kinderen. De gemengde dadergroep is
hoogstwaarschijnlijk pedofiel, ondervinden meer intimiteitsproblemen dan zedendelinquenten
tegenover kinderen, hebben vaker seks met een lager commitment, meer problemen met seksuele
regulatie en meer jeugdmoeilijkheden dan CSEM exclusieve daders.
Zedendelinquenten tegenover kinderen beschikken voornamelijk over antisociale tendensen, zijn
minder seksueel geïnteresseerd in kinderen vergeleken met de andere groepen, hebben eerder een
afstandelijke benadering bij het aangaan van relaties dan CSEM-exclusieve daders en zijn minder
geneigd om problemen te melden met preoccupatie en seksuele zelfregulering vergeleken met CSEMexclusieve daders. Ten slotte hebben ze een grotere kans op psychische aandoeningen, het hebben van
een moeilijkere jeugd en meer misbruikervaringen dan CSEM-exclusieve daders .
CSEM gebruikers hebben meestal een grotere toegang tot het internet dan de hands-on delinquenten
en de gemengde dadergroep. Dit wijst op een belangrijke faciliterende factor. Bovendien wordt er
gesteld dat misbruik ondersteunende cognities seksueel grensoverschrijdend gedrag faciliteren. Ten
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slotte is seksuele opwinding een faciliterende factor. Seksuele opwinding is een voorbijgaande toestand
die een negatief effect kan hebben op zelfcontrole en het besluitvormingsproces. Indien een persoon
een seksuele opwinding ervaart zal zijn aandacht verschuiven naar seksueel gerelateerde stimuli en
wordt de bereidheid voor het stellen van seksueel gedrag verhoogd. Dit kan ertoe leiden dat mensen
overwegingen negeren die hen er normaal gesproken van afraden om deel te nemen aan een activiteit
die voldoet aan de voorbijgaande toestand (vb. risicovol gedrag) en bovendien onmiddellijk bevrediging
zoeken (vb. impulsief handelen). Sommige CSEM daders geven aan dat ze in de eerste instantie legale
pornografie bekijken om zo te vorderen naar het bekijken van CSEM.
Een van de belangrijkste sterkte van het model is dat er toepassing mogelijk is op andere types
overtredingen. Bovendien zijn er verschillende beperkingen van het model. De motivaties zijn enkel
seksueel van aard, vijandige mannelijkheid kan zowel geplaatst worden als motiverende en/ of
faciliterende factor. Het model houdt geen rekening met protectieve, situationele, systemische en
structurele fenomenen. Het model brengt geen slachtofferkarakteristieken, kwetsbaarheden of
weerstand in kaart. Er is onderzoek nodig om de causaliteit te bepalen tussen motivatie en seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Ten slotte biedt het model geen antwoord op de vraag hoe dader
benaderd moeten worden die zowel kinderen als volwassenen slachtoffer maken.
Opmerkingen bij het artikel
Tijdens de voorstelling van het artikel wordt er de bedenking gemaakt hoe de verschillende type daders
onderverdeeld kunnen worden in hands-on of hands-off dadergroepen. Er heerst nog te veel
onduidelijkheid omtrent een duidelijke categorisering van daders in deze twee groepen. Er dient een
specifieker omschrijving omtrent hands-on en hands-off daders beschreven te worden. Bovendien is
het model niet van toepassing op elke casus. Dit toont het belang aan van de ontwikkeling van
verschillende modellen, zodat elk type casus beroep kan doen op een model dat het beste past bij die
specifieke casus. Bovendien is het geen complex model, dit wil zeggen dat het makkelijk gevisualiseerd
en uitgelegd kan worden aan de cliënt waardoor er samen met de cliënt nagedacht kan worden over
hoe dit model op hem van toepassing is. Dit verhoogt de cliëntparticipatie waarnaar gestreefd wordt
tijdens een gesprek.
Referentie:
Babchishin, K. M., Merdian, H. L., Bartels, R. M, Perkins, D. (2018). Child Sexual exploitation materials
offenders: a review. European Psychologist, 23(2), 130-143.
Seto, M. C. (2017). The Motivation-Facilitation Model of Sexual Offending. Sexual Abuse: A Journal of
Research and Treatment, 107906321772091. doi:10.1177/1079063217720919
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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’. 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 volledig nieuwe website in 2014, werd ervoor gekozen om ook
de nieuwsbrief te updaten. Er wordt sinds eind 2014 gewerkt met een geautomatiseerd mailingsysteem,
waardoor de ontvanger zich makkelijker kan in- of uitschrijven en het beheer van het adressenbestand
vlotter verloopt. Ook de nieuwe lay-out zorgt ervoor dat alles wat moderner oogt, met de mogelijkheid
om door te klikken naar relevante artikelen op de UFC website. In 2019 werden in totaal 8 nieuwsbrieven
bezorgd aan 380 e-mailadressen. Dit betrof 4 grotere nieuwsbrieven, 1 per seizoen, en 4 nieuwsbrieven
betreffende de 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 via
elektronische weg zich 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. 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
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binnen de werking. Via de website kan ook het Twitteraccount van het UFC (@ufc_be) worden gevold
en kan er worden ingeschreven op de digitale nieuwsbrief.
Figuur 5: Homepage van de UFC website

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

Sinds juni 2017 houdt het UFC statistieken bij van het aantal bezoeken aan de UFC website. In de periode
van juni 2017 tot eind december 2017 werd de website van het UFC 2340 keer bezocht, in het jaar 2018
werd de website van het UFC 6057 keer bezocht en in 2019 werd onze website 7220 keer bezocht. In
87,3% van de gevallen betrof dit nieuwe bezoekers, 12,7% waren terugkerende bezoekers. We merken
een sterke stijging van het aantal websitebezoeken de laatste jaren. Er werden gemiddeld 2,03 pagina’s
bezocht per bezoek. Figuur 8 geeft een overzicht van de bezoeken in het jaar 2019.

Figuur 8: Overzicht bezoeken website - www.ufc.be
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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 staat onder redactie van professor Kris Goethals, mevrouw Minne De Boeck, de heer
Wim Huys en mevrouw Tineke Dilliën, allen verbonden aan het Universitair Forensisch Centrum (UFC)
en de Universiteit Antwerpen (UA) en mevrouw Annelies Nuyts, verbonden aan het Universitair
Forensisch Centrum (UFC) en het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). In 2019 vonden er 7
samenkomsten plaats van de redactie: 9/1, 6/2, 20/3, 14/5, 29/5, 10/7, 27/8, 25/9, 13/11, 18/12.
De redactie stelde een inhoudsopgave op en heeft in 2017 experts op de verschillende deeldomeinen
uit Nederland en België gezocht, met het oog op de verwezenlijking van een toonaangevende publicatie.
De geselecteerde auteurs uit Vlaanderen en Nederland werden in de loop van 2017 benaderd. In de
loop van het jaar 2018 heeft de redactie de verschillende hoofdstukken meerdere keren doorgenomen
en gereviseerd. Ondertussen zijn de meeste hoofdstukken afgerond, enkele hoofdstukken zijn nog in
ontwikkeling. Het UFC heeft het manuscript afgeleverd aan het einde van de zomer van 2019, zodanig
het kon worden nagelezen door externe reviewers. Het UFC wil zo het GPRC-label verkrijgen voor het
boek. In het najaar van 2019 werden de laatste aanpassingen door de auteurs gedaan. Voor de zomer
van 2020, na het doorlopen van twee proefdrukken, wil het UFC het boek publiceren.
Het boek zal 18 hoofdstukken omvatten; verdeeld over 6 brede thema’s. Hierna volgt een overzicht van
de verschillende hoofdstukken.
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2.3.2. Bijdragen aan vormingsmomenten en congressen in 2019
Tabel 3: Bijdragen vormingsmomenten

Datum

Omschrijving

Organisatie, Plaats

11/01

Vlaams
interuniversitair
postacademisch Stadscampus,
vormingsprogramma (PAVO) forensische psychologie & UAntwerpen
psychiatrie: ‘Behandeling seksuele daders: een
introductie’

AN

11/01

Vlaams
interuniversitair
postacademisch Stadscampus,
vormingsprogramma (PAVO) forensische psychologie & UAntwerpen
psychiatrie: ‘Forensische psychopathologie’

KG

6-8/03

Annual forensic meeting Royal College of Psychiatrists Vienna, Oostenrijk
Plenary session: ‘Clinical and research updates’

KG

08/03

Gastcollege VUB: ‘Preventie van seksueel kindermisbruik VUB, Brussel
& Stop it Now!’

MDB

12/03

Postgraduaat: ‘DSM 5 versus DSM IV: nosologische Campus Drie Eiken, WDR
wijzigingen en implementatie in de praktijk’
UAntwerpen,
Antwerpen

14/03

Gastcollege VUB: ‘Behandeling seksuele daders’

6-9/04

European Psychiatric Association Congress: ‘Innovations Warschau, Polen
in forensic psychiatry in Belgium’

08/05

‘Preventie van seksueel kindermisbruik in het onderwijs & Koninklijk instituut MDB
Stop it Now!’
Woluwe, Brussel

04/06

UFC studiedag: ‘Beleid en seksualiteit: niet zo sexy’

04/06

UFC studiedag: ‘Gezonde seksualiteit en de behandeling UAntwerpen,
van zedendaders’
stadscampus

AS, TD &
KG

04/06

UFC studiedag: ‘Personen met een beperking of autisme: UAntwerpen,
ook seksueel beperkt?’
stadscampus

AN

13/06

Static-Stable-Acute incompany training

VUB, Brussel

UAntwerpen,
stadscampus

AN
KG

MDB,
WH

De Rooyse Wissel, MDB
Oostrum,
Nederland
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14/06

Static-Stable-Acute incompany training

De Rooyse Wissel, MDB
Oostrum,
Nederland

18/06

Vorming politie, daders seksueel misbruik en Stop it Now! Politieschool West- MDB
Vlaanderen,
Zedelgem

25/06

‘Better safe than sorry’: de preventie van seksueel Van
der MDB
kindermisbruik in België en Nederland
Hoevenkliniek,
Utrecht

5-9/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe: Seeon, Duitsland
‘Introduction to assessment, treatment and management
of people who commit sex offences’

KG

5-9/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe: ‘Sex Seeon, Duitsland
and forensic psychiatry: seminar for psychiatrists and
psychologists.’

KG

5-9/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe: ‘Sex Seeon, Duitsland
offender pathways in Belgium’

KG

5-9/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe: Seeon, Duitsland
‘Pharmacological treatment of paraphilias’

KG

2124/08

World Congress of Psychiatry: ‘Challenges for forensic Lissabon, Portugal
psychiatry in Belgium’

KG

1920/09

Ghent group meeting: ‘Clinical characteristics and Siena, Italië
therapeutic pathways of offenders judged as not guilty by
reason of insanity – Discussion’

KG

19/09

Static-Stable-Acute open training

RINO
groep, MDB
Utrecht, Nederland

20/09

Static-Stable-Acute open training

RINO
groep, MDB
Utrecht, Nederland

2/10

Vorming politie, daders seksueel misbruik en Stop it Now! Politieschool
Vlaams-Brabant,
Asse

MDB

3-4/10

Static-Stable-Acute incompany training

AS

Reclassering,
Utrecht
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3-4/10

Static-Stable-Acute incompany training

Reclassering,
Utrecht

7/10

Gastcollege: ‘Preventing child sexual abuse’

Thomas
Antwerpen

9/10

Vorming politie, daders seksueel misbruik en Stop it Now! Politieschool West- MDB
Vlaanderen,
Zedelgem

11/10

Geneeskunde UAntwerpen, Arts en Maatschappij: Campus Drie Eiken, KG
forensische psychiatrie
Antwerpen

7/11

ATSA congress: They Need Somebody and Not Just Atlanta, Verenigde MDB
Anybody: Help-Seeking Behavior in Minor-Attracted Staten
Persons and Their Informal Network

13/11

INTERPOL meeting: ‘Treatment of sex offenders’

Lyon, Frankrijk

TD

1415/11

Static-Stable-Acute incompany training

Reclassering,
Utrecht

AS

22/11

Symposium forensische psychiatrie, georganiseerd door Lamot, Mechelen
Janssen Pharmaceutics

28/11

Forensische
psychodiagnostiek
‘Motivatiebevordering’

29/11

Static-Stable-Acute incompany training - terugkomdag

Reclassering,
Utrecht

AS

27/11

Opleiding Rechtbank eerste aanleg Antwerpen: Correctionele
‘Reflecties en aanbevelingen over de justitiële aanpak van rechtbank,
seksueel delinquenten.’
Antwerpen

KG

3/12

UAntwerpen vorming ZAP-leden: Opleiding: ‘Richting Stadscampus,
geven aan moeilijke gesprekken’.
Antwerpen

KG

en

counseling: Thomas
Antwerpen

AS

More, MDB

KG

More, TD & AN

2.3.3. Wetenschappelijke en klinische stages en masterproeven
In 2019 mocht het UFC opnieuw 2 gemotiveerde studenten ontvangen voor het uitvoeren een
(klinische) stage: Mara Vandeputte (Master Klinische Psychologie aan Vrije Universiteit Brussel), Linde
Vanmechelen (Bachelor Criminologische Wetenschappen aan de UGent) en Nele Carpentier (Bachelor
Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen). Mara (gestart in augustus 2019, 6 maanden stage)
en Nele (gestart in februari 2019, 3 maanden stage) verwerkten aanmeldingen en woonden
intakegesprekken bij. Daarnaast voerden ze psychodiagnostiek uit, woonden ze psychologische en
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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. Linde (gestart in februari 2019, 3 maanden
stage) werd als criminologe in opleiding betrokken in het CIFAS onderzoek en de beleids- en
ondersteunende opdrachten van het UFC.
Afgelopen jaar werkten ook enkele studenten aan hun masterproef met gegevens die verzameld werden
bij het UFC. Het gaat om studenten geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen.
Tabel 4: Lopende masterproeven

Thema Masterproef Geneeskunde

Aantal studenten

Werkbegeleider

Neurocognitive effects of androgen deprivation therapy 2 studenten
in sexual offenders: a pilot study

TD & KG

Pedofilie en zijn plaats in de eerstelijnszorg: studie bij 1 student
huisartsen naar hun attitude en kennis omtrent
pedofilie in onze samenleving.

