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VOORWOORD

Geachte lezer,

De COVID-19 pandemie heeft ook binnen ons centrum voor uitdagingen gezorgd. Dit heeft geleid tot
klinische vernieuwing en creativiteit door blijvende zorg aan te bieden, al dan niet vanop afstand door
middelen van online- of teleconsultaties. Daar waar het mogelijk was bleven we wel inzetten op faceto-face zorgverlening. De continuïteit van zorg is in ieder geval gegarandeerd gebleven in het jaar 2020.
Onze klinische activiteit daalde met wel vier procent, waarschijnlijk ten gevolge van de wijziging in
teamsamenstelling en van het feit dat een aantal patiënten de zorg door COVID-19 uitstelden. Opvallend
is het feit dat er minder dossiers opgestart werden na intake. De lopende dossiers bleven eind 2020 wel
ongeveer stabiel.
Ook voor onze steuntaken dienden we een andere weg in te slaan. We zetten meer in op specifieke
vormingen op maat, allemaal online. Ook vergaderingen, netwerkvormingen en
beleidsoverlegmomenten werden online gehouden. Opnieuw verzorgden we veel mediabijdragen.
Afgelopen jaar was er een belangrijke toename van het aantal consultvragen. En bovenal was er de
publicatie van het handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag onder een UFC-redactie en
met verschillende teamleden die een hoofdstuk schreven.
2020 was nog om andere redenen een vruchtbaar jaar: we startten met het project ‘opleiding aan
justitieassistenten’, we schreven de projectaanvraag over onderzoek in de gevangenis en het belang van
Stop it Now! werd bestendigd.
Net voor de pandemie hadden we het succesvol congres ‘At The Crossroads 2.0’ aan de Universiteit
Antwerpen met meer dan 300 deelnemers. Dit congres kwam tot stand door de samenwerking met
verschillende partners, namelijk het UFC, NL-ATSA en de Universiteit Antwerpen.
In 2020 hebben verschillende psychiaters in opleiding bij het UFC – in combinatie met een gevangenis geproefd van een stage in de forensische psychiatrie, namelijk dr. Oskar De Wachter, dr. Laura Santos
Pina, dr. Sam Tielens, dr. Jacco Warnaerts, dr. Elise Wutys en dr. Yannick Balthasar. Tenslotte namen we
in 2020 afscheid van Hilde Hoebers en verwelkomden Annelies Van Looy als vaste administratieve
medewerker. Tenslotte startte Liesbeth Merckx als nieuwe psychologe.

Wij hopen dat dit jaarverslag zal voldoen aan uw verwachtingen en kijken ernaar uit om u terug ‘live’ te
ontmoeten.

Prof. dr. Kris Goethals
Directeur UFC/
forensisch psychiater
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1. VOORSTELLING VAN HET UFC-TEAM
1.1. PERSONALIA
Prof. dr. Kris Goethals is directeur van het Universitair Forensisch Centrum (UFC). Hij is psychiater sinds
2000 en deeltijds verbonden aan het UFC. Hij doctoreerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen
(2008), is verbonden aan het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) en staat in
voor het psychiatrisch en wetenschappelijk beleid van het steuncentrum. Hij superviseert ook de arts
specialisten in opleiding (ASO) in het UFC.
Dr. Oskar De Wachter, arts specialist in opleiding (ASO), werd tijdens het academiejaar 2019-2020
aangesteld als psychiater in opleiding bij het UFC. In de tweede helft van het academiejaar werd hij
opgevolgd door Dr. Sam Tielens. Dr. Elise Wuyts werd tijdens de eerste helft van het academiejaar 20202021 aangesteld als ASO. De ASO psychiater staat in het UFC mee in voor de psychiatrische zorgfunctie
en werkt deeltijds in de zorgequipe van de gevangenis van Antwerpen. Het UFC biedt tevens naast elke
stageplaats in de zorg van het UFC en de gevangenis steeds een stageplaats aan voor een ASO die
werkzaam is bij de psychosociale dienst van de gevangenis van Merksplas.
Wim Huys is licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2009). Wim is
algemeen coördinator van het UFC. Hij verzorgt het psychotherapeutische luik van het
behandelingsaanbod samen met Liesbeth Merckx, master in de klinische psychologie (KU Leuven, 2017)
en Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013).
Tineke is in 2014 gestart met een doctoraat en was daardoor aangesteld aan het CAPRI van de
Universiteit Antwerpen tot november 2018. Momenteel neemt ze halftijds een behandelopdracht op in
het UFC. Hiernaast verzorgen Liesbeth Merckx en Tineke Dilliën ook het onderzoeks- en
vormingsaanbod van het UFC. Alana Schuerwegen, bachelor in de toegepaste psychologie, neemt de
psychosociale begeleidingen voor haar rekening. In 2018 startte ze met een onderzoek naar
psychologische drijfveren bij BDSM-participanten. Minne De Boeck is master in de criminologische
wetenschappen (RUG, 2012) en staat in voor de coördinatie van het steuncentrum. Ze organiseert het
opleidings- en vormingsaanbod, voert verschillende beleids- en steunopdrachten uit, werkt rond
preventie en draagt bij aan de intakes, risicotaxatie en adviezen in het behandelcentrum. Sinds mei 2017
is ze ook projectverantwoordelijke voor ‘Stop it Now!’, een project ter preventie van seksueel
kindermisbruik. Minne De Boeck en Alana Schuerwegen geven tevens opleidingen in risicotaxatie bij
zedenplegers. Annelies Van Looy is medisch secretaresse en staat in voor het secretariaatswerk en het
beheer van de bibliotheek.
Prof. dr. Luc Van Gaal (neuronendocrinologie) verleent zijn medewerking als extern consulent bij de
hormonale behandeling van de patiënten.
Gerechtelijke expertise
Emeritus Professor dr. Paul Cosyns is eredirecteur van het UFC. Hij verzorgde de deskundige
adviesfunctie in toepassing van art. 9 bis van de Wet van 29 juni 1964 met het oog op eventueel op te
leggen maatregelen. Deze opdracht vond plaats onafhankelijk van de werking van het UFC. Aan het
6

einde van het jaar 2015 werd deze deskundige adviesfunctie stopgezet. In het jaar 2021 plant het UFC
de deskundige adviesfunctie opnieuw op te starten, onafhankelijk van de behandelopdracht UFC.
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1.2. ORGANOGRAM UFC 2020

Figuur 1: Organogram UFC

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

Telefoon:
Fax:
E-mail:
URL:

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

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

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

Intakegesprekken:

maandag van 8u30 tot 12u

Bezoek bibliotheek:

na afspraak

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

E-mail medewerkers

Kris.Goethals@uza.be
Minne.DeBoeck@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Liesbeth.Merckx@uza.be
Alana.Schuerwegen@uza.be
Annelies.VanLooy@uza.be

Website

www.ufc.be

Twitter account

@ufc_be
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2. STEUNTAKEN VAN HET UFC
2.1. VERVULLEN VAN EEN CONSULTATIEFUNCTIE
2.1.1. Consultvragen
Het steuncentrum biedt een consultatiefunctie aan in de vorm van een teleconsult en/of een
consultgesprek. Het teleconsult houdt in dat de partners van het samenwerkingsakkoord, de forensische
en reguliere hulpverlening, studenten en privépersonen telefonisch, per mail, per post of via de website
consultvragen kunnen richten aan de medewerkers van het UFC. Een consultvraag kan betrekking
hebben op een specifieke casus, een algemene vraag omtrent begeleiding of behandeling, een vraag
naar wetenschappelijke achtergrond, juridische en ethische aspecten of algemene praktische
informatie met betrekking tot het UFC.
De partners van het samenwerkingsakkoord, de forensische en reguliere hulpverlening hebben de
mogelijkheid om hun consultvraag met betrekking tot een casus te verduidelijken in een consultgesprek
met de medewerkers van het UFC. Hierbij wordt gevraagd om voorafgaandelijk gegevens, met
betrekking tot de specifieke casus, aan het UFC over te maken. Het UFC levert enkel en alleen advies
aan de aanvragende dienst en onderneemt geen stappen ten aanzien van derden naar aanleiding van
een consultvraag.
In 2020 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
206 consultvragen. Het antwoord werd telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face gesprek
gegeven. Dit aantal is gestegen ten opzichte van het aantal consultvragen in 2019, toen waren er 155
consultvragen. In 2018 waren er 152 consultvragen en in 2017, 142 consultvragen. Sinds 2019 worden
ook de second opinion vragen van de PSD geregistreerd als consultvragen omdat deze moeilijk te
onderscheiden zijn van andere consultvragen vanuit de PSD. Het aantal consultvragen lijkt de laatste
jaren steeds in stijgende lijn te gaan, dit geeft weer dat het UFC steeds meer gekend is als steuncentrum
en dichter bij het netwerk komt te staan. In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van het
aantal consultvragen doorheen de jaren.
Figuur 2: jaaroverzicht consultvragen

Jaaroverzicht consultvragen
206
142

152

155

2018
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Voor de registratie van de consultvragen werd tot en met 2017 gebruik gemaakt van specifieke
registratielijsten. Bij de resultaten van het jaar 2017, zagen we echter dat het grootste aantal
consultvragen afkomstig was van aanmelders die niet vermeld werden in de lijst en dus onder ‘andere’
geclassificeerd werden. Om een beter zicht te krijgen op deze aanmelders, heeft het UFC vanaf het jaar
2018 een nieuw registratieformulier uitgewerkt. 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.
In onderstaande tabellen en grafieken wordt een overzicht gegeven van de aanvragers en de inhoud
van het consult.
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 2020

Aanvrager

Aantal

%

PSD

16

8

Gespecialiseerde voorzieningen – ambulant

47

23

Gespecialiseerde voorzieningen – residentieel

10

5

Niet-gespecialiseerde voorzieningen – ambulant

8

4

Niet-gespecialiseerde voorzieningen – residentieel

19

9

Onderwijs

26

13

Media

35

17

Gerechtelijke instanties en advocatuur

1

1

Justitiehuis

6

3

Ander

38

18

Totaal

206

100
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Figuur 3: Aanvragers consultvragen 2020
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In het jaar 2020 kwamen de meeste vragen van de ambulante gespecialiseerde behandelcentra, goed
voor 23% van het aantal consultvragen, gevolgd door de vragen van de verschillende media (17%) en
de vragen uit het onderwijs (13%). Er waren verder ook heel wat consultvragen (18%) van andere
aanvragers dan opgenomen in de lijst. Dit betreffen consultvragen van diensten als onder andere de
politiek, de verschillende overheden, burgers, de hulplijn Stop it Now!, het interneringslandschap,
onderzoekers, netwerkplatformen en andere betrokken organisaties uit het netwerk (vb. IGVM, Sensoa,
Child Focus…).
Ook de vorige jaren (2019; 2018; 2017; 2016) stelden het onderwijs (2019; 17%) en de media (2019;
15%) heel wat consultvragen. Sinds het UFC betrokken is bij het preventieproject Stop it Now! komt het
UFC frequenter in de media en raakt het meer en meer bekend in het onderwijs. Het preventieproject
Stop it Now! werd opgestart in 2017, wat bijgevolg een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor de
stijging in het aantal consultvragen van het onderwijs en de media de laatste jaren. Deze vaststelling ligt
in lijn met de ambitie van het UFC om een stem uit te brengen in het maatschappelijk debat over
forensische psychiatrie, seksuele delinquentie en de preventie van seksuele delicten.
Naast deze maatschappelijke opdrachten (media & onderwijs) biedt het UFC voornamelijk
ondersteuning aan de ambulante en residentiële zorg, zowel de gespecialiseerde voorzieningen, als de
niet-gespecialiseerde voorzieningen voor seksueel afwijkend gedrag. Opvallend is dat de nietgespecialiseerde residentiële centra eerder hun weg naar het steuncentrum leken te vinden dan de
gespecialiseerde residentiële centra. Dit was ook in 2019 reeds merkbaar. Ook dit jaar is er weer een
12