MDB & TD

2.3.4. Wetenschappelijk onderzoek
1. Het neuropsychologisch functioneren
Doctoraatsonderzoek Tineke Dilliën

van

daders

van

seksueel

kindermisbruik-

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. Ze werkt hiervoor nauw samen met dr. Inti Brazil.
Het neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel kindermisbruik
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
Doctoraatsproject
Hoewel neuropsychologische factoren beschreven worden in verklaringsmodellen voor seksueel
delictgedrag (Ward & Beech, 2006), gebeurde er tot hiertoe relatief weinig onderzoek naar het
neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel kindermisbruik. Met dit doctoraatsproject
willen we hierin verandering brengen en onze kennis van de neuropsychologische mechanismen die
onderliggend zijn aan seksueel delictgedrag ten aanzien van kinderen vergroten. Op deze manier hopen

38

we een beter zicht te krijgen op de etiologie en het continueren van seksueel delictgedrag, hetgeen de
behandeling van daders van seksueel kindermisbruik ten goede kan komen.
Met de bedoeling onze kennis over het neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel
kindermisbruik te vergroten, werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd. In deze
literatuurstudie werd er getracht een antwoord te krijgen op de volgende vragen: (1) Welke
neuropsychologische functies zijn verstoord in daders van seksueel kindermisbruik?; (2) Verschillen
subgroepen van daders van seksueel kindermisbruik van elkaar in de neuropsychologische tekorten die
ze vertonen?; (3) Zijn de gevonden neuropsychologische tekorten specifiek voor daders van seksueel
kindermisbruik of eerder gedeeld met andere antisociale populaties?
Op basis van de resultaten van deze literatuurstudie werden een aantal studies opgezet om enkele
neuropsychologische tekorten die aangetroffen werden bij daders van seksueel kindermisbruik, verder
te onderzoeken. Twee van deze studies focusten op een neuropsychologisch proces dat een invloed
heeft op de mogelijkheid tot gedragscontrole, met name het bekrachtigingsleren. Deze studies worden
hieronder kort besproken.
Literatuurstudie over het neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel kindermisbruik
Op basis van strenge in-en exclusiecriteria werden 20 studies weerhouden in deze literatuurstudie. Deze
studies tonen aan dat daders van seksueel kindermisbruik niet alleen klinisch en criminologisch, maar
ook neuropsychologisch een heterogene groep vormen. Zeker wanneer het onderscheid gemaakt wordt
tussen pedofiele en niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik, onderscheiden we verschillende
neuropsychologische profielen (voor een overzicht van deze studies: zie Dillien, T., Goethals, K., Sabbe,
B., & Brazil, I. A., in press). Zoals deze studies aangeven, vertonen niet-pedofiele daders van seksueel
misbruik afwijkingen in het verbaal functioneren, het verbaal geheugen en emotieherkenning.
Daarnaast worden ze gekenmerkt door een aantal executieve dysfuncties, met name een verminderde
inhibitie, een verminderde cognitieve flexibiliteit en een verminderd werkgeheugen. Bij pedofiele
daders van seksueel kindermisbruik worden een trage verwerkingssnelheid, problemen in het verbaal
en visuospatieel functioneren en verstoringen in de aandachtsfunctie gerapporteerd. Wat hun executief
functioneren betreft, vertonen ze een inhibitietekort. Niettegenstaande de bevinding dat pedofiele en
niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik gekenmerkt worden door verschillende
neuropsychologische profielen, delen ze een tekort in hun inhiberend vermogen met elkaar. Dit is niet
verwonderlijk aangezien een inhibitietekort gelinkt kan worden aan een falende gedragsregulatie en er
dus toe kan bijdragen dat antisociale/deviante impulsen niet onderdrukt worden. Ook andere
antisociale populaties worden gekenmerkt door een verminderd inhibitievermogen (Hoaken, Allaby, &
Earle, 2007; Ogilvie, Stewart, Chan, & Shum, 2011). Op basis hiervan kunnen we besluiten dat dit
neuropsychologisch tekort niet specifiek is voor daders van seksueel kindermisbruik, maar gedeeld
wordt met andere antisociale groepen. Hetzelfde geldt voor afwijkingen in het verbaal geheugen en
emotieherkenning, die ook gerapporteerd worden in andere antisociale populaties (bv., Wood & Liossi,
2006). Dat deze laatste tekorten enkel gevonden worden bij niet-pedofiele daders van seksueel
kindermisbruik, doet ons besluiten dat niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik en nietseksuele daders neuropsychologisch meer op elkaar lijken dan pedofiele daders van seksueel
kindermisbruik en niet-seksuele daders.
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Deze literatuurstudie zal gepubliceerd worden in 2020: Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I. A.
(in press). The neuropsychology of child sexual offending: A systematic review. Aggression and Violent
Behavior.
Onderzoekslijn ‘Bekrachtigingsleren bij daders van seksueel kindermisbruik’
Een gebrekkige gedragscontrole wordt, zowel in etiologische theorieën als in de literatuur naar de
risicofactoren van seksuele recidive, naar voren geschoven als een belangrijke factor ter verklaring van
seksueel delictgedrag ten aanzien van kinderen (bv., Hanson & Morton-Bourgon, 2005; Seto, 2019;
Ward, Hudson, & Keenan, 1998). In het Motivation-Facilitation model van Seto (2019) wordt een
gebrekkige gedragscontrole in verband gebracht met toestandsfactoren (bv. onder invloed zijn), maar
ook met neuropsychologische dysfuncties die blijvende moeilijkheden veroorzaken in het controleren
en het reguleren van het eigen gedrag. Hierbij verwijst Seto (2019) naar studies die executieve
dysfuncties beschrijven bij daders van seksueel kindermisbruik (bv., Joyal, Beaulieu-Plante, & de
Chantérac, 2014). 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 basis
cognitieve 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;
Suchy, 2009). Studies die het executief functioneren van daders van seksueel kindermisbruik
bestudeerden, legden voornamelijk tekorten bloot in respons inhibitie en cognitieve flexibiliteit (Cohen,
et al., 2010; Eastvold, Suchy, & Strassberg, 2011; Joyal, Black, & Dassylva, 2007; Kärgel et al., 2017;
Massau et al., 2017; Schiffer & Vonlaufen, 2011). Waar er dus aandacht gegeven werd aan de rol van
executieve dysfuncties ter verklaring van moeilijkheden in het reguleren van het eigen gedrag, werden
andere neuropsychologische processen die ook een invloed hebben op de mogelijkheid tot
gedragscontrole waaronder bekrachtigingsleren tot hiertoe genegeerd in de literatuur over daders van
seksueel kindermisbruik.
Bekrachtigingsleren stelt mensen in staat om hun gedrag af te stemmen op de consequenties die volgen
(bekrachtigers) en te handelen in functie van het verkrijgen van positieve consequenties (beloningen)
en het vermijden van negatieve consequenties (bestraffingen). Naast het leggen van verbanden tussen
gedragingen en consequenties, zorgt bekrachtigingsleren er ook voor dat mensen hun gedrag
aanpassen wanneer het niet langer gepast is (wanneer het niet langer beloond wordt) (Behrens, Hunt,
Woolrich, & Rushworth, 2008; Rushworth, Kolling, Sallet, & Mars, 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, Behrens,
Rudebeck, & Walton, 2007).
In twee recente studies toonden we aan dat een groep daders van seksueel kindermisbruik tekorten
vertoont in hun vermogen tot bekrachtigingsleren, in vergelijking met een controlegroep van nietdaders, maar niet in vergelijking met een forensische controlegroep bestaande uit daders van
geweldsdelicten. Het verminderd vermogen tot bekrachtigingsleren bleek het meest uitgesproken te
zijn bij de niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik (Dillien, Goethals, Sabbe, & Brazil, 2019a,
2019b). Dat de daders van seksueel kindermisbruik niet verschilden van de forensische controlegroep
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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, Richell, & Blair, 2006; Dargis, Wolf, & Koenigs, 2017; De
Brito, Viding, Kumari, Blackwood, & Hodgins, 2013).
De specifieke bevindingen van deze studies en de klinische implicaties van de resultaten zijn beschreven
in twee publicaties: (1) Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I. A. (2019a). Impairment of both
reward and punishment learning in males who have sexually offended against a child. Sexual Abuse.
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1079063219871579 (2) Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., &
Brazil, I. A. (2019b). Reinforcement learning in child molesters. Criminal Behaviour and Mental Health,
29(1), 31–42. Retrieved from https://doi.org/10.1002/cbm.2097

Referenties:
Behrens, T. E. J., Hunt, L. T., Woolrich, M. W., & Rushworth, M. F. S. (2008). Associative learning of social
value. Nature, 456(7219), 245–249. https://doi.org/10.1038/nature07538
Budhani, S., Richell, R. A., & Blair, R. J. R. (2006). Impaired reversal but intact acquisition: probabilistic
response reversal deficits in adult individuals with psychopathy. Journal of Abnormal Psychology,
115(3), 552–558. https://doi.org/10.1037/0021-843X.115.3.552
Cohen, L. J., Nesci, C., Steinfeld, M., Haeri, S., & Galynker, I. (2010). Investigating the relationship
between sexual and chemical addictions by comparing executive function in pedophiles, opiate
addicts and healthy controls. Journal of Psychiatric Practices, 16, 405–412.
https://doi.org/10.1097/01.pra.0000390759.04581.7c.
Dargis, M., Wolf, R. C., & Koenigs, M. (2017). Reversal Learning Deficits in Criminal Offenders: Effects of
Psychopathy, Substance use, and Childhood Maltreatment History. Journal of Psychopathology
and Behavioral Assessment, 39(2), 189–197. https://doi.org/10.1007/s10862-016-9574-6
De Brito, S. A., Viding, E., Kumari, V., Blackwood, N., & Hodgins, S. (2013). Cool and hot executive
function impairments in violent offenders with antisocial personality disorder with and without
psychopathy. PloS One, 8(6), e65566. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065566
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168. Retrieved from
doi:10.1146/annurev-psych-113011-143750
Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I. A. (2019a). Impairment of both reward and punishment
learning in males who have sexually offended against a child. Sexual Abuse.
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1079063219871579
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Behaviour
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Mental
Health,
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from
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Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I. A. (in press). The neuropsychology of child sexual
offending: A systematic review. Aggression and Violent Behavior.
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Eastvold, A., Suchy, Y., & Strassberg, D. (2011). Executive function profiles of pedophilic and
nonpedophilic child molesters. Journal of the International Neuropsychological Society, 17(2), 295–
307. https://doi.org/10.1017/s1355617710001669
Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2005). The characteristics of persistent sexual offenders: A
meta-analysis of recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 1154–1163.
https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.6.1154
Hoaken, P. N. S., Allaby, D. B., & Earle, J. (2007). Executive cognitive functioning and the recognition of
facial expressions of emotion in incarcerated violent offenders, non-violent offenders, and
controls. Aggressive Behavior, 33(5), 412–421. https://doi.org/10.1002/ab.20194
Joyal, C. C., Beaulieu-Plante, J., & de Chantérac, A. (2014). The neuropsychology of sex offenders: A
Meta-analysis. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 26(2), 149–177.
https://doi.org/10.1177/1079063213482842
Joyal, C. C., Black, D. N., & Dassylva, B. (2007). The neuropsychology and neurology of sexual deviance:
A review and pilot study. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 19(2), 155–173.
https://doi.org/10.1007/s11194-007-9045-4
Kärgel, C., Massau, C., Weiß, S., Walter, M., Borchardt, V., Krueger, T. H. C., … Schiffer, B. (2017).
Evidence for superior neurobiological and behavioral inhibitory control abilities in non-offending
as compared to offending pedophiles. Human Brain Mapping. https://doi.org/10.1002/hbm.23443
Massau, C., Tenbergen, G., Kärgel, C., Weiß, S., Gerwinn, H., Pohl, A., … Schiffer, B. (2017). Executive
functioning in pedophilia and child sexual offending. Journal of the International
Neuropsychological Society, 23, 460–470. https://doi.org/10.1017/S1355617717000315
Ogilvie, J. M., Stewart, A. L., Chan, R. C. K., & Shum, D. H. K. (2011). Neuropsychological measures of
executive function and antisocial behavior: A meta-analysis. Criminology, 49(4), 1063–1107.
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Wood, R. L., & Liossi, C. (2006). Neuropsychological and Neurobehavioral Correlates of Aggression
Following
Traumatic
Brain
Injury.
Journal
of
Neuropsychiatry.
https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.18.3.333
Met heel veel dank aan de gevangenissen die hun medewerking verleenden en de gedetineerden en de
groep niet-daders die meewerkten aan deze studies.

2. 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 attitudes binnen de samenleving ten aanzien van
BDSM-beoefenaars. In 2019 focuste dit onderzoek op stigmatiserende attitudes en overtuigingen
binnen de samenleving ten aanzien van BDSM en BDSM-beoefenaars. Het manuscript van dit onderzoek
is nog in opbouw en zal voorjaar 2020 worden ingediend bij Sexuality Research and Social Policy.
A Cross-Sectional Survey Study Investigating Stigma Towards BDSM Practitioners in the General
Population and Self-Stigmatization Among BDSM Practitioners.
A. Schuerwegen BASc,1, W. Huys MSc,1,2, J. Henckens MP,PhD,2, K. Goethals MD,PhD,1,2,3, M. Morrens MD,PhD,2,3
Abstract
Previous research has shown rather high prevalence rates of BDSM-related activities in the Belgian
population. Nevertheless, BDSM is still being stigmatized and pathologized. Yet very few studies have
focused on these phenomena among BDSM-practitioners and in the general population. The current
two-part study investigated a) stigmatizing attitudes and beliefs about BDSM in the general population,
and b) self-reported stigma in members of the BDSM community. In study 1, a cross-sectional survey
questionnaire, containing the Big Five Inventory and a self-developed stigma-questionnaire, was
completed by 300 members of the general population lacking any interest in BDSM (135 males, 158
women, 4 gender fluid, 3 genderless). Three dimensions of stigmatizing attitudes and beliefs about
BDSM were identified, being prejudices, discrimination and incomprehension. About 86% maintained
stigmatizing beliefs about these sexual interests and practices. Higher age, higher levels of
conscientiousness, and lower levels of openness and agreeableness were found to be predictors for
stigmatization. Study 2 involved 256 BDSM practitioners (110 males, 135 women, 7 gender fluid, 2
genderless) who completed a questionnaire with items concerning experienced stigmatization or
discrimination because of BDSM interests. About 28% reported not feeling comfortable to share their
interests with the outside-world. Experiences of stigmatization and discrimination might influence their
reluctance to share their sexual preferences with others. These findings suggest the need for further
research into underlying reasons or motives for maintaining stigmatizing attitudes and beliefs towards
BDSM practitioners in the general population.

3. Extern Doctoraatsonderzoek - Thomas Marquant
Prof. dr. Kris Goethals, directeur van het UFC, begeleidt samen met Prof. dr. Bernard Sabbe een extern
doctoraatsonderzoek van dr. Thomas Marquant, werkzaam in het UPC Sint-Kamillus te Bierbeek.
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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

Inleiding: ‘Assertive community treatment (ACT)’ is een goed gekende manier om zorg aan
psychiatrische patiënten te leveren in hun eigen woonomgeving. In het verleden werd een goede
effectiviteit aangetoond op niet-forensische uitkomstmaten, zoals heropnames, ‘community tenure’ en
opnameduur. Echter, werd daarbij ook vastgesteld dat de effecten op forensische uitkomstmaten
neutraal of zelfs negatief zijn. Een forensische adaptatie van ACT, ForACT, beoogt een behoud van de
effectiviteit op niet-forensische uitkomstmaten, met toevoeging van effect op forensische
uitkomstmaten, zoals recidive en wederopsluitingen. In voorliggende studie werden daarbij als
blauwdruk voor een ForACT team 40 jaar ervaring met niet-forensisch ACT gecombineerd met de basis
elementen van de dominante forensische rehabilitatie theorieën, zijnde het RNR model en het GLM
model. De literatuur omtrent nie-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
2017 werd in een tweede publicatie de effectiviteit van ForACT op forensische uitkomstmaten
aangetoond in een vergelijkend retrospectief onderzoek waarbij het forACT team werd ingebed in een
zorgcontinuüm. Geïnterneerden in het zorgcontinuüm liepen 6 keer minder kans op recidive en 14 keer
minder kans op 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
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 er opvolging van hun
gebruik.
Deze studie is momenteel lopende.
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In 2019 werd voorliggend onderzoek verder aangevuld en werd de data verzameling afgerond. verder
investigaties zullen zich richten op verwerking van deze data. Daarnaast werd een review opgestart in
verband met middelenstoornissen bij patienten in een ForFACT setting. Deze studie is momenteel
lopende.

4. Psychopathieonderzoek SRP-III
Het UFC voert in samenwerking met Kasia Uzieblo (de Forensische Zorgspecialisten, UGent, 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 al doel de convergente- en criteriumvaliditeit van de SRP-III
en de SRP-SF te onderzoeken in een populatie van seksuele delinquenten.
De data voor huidig onderzoek worden verzameld vanuit de patiëntenpopulatie van het UFC, waarbij
volgende vragenlijsten worden afgenomen: (1) Self-Report Psychopathy Scale III lange en verkorte
versie (SRP-III & -SF; Paulhus, Neumann, & Hare, in press) vier factoren: Interpersonal Manipulation
(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.

5. 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 en
de UGent, enkele studies gestart. 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. Drie studies werden uitgewerkt en werden
ook voorgesteld op verschillende internationale congressen. De eerste twee studies zijn nog lopende,
45

de attitude-studie werd in het jaar 2019 afgerond. In 2019 zijn Stop it Now! Vlaanderen en de UGent
tevens een samenwerking aangegaan met Stop it Now! Nederland betreffende deze studies. Stop it
Now! Nederland zal onderstaande studies ook uitvoeren bij de Nederlandse populatie.
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 het prioriteit een antwoord
te bieden aan de hulpvraag, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Reeds een 80-tal
respondenten vulden deze studie in. De resultaten werden voorgesteld op het ATSA congres in 2019 en
zullen op termijn worden samengevoegd met de resultaten van Stop it Now! Nederland.
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 ze de bestaande
hulpdiensten te informeren met als doel om deze diensten voor personen met seksuele interesses voor
minderjarigen en hun omgeving 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 het prioriteit een antwoord
te bieden aan de hulpvraag, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Op dit moment zijn er
echter beperkte respondenten van dichte naasten. Deze resultaten zullen worden samengevoegd met
de resultaten van Stop it Now! Nederland en worden voorgesteld op het ATSA congres in 2020.
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 1000 respondenten namen deel aan deze studie die via de sociale media werd verspreid. Naast het
vergaren van onderzoeksresultaten draagt de verspreiding van dit onderzoek ook bij aan kennisgeving
aan het bredere publiek aangaande ‘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 zal deze
studie ook in Nederland uitvoeren.

2.3.5. 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
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verschillende vormingsmomenten. De deelnemende UFC-teamleden worden in tabel 5 weergegeven
aan de hand van hun initialen:
KG
AS
HH

Prof. dr. Goethals
Alana Schuerwegen
Hilde Hoebers

TD
AN

Tineke Dilliën
Annelies Nuyts

WH
MDB

Wim Huys
Minne De Boeck

Tabel 5: Bijgewoonde vormingsmomenten

Datum

Onderwerp

31/1

Studiedag ITER: The long and winding road

UFC
deelnemers
MDB

12/2

EISIP training

TD & MDB

20/3

Doctoraatsverdediging Ellen Gunst

26/3

Studiedag NL-ATSA: ‘Zorg voor de professional’

MDB, WH &
KG
MDB

27/03

Chatopleiding: online hulpverlening

MDB

28/03

Flanders care: ‘studiedag online hulp’

MDB

03/04

Chatopleiding: online hulpverlening

MDB

6/04

European Psychiatric Association Congress, Warschau

KG & WDR

07/04

European Psychiatric Association Congress, Warschau

KG & WDR

08/04

European Psychiatric Association Congress, Warschau

KG & WDR

09/04

European Psychiatric Association Congress, Warschau

KG & WDR

24/05

Vorming suicidepreventie

MDB

4/06

allen

07/6

Studiedag UFC: ‘Let’s talk about sex: over seksualiteit en seksueel
grensoverschrijdend gedrag’
Vorming suicidepreventie

11/06

Workshop VVKP: ‘Gehechtheid en gedragstherapie’

WH

25/06

5 jaar NL-ATSA: Tijdschrift voor seksuologie

MDB

19/07

Vorming suicidepreventie

MDB

5/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe, Seeon

KG

6/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe, Seeon

KG

7/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe, Seeon

KG

8/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe, Seeon

KG

MDB
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9/08

Summer seminar on forensic psychiatry in Europe, Seeon

KG

21/08

World Congress of Psychiatry, Lissabon

KG

22/08

World Congress of Psychiatry, Lissabon

KG

23/08

World Congress of Psychiatry, Lissabon

KG

24/08

World Congress of Psychiatry, Lissabon

KG

19/09

Studieavond 20 jaar FIDES

WH

24/09

Verjaardag justitiehuizen

MDB

27/09

Afscheidscollege Bernard Sabbe

MDB

7/10

Infosessie “Crisis en time-out module”

AS

9/10

Filmfestival Muidhond

MDB

19/09

Ghent group meeting, Viena

KG

20/09

Ghent group meeting, Viena

KG

21/10

Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen

TD

22/10

Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen

TD

13/11

Meeting INTERPOL: Specialists Group on Crimes against Children, Lyon

TD

13/12

Studiedag VVGT: ‘Let’s talk about sex’

WH

6/11

38th Annual Research and Treatment
Treatment of Sexual Abusers, Atlanta
38th Annual Research and Treatment
Treatment of Sexual Abusers, Atlanta
38th Annual Research and Treatment
Treatment of Sexual Abusers, Atlanta
38th Annual Research and Treatment
Treatment of Sexual Abusers, Atlanta
38th Annual Research and Treatment
Treatment of Sexual Abusers, Atlanta

7/11
8/11
9/11
10/11

Conference, Association for the MDB
Conference, Association for the MDB
Conference, Association for the MDB
Conference, Association for the MDB
Conference, Association for the MDB

2.3.6. Psychotherapieopleidingen en postacademische vormingen
Tabel 6: Langdurige vormingen

Annelies Nuyts Postgraduaat Gedragstherapie, KU Leuven

September 2016 tot
heden

Annelies Nuyts Supervisie gedragstherapie, KU Leuven

September 2016 tot
heden
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Laura Santos
Pina

Postgraduaat Gedragstherapie, UGent

September 2016 tot
heden

Wout De
Ruyck

Interuniversitaire Postacademische Vorming: ‘Forensische Academiejaar 2018 psychologie en psychiatrie’
2019

Oskar De
Wachter

Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie (UPC 2019
Kortenberg)
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2.4. GEORGANISEERDE OPLEIDINGSMOMENTEN
Hierna volgt een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in 2019 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. Omdat het UFC een internationaal congres heeft gepland in het
voorjaar van 2020, ging in het jaar 2019 vooral aandacht naar het organiseren van dit grootschalig
internationaal congres. Omdat dit veel werk en voorbereiding vraagt is besloten dit congres om de vier
jaar te organiseren en dat jaar iets minder aandacht te schenken aan andere studiedagen. Het
grootschalig congres bestaat immers uit twee volle congresdagen en twee preconference workshops.
De uitnodigingen en het programma van de UFC-studiedag en het grootschalig internationaal congres
kunnen worden teruggevonden in bijlage 2 en 3.