kleine stijging in de categorie ‘andere’. Het lijkt echter niet zinvol veel nieuwe categorieën te
introduceren voor deze ‘andere’ aanvragers. Het interneringslandschap lijkt verschillende keren terug
te komen, deze kunnen echter worden geregistreerd bij de niet-gespecialiseerde voorzieningen. Enkel
Stop it Now! zou kunnen worden overwogen als aparte categorie in 2021, een afzonderlijke categorie
voor ‘beleidspartners’ zou ook enkele andere aanvragers kunnen clusteren.
Zowel de partners als de niet-partners van het samenwerkingsakkoord lijken de weg naar het UFC te
vinden. De gespecialiseerde centra kennen vooral een stijging, dit ten gevolge van de stijging in het
aantal vragen vanuit de ambulante zorg. Voornamelijk de justitieassistenten lijken minder en minder de
weg te vinden naar het steuncentrum, dit was ook de voorbije jaren het geval. Ten opzichte van 2019 is
er wel een kleine stijging merkbaar. De opleiding die door het UFC gegeven wordt aan de
justitieassistenten in de loop van 2021 zou hier misschien een impact op kunnen hebben in de toekomst.
De PSD vindt meer de weg naar het UFC in vergelijking met voorgaande jaren, dit ten gevolge van het
besluit ook de second opinion vragen van de PSD te registreren bij de consultvragen. Deze vragen zijn
immers vaak moeilijk af te bakenen van andere consultvragen van de PSD. Wanneer de PSD vragen heeft
gaat dit immers voornamelijk over een concrete casus.
Het UFC krijgt nog steeds veel hulpvragen van partners die niet werden opgenomen in het
samenwerkingsakkoord. Nieuwe projecten brengen voor het steuncentrum duidelijk nieuwe netwerken
en opportuniteiten met zich mee. Het is bovendien voelbaar dat het begeleidings- en behandelnetwerk
voor seksuele daders is hertekend en dat niet enkel de partners van het samenwerkingsakkoord
ondersteuning nodig hebben in het kader van de begeleiding en behandeling van seksuele daders.
Tabel 2: Inhoud van de consultvraag 2020

Inhoud

Aantal

%

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

28

Adviesvraag – vraag naar diagnostiek/behandeling seksuele daders 14
– algemeen

7

Vraag naar sociale kaart

6

3

Beroepsgeheim – privacy – dossiers – deontologie

11

5

Juridische vraag

13

6

Vraag naar medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

30

15

Vraag naar vorming/opleidingsmogelijkheden

4

2

Specifieke literatuuraanvraag/bezoek
instrumentarium

bib/psychodiagnostisch 15

7

Andere

54

26

Totaal

206

100
13

Figuur 4: Inhoud van de consultvragen 2020
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In het jaar 2018 en 2019 hadden de meeste vragen betrekking op de begeleiding/behandeling van een
patiënt. Ook in het jaar 2020 lijkt dit het belangrijkste thema te zijn, naast de ‘andere’ vragen. In
vergelijking met vorig jaar zijn de specifieke casusvragen wel opmerkelijk gestegen, wat vooral te wijten
lijkt aan de specifieke vragen over de scoring van risicotaxatie in een specifiek dossier. Ook vorig jaar
betroffen de andere vragen een groot aantal. Momenteel vormen ze niet de meerderheid van de
vragen, in tegenstelling tot voorgaande jaren. 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, alsook 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. Naast de vele mediavragen zijn er ook heel
wat beleids- en ondersteuningsvragen die geen aparte categorie vormen in het registratieformulier. De
formulieren in 2021 zullen daarom twee nieuwe categorieën bij krijgen bij de inhoud van de
consultvragen.
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Naast de concrete casusvragen en andere vragen, blijven de vragen naar deelname aan
wetenschappelijk onderzoek groot, net zoals voorgaande jaren. Dit kan gaan over literatuurvragen,
alsook over een interview in het kader van een bachelor- of masterproef. Het aantal juridische en
ethische of deontologische vragen zijn ongeveer hetzelfde gebleven. De algemene vragen betreffende
diagnostiek en risicotaxatie zijn licht gedaald, samen met literatuuraanvragen en bib-bezoeken. De
vragen naar vormingen aan het UFC worden verder in het jaarverslag uitgediept.

2.1.2. Second opinions
Tijdens het jaar 2020 werd het UFC 20 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 (14); soms werden deze adviesvragen ook gesteld door de
reguliere hulpverlening (5) (FPC Gent, Psychiatrisch Centrum Campus Sleidinge, privétherapeut,
neuroloog, CGG De Pont). 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 2020 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 stuurgroepvergadering op 30/1/2020.
Bij nieuwe aanmeldingen is het UFC bereid (samen) risicotaxatie uit te voeren voor COSA Antwerpen,
dit met oog op het inschatten van het recidiverisico en het in kaart brengen van relevante risicofactoren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de risicotaxatie-instrumenten specifiek voor zedendaders: de
STATIC-99R en de STABLE-2007. Het UFC voerde in het jaar 2020 1 risicotaxatie uit samen met COSA
(26/11/2020). 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. De verdere subsidiëring van COSA kwam in 2020 onder
druk te staan. Ondertussen zou er bevestiging zijn van de verderzetting van het project in het jaar 2021.
Voor meer informatie:
http://www.cawantwerpen.be/project-COSA
https://cosabelgie.wordpress.com/agenda/
Algemene vergadering Hotel Min
Ook in 2020 nam het UFC deel aan de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN,
die in Antwerpen beschutte woonvormen en dagactiviteiten organiseert voor geïnterneerden vrij op
proef. De algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN ging door op 24/06/2020.
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Lidmaatschappen en deelname aan besturen, commissies en redacties door prof. dr. Goethals
-

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

-

Voorzitter van de forensische sectie van de European Psychiatric Association

-

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

-

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

-

World Psychiatric Association, section Psychiatry, Law and Ethics and Forensic Psychiatry

-

European Violence in Psychiatry Research Group

-

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

-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

-

Lid van de Raad van Bestuur VAGGA (stopzetting mei 2020)

-

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

-

Lid van de Editorial Board van Criminal Behaviour and Mental Health

-

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

-

Redactielid Leerboek Forensische Psychiatrie, De Tijdstroom

-

Redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie

-

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

-

Lid van het associatiecomité Universitaire Ziekenhuisdienst Psychiatrie

-

Lid van de erkenningscommissie forensische psychiatrie: Agentschap Zorg en Gezondheid

-

Bestuurscomité Geestelijke Gezondheidszorg, Ziekenhuis Duffel

-

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

-

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

Deelname aan stuurgroepen, overlegplatformen en commissies door criminologe Minne De Boeck
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Lid van de werkgroep preventie van NL-ATSA
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-

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

-

Lid van het platform ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van Sensoa

-

Lid van de werkgroep project ‘Samenspraak’ van Moderator

-

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

-

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

-

Deelname overlegplatform GG, template forensische hulpverlening

-

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

-

Organisatie van de focusgroep Stop it Now!

Deelname aan stuurgroepen, overlegplatformen en commissies door psycholoog Wim Huys
-

Lid van de stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden

-

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

-

Lid van de werkgroep project ‘Samenspraak’, van Moderator

-

Deelname aan de focusgroep Stop it Now!

-

Lid van Centraal Instroomteam regio Antwerpen

Deelname aan stuurgroepen, overlegplatformen en commissies door psychologisch consulente Alana
Schuerwegen
-

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

-

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

-

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

-

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC)

2.1.4. Media
Het UFC kwam in 2020 regelmatig in de media. Verschillende collega’s namen deel aan het debat over
onder andere preventie, pedofilie, vrouwelijke zedenplegers, toerekeningsvatbaarheid, enzovoort.
Hieronder de verschillende referenties:
-

De Morgen, 21 januari 2020, ‘De laptop vol kinderporno is niet per se van een pedofiel’ – Minne
De Boeck

-

De Standaard, 21 januari 2020, ‘Miljoenen beelden met kinderporno verspreid’ – Minne De
Boeck
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-

Het Laatste Nieuws, 21 januari 2020, ‘Van pedofilie kan je niet genezen. Maar behandeling helpt
wel’ – Minne De Boeck

-

De Afspraak, 21 januari 2020, ‘Muidhond’- Minne De Boeck

-

De Morgen, 21 januari 2020, ‘Je kan je eigen natuur niet ontkennen’- Minne De Boeck

-

Het Laatste Nieuws, 23 januari 2020, ‘Goed dat ‘Thuis’ ook misbruik door moeder aan bod
brengt’ – Minne De Boeck

-

Dag Allemaal, 23 januari 2020, “Thuis’ doorbreekt taboe rond seksueel kindermisbruik door
moeder’ – Minne De Boeck

-

ATV, 6 februari 2020, ‘At the crossroads: Zuhal Demir maakt 6 miljoen euro vrij voor strijd tegen
seksueel geweld.’ - Minne De Boeck

-

De Standaard, 7 februari 2020, ‘Tienerpooiers zien meisjes als seksuele wegwerpobjecten’ –
ATC congres, UFC

-

De Morgen, 13 februari 2020, Canvasdocu Als je eens wist: ‘Welke mensen misbruiken nu
kinderen?’ – Minne De Boeck

-

Knack, 1 april 2020, ‘’Wij zijn bezorgd’: hulplijn voor pedofielen en pedoseksuelen ziet geen
stijgend aantal oproepen’ – Minne De Boeck

-

De Gazet van Antwerpen, 29 april 2020, ‘Isolement is risicofactor voor kindermisbruik: hulplijn
voor pedofielen en pedoseksuelen ziet aantal contacten toenemen’ – Minne De Boeck

-

De Morgen, 29 april 2020, ‘Meer meldingen kindermisbruik tijdens lockdown’ – Minne De Boeck

-

De Ochtend, Radio 1, 29 april 2020 – Minne De Boeck

-

Het Journaal, 29 april 2020, ‘Meer meldingen van kindermisbruik: "We maken ons zorgen over
wat er onder de radar kan gebeuren"’ – Minne De Boeck

-

VRT NWS, 29 april 2020, ‘Meer meldingen van kindermisbruik: "We maken ons zorgen over wat
er onder de radar kan gebeuren"’ – Minne De Boeck

-

De Standaard, 29 april 2020, ‘Ontoerekeningsvatbaar’– Kris Goethals & Minne De Boeck

-

Canvas, april 2020, ‘Ontoerekeningsvatbaar’ extra duiding VRT Nu - Kris Goethals & Minne De
Boeck

-

De Morgen, 2 mei 2020 , ‘Eén jaar na Julie’s dood: nog véél werk’ – Minne De Boeck

-

De Morgen, 5 mei 2020, ‘Mentale zorg is blijkbaar niet essentieel’ – Kris Goethals

-

Radio 2, 8 mei 2020 , ‘Psychiater Kris Goethals: "Niet-dringende psychische zorg is intussen
dringende zorg geworden’ – Kris Goethals
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-

De Morgen, 20 mei 2020, ‘Opinie: 'Het blijft ijzig stil over het mentaal welzijn van onze burgers’
– Kris Goethals

-

De Nieuwe Psychiater, juni 2020, ‘We moeten werk maken van een lange termijn oplossing’ –
Minne De Boeck

-

Knack, 4 augustus 2020, ‘Knack Factcheck: meest gebruikte zoekterm op pornosite is teens’ –
Minne De Boeck

-

De Morgen, 28 september 2020, dossier #overdegrens – Minne De Boeck

-

HLN, 11 november 2020, ‘Op stap met Vlaamse pedojagers’ – Minne De Boeck

-

Sociaal.net, 19 november 2020, ‘Hulplijn tegen seksueel misbruik: ‘Als we één slachtoffer
voorkomen, is het al een mooi verhaal’ – Minne De Boeck

-

Radio 1, De wereld van Sofie, 24 november 2020, ‘Wat is het profiel van plegers van seksueel
kindermisbruik?’ – Minne De Boeck

-

Radio 1, De wereld van Sofie, 24 november 2020, ‘Pedojagers, het recht in eigen handen nemen’
– Minne De Boeck

-

De Morgen, 2 december 2020, ‘Pedojagen is nog niet verboven, wel gevaarlijk’ – Minne De
Boeck

-

De Morgen, Opinie, 2 december 2020, ‘Pedojagen werkt averechts, laat justitie haar werk doen’
– Minne De Boeck
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Figuur 5: De berichtgeving in de media is te raadplegen op de website van het UFC

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 lag in 2020 de focus op de publicatie van 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 2020 beschikte de forensische bibliotheek over 829 werken waarvan iets
meer dan één kwart specifiek handelt over de behandeling van daders van seksueel misbruik en de helft
algemeen forensische werken zijn. Het overige kwart van de boeken handelt over ethiek en deontologie
in de (forensische) hulpverlening. Tijdens het jaar 2020 werden 52 nieuwe wetenschappelijke boeken
aangekocht. Een overzicht van deze boeken kan geraadpleegd worden op de website van het UFC en in
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bijlage 1 van dit jaarverslag. We bieden in de bibliotheek tevens wetenschappelijke tijdschriften in het
specifieke vakgebied van de forensische gedragswetenschappen aan (zie 2.2.4 Wetenschappelijke
tijdschriften). De forensische bibliotheek kan bezocht worden na afspraak met het secretariaat op het
nummer 03/821 34 38 of via mail info@ufc.be.