2.4.1. Let’s talk about sex: over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Verslag studiedag
De UFC-studiedag ‘Let’s talk about sex’ startte met een algemeen kader omtrent seksualiteit in de
samenleving. De vraag die hierbij gesteld werd was: “Is seksualiteit overroepen?”. Om dit uit te klaren
werd er gekeken naar actuele trends en tendensen in de muziek, films, series en boeken. Daarnaast
werd er verwezen naar statistieken omtrent pornogebruik, waarbij duidelijk naar voor kwam dat een
aanzienlijk deel van de wereldbevolking op regelmatige basis pornografisch materiaal bekijkt.
Belangrijke thema’s uit de porno-industrie werden daarbij naar voor gebracht. Daarnaast kreeg het
publiek zicht op verschillende etiologische theorieën omtrent seksueel delictgedrag en wat de
risicofactoren en beschermende factoren zijn om recidive te voorkomen. Hieruit bleek dat seksualiteit
weldegelijk een belangrijk aspect is in (het voorkomen van) seksueel delictgedrag. Tot slot werden
enkele (ethische) dillema’s omtrent seksualiteit in de behandelpraktijk van het UFC aangehaald: Wat
wordt er toegelaten en waar wordt de grens getrokken bij mensen met een beperking? Hoe maken we
het bespreekbaar? Hoe moet er omgegaan worden met mensen die libidoremmende medicatie nemen
maar tegelijkertijd een gezonde beschermende relatie koesteren? Hoe nemen we gezonde seksualiteit
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op in de behandeling van zedendaders? Allemaal vragen waar geen sluitende antwoorden op bestaan.
Er is immers nog steeds te weinig wetenschappelijk onderzoek omtrent het thema en er is -jammer
genoeg- nog steeds beperkte ervaring met het aspect ‘gezonde seksualiteit in de behandeling van
zedendaders’.
Miek Scheepers gaf tijdens de plenaire sessie een toelichting omtrent de organisatie en werking van
vzw Aditi. Het werkkader rond seksuele dienstverlening werd voorgesteld, rekening houdend met de
huidige wetgeving en er werd stilgestaan bij wat seksualiteit inhoudt en hoe seksualiteit bespreekbaar
kan worden gemaakt bij mensen met een beperking. Miek Scheepers gaf ook bijzondere aandacht aan
wat hun rechten zijn met betrekking tot seksualiteit, alsook wat de seksuele rechten zijn bij daders van
zedendelicten. De nadruk werd gelegd op het feit dat het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid
een essentiële taak is van de hulpverlener, zeker wanneer de hulpverlener werkt met seksuele daders.
Doordat seksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt, en het taboe errond doorbroken wordt, kan er aan
het basisrecht worden tegemoetgekomen, mits de nodige begeleiding. De hermeneutische cirkel is
daarbij een handige tool om te gebruiken in de praktische toepassing ervan. Het is een methodiek om
seksuele begeleiding bij mensen met een beperking in kaart te brengen. Aan de hand van
praktijkvraagstukken en casussen werd er besproken hoe de methodiek en visie van vzw Aditi kan
worden toegepast op cliënten met en zonder een beperking.
Tot slot gaf Miek Scheepers een aanzet omtrent wat voor beleid moet worden opgesteld om seksualiteit
en intimiteit van mensen zonder of met beperking vanuit een positieve ingesteldheid bespreekbaar te
maken. Om te kunnen spreken van een positief beleid dient men zich te richten op drie niveaus:
kwaliteit, preventie en reactie.
In de namiddag vonden twee workshops en een intervisie plaats.
Workshop: ‘Gezonde seksualiteit en de behandeling van zedendaders’ – Alana Schuerwegen
(UFC), Tineke Dilliën (UFC) en prof. dr. Kris Goethals (UFC)
Het spreekt vanzelf dat het thema seksualiteit een essentiële plaats inneemt in de behandeling van
zedendaders. Als daderbehandelaars zijn we echter sterk geneigd om voornamelijk te focussen op de
afwijkende aspecten van iemands seksualiteitsbeleving en verdwijnt het “gezonde” aspect hiervan al
snel op de achtergrond. In deze workshop gingen we, aan de hand van door de deelnemers ingezonden
casusmateriaal, aan de slag rond hoe (gezonde) seksualiteit bespreekbaar te maken.
Na een beknopte theoretische introductie omtrent het belang van het bespreken van seksualiteit in de
behandeling, werd in groep gebrainstormd rond korte vignetten omtrent specifieke thema’s zoals
ongepaste communicatie met de therapeut, een kinderwens bij zedendaders, en het gebruik van Viagra
bij personen die libidoremmende medicatie nemen. Vervolgens werd de groep verdeeld in drie kleinere
groepen waar per groep intervisie werd gevoerd omtrent een concrete casus. Elke groep kreeg een
eigen casus met specifieke vraagstelling voorgelegd: (1) het bewandelen van de grens met de illegaliteit
bij het opzoeken van pornografisch materiaal; (2) moeilijkheden in het aangaan van een (seksuele)
relatie; en (3) hoe zeer gevarieerde seksuele interesses een plaats te geven binnen de
seksualiteitsbeleving?
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Workshop: ‘Personen met een beperking of autisme: ook seksueel beperkt?’ – Karen De Wilde
(Sensoa) en Annelies Nuyts (UFC)
Het werd lange tijd niet op die manier erkend, maar ook mensen met een beperking maken een seksuele
ontwikkeling door. De seksuele ontwikkeling, die overigens veel vroeger start dan de puberteit, kunnen
we opdelen in een drietal domeinen: lichaam/grenzen, sekse/gender en relaties/intimiteit. Over die
domeinen leren we stapsgewijs en een leven lang; en dat is niet anders bij mensen met een beperking.
Een rondvraag deed ons stilstaan bij het gegeven dat er op vlak van intimiteit en seksualiteit ook best
een aantal zaken ‘goed’ lopen bij personen met een beperking. Er volgde dan ook een warme oproep
om de gezonde seksuele wensen, uitingen of gevoelens van personen met een beperking expliciet te
erkennen; ook in situaties die op een bepaalde manier moeilijk lopen. Een beperking hééft een impact
op de seksuele ontwikkeling – verschillende uitdagingen kwamen in de workshop aan bod – maar laten
we niet vergeten dat een beperking geen impact heeft op de aanwezigheid van bijvoorbeeld
nieuwsgierigheid en het verlangen naar een relatie.
Het Vlaggensysteem van Sensoa geeft handvaten om een inschatting te maken van seksueel gedrag bij
kinderen en jongeren (‘is dit gedrag oké?’), en om erover in gesprek te gaan met hen. Dat laatste geldt
als ‘take home message’: laat ons het seksuele gedrag van iemand eerst inschatten op de gepastheid
ervan in een bepaalde context (inspiratie daarvoor is te vinden in het Vlaggensysteem en de normatieve
lijst die Sensoa gratis beschikbaar stelt). En, misschien zelfs nog belangrijker, ga daarbij niet te snel uit
dat je meteen precies weet hoe de vork in de steel zit: start bij het verhaal van de betrokkenen, ga
voldoende concretiseren, samen met hen (zoals Miek Scheepers al aangaf, tijdens de plenaire sessie)
en laat daarna je eigen reactie en interventie voortkomen uit de vraag: ‘Wat willen we dat de cliënt of
patiënt hier nu uit leert?’.
Workshop: ‘Beleid en seksualiteit: niet zo sexy’ – Bart Vandenbussche (Sensoa), Minne De Boeck
(UFC) en Wim Huys (UFC)
In de workshop omtrent beleid en seksualiteit werd er op een interactieve manier nagedacht over welke
beleidsaspecten belangrijk zijn mee te nemen in je eigen organisatie en hoe je die kan vormgeven en
toepassen in de praktijk. We zijn daarbij vertrokken van het uitgangspunt: ‘seksuele agressie is een uiting
van een behoefte waaraan niet voldaan wordt’.
Eerst en vooral werd er uitleg gegeven over de drie noodzakelijke niveaus die het ‘Raamwerk voor
Seksualiteit en Beleid’ van Sensoa omschrijft. Kwaliteit, preventie en reactie zijn daarbij de drie centrale
thema’s. Aan de hand van casussen werd nagedacht over ‘aan welke seksuele behoefte in die situatie
niet werd voldaan’, ‘wat voor jou, als professional, de situatie problematisch maakte’, ‘hoe je op een
veilige manier aan deze behoefte zou kunnen voldoen’ en ‘welke beleidsaspecten of
ondersteuningsnoden zouden kunnen helpen in de uitwerking ervan’. Op deze manier kwamen we tot
enkele terugkerende -en herkenbare- behoeften, problemen, noden en oplossingen. Via de
beleidsmatrix, waarin de drie niveaus voor een goed beleid zijn opgenomen, konden deze terugkerende
fenomenen worden toegepast op de eigen organisatie. Aan de hand van de ‘Tupperware-methode’
werden ook enkele beleidsinstrumenten voorgesteld die kunnen gebruikt worden bij de implementatie
van de opgestelde beleidsmatrix in de eigen organisatie. Denk daarbij aan een visietekst, een
aaspreekpersoon integriteit, een handelingsprotocol, een gedragscode en het vlaggensysteem.
Verschillende best practices werden aangereikt, zodat de deelnemers deze kunnen gebruiken ter
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inspiratie binnen hun eigen organisatie. Er waren 107 deelnemers op de studiedag. In het
evaluatieformulier 36,4% scoorde een 8 op de studiedag, 38,6% gaf een totaalwaardering van een 9. De
andere eindscores lagen verder tussen de 6 en de 10.

2.4.2. At the crossroads: Future directions in sex offender treatment

NL-ATSA, het UFC en de Universiteit van Antwerpen slaan de handen in elkaar en organiseren in het
voorjaar van 2020 een meerdaags internationaal congres in Antwerpen. Het Engelstalig congres zal
bestaan uit twee pre-conference workshops op 4 & 5 februari 2020 en twee conferentiedagen op 6 &
7 februari 2020. De huidige stand van zaken met betrekking tot diagnostiek en behandeling van
zedendelinquenten zal er toegelicht worden door vooraanstaande internationale experts.
Topics preconference workshops:
Training Static-99R, Stable-2007 & Acute-2007 (in Dutch) & Applying RNR principles to effectively treat
sexual abusers
Topics conference:
De impact van seksuele opwinding en andere emoties, grooming gedrag, seksuele fantasieën, publiek
beleid, gevangenisklimaat en seksuele daders, loverboys, seksuele moord, desistance, online seksueel
kindermisbruik, casusformulering en risicotaxatie, professionele zelfzorg, en nog veel meer.
Hierbij de uitnodiging:
NL-ATSA, the University Forensic Centre (UFC) and the University of Antwerp are proud to announce
that they will host the second edition of the conference “At the Crossroads: Future directions in sex
offender treatment”.
The first edition that took place in 2016, was a huge success. The first edition was organised by Thomas
More Antwerp, the University Forensic Centre (UFC) & NL-ATSA. Fourteen internationally renowned
speakers honored us with their presence and inspiring talks. The fact that this sold-out event was
attended by more than 250 practitioners and researchers, clearly indicated that there is a need for such
events. That’s why we decided to organize a new edition with lectures and workshops of several topnotch experts in the field of sex offender research and practice. We are looking forward to meeting you
in Antwerp!
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This unique conference will give researchers and practitioners from all over the world the opportunity
to be informed about the most recent developments in sex offender research and practice. With this
multiple-day conference we aim to give a comprehensive overview of recent developments in the
assessment and treatment of sex offenders, and upcoming developments within this field. The
conference aims to inspire both clinicians and researchers in their future work with these offenders.
Prior to the conference, two workshops will be offered. These preconference workshops comprise an
in-depth training of important assessment and treatment skills.
During the conference, a wide range of lectures and workshops will be offered. On the first day, a
selection of highly regarded experts will discuss recent theoretical and empirical developments and how
these developments might influence treatment programs. On the second day, topic sessions will be
offered on: online offenders, juvenile offenders, risk communication, case formulation, and professional
self-care. In the afternoon, future directions in sex offender treatment will be discussed.
The conference aims to reach and cover a wide range of disciplines (e.g. psychologists, psychiatrists,
criminologists and social workers) involved in forensic mental health, policy and criminal justice.
In addition, both researchers and practitioners are given the opportunity to present their studies and
clinical cases on relevant topics during two poster sessions. We also give you the chance to chat with
your (international) colleagues and the experts over a delicious conference dinner.

2.4.3. Studiedag NL-ATSA: ‘Zorg voor de professional’

Het werk met zedenplegers is niet evident en kan een impact hebben op het psychosociaal welzijn van
de professional. Dit geldt niet alleen voor behandelaren, maar ook vaak voor politie en justitie. Tijdens
deze studiedag wou NL-ATSA daarom de nodige aandacht besteden aan de impact van het werken met
zedenplegers. Lees hier het verslag:
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The impact of working with sex offenders: how to take care of yourself as a professional working
with (sex) offenders? - By Marije Keulen-de Vos, Minne De Boeck & Kasia Uzieblo (Dutch Chapter
of ATSA, NL-ATSA)

On March 26th NL-ATSA, the Dutch Chapter of ATSA organized a symposium in Utrecht (the
Netherlands) on the impact of working with sex offenders. Colleagues from police and forensic hospital
settings addressed the issue of secondary trauma. Secondary or vicarious trauma relates to the
behavioral and emotional consequences of exposure to the traumatic events experienced or inflicted
by others. These traumatic experiences in professionals may include changes in the professional’s sense
of self, interpersonal relationships, and behavior. Individuals working in mental health care are among
the occupational groups identified as being at high risk of secondary trauma (Moulden & Firestone,
2007). Nevertheless, there is fairly limited research on this topic, let alone on traumatic experiences in
professionals working with sex offenders.
The first presenter, Henk Sollie (Phd., Twynstra Gudde, the Netherlands), focused on the mental
resilience of police offers who investigate cases involving child sexual exploitation material (CSEM).
Based on observational studies and semi-structured interviews, he examined what CSEM investigators
consider demanding working circumstances and how they cope with these burdens. Henk Sollie’s
studies show that many police officers may experience signs and symptoms of vicarious trauma at some
point in their career as they often experience great internal and external pressure to cover the
overwhelming number of leads that they receive, to substantiate cases, and to save lives. Many of these
investigators voice a firm unwillingness to “abandon” the victims by changing work assignments. Also,
exposure to disturbing photographs and videos, and intense contact with perpetrators and victims have
an enormous impact on their well-being and on their personal life. For example, many remain
preoccupied with (old) cases, many experience sexual problems within their own intimate relationship
and/or struggle with the enjoyment of physical contact with their children. An important element in
being able to deal with the emotional impact of CSEM investigations is mental resilience. Henk Sollie
defines resilience as “the outcome of a coping process in which internal and external resources enable
a criminal investigator to continue to function throughout stressful situations and to recover from such
situations in a sustainable manner while retaining their motivation to carry on with their investigative
work”. The stress associated with exposure to such traumatic events as child sexual abuse can be
mitigated further by applying adaptive, proactive coping strategies such as compartmentalizing one’s
emotional response to the disturbing content, pressure regulation (i.e., workload prioritization), task
autonomy and social support. These strategies also depend on organizational resources, for example,
joint instead of single case responsibility, classification software and design of the workplace. Henk Sollie
concludes that the everyday mental resilience in these officers does not come from rare and special
qualities but should be rather considered as the result of the everyday magic of ordinary resources.
The second presenter, Anneloes Huitema (De Waag, Utrecht, the Netherlands), focused on the
prevalence and severity of aggressive incidents in a forensic psychiatric hospital. Her study is part of
Nienke Verstegen’s Ph.D. research (Vander Hoevenkliniek, Utrecht, the Netherlands). They have
retrospectively analyzed over 3600 aggressive incidents by using the Modified Overt Aggression Scale
in both forensic patients who are judged being legally insane and patients who have received forensic
mental health care under civil law. Prevalence rates of incidents are substantially higher in the latter
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group. The latter group is often admitted to the hospital when they experience a crisis situation, which
may explain these higher rates. Of all types of incidents (verbal, physical, sexual), verbal transgressions
are most common with 2667 reports. Only a minority of incidents, 157 out of 3600 incidents, are
characterized by sexual transgressions (e.g., rape, indecent remarks). Also, female patients are
responsible for a relatively higher number of incidents than male patients. Remarkably, forensic patients
who have committed a sex offense seem to cause less aggressive incidents compared to non-sex
offenders. Notwithstanding these interesting findings, it is important to realize that these numbers
probably regard an underestimation of the true prevalence of aggressive incidents in the forensic
psychiatric hospital.
In the final two presentations, Nicole Strijbos (de Rooyse Wissel, Venray) and Maarten Hoogslag (Dutch
Institute for Psychotrauma) discussed how professionals can stay “healthy” when working with sex
offenders. Nicole Strijbos is a member of a peer support and guidance committee in the forensic
psychiatric clinic De Rooyse Wissel. This committee offers collegial support when colleagues experience
aggressive incidents. In case of an incident, the committee provides immediate care and support and
subsequently schedules three meetings with the colleague(s) in question. The first meeting (after 24 to
72 hours after the incident) focuses on structuring information, exploring current symptoms (e.g., poor
sleeping, reliving the incident) and providing tools on how to deal with these symptoms. The second
meeting is after one to two weeks after the first meeting. The aim of this meeting is to reflect on the
situation and to explore possible symptoms of trauma. Four to six weeks after the incident, the third
meeting takes place. In this meeting, the processing of and giving meaning to the incident is being
addressed. If necessary, colleagues are referred to as a licensed trauma psychologist. The main purpose
of this support system is to help those involved regain control and attribute meaning to events. Nicole
Strijbos presented real-life case examples and discussed several do’s (e.g., respond to feelings of
colleagues, ask open questions) and don’ts (e.g., encourage recovery and try to offer an immediate
solution).
The symposium closed with an interactive workshop. In this workshop, Maarten Hoogslag elaborated
on possible self-protective skills for professionals working with (sex) offenders. Two actors were reenacting real-life therapist-client interactions in which the bounds of the therapist were being
overstepped by the client. Throughout the plays, participants were invited to provide input for these
reenactments. Hoogslag’s take-home message was to always address the situation at hand, to set clear
bounds, and to assess the nature of the aggressive behavior in the patient (i.e., is it personal or not) in
order to enable a more efficient and self-protective response to this behavior.
The fact that this symposium was sold-out, as well as the grateful feedback during and after the event,
illustrates that many practitioners are struggling with how to deal with aggressive behavior in (sex)
offenders. Opportunities to share best practices and more research to obtain an in-depth understanding
of these aggressive behaviors in forensic patients and their impact on the professional’s well-being are
clearly highly needed.
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2.4.4. Studiedag NL-ATSA: ‘Preventie en behandeling van seksueel grensoverschrijdend
gedrag: een stand van zaken’