2.2.2. Wetenschappelijke tijdschriften
In de ‘UFC nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener’ wordt telkens een weblink voorzien naar de
homepage van zeven hoog aangeschreven internationale forensische vaktijdschriften die elk op
regelmatige basis een nieuw issue uitbrengen.
Alle geabonneerden op de nieuwsbrief, en bij uitbreiding alle medewerkers van de gespecialiseerde
voorzieningen, de leerprojecten voor daders van seksueel geweld, de gespecialiseerde psychosociale
teams en de residentiële behandelingseenheden, kunnen een kopie van wetenschappelijke artikels
opvragen uit deze vaktijdschriften.
Volgende tijdschriften zijn elektronisch raadpleegbaar bij het UFC:
 Criminal Justice and Behavior, Sage Publications
 Journal of Interpersonal Violence, Sage Publications
 The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, Routledge
 Journal of Sexual Aggression, Routledge
 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Sage Publications
 Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Kluwer Academic/Plenum Publishers
 Criminal Behaviour and Mental Health, Wiley
Het UFC heeft enkele tientallen literatuuraanvragen ontvangen in 2020. Het aantal specifieke
literatuuraanvragen gaat de voorbije jaren in dalende lijn. Bovendien gaan deze aanvragen vaak gepaard
met een vraag aan deelname wetenschappelijk onderzoek, deze werden reeds opgenomen bij de
consultvragen. De dalende trend naar specifieke aanvragen is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er
meer en meer wetenschappelijke literatuur kosteloos te raadplegen is op het internet, zoals via
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
evaluatieformulier over de georganiseerde vorming. In 2020 lag omwille van de coronamaatregelen de
focus vooral op online ondersteuning van ons netwerk, ook met betrekking tot het aanbieden en
beschikbaar stellen van relevante literatuur. Doordat het UFC inzet op het proactief aanleveren van
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relevante wetenschappelijke informatie, is het moeilijk in kaart te brengen hoeveel mensen gebruik
hebben gemaakt van deze wetenschappelijke opdracht.
In tegenstelling tot de dalende trend in het opvragen van concrete wetenschappelijke artikels, zien we
wel een blijvende vraag naar wetenschappelijke informatie met betrekking tot algemene thema’s (zie
2.1.1. Consultvragen), zoals deontologische kwesties, medicatie, autisme of parafiele stoornissen,
waarbij gevraagd wordt naar een aantal interessante referenties (zowel van boeken als van
tijdschriftartikels) of naar de stand van zaken op het vlak van één algemener onderwerp.