Op dinsdag 25 juni vierde NL-ATSA zijn inmiddels 5-jarig bestaan. Deze verjaardag wou NL-ATSA
vanzelfsprekend niet stilletjes laten voorbijgaan. Daarom werd er in Utrecht een feestelijke studiedag
georganiseerd.
Tijdens de studiedag werd uitgebreid stilgestaan bij de preventie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag en bij de behandeling van zedenplegers. Zowel recente theoretische inzichten als best-practices
kwamen uitgebreid aan bod in de plenaire sessies en workshops. Deelnemers aan deze studiedag
kregen bovendien een primeur: De lezingen stonden in teken van een speciale uitgave omtrent seksueel
grensoverschrijdend gedrag van het Tijdschrift voor Seksuologie dat in juni uitgegeven werd en waaraan
verschillende sprekers van deze studiedag hebben meegewerkt.
Om de verjaardag te vieren kreeg iedere deelnemer deze speciale uitgave van het Tijdschrift voor
Seksuologie. Ook taart en een goed glas werd voorzien om de NL-ATSA verjaardag te vieren. Hierbij een
overzicht van het programma:
Van Raad Naar Daad: Praktische toepassingen van het Incentive Motivational Model – Wineke Smid
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Het Incentive Motivationeel Model (IMM; Smid & Wever, 2018) beschrijft seksuele opwinding en
verlangen als een emotionele reactie op een competente stimulus, vergelijkbaar met andere emoties.
Emoties kunnen elkaar beïnvloedden en de wisselwerking tussen de seksuele emotie en andere emoties
kan, bewust of onbewust, dienen als een middel voor emotionele en/of seksuele zelfregulatie. Niet
alleen kan seks worden gebruikt om andere emoties te beïnvloeden (seksuele coping), maar ook kunnen
andere emoties, bewust of onbewust, worden gebruikt om seksuele opwinding te reguleren (seksuele
deviantie). In deze presentatie werd het model kort samengevat om vervolgens verder te gaan met
recente onderzoeksresultaten, klinische implicaties en voorbeelden uit de praktijk. Aan de orde kwamen
een laboratoriumonderzoek naar de wisselwerking tussen seksuele opwinding en andere emoties;
EMDR als mogelijke behandeling voor deviante interesses en het meten van de toenaderingsneiging als
assessment methode voor seksuele deviantie en preoccupatie.
‘Better safe than sorry’: de preventie van seksueel kindermisbruik in België en Nederland – Minne De
Boeck & Jules Mulder
Het grote aantal slachtoffers van seksueel kindermisbruik en de desastreuze gevolgen van het fenomeen
wijzen op het belang van de preventieve benadering van de problematiek. Smallbone en collega’s
ontwikkelden een specifiek preventiemodel voor de preventie van seksueel kindermisbruik. Aan de
hand van een aantal praktijkvraagstukken, casussen en genomen preventie-initiatieven in Vlaanderen
en Nederland werd dit model toegelicht. Deze beschouwing vormde de basis voor een aantal
aanbevelingen en kritische inzichten.
Jeugdige daders van zedendelicten: Een overzicht van de (empirische) kennis en een blik op de toekomst
– Chantal van den Berg, Zohra Lkasbi & Daniel Neves Ramos
De presentatie richtte zich op de huidige stand van zaken omtrent de kennis over jeugdige daders van
zedendelicten. Dit werd gedaan aan de hand van vijf deelonderwerpen: prevalentie, typologieën,
criminele carrière, risicofactoren en interventies. Binnen deze deelonderwerpen werd stilgestaan bij de
theorievorming, de ontwikkeling van de kennis over het deelonderwerp en implicaties en openstaande
vragen voor de toekomst. De prevalentie werd besproken aan de hand van recente cijfers uit België en
Nederland. Ook werden verschillende schattingen van de prevalentie besproken om zo het ‘dark figure’
in beeld te krijgen. Voor het tweede onderwerp, typologieën, bestaat al enige jaren veel aandacht. Aan
de hand van het indelen van de jeugdigen in verschillende subtypen werd in de presentatie geprobeerd
een beter begrip van de heterogeniteit en de etiologie van deze specifiek groep te krijgen. Tijdens de
presentatie werden de verschillende typologieën besproken. De meest recente theoretische
ontwikkeling ten aanzien van jeugdige daders van zedendelicten is gebaseerd op een
levensloopperspectief. Deze stroming richt zich op het verklaren en begrijpen van de criminele carrière
van jeugdige zedendaders. Het deelonderwerp risicofactoren werd onderverdeeld in een bespreking
van de risico- en beschermende factoren, en een bespreking van de risicotaxatie-instrumenten gebruikt
voor de recidiverisico-inschatting bij jeugdige daders van zedendelicten. Het laatste deel van de
presentatie richtte zich op interventies, daarbij werd gekeken naar zowel gedragstherapeutische
interventies als farmacologische behandeling.
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Ook onderstaande workshops vonden plaats:
Workshop 1: Mijn Positief Levensplan: het Good Lives Model in de praktijk – Jan Willem van den Berg &
Marc Lexmond
De behandeling van zedendelinquenten werd jarenlang gedomineerd door het denken vanuit risico’s
en hoog-risicosituaties. De focus kwam daarmee te liggen op wat niet meer kan, niet mag en vermeden
moet worden. Met de introductie van het Good Lives Model is er een ander geluid gekomen (Purvis,
Ward & Willis, 2014; Yates & Prescott, 2010). Dit behandelmodel gaat juist over de kracht, kwaliteiten,
wensen en behoeftes van plegers van een zedendelict. Doelstelling van de workshop was het opbouwen
van een voor de pleger positief en delictvrij leven. Hoe dit model zich laat combineren met het opstellen
van een behandelplan, gefocust op dynamische risicofactoren, kwam ook uitvoerig aan bod tijdens de
workshop.
Workshop 2: Echt contact is niet de bedoeling. Over ‘de werkalliantie bij seksueel grensoverschrijdend
gedrag’ – Els Van Daele & Kris Vanhoeck
Forensische therapeuten weten hoe ingewikkeld en kwetsbaar het is om plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag te bereiken ten gunste van een therapeutisch proces dat op langere termijn
naar een leven zonder seksueel misbruik leidt. De werkalliantie vormt daarbij het kloppend hart van het
behandelingsproces. Om een werkbare therapeutische relatie op te bouwen, moet de forensische
therapeut niet alleen over een goed hart beschikken, in alle betekenissen van het woord , maar moet
hij soms ook van zijn hart een steen kunnen maken. In de workshop werden enkele principes die de
kern uitmaken van de therapeutische relatie bij de behandeling van seksueel misbruik belicht.
Workshop 3: Een psychopaat op de sofa: over uitdagingen en hoop – Eelco van Doorn & Kasia Uzieblo
Personen met een hoge mate van psychopathie kosten de maatschappij veel geld en richten veel leed
aan. Het is dus van groot belang om bij deze personen de kans op recidive te verminderen. In deze
workshop werd ingezoomd, vanuit casusbeschrijvingen over zedendelinquenten, op de verschillende
kenmerken van psychopathie. Hierbij werd besproken wat de belemmerende factoren in de
behandeling van personen met psychopathische trekken kunnen zijn en hoe we deze kunnen trachten
te omzeilen.
Workshop 4: Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag: behandeling van zedenplegers met
een verstandelijke beperking – Kim Ellen Biesmans & Lieke Nouwen
Hoe verminder je het risico op seksueel grensoverschrijdend (delict)gedrag bij patiënten met een
verstandelijke beperking? Hoe geef je de behandeling vorm, rekening houdend met die beperkingen?
Hoe bevorder je gezonde seksualiteit in deze heterogene groep patiënten? Met het Zorgprogramma
SGG heeft de Borg (i.e., een samenwerkingsverband tussen instellingen die diagnostisch onderzoek en
behandeling bij licht verstandelijk beperkte/laag begaafde zedenplegers uitvoeren) een theoretisch
gefundeerd en uitgebreid behandelaanbod samengesteld. Dit biedt behandelaren een praktische
ondersteuning bij de indicatiestelling en de uitvoering van de behandeling van deze problematiek. Het
basisgedeelte van het zorgprogramma is gericht op de bevordering van gezonde seksualiteit en op
preventie van seksuele problemen. Het specialistische gedeelte is gericht op het terugdringen van het
(recidive)risico. In deze workshop werd het gehanteerde verklaringsmodel (de integratieve theorie
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ofwel ITSO; Ward & Beech, 2006) toegelicht en toegepast op een casus. Vervolgens werden deelnemers
aan de hand de casus door het Zorgprogramma heen geleid. Hierbij lag de nadruk op de
multidisciplinaire aanpak: wie doet wat en waarom, op welk moment in de behandeling?
Voor deze feestelijke NL-ATSA studiedag waren 125 personen ingeschreven. In de evaluatie gaven de
meesten een 8 als totaalwaardering.

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 ongeveer
drie keer per jaar een forensische intervisie georganiseerd in Gent. Alle geïnteresseerde hulpverleners
kunnen hieraan deelnemen. Sinds 2017 voorziet het UFC tevens een supervisie voor het forensisch team
van CGG De Pont. Ook hier wordt er gewerkt rond concrete casussen en/of thema’s die te maken
hebben met begeleiding of behandeling van daders. Daarnaast werd in 2018 ook een specifiek aanbod
uitgewerkt voor de basisopleiding van de Psychosociale Diensten van de gevangenis, die partner zijn
binnen het samenwerkingsakkoord. Door de andere partners binnen het samenwerkingsakkoord werd
geen specifiek aanbod gevraagd, we proberen deze te bereiken met het aanbieden van ons algemeen
opleidingsaanbod (zie boven).
Opleidingen voor partners buiten het samenwerkingsakkoord:
-

Opleiding politieschool omtrent daders van seksueel geweld

-

Onderwijsinstellingen: Thomas More en de UAntwerpen

-

Static Stable Acute opleidingen, risicotaxatie zedenplegers

Enkel de structurele vormingen op maat van de partners in het samenwerkingsakkoord werden
hieronder verder uitgewerkt:
Forensische intervisie voor behandelaars
In het jaar 2019 organiseerde het UFC opnieuw de forensische intervisiegroep voor behandelaars van
seksuele daders in Vlaanderen. De nadruk ligt op het bespreken van casussen uit de hulpverlening en
de bedoeling is elkaar te inspireren op therapeutisch vlak. Alle geïnteresseerde hulpverleners kunnen
aan deze forensische intervisies deelnemen. De forensische intervisie ging in het jaar 2019 tweemaal
door (6/6 & 17/10/2019, telkens in Gent).
Supervisie CGG De Pont Mechelen
Het UFC organiseerde dit jaar 4 keer (26/2, 21/5, 10/9, 17/12, telkens in Mechelen) supervisie voor het
forensisch team bij CGG De Pont Mechelen. De behandelaren die gespecialiseerde behandeling bieden
binnen het samenwerkingsakkoord kunnen er concrete casussen bespreken. Er wordt ook wel eens
binnen specifieke thema’s gewerkt.
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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 2019 kwamen er vanuit de
justitiehuizen geen vragen hieromtrent.
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 2019 kwamen er vanuit de
justitiehuizen geen vragen rond het opnieuw organiseren van deze opleiding. Het UFC diende in 2019
wel een projectvoorstel in voor het organiseren van een basisopleiding aan justitie-assistenten bij de
nieuwe Vlaamse minister van justitie.
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
2019 geen nieuwe vraag van de PSD’s naar de basisopleiding.

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 (MB 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 opleidingsdagen in 2019: 11/1, 8/02, 15/03,
26/04, 10/05 & 13/12/2019.
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2.5. OVERLEG
2.5.1. Beleidsvergadering UFC
De jaarlijkse UFC beleidsvergadering vond plaats op woensdag 15 mei 2019. 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 lichtjes zijn gedaald in 2019. De wachtlijsten voor
intake worden alsmaar langer, dit betekent echter niet dat er meer actieve dossiers in behandeling zijn.
Veel dossier lijken een vraag naar advies en aanmelding in te houden, vaak zijn deze dossiers echter te
groot voor een ambulant behandelcentrum. 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. Er is ook meer en meer bewustzijn in het team dat het belangrijk is het gezin
en de omgeving te betrekken in therapie. Dit kende ook plaats in de praktijk en wil het UFC verderzetten.
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. Vervolgens 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. Ook dit werd in 2019 bestendigd. De intervisiemomenten die binnen het team
worden georganiseerd worden ook als positief ervaren, wat dus ook wordt verdergezet. Daarnaast is
het de bedoeling meer van elkaar te leren, waardoor bepaalde therapiesessies kunnen gebeuren met
meerdere collega’s. Wanneer iemand ‘vast zit’ met een dossier, of de behandeling moeilijker loopt,
moeten we als team sneller durven wisselen of iemand anders erbij durven betrekken. Dit is echter nog
geen gewoonte geworden. Beperkte tijd en ruimte in ieders agenda zorgt al snel voor het vergeten va
dergelijke doelstellingen. Met betrekking tot de klinische werking willen we meer inzetten op
diagnostiek en behandeling met gebruik van instrumenten en tools. We wensen een werkgroep
diagnostiek uit te werken en hopen ook de risicotaxatie gestructureerder op te volgen. Tot slot werd,
tijdens de bespreking omtrent de behandelactiviteiten van het UFC, de overdracht tussen de assistenten
psychiatrie (ASO’s) geëvalueerd. Er werden initiatieven genomen om de overdracht tussen de
verschillende ASO’s vlotter te laten verlopen.
Met betrekking tot de steuntaken werd aangegeven dat het UFC blijvend aandacht moet hebben voor
vernieuwing, zodanig deze kennis en ervaring kan worden overgebracht naar het netwerk. Vooral met
betrekking tot het aanbieden van opleidingen in risicotaxatie en de organisatie van het groot
internationaal congres wenst het UFC haar steunopdracht te vervullen. Wat betreft de steuntaak
opleiding en vorming werden de voorbije studiemomenten geëvalueerd en werd er nogmaals
stilgestaan bij de meerwaarde van onze vaste vormingsmomenten. Toch werd er opnieuw op gewezen
dat het voor onze partners moeilijker wordt deel te nemen aan grote congresmomenten. Omwille van
de beperkte tijd en middelen bij de partners zet het UFC meer en meer in op een aanbod op maat van
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de partners van het samenwerkingsakkoord. Wat betrekt de onderzoeksopdracht werd een overzicht
gegeven van de stand van zaken betreffende de verschillende onderzoeken. De werkgroep onderzoek
formuleerde een aantal centrale onderzoeksvragen voor het UFC, waar alle toekomstige onderzoeken
dienen onder te vallen. Zo investeren we tijd en energie in de thema’s die voor het UFC relevant zijn.
De werkgroep onderzoek is een goed gegeven maar lijkt nog steeds beperkt te zijn, gezien de beperkte
ruimte van de UFC-leden op dit moment. De lopende onderzoeken blijven uiteraard lopen, maar er is
voorlopig geen ruimte voor het starten met nieuwe onderzoeksprojecten. Het UFC legde in 2018-2019
meer de focus op andere beleidskeuzes: vorming op maat, risicotaxatie, preventie…
Tot slot werden nog enkele teamaspecten besproken en werd er afgesloten met een fijne,
grensverleggende, team-bevorderende activiteit.

2.5.2. Overleg met de steuncentra
In 2019 kwamen de drie steuncentra (CAB, UPPL en UFC) maar één keer samen (04/09/2019) op
initiatief van het UFC. In functie van het gezamenlijk onderzoek kwamen ze niet meer samen. Het UFC
heeft wel zijn onderzoeksresultaten van het gezamenlijk onderzoek bezorgd aan het CAB, die deze
zouden voorstellen op hun studiedag. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de
sociodemografische, criminologische en klinische karakteristieken van de seksuele daders met een
juridische maatregel die in behandeling zijn bij de 3 steuncentra. Hiervoor werd eind 2014 gestart met
het opstellen van een registratiemodel. De preliminaire resultaten van dit onderzoek werden
gepresenteerd op het Congrès International sur l’Agression Sexuelle (juni 2015 in Charleroi). In functie
van de voortzetting van het onderzoek werd het registratiemodel aangepast, waarmee vanaf 2017 werd
geregistreerd. Het overleg tussen de drie steuncentra vond dit jaar vooral plaats om een stand van zaken
van de drie steuncentra te geven. Ook bood het UFC ondersteuning aan de Franstalige steuncentra (CAB
en UPPL) bij het ontwikkelen van een projectvoorstel voor een Franstalige Stop it Now! hulplijn.

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 (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 2019 niet meer 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. Het begeleidingscomité wacht nog steeds op een terugkoppeling en ziet
geen verdere noodzaak om -in afwachting daarvan- opnieuw samen te komen. De beleidskeuzes
gekoppeld aan de conceptnota zijn op dit moment onvoldoende geconsolideerd om daarover verdere
toelichting te kunnen geven.
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2.5.4. NL-ATSA
NL-ATSA is een vereniging die zich inzet voor de preventie van zedendelicten. De
vereniging richt zich daarbij zowel op primaire preventie door middel van
voorlichting en hulpverlening aan potentiële plegers en slachtoffers als op
secundaire en tertiaire preventie door middel van risicotaxatie en behandeling van
plegers.
NL-ATSA stelt zich ten doel internationale kennis en ervaring op het gebied van zedendelicten en
zedendelinquenten te verspreiden in Nederlandstalig gebied, zowel in Nederland als in België. Dit doen
zij door middel van het organiseren van congressen, symposia, trainingen, werk- en adviesgroepen en
het onderhouden van een website. Daarnaast stimuleert NL-ATSA de terugkoppeling van kennis en
ervaring die is opgebouwd in Nederlandstalig gebied naar het internationale veld, door middel van
presentaties en workshops op internationale congressen en deelname aan internationale
samenwerkingsverbanden. NL-ATSA is gelieerd aan de Internationale ATSA (Association for the
Treatment of Sexual Abusers) en vormt daarvan een ‘chapter’.
UFC-criminologe Minne De Boeck zetelt in het bestuur van NL-ATSA en woonde alle
bestuursvergaderingen van NL-ATSA in 2019 bij (12/2, 21/5, 6/6, 9/7, 10/7, 5/9, 14/11). Bovendien
organiseerde het UFC samen met NL-ATSA het grootschalig congres, dat gepland staat begin 2020.
Hiervoor werd in 2019 ook regelmatig overleg gepleegd (10/1, 26/6, 31/7, 25/8, 12/9). Daarnaast trekt
onze UFC-criminologe de werkgroep preventie van NL-ATSA. Minne zal het voorzitterschap van NL-ATSA
opnemen vanaf 06/2020.

2.5.5. Overleg met DG EPI FOD Justitie
De drie steuncentra, waaronder het UFC, hadden in 2019 geen enkel 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, alsook de noodzakelijke hervormingen van het
samenwerkingsakkoord, blijven echter een bezorgdheid.

2.5.6. Politiek overleg
Het UFC werd op 27/06 uitgenodigd bij het overleg op het federaal kabinet Justitie van minister Geens
waar de nota werd besproken houdende de actiepunten in de strijd tegen seksueel geweld, ter
voorbereiding van het regeerakkoord. Samen met enkele slachtofferorganisaties, de betrokken
overheden, politie en justitie formuleerde het UFC enkele suggesties en aanbevelingen betreffende de
opgestelde actiepunten.

2.5.7. Teamoverleg met externe partners
Ook in 2019 nodigden we gespecialiseerde hulpverleners of beleidsmedewerkers uit om tijdens de
teamvergadering kennis te maken met elkaars werking. Het UFC zocht ook enkele keren externe
partners op om een beter zicht te krijgen op de werking en ervaringen van de partners.


Privé-therapeut Koen Baeten
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UPC Sint-Kamillus Bierbeek, Fenix: begeleiding zedendelinquenten



Moderator, project ‘Samenspraak’



Bezoeken Probatiecommissie Antwerpen
Paul van Santvliet, de voorzitter van de Probatiecommissie van Antwerpen, kwam in 2017 langs
op de teamvergadering van het UFC naar aanleiding van een aantal consultvragen die werden
gesteld aan het UFC omtrent het naleven van de voorwaarden. Zo werd het internetverbod als
voorwaarde besproken en werden afspraken gemaakt tussen het UFC en de probatiecommissie
omtrent de terugkoppeling van het verloop van de behandeling bij het UFC als
behandelvoorwaarde. Dit overleg was de aanzet om de medewerkers van het UFC uit te nodigen
op enkele zittingen van de Probatiecommissie, zodanig we elkaars werking beter kunnen
inschatten. In 2019 gingen het laatste bezoek aan de probatiecommissie door (21/2/2019).

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 Universitair Forensisch
Centrum werkten samen dit project uit. Lange wachtlijsten bij de ene dienst, tegenover een tekort aan
patiënten in het andere centrum, deden vermoeden dat hier ruimte was voor verbetering. Een centraal
instroomteam kan hieraan tegemoet komen. De drie betrokken diensten engageren zich ertoe om
maandelijks samen te komen en de aanmeldingen te bespreken. Cliënten kunnen op die manier sneller
verwezen worden naar het centrum dat het best zou kunnen aansluiten bij de noden 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 2019 vond er zeven keer een centraal instroomteam plaats (10/01, 15/02, 4/04, 28/05, 4/07, 4/09,
17/10, 12/12/2019). Er werd ook overleg georganiseerd met de coördinatoren (10/1, 15/2/2019) om
de aanpak en het verloop van het centraal instroomteam te bespreken.

2.5.9. Andere deelnames aan overlegmomenten met externe organisaties/voor externe
projecten


Stuurgroepen Stop it Now!



Overleg Koning Boudewijnstichting, Stop it Now!



Focusgroepen Stop it Now! april en oktober 2019



Teamoverleg Stop it Now! met I.T.E.R.
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Netwerkvorming online hulpverlening (OHUP) en telefonische hulpverlening (OHIL)



Expertisenetwerk justitie



GDPR expertiseoverleg Vlaamse overheid



Overleg slachtofferverenigingen



Overleg Sensoa: vlaggensysteem volwassenen, campagne



Expertisenetwerk Seksueel geweld



Overleg Child Focus



Team zorg aan Geïnterneerden



Stuurgroep Risk Assessment Team



Overleg Mobiele equipe internering



Overleg Stad Antwerpen



Overleg Payoke



Overleggen werkgroep ‘Samenspraak’
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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 2019.
Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2019 bedroeg 109. Deze patiënten bezoeken aan het begin van
het jaar op regelmatige basis het Universitair Forensisch Centrum voor een consultatie bij de psychiater
of de psycholoog.
Tijdens het jaar 2019 waren er 58 aanmeldingen, waarvan 46 patiënten uitgenodigd werden voor een
intakegesprek. 8 patiënten kwamen bij intake niet opdagen of zegden laattijdig af waardoor geen
andere intake kon worden ingepland. Van deze 38 uitgevoerde intakes werden 31 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 2019, 29
nieuwe behandeltrajecten geopend, waarvan 2 onder de vorm van een dispatchfunctie.
Bij 9 van de 38 patiënten die op intake geweest zijn, werden de contacten onmiddellijk na (her-) intake
stopgezet. De redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag
(N=3), geen problematiek voor het UFC (N=4) , reeds in therapie (N=1), in detentie (N=1). Verder werden
tijdens het jaar 2019 33 lopende behandelingsdossiers afgerond of stopgezet. Op de laatste dag van
2019 waren er 99 dossiers lopende.
Het totaal aantal consultaties in 2019 is lichtjes (4%) gedaald ten opzichte van het aantal consultaties in
2018. Vorig jaar was er tevens een daling, van 7%, de jaren daarvoor een stagnering in het aantal
consultaties. Het jaar daarvoor (2016) was er een stijging van 9% merkbaar. In het jaar 2015 namen
zowel de psychiatrische consulten als de psychologische consulten opmerkelijk af. Het beleid dat begin
2014 ingevoerd werd, namelijk minder intake gesprekken organiseren door bij aanmelding een
strengere controle uit te voeren op de in- en exclusiecriteria, was tot het jaar 2015 zichtbaar in de cijfers.
Ondertussen is de onverwachte stijging nadien terug volledig afgenomen. Het UFC verwachtte dat er
ergens een stagnatie zou komen in het aantal consulten, gezien het zijn vaste basis aan klinische
activiteiten wil behouden doch zich meer wil toeleggen op de steunopdrachten. Het overzicht van de
voorbije jaren wijst erop dat het aantal klinische consulten ondertussen ongeveer in evenwicht is. De
komende jaren zou het in principe dus ongeveer rond deze basis moeten blijven schommelen.
In Tabel 7 en Figuur 9 ziet u een historisch overzicht van het aantal intakes, herintakes, psychiatrische
en psychologische consultaties met daarbij ook de cijfers die in het jaar 2010 geregistreerd werden.
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Tabel 7: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes1

Her
intakes

Psychiatrische
consultaties

Psychologische
consultaties

TOTAAL
consultaties

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

2013

52

4

310

817

1127

Figuur 9: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar
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Totaal

1004

962

962

883

893
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Psychiatrische consults
310
817
Psychologische consults

310
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2013

2014

2015

297

267

665

695

2016

2017

267

227

626

627

2018

2019

1

De intakes werden geteld als één consultatie, hoewel zij in principe bestaan uit een psychiatrisch en een
psychologisch consult.
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3.2. PROBLEEMGEDRAG BIJ AANMELDING
Tabel 8: Probleemgedrag bij intake en herintake in 2019