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 2020 werden 4 Journal Clubs gehouden. Hierna volgt een korte samenvatting van de presentaties.
Door de coronamaatregelen was het UFC-team minder in de mogelijkheid samen te komen waardoor
er ook minder Journal Clubs werden gepland.
Incidents of Sexual Assault Against Older Adults: A Comparison Study
– Sam Tielens, Psychiater in opleiding (ASO), UAntwerpen –
Seksueel geweld tegenover ouderen wordt al decennia lang gedocumenteerd, doch wetenschappelijk
onderzoek met betrekking tot dit sociale probleem blijft schaars. Een Amerikaanse prevalentieanalyse
schatte dat ongeveer 90.289 ouderen (≥60 jaar) seksueel geweld heeft meegemaakt tijdens het jaar van
de analyse. Deze analyse includeerde echter slechts 18 Amerikaanse staten, waardoor het aantal
ouderen dat onderworpen werd aan seksueel geweld in realiteit nog hoger ligt (Cannell e.a. 2014).
Gezien de verwachte vergrijzing in de toekomst is de focus op het begrijpen van seksueel misbruik bij
ouderen van groeiende prioriteit. Het meeste bestaande onderzoek focust zich voornamelijk op de
ervaringen van oudere vrouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld. Dit is logisch gezien oudere
vrouwen veel vaker dan mannen het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Doch, dit leidt tot een kloof
in de kennis met betrekking tot seksueel slachtofferschap bij oudere mannen, waarbij seksueel
slachtofferschap ook tot blijvend trauma kan leiden.
Deze studie onderzoekt incidenten met seksueel geweld tegenover oudere vrouwen en mannen. De
focus ligt op het begrijpen van hoe seksueel geweld tegen ouderen zich verhoudt ten opzichte van
seksueel geweld tegen vrouwen en mannen op jongere en op middelbare leeftijd. Budd en Liddic
analyseerden de gegevens van het National Incident-Based Reporting System (hierna, NIBRS). Het NIBRS
is de grootste openbaar beschikbare dataset met betrekking tot incidenten in de Verenigde Staten. Deze
dataset legt officiële misdaadgegevens vast die aan de politie zijn gemeld. Het NIBRS verzamelt
gegevens over vier soorten zedendelicten: verkrachting, sodomie, aanranding met een object en
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betasting. Al deze seksuele misdrijven zijn gepleegd zonder de toestemming van het slachtoffer,
inclusief het geval waarin het slachtoffer vanwege leeftijd of omwille van tijdelijk of permanent
geestelijk of lichamelijk onvermogen geen toestemming kan geven. Met behulp van NIBRS-gegevens op
incidentniveau werden gepleegde seksuele delicten tegen ouderen (≥60 jaar) vanaf begin 1992 tot eind
2015 geanalyseerd. Vervolgens werden deze incidenten vergeleken met incidenten waarbij slachtoffers
van middelbare leeftijd (40-59 jaar) en jongere slachtoffers (18-39 jaar) betrokken waren. Er bleven, na
filtering, uiteindelijk nog 471.305 incidenten over voor de analyse. Er werden twee categorische
variabelen gecreëerd: model 1 analyseert incidenten met seksueel geweld waarbij volwassen vrouwen
betrokken waren (n = 427.890), model 2 analyseert incidenten met seksueel geweld tegenover
volwassen mannelijke slachtoffers (n = 43.415). Voor beide modellen werden onafhankelijke variabelen
geconstrueerd waaronder daderkenmerken, slachtofferkenmerken, de relatie tussen dader en
slachtoffer, de aard van het seksueel delict en bijkomende criminaliteit tijdens het seksueel incident.
De auteurs concluderen dat ouderen vaak in hun thuiscontext aangerand worden. De daders van het
seksuele delict zijn vaak kennissen of vreemden, zelden familieleden van de slachtoffers. De seksuele
delicten komen vaak voor in combinatie met andere soorten criminaliteit (bijv. eigendomsdelicten en
andere geweldsmisdrijven). Verder benadrukken de auteurs dat er, met deze incidentkenmerken in
gedachten, preventieve strategieën ontwikkeld kunnen worden zoals het versterken van
beveiligingsinspanningen binnen of buiten de huizen van ouderen. Er kunnen ook buurtinspanningen
worden gedaan om de sociale cohesie te vergroten waarbij buren waken over andere buren. Over het
algemeen moet niet alleen het bewustzijn over dit sociale probleem vergroot worden. Ook mythes over
seksueel geweld , met name over "echte verkrachting" en "echte slachtoffers" moeten verder ontkracht
worden. Alsook ondersteuning en middelen moeten worden geboden aan ouderen die seksueel
slachtoffer zijn geworden. Terwijl de obstakels en uitdagingen voor het melden van seksueel geweld
goed gedocumenteerd waren onder verschillende populaties, worden oudere volwassenen
geconfronteerd met extra uitdagingen zoals leeftijdsdiscriminatie. Daarenboven kunnen oudere
mannen nog andere barrières ervaren, gezien het frequent voorkomen van mythen over verkrachting
bij mannen. Onderzoek om dit sociale probleem beter te begrijpen, zou verdergezet moeten worden,
zeker gezien de verdere vergrijzing van de bevolking in de toekomst. Vooruitkijkend zou toekomstig
onderzoek gegevens moeten verzamelen over een breder scala aan dader-, slachtoffer-, en
incidentkarakteristieken. Zodoende kan voortdurend verfijnd worden welke kenmerken meer
waarschijnlijk geassocieerd zijn met seksueel geweld tegenover oudere vrouwen en mannen.
Opmerkingen bij dit artikel
In deze studie is het niet gespecifieerd onder invloed van welke drugs de dader was. Er wordt ook geen
melding gemaakt van het al dan niet onder invloed zijn van medicatie die drempelverlagend werkt (vb.
benzodiazepines). Het zou daarnaast ook interessant zijn om een zicht te krijgen of de daders al dan
niet gekend zijn met een juridische voorgeschiedenis. Om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende
groepen volwassen slachtoffers mogelijk te maken, werden minderjarige slachtoffers geëxcludeerd uit
de analyse. Dit is begrijpelijk, doch spijtig gezien de vergelijking met minderjarige slachtoffers
interessant zou zijn voor ons werkveld binnen het UFC.
Verder kan er sprake zijn van een onderschatting van de cijfers: kampen ouderen met angst om een
aangifte te doen bij de politie? Worden de slachtoffers geloofd? Vormen neurocognitieve beperkingen
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(vb. geheugenverlies, verwardheid) barrières om een aangifte te doen bij de politie? Vanuit de
nabespreking in team kwam ook mogelijke ‘overrapportage’ aan bod, die zou kunnen samenhangen
met sensorische en neurocognitieve problemen bij ouderen.
Referenties
Budd, K., Liddic , M. (2020). Incidents of Sexual Assault Against Older Adults: A Comparison Study. Sexual
Abuse. Advance online publication. 1-24.
Cannell, M. B., Manini, T., Spence-Almaguer, E., Maldonado-Molina, M., & Andresen, E. M. (2014). U.S.
population estimates and correlates of sexual abuse of community-dwelling older adults. Journal of Elder
Abuse & Neglect, 26(4), 398–413.
Are There Any Biomarkers for Pedophilia and Sexual Child Abuse? A Review
– Oskar De Wachter, Psychiater in opleiding (ASO), UAntwerpen –
Een biomarker is een erg diverse parameter die een indicator is van een fysiologisch, pathogeen of
farmacologisch proces en zodoende ingezet kan worden als diagnostisch of monitoring instrument.
Biomarkers worden reeds veel gebruikt in verschillende medische disciplines en ontlenen hun waarde
aan hun objectiviteit en meetbaarheid. Zo ook maken biomarkers hun opmars in de psychiatrie, al stuit
men hier snel op de beperkte kennis van de onderliggende pathofysiologische mechanismen in
psychiatrische diagnostiek. Hierdoor zijn er op heden nog amper biomarkers in de psychiatrie
beschikbaar en is rechtstreeks onderzoek nog niet voor handen.
In hun overzichtsartikel pakken Jordan e.a. (2020) het dus wat anders aan. Ze verzamelden eerste alle
tot op heden gekende biologisch onderzoek omtrent pedofilie en kindermisbruik, om vervolgens te
evalueren of hier geschikte biomarkers tussen zitten. De auteurs doorploegden hiervoor meer dan 150
artikels, wat ronduit indrukwekkend is. De reikwijdte ervan wordt ook duidelijk in de diversiteit van de
onderwerpen: van prenatale en genetische factoren, over structurele en functionele beeldvorming tot
hormonen
en
neurotransmitters,
peniele
pletysmografie,
oogvolgbewegingen
en
gedragsbenaderingen. Die grote hoeveelheid aan divers, specialistisch en vaak hoogtechnologisch
onderzoek met kleine, specifieke resultaten is echter niet simpel samen te vatten en de auteurs lijken
moeite te hebben om hierin het juiste te evenwicht te vinden. Soms dreigen ze zich te verkijken op
details en verliezen het grotere plaatje uit het oog, op andere momenten werken ze een onderwerp net
iets te weinig uit waardoor het moeilijk te begrijpen wordt. Het artikel vergt dus de nodige aandacht en
voorkennis.
De verschillende parameters worden door de auteurs gecategoriseerd als potentieel diagnostische of
monitoring (risico-en-respons) biomarker. Deze categorieën verschillen vooral in het klinisch eindpunt
dat ze beogen. Een diagnostische biomarker wil een (afwijkende) seksuele interesse kunnen aantonen,
waar bij een monitoring biomarker de mate van inhibitoire controle meer van belang is. Niet elke
persoon met pedofilie zal een kind misbruiken, en omgekeerd zal iemand die een kind misbruikt niet
noodzakelijk een pedofiele interesse hebben. Sommige biomarkers komen echter in aanmerking voor