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

4

8

Pedoseksualiteit

5

15

Efebofilie

1

10

Efeboseksualiteit

4

18

Kinderpornografie

14

Hyperseksualiteit

10

Aanranding

van

de

seksuele 6

integriteit (+16 jaar)
Pornoafhankelijkheid

6

Prostitutiebezoek

4

Voyeurisme

3

Verkrachting

2

Exhibitionisme

2

Fetisjisme

2

Zoöfilie

1

Transvestitisme

1

Urofilie

0

Coprofilie

0

Masochisme

0

Frotteurisme

0

Bondage

0

Middelenmisbruik

17

Geweldsdelict (niet-seksueel)

3

Vermogensdelict

2

Levensdelict

1

Drugsdelict

2

Kindermishandeling niet seksueel

1

Andere

6
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In de bovenste helft van de tabel worden de aanmeldingsklachten van seksueel geweld ten aanzien van
minderjarigen geclusterd. Onder deze termen wordt verstaan:
Pedofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen zonder
secundaire geslachtskenmerken.
Pedoseksueel: Er werden pedoseksuele feiten (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 38 intakes en herintakes in 2019 noteerden we 146 probleemgedragingen. In 2019 zien we een
opvallende stijging bij hyperseksualiteit. Dit is opmerkelijk gezien de laatste jaren enorme dalingen in
de problematiek kende. Net zoals vorig jaar zien we dat het extrafamiliaal misbruik van minderjarigen
belangrijk probleemgedrag betreft. Zowel pedoseksualiteit als efeboseksualiteit extrafamiliaal waren
vorig jaar, en zijn ook dit jaar, gestegen. Na een stijging vorig jaar merken we nu een daling in het aantal
aanrandingen van de seksuele integriteit bij volwassenen. De problematiek kinderpornografie blijft
ongeveer stabiel. De voorbije jaren nam het probleemgedrag kinderpornografie steeds toe, vorig jaar
was er een kleine daling 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 2019 bevinden, wordt er voor gekozen om een momentopname voor te stellen. In onderstaande
tabel wordt de stand van zaken voor alle lopende dossiers (N=99) weergegeven op 31 december 2019.
Tabel 9: Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2019

Fasenaam

Aantal

%

Intake

39

23

Herintake

8

4

Diagnostiek

12

6

Motivatie

1

1

Psychotherapie

53

30

Psychosociale begeleiding

7

4

Psychiatrische begeleiding

25

14

Dispatch

16

9

Follow Up

16

9

Totaal

1772

100

In behandeling

Figuur 10: Overzicht behandelfases huidige patiënten

7%

9%
9%

48%

27%

Diagnostiek en motivatie

Dispatch

Follow up

(Her)Intake

Behandeling

2

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

Het UFC blijft investeren in de ‘dispatch’-formule en moedigt ook andere gespecialiseerde
voorzieningen aan om dit te doen. Niet elke patiënt heeft nood aan een gespecialiseerde therapie,
hoewel de opdrachtgever wel vaak een prestatieverbintenis vraagt in het kader van de gerechtelijke
voorwaarden. Het UFC is van oordeel dat de beperkte gespecialiseerde therapeutische middelen best
ingezet worden in de dossiers waar dit het meest nodig is. Voor andere patiënten kan reguliere zorg met ondersteuning van de gespecialiseerde zorg, voldoende zijn. Een dispatch begeleiding kan aan deze
nood tegemoet komen.
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3.4. GERECHTELIJK STATUUT
Hierna volgt een overzicht van de gerechtelijke statuten waarin de nieuwe patiënten (intake of
herintake) zich bevonden op het moment van de intake. Het grootste deel van de nieuwe patiënten in
2019 had een probatiemaatregel, in de meeste gevallen ging het om probatieuitstel (N=14). Dit is niet
zo verwonderlijk. Hoewel er vorig jaar minder nieuwe patiënten onder probatieuitstel aangemeld
werden, was dit de voorgaande jaren het belangrijkste gerechtelijk statuut. De tweede grootste groep
zijn de nieuwe patiënten zonder gerechtelijk statuut (N=10), of de aanmeldingen op eigen initiatief. Een
belangrijke kanttekening hierbij is dat het uiteraard mogelijk is dat er in de loop van het behandeltraject
een gerechtelijk statuut toegekend wordt, waardoor deze cijfers een licht vertekend beeld kunnen
geven. Toch merken we dat er meer en meer nieuwe patiënten zijn zonder juridisch kader die op eigen
initiatief, of op initiatief van iemand in hun omgeving, aanmelden. Dit werd enigszins verwacht, met de
komst van de hulplijn ‘Stop it Now!’. Het bestaan van een laagdrempelige hulplijn die zich inzet op de
preventie van seksueel kindermisbruik lijkt echter niet meteen een grote invloed te hebben op de
intakes bij het UFC. Een tweede grote groep van patiënten was op het moment van de intake vrij onder
voorwaarden (N=5). Het gerechtelijk statuut op het moment van de intake in 2019 wijkt enigszins af van
vorig jaar. Vooral het aantal gedetineerden bij intake ligt lager en, zoals hierboven reeds vermeld, het
aantal dossiers met probatieuitstel hoger.
Tabel 10: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2019)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Probatieuitstel

14

37

Geen (op moment van intake)

10

26

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

5

13

Gedetineerd

4

10

Ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS)

2

5

Geïnterneerd - vrijheid op proef (VOP)

1

3

Probatieopschorting

1

3

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

1

3

Voorlopige invrijheidsstelling (VLV)

0

0

Bemiddeling in strafzaken

0

0

Totaal

38

100
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Figuur 11: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2019)
Geïnterneerd - vrijheid Probatieopschorting Voorwaardelijke
op proef (VOP)
3%
invrijheidstelling (VI)
Ter beschikkingstelling van de
3%
3%
strafuitvoeringsrechtbank
(TBS)
5%
Gedetineerd
10%
Probatieuitstel
37%

Vrijheid onder
voorwaarden (VOV)
13%
Geen (op moment van
intake)
26%

Ter informatie wordt ook nog een overzicht gegeven van de gerechtelijke status van alle lopende
dossiers op de laatste dag van 2019.
Tabel 11: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2019)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Geen

39

40

Probatieuitstel

31

31

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

12

12

Geinterneerd

4

4

Vrijheid op proef (VOP)

4

4

Gedetineerd

3

3

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

2

2

Ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS)

2

2

Bemiddeling in strafzaken

1

1

Probatieopschorting

1

1
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Voorlopige invrijheidstelling (VLV)

0

0

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

0

0

Totaal

99

100

Figuur 12: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2019)
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3.5. VERWIJZERS
De grootste verwijzer van de patiënten die in het jaar 2019 op intakegesprek kwamen in het UFC is het
justitiehuis (42%). Na een daling van het aantal aanmeldingen vanuit het justitiehuis vorig jaar, is dit
opnieuw gestegen conform de voorgaande jaren. Het absolute aantal aanmeldingen uit de PSD is lichtjes
gedaald, na een verdubbeling de vorige jaren. De verwijzingen vanuit justitie waren samen goed voor
61% van het totaal. Het aantal intakegesprekken waarbij de patiënt of zijn directe omgeving zelf het
initiatief blijft ongeveer op hetzelfde niveau, wat goed is voor 16% van het totaal. We zagen daarbij
vooral vanaf het jaar 2018 een stijging. Sinds mei 2017 werd ook ‘Stop it Now!’ toegevoegd als verwijzer,
dit jaar is er maar één persoon via Stop it Now! bij ons terechtgekomen die uiteindelijk nog officieel
verwezen is door de huisarts. In 2019 zijn vooral de gespecialiseerde residentiele psychiatrische zorg de
belangrijkste verwijzers, we zien ook een aantal aanmeldingen uit zeer specifieke hoek: het
vertrouwenscentrum kindermishandeling, de reguliere psychiatrie, de gehandicaptensector en de
drughulpverlening. De hulpverleningscontext was bijgevolg goed voor 36% van de verwijzingen; vorig
jaar was dat 32%.
Tabel 12: Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2019

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie – Strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Psychiatrisch Ziekenhuis - Mid Security, forensische afdeling
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Psychiater (privé)
Huisarts (privé)
Gehandicaptenzorg - Dienst voor thuisbegeleiding
Algemeen ziekenhuis – Psychiatrische afdeling voor kinderen
Algemeen ziekenhuis – Raadpleging Psychiatrie
Drughulpverlening
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Totaal

Aantal

%

16
6
1

42
16
3

2
1
1
1
1
1
1
1

5
3
3
3
3
2
2
2

6
38

16
100

We voegen hier ook nog een totaaloverzicht toe van alle patiënten die in behandeling waren op de
laatste dag van 2019. Hieruit blijkt dat het merendeel werd aangemeld door een justitie-assistent (34%)
en een kleinere 9% door een medewerker van de psychosociale diensten van de gevangenissen. 21%
van het patiëntenbestand eind 2019 heeft zich op eigen initiatief of op initiatief van de familie
aangemeld voor behandeling. Dat is iets meer dan vorig jaar. De verwijzers voor onze patiënten aan het
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einde van het jaar 2019 kwamen in totaal voor 47% vanuit justitie, voor 32% vanuit het
hulpverleningscircuit en voor 21% vanuit niet-professioneel initiatief.
Tabel 13: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2019)

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie – Advocaat
Justitie – Strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank
Justitie - Politie
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Huisarts (privé)
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Psychiater privé
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Algemene werking
Centrum Algemeen Welzijnswerk – Hulpverlening Seksuele Delinquenten
Algemeen ziekenhuis – Algemene werking
Algemeen ziekenhuis – Psychiatrische afdeling voor volwassenen
Algemeen ziekenhuis – Psychiatrische afdeling voor kinderen
Psychiatrisch Ziekenhuis - Mid Security, forensische afdeling
Algemeen ziekenhuis - Spoedopname
Algemeen ziekenhuis – Psychiatrische afdeling
Psychiatrisch Ziekenhuis – Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Drughulpverlening
Schakelteam internering
Stop it Now!
Gehandicaptenzorg
Ergotherapeut privé
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - Ouders

Aantal

%

33
9
2
1
1

34
9
2
1
1

6
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

6
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

19
2

19
2

Totaal

99

100
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Figuur 13: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2019)

Niet-professioneel
initiatief
21%
Justitie
47%

Hulpverleningcircuit
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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 2019 toegeschreven werden. Daarnaast volgt een overzicht van het
totale aantal UFC diagnoses bij alle UFC patiënten van 1993 tot en met 2019.
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, werden zowel de DSM-IV diagnoses
als de DSM-5 diagnoses geregistreerd en weergegeven. Zo wordt zeker een volledig en duidelijk beeld
weergegeven van de diagnoses waar het UFC mee geconfronteerd wordt.
Tabel 14: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2019

Diagnose op as 1
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Pedofilie
Hyperseksualiteit (**)
Efebofilie (*)
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Exhibitionisme
Fetisjisme
Voyeurisme
Zoöfilie (**)
Parafilie NAO
Alcoholafhankelijkheid
Middelen gerelateerde stoornis
Impulscontrolestoornis
Autismespectrumstoornis
Psychotische stoornis
Angststoornis
Depressieve stoornis
Aandachtstoornis
Aanpassingsstoornis
Genderidentiteitsstoornis
Andere
Totaal

Aantal
10
8
8
8
8
2
1
1
1
1
8
7
3
3
2
2
2
1
1
1
2
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%
13
10
10
10
10
3
1
1
1
1
10
9
4
4
3
3
3
1
1
1
3
100

79

(*)
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
Tabel 15: As I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2019)

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
Impulscontrolestoornis
Aandachtsstoornis
Psychotische stoornis
Angststoornis
Bipolaire stoornis
Genderidentiteitsstoornis
Mentale retardatie
Dementiële stoornis
Aanpassingsstoornis
Slaapstoornis
Leerstoornis
Hechtingsstoornis
Andere
Uitgestelde diagnose op as I
Geen diagnose op as I
Totaal
(*)

N
390
314
142
106
87
72
49
35
22
21
13
12
9
9

%
20
17
7,5
5,6
4,6
3,8
2,6
1,8
1,2
1,1
0,7
0,6
0,5
0,5

7
5
4
4
3
1
144
66
52
35
29
14
10
12
8
6
6
4
2
1
1
1
2
192
11
1901

0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
7,6
3,5
2,7
1,8
1,5
0,7
0,5
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
10
0,6
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 16: As II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2019

Omschrijving

N %

Persoonlijkheidsstoornis NAO

5

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

2

44

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

2

33

Borderline persoonlijkheidsstoornis

1

22

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

1

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis 1
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

1

Milde zwakbegaafdheid

2

0

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

5

0

Totaal

9

100

Tabel 17: As II diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2019)

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

143

14

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

81

8

Persoonlijkheidsstoornis NAO

58

6

Borderline persoonlijkheidsstoornis

45

4

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

19

2

Milde zwakbegaafdheid

21

2

Matige zwakbegaafdheid

10

1

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

8

1

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

8

1

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

0,4

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

4

0,4

Obsessieve-compulsieve stoornis

1

0,1

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

554

53

Geen diagnose op as 2

87

8

Totaal

1043

100

81

(!)

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.