beide categorieën, zoals fMRI. Deze heeft van alle kanshebbers meteen ook het grootste potentieel. Op
vlak van diagnostiek wordt fMRI als potentiële biomarker gevolgd door de peniele pletysmografie -al
zijn hier sterke ethische bezwaren- en de gedragsbenaderingen. Op vlak van monitoring is de evidentie
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voor een bruikbare biomarker veel minder sterk. Na de fMRI volgt hier een gedragsbenadering zoals de
visual reaction time.
De auteurs stellen erg duidelijk dat er op dit moment geen klinisch bruikbare biomarkers zijn voor
pedofilie en kindermisbruik. In de toekomst zien ze het meeste potentieel in een composiete biomarker,
die het beste vanuit verschillende benaderingen combineert. Hier zal echter nog heel wat onderzoek
aan vooraf moeten gaan.
Referentie
Jordan, K., Wild, T. S. N., Fromberger, P., Müller, I., & Müller, J. L. (2019). Are there any biomarkers for
pedophilia and sexual child abuse? A review. Frontiers in psychiatry, 10.
Differentiating Adults With Mixed Age Victims From Those Who Exclusively Sexually Assault
Children or Adults
– Mara Vanderputten, Stagiaire psychologie, VUB –
Daders die seksuele feiten plegen op zowel volwassenen als kinderen hebben volgens onderzoek een
toegenomen risico om opnieuw feiten te plegen. Deze groep daders wordt echter nauwelijks
onderzocht. Het onderzoek van Rice en Knight tracht te exploreren wat de onderscheidende
karakteristieken zijn van deze groep in vergelijking met daders die uitsluitend feiten op kinderen of
volwassenen plegen. Het belang van dit onderzoek ligt vooral bij de implicaties die de
onderzoeksresultaten hebben naar preventie en behandeling toe.
De onderzoekers baseerden zich op bestaand onderzoek en theorieën om tot drie
variabelen/karakteristieken te komen die ze wilden vergelijken tussen de drie groepen. De eerste
variabele was traumageschiedenis, aangezien negatieve of traumatische ervaringen in de kindertijd veel
voorkomen in de ontwikkelingsgeschiedenis van zedendelinquenten (Levenson, Willis, & Prescott, 2014;
Starzyk & Marshall, 2003). Een onderzoek van Maniglio (2011) toonde aan dat daders met kinderen als
slachtoffer meer seksueel misbruik kenden in hun kindertijd en daders met volwassenen als slachtoffer
meer fysieke mishandeling kenden in hun kindertijd. Knight en Rice speculeerden daardoor dat daders
met slachtoffers van gemengde leeftijden in hun kindertijd blootgesteld werden aan beide types
trauma. Daarnaast speelt een laag zelfbeeld een belangrijke rol in de etiologie van seksuele delicten
(Marshall & Marshall, 2000). Traumatische ervaringen worden bovendien gerelateerd aan een laag
zelfbeeld (Burk & Burkhart, 2003). Bestaand onderzoek toonde reeds aan dat daders met kinderen als
slachtoffer een lager zelfbeeld hebben dan daders met volwassenen als slachtoffer. Rice en Knight
hypothetiseerden dat indien de daders met slachtoffers van gemengde leeftijden meer getraumatiseerd
zouden zijn dan de andere twee groepen, hun zelfbeeld dan mogelijk ook lager is. De laatste
karakteristiek die ze onderzochten is psychopathie. Uit onderzoek blijkt dat daders met slachtoffers van
gemengde leeftijden meer psychopathie vertonen dan de andere twee groepen. 64% van de daders
met slachtoffers van gemengde leeftijden zou psychopaat zijn op basis van de PCL-R (Porter et al., 2000;
Rice & Harris, 1997). Concluderend verwachtten de onderzoekers dat de groep met slachtoffers van
gemengde leeftijden een hogere mate van trauma’s in de kindertijd hebben zowel fysieke mishandeling
als seksueel misbruik), een lager zelfbeeld hebben en hogere levels van psychopathie vertonen.
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De onderzoekers maakten gebruik van een database van 900 zedendelinquenten die geëxamineerd
werden voor ‘civil commitment’ (gedwongen opname) in het Massachusetts Treament Center. Al de
beschikbare informatie uit de klinische dossiers van de zedendelinquenten (verslagen van justitie,
politie, school, werk, psychologische testen, …) werden gecodeerd door getrainde
onderzoeksassistenten. De beoordeling van de PCL-R werd gedaan door assistenten die hiervoor
opgeleid zijn.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er een tendens bestaat dat daders met slachtoffers van
gemengde leeftijden in het algemeen meer traumatische ervaringen hebben dan de andere twee
groepen daders, deze tendens is echter niet statistisch significant. De traumageschiedenis tussen de
drie dadergroepen is bijgevolg gelijkend. Daarnaast blijkt dat de daders met slachtoffers van gemengde
leeftijden en daders met volwassenen als slachtoffer een lager zelfbeeld hebben en meer psychopathie
vertonen dan daders met kinderen als slachtoffer. Deze onderzoeksresultaten hebben belangrijke
implicaties naar behandeling toe. Zo zouden daders met slachtoffers van gemengde leeftijden sterk
gebaat kunnen zijn bij een behandeling die inzet op de verwerking van hun trauma’s (traumatherapie)
en hun laag zelfbeeld. Ook voor het opstellen van een accuraat preventiebeleid kan deze informatie
belangrijk zijn.
Opmerkingen bij het artikel
De onderzoekers reiken zelf enkele belangrijke beperkingen van hun onderzoek aan. Zo stellen ze in
vraag of hun meting van het construct ‘zelfbeeld’ wel echt het zelfbeeld meet. Daarnaast bestaan hun
data uit archieven (1959-1990) van klinische dossiers, wat verschillende mogelijke problemen met zich
meebrengt, zoals missende of onvolledige informatie omdat clinici mogelijk nu andere zaken belangrijk
achten dan toen. Bovendien waren er toen minder gestandaardiseerde klinische evaluaties. Tot slot
formuleerde het UFC-team ook enkele bedenkingen bij het onderzoek. Zo stellen we ons vragen bij de
operationalisatie
van
de
variabelen.
We
benadrukken
dat
gevoelens
van
afwijzing/minderwaardigheid/… ons inziens constructen lijken die moeilijk gecodeerd kunnen worden
met een score van 1 of 2, afhankelijk van in welke mate het aanwezig is bij de participant. We vragen
ons af of op deze manier complexe gevoelens, als bv. afwijzing, wel accuraat in kaart zijn gebracht.
Daarnaast wordt er in het onderzoek enkel rekening gehouden met het aantal traumaervaringen dat de
participant heeft meegemaakt. De manier waarop de participant het trauma heeft verwerkt of er mee
is omgegaan lijkt ons echter ook belangrijk om te includeren. Dit zegt wellicht meer over de impact dat
het trauma gehad heeft op de participant. Ook bij de opstelling van de hypotheses heerst er
onduidelijkheid. We verwijzen hier naar de hypotheses dat ‘de daders met slachtoffers van gemengde
leeftijden even veel of meer seksueel misbruik gekend hebben dan de daders met kinderen als
slachtoffer’ en dat ‘ze even veel fysieke mishandeling gekend hebben als de daders met volwassenen
als slachtoffer’. Er mist echter theoretische of empirische onderbouwing bij het verklaren waarom het
bij de ene hypothese ‘even veel of meer’ betreft en bij de andere ‘even veel’.
Referenties
Rice, J., & Knight, R. A. (2019). Differentiating adults with mixed age victims from those who exclusively
sexually assault children or adults. Sexual Abuse, 31(4), 410-430.
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Working with problems of perversion
-Jaco Warnaerts, Psychiater in opleiding (ASO), UAntwerpenDit artikel heeft als doel een psychoanalytisch kader aan te reiken in het therapeutische werk met
patiënten met een parafiele stoornis. Het uitgangspunt is dat de stoornis een defensieve functie heeft,
waarbij het een poging is om mentale pijn te vermijden en ondraagbare angsten te controleren.
Vanuit haar ervaring in de Portman Clinic identificeert de auteur 6 thema’s bij de parafiele stoornis. Ze
ziet een heterogene patiëntenpopulatie, zowel qua presentatie als ernst van de stoornis. Er heerst angst
voor het object, waarbij seksualiseren van de agressie (sadisme) dient om het object te controleren.
Deze angst vindt zijn oorsprong in het onvermogen om separatie te verdragen, waarbij het verlangen
om te versmelten samengaat met de angst voor annihilatie. Het is belangrijk om typische overdrachttegenoverdrachtsfenomenen te erkennen en te interpreteren. Bijvoorbeeld negatieve tegenoverdracht
of exhibitionistisch-voyeuristische dynamieken. De aard van het Super-Ego medieert de angst.
De auteur besluit met de aanbeveling om de fundamentele angst voor een intieme relatie met een
ander te bewerken. Exploratie van de eigen agressie en die van de ander is een belangrijke weg hiertoe.
Discussie
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Om psychoanalytisch te werken met patiënten met een parafiele stoornis is het belangrijk om de
defensieve functie ervan voor ogen te houden. Ondanks alle ontwikkelingen binnen de psychoanalyse,
blijft ze onderhevig aan kritische bevragingen omtrent haar validiteit. Ze beantwoordt bijvoorbeeld niet
aan het huidig wetenschappelijk paradigma, die de nadruk legt op kwantitatief onderzoek. Ze wekt de
indruk geen concrete gedragsveranderingen bij de patiënt te kunnen bewerkstelligen.
Zonder te verstranden in een discussie over de validiteit van psychoanalytische psychotherapie, pleit ik
voor een pluralistische visie in de behandeling van patiënten met een parafiele stoornis.
Referentie
Wood, H. (2014). Working with problems of perversion. British Journal of Psychotherapy.