Hierbij een overzicht van de nieuw geregistreerde DSM 5 diagnoses in 2019. Deze worden apart van de
DSM-IV diagnoses opgenomen. Het UFC heeft in het jaar 2019 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 mogelijks ook al 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.
Tabel 18: gestelde DSM 5 diagnoses in 2019

Diagnose
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Efebofiel (*)
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Pedofiel
Exhibitionismestoornis
Voyeurismestoornis
Fetisjismestoornis
Zoöfilie (**)
Andere gespecificeerde parafilieën
Stoornis in middelengebruik
Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Stoornis in alcoholgebruik – licht/matig/ernstig
Depressieve stoornis
Somatisch symptoomstoornis
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Autismespectrumstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Andere
gespecificeerde
disruptieve,
impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis
Verstandelijke beperking – licht
Neurocognitieve stoornis (beperkt/ernstig)
Angststoornis
Aandachtstoornis
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Aantal
10
10
9
9
8
2
1
1
1
1
9
9
9
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

%
9
9
8
8
7
2
1
1
1
1
8
8
8
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
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Ongespecificeerde psychotische stoornis
Aanpassingsstoornis
Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Waanstoornis
Gokstoornis
Totaal

1
1
1
1
1
111

1
1
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
Tabel 19: gestelde DSM 5 diagnoses bij totaalpopulatie (2017-2019)

Diagnose
Efebofiel (*)
Pedofiel
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Exhibitionismestoornis
Fetisjismestoornis
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Voyeurismestoornis
Hyperseksualiteit (**)
Ongespecificeerde parafiele stoornis
Zoöfilie (**)
Andere gespecificeerde parafilieën
Seksueel masochismestoornis
Verkrachting van een volwassene
Invest bij seksueel meerderjarige (+16j)
Transvestiestoornis
Stoornis in middelengebruik
Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Stoornis in alcoholgebruik – licht/matig/ernstig
Depressieve stoornis
Somatisch symptoomstoornis
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Autismespectrumstoornis
Aandachtstoornis
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Aantal
49
27
12
7
5
16
2
15
5
1
2
1
1
1
1
26
9
26
10
3
11
12
4
3
7
1
1

%
17
9
4
2
2
6
1
5
2
0,3
1
0,3
0,3
0,3
0,3
9
3
9
3
1
4
4
1
1
2
0,3
0,3
83

Schizofrenie
Andere gespecificeerde gedragsstoornis
Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Verstandelijke beperking – licht
Verstandelijke beperking – matig
Aanpassingsstoornis
Neurocognitieve stoornis (beperkt/ernstig)
Angststoornis
Hechtingsstoornis
Posttraumatische stressstoornis
Waanstoornis
Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Genderdysforie
Anorexia nervosa
Ongespecificeerde gedragsstoornis
Gokstoornis
Totaal

2
2
2
5
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
286

0,7
0,7
0,7
2
0,3
1
0,7
1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
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. PSYCHO-EDUCATIE
In 2016 werd de beleidsbeslissing genomen om het pilootproject ‘psycho-educatie’ op te starten.
Het doel van psycho-educatie bestaat eruit om de patiënt inzicht te geven in aspecten die bijdragen tot
hun geestelijke gezondheid. Dit gebeurt meestal in groepsverband. De inhoud van een sessie kan
variëren van kennisoverdracht van therapeut naar patiënt tot het aanleren van vaardigheden. De
verworven competenties en inzichten kunnen door de patiënt ook buiten de sessies in het dagelijks
leven geoefend worden.
Gezien het een pilootproject, werd geopteerd om te starten met het uitwerken van een module met
meer algemene thema’s, die zouden doorgaan in ± 4 sessies. De thema’s van deze sessies werden
bepaald en uitgewerkt aan de hand van de noden van de UFC patiëntenpopulatie. Er werd gekozen om
het aantal deelnemers van dit pilootproject beperkt te houden. Het aanbod van de psycho-educatie in
groep loopt naast het huidige behandeltraject van de deelnemer. Deelname aan de groep is vrijwillig,
doch niet vrijblijvend.
Het afgelopen jaar bleken we echter op weinig animo te kunnen rekenen van de patiëntenpopulatie van
het UFC. De confrontatie met andere patiënten en het zich op deze manier als het ware ‘blootgeven’
aan anderen, vormde de voornaamste drempel om te participeren aan het project. Om deze reden werd
besloten om de handleiding voor de sessies volledig uit te werken en ter beschikking te stellen van onze
behandelaars zodat zij deze individueel kunnen toepassen bij patiënten. Op de laatste
beleidsvergadering werd besproken dat het project ‘psycho-educatie’ even on hold zal worden gezet.
Uiteraard kunnen onderdelen van de uitgewerkte sessie worden gebruikt in individuele therapie.

3.8. 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 7 keer plaats in 2019 (6/05, 1/07,
2/09, 4/11, 20/11, 2/12, 18/12/2019).
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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
Universitair Forensisch Centrum (UFC) en I.T.E.R. - een ambulant behandelcentrum voor preventie,
begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag - in samenwerking met Child
Focus, Sensoa, Zornet Icuro en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW). De hulplijn bereikte tot
eind 2019 over de gehele periode reeds 1043 personen. Ongeveer 55% was bezorgd over de eigen
seksuele gevoelens of het gedrag ten aanzien van minderjarigen, 29% van de contacten ging over
iemand die bezorgd was over iemand in de dichte omgeving, 9% van de vragen betrof een informatieve
of maatschappelijke vraag en 7% betrof andere vragen. Voor meer informatie over de resultaten van
het preventieproject verwijzen we graag naar het jaarverslag van Stop it Now! zelf.
Meer info: www.stopitnow.be
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4.2. LIAISONPROJECT – VERBETERPROJECT INTERNERING
Geïnterneerden hebben vaak een ernstige psychiatrische problematiek gekenmerkt door een hoge
graad van co-morbiditeit (het voorkomen van verschillende stoornissen binnen één persoon), zoals een
psychotische stoornis in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis en misbruik van verschillende
middelen (alcohol en/of drugs). Bij driekwart van de geïnterneerden worden twee of drie psychiatrische
diagnoses gesteld. De meest voorkomende stoornissen zijn persoonlijkheidsstoornissen, psychotische
stoornissen, middelenmisbruik, seksuele stoornissen en een intellectuele beperking. Hierbij is het
belangrijk dat na het verminderen van de risicofactoren en het stimuleren van beschermende factoren,
deze geïnterneerden zo snel als mogelijk kunnen doorstromen naar de algemene psychiatrie. Daarnaast
is er vaak sprake van ‘criminal versatility’, dit betekent dat de geïnterneerde verschillende typen van
delicten heeft gepleegd, zoals geweldsdelicten, vermogensdelicten en seksuele delicten.
Vanwege de strafbare feiten is het niet evident voor deze personen om in de reguliere zorg terecht te
komen. Vaak merken we dat, wanneer één van de gepleegde delicten van seksuele aard is, de
geïnterneerde moeilijker in de reguliere zorg terechtkomt. Door de aanwezigheid van een seksueel feit
wordt de persoon vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde voorziening voor de behandeling van
seksuele daders. Het residentiële aanbod voor seksuele daders is echter zeer beperkt (Vlaanderen telt
drie mogelijke opties: Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia te Sint-Niklaas, Psychiatrisch
Ziekenhuis ASSTER te Sint-Truiden en Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem). Het beperkte
residentiële aanbod en de vaak niet toereikende ambulante zorg heeft als gevolg dat de herintegratie
van geïnterneerden met seksuele delicten vaak de meest complexe te zijn.
Om dit knelpunt op te vangen, heeft het UFC een gespecialiseerde consultfunctie opgestart: het
Liaisonproject. Het project is één van de verbeterprojecten internering binnen het Hof van Beroep
Antwerpen. Het UFC wil zich richten op de ondersteuning van reguliere voorzieningen bij de
behandeling van geïnterneerden die een seksueel feit pleegden, waarbij geen specifieke behandeling
voor de seksuele problematiek noodzakelijk is. De UFC-consulent geeft advies en ondersteuning op
vraag van het behandelend team met als doel het realiseren van optimale zorg. Concreet gaat het om
dossiers waarin de reguliere voorziening de volledige behandeling op zich neemt. De consulent zal
gespecialiseerde ondersteuning bieden betreffende de secundaire seksuele problematiek. Dergelijke
ondersteuning kan bestaan uit overleg met betrekking tot het dossier, actieve deelname aan patiënt- of
dossierbesprekingen op de teamvergadering, het beantwoorden van vragen of zoeken naar oplossingen
voor problemen die verband houden met het seksueel feit, aanleveren of uitvoeren van diagnostiek,
uitvoeren van risicotaxatie, praktische handvaten aanbieden rond het al dan niet opnemen van het
seksueel feit in therapie, …
Het project aanvaardt aanmeldingsvragen uit de provincies Antwerpen en Limburg en richt zich op
personen met een interneringsstatuut die kampen met een seksuele problematiek. Meer specifiek richt
het project zich voornamelijk op personen bij wie de seksuele problematiek eerder secundair is aan een
andere psychische problematiek, zoals bijvoorbeeld een psychotische stoornis. Met dit project bieden
we zorg en ondersteuning op maat. Per aanmelding wordt gekeken wat de individuele noden zijn van
de betrokken patiënt en/of het zorgteam. De invulling hiervan wordt in overleg verder uitgewerkt. Op
deze manier proberen we een verbinding te maken tussen de reguliere zorg en het forensische
werkveld, waardoor deze specifieke groep geïnterneerden niet meteen wordt aangemeld voor een
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residentiële behandeling met betrekking tot de secundaire seksuele problematiek maar de nodige
behandeling kan opstarten die diens primaire problematiek vereist. Het Liaisonproject kreeg in 2019 11
nieuwe aanmeldingen. Die aanmeldingen komen, net als vorig jaar, vooral uit de justitiële/forensische
sector.
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 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.
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4.3. RISK ASSESSMENT TEAM – VERBETERPROJECT INTERNERING

Eén van de belangrijkste elementen in de behandeling van de doelgroep geïnterneerden is het
voorkomen van herval in nieuwe feiten. Dit kan echter niet zonder kwalitatieve risicotaxatie. Zowel
justitie als de behandelaars hebben nood aan goede risicoanalyse en opvolging ervan. Het “Risk
Assessment Team” werd eind 2015 opgericht om behandelaars in de extra-penitentiaire forensische en
reguliere geestelijke gezondheidszorg hierrond te adviseren.
Alana Schuerwegen (UFC Antwerpen) is bachelor in de psychologie en volgde het postgraduaat
forensische psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More. Zij volgde training in het afnemen van
risicotaxaties en was reeds werkzaam in een ander verbeterproject van de doelgroep geïnterneerden,
namelijk het Liaisonproject.
Claudia Poels (Kefor OPZC Rekem) is master in de criminologische wetenschappen en heeft door haar
huidige functie binnen Kefor reeds veel expertise opgebouwd rond het afnemen van risicotaxaties en
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot risicotaxatie.
Veerle Verreyt (Asster St Truiden) is master in de psychologie en is werkzaam op de PSD van de centrale
gevangenis te Leuven. Zij is zeer bedreven in het afnemen van risicotaxaties en gaf jarenlang opleidingen
met betrekking tot risicotaxatie en - management.
Samen staan zij in voor het delen van hun expertise rond systematische risicotaxatie en de
ondersteuning van partners in de reguliere zorg. Door een deskundige en wetenschappelijke aanpak is
een betere afstemming van de zorg mogelijk.
Naast het uitvoeren van risicotaxaties bij geïnterneerden, staat het Risk Assessment Team eveneens
open voor het beantwoorden van adviesvragen met betrekking tot risicotaxatie.
In 2019 werden in totaal 19 dossiers aangemeld, voornamelijk vanuit de forensische VAPH-sector en
reguliere residentiële centra. Alle dossiers werden, op één na, geïncludeerd in onze werking. We
merkten op dat deze aanmeldingen soms aangestuurd werd vanuit de Kamer ter Bescherming van de
Maatschappij. Daarnaast werden adviesvragen van zorgpartners behandeld, alsook een hoofdstuk rond
risicotaxatie geschreven voor een boek aangaande de behandeling van seksuele daders.
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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 Risk
Assessment Team, zal worden beëindigd vanaf 01/01/2020.
De Mobiele Equipe Internering HvB Antwerpen zal trachten om de functies van de verbeterprojecten
zoveel als mogelijk op te nemen in hun werking. De Mobiele Equipe Internering Antwerpen zal bestaan
uit twee antennes (Antwerpen/Limburg) dewelke beiden over een kernteam zullen beschikken dat zich
zal bezig houden met indicatiestelling, opzetten en opvolgen van zorgtrajecten. Zij nemen tevens de
liaisonfunctie op, ondersteunen de mobiele werkers alsook de zorgpartners. Verder zijn er mobiele
teams die waar mogelijk zullen aansluiten bij de reguliere mobiele teams van de reguliere 107
netwerken. Zij zullen psychosociale begeleiding aan huis aanbieden, outreachend werken en de
liasonfunctie opnemen.
Meer informatie hieromtrent is vooralsnog terug te vinden via volgende website: www.schakelteam.be
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4.4. PROJECT SOCIALE KAART
In september 2015 werd de sociale kaart ‘Hulpverlening aan seksuele delinquenten in Vlaanderen’
gelanceerd. Deze sociale kaart geeft een overzicht van de twintig ambulante en residentiële
gespecialiseerde voorzieningen die hulpverlening bieden aan volwassen seksuele daders in Vlaanderen.
Alle nuttige gegevens over deze centra zoals het werkingsgebied, de contactgegevens, het
hulpverleningsaanbod, de in- en exclusiecriteria en het verloop van aanmelding- en intakeprocedures
kunnen erin worden teruggevonden.
Met dit instrument tracht het UFC een duidelijk en gestructureerd overzicht te geven van het Vlaams
behandelaanbod, in functie van verwijzing en doorverwijzing tussen partners. De sociale kaart 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 Universitair Forensisch Centrum
werkte dit project uit, onder toeziend oog van het Vlaams Begeleidingscomité, en met de hulp van alle
gespecialiseerde voorzieningen in de ambulante en residentiële sector. Een blik op de sociale kaart is
terug te vinden in bijlage 4.
Aangezien de sociale kaart 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 er
opnieuw een bevraging gedaan bij de
gespecialiseerde behandelcentra naar de stand
van zaken en eventuele wijzigingen. Het UFC
plant een derde actualisatie van de sociale kaart
‘in een nieuw jasje’ in het voorjaar van 2020. De
sociale kaart is ten allen tijde te raadplegen via
https://ufc.be/werking/ondersteunendeopdrachten/sociale-kaart.
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