2.2.4. Nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener

De elektronische nieuwsbrief van het UFC wordt elk seizoen bezorgd aan de medewerkers van de
gespecialiseerde voorzieningen, gespecialiseerde psychosociale teams, justitiehuizen, leerprojecten
voor daders van seksueel misbruik, residentiële behandelingseenheden voor daders en andere
geïnteresseerden. Naast een agenda met het vormings- en opleidingsaanbod, recente ontwikkelingen
in het werkveld en wetenschappelijke literatuur komen actuele thema’s aan bod. Per seizoen verschijnt
er een algemene UFC nieuwsbrief. Op meer willekeurige momenten, bijvoorbeeld naar aanleiding van
een nieuw project of vormingsmoment, wordt doorheen het jaar ook een kortere nieuwsbrief
gepubliceerd in de vorm van een ‘newsflash’ of ‘reminder’. Verschillende thema’s worden aangehaald:
activiteiten, agenda, wetenschappelijke literatuur, luister-, kijk-, en leestips, nieuws, media,… We
merken dat er meer en meer vraag is naar online informatie via (alternatieve) media over de thema’s
waarrond we werken. We zetten dan ook meer en meer in op het verspreiden van interessante
podcasts, verhalen, films, series,…
Gekoppeld aan de ontwikkeling van een volledige nieuwe website in 2014, werd ervoor gekozen om ook
de nieuwsbrief te updaten. Er wordt sinds eind 2014 gewerkt met een geautomatiseerd mailingsysteem,
waardoor de ontvanger zich makkelijker kan in- of uitschrijven en het beheer van het adressenbestand
vlotter verloopt. Ook de nieuwe lay-out zorgt ervoor dat alles wat moderner oogt, met de mogelijkheid
om door te klikken naar relevante artikelen op de UFC website. In 2020 werden in totaal 4 nieuwsbrieven
bezorgd aan 491 e-mailadressen. Dit betroffen 4 grotere nieuwsbrieven, 1 per seizoen, en 2 extra
nieuwsbrieven betreffende de studiedagen en congressen van het UFC. Vroeger werd de nieuwsbrief
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verzonden aan bijna 900 e-mailadressen. Het grote verschil tussen het aantal ontvangers is te wijten
aan de maatregelen die genomen zijn ten gevolge van de GDPR-wetgeving: alle abonnees moesten zich
via elektronische weg opnieuw inschrijven voor de nieuwsbrief. De abonnees die dit (nog) niet deden,
werden automatisch uit de lijst verwijderd. We doen ons uiterste best dit adressenbestand opnieuw uit
te breiden, conform de GDPR wetgeving. Bovendien werden de e-mailadressen van de justitiehuizen
gewijzigd omwille van de overheveling naar de Vlaamse gemeenschap. Hierdoor kunnen we veel
justitieassistenten niet meer bereiken. Wanneer het UFC opleidingen voorziet wordt er steeds verwezen
naar de mogelijkheid in te schrijven voor de nieuwsbrief, dit zou ook impact kunnen hebben op het
bereik van de justitieassistenten in 2021. De nieuwsbrieven zijn tevens te raadplegen via de website van
het UFC.

2.2.5. Website – www.ufc.be
Het UFC tracht via de website actuele informatie te verspreiden over het team, de werking van het UFC
(zowel van het steun- als van het behandelcentrum) en vorming en opleidingen (aankondigingen en
verslaggeving). De website bevat ook een overzicht van de forensische bibliotheek en nieuwsberichten.
Op deze manier krijgt het netwerk een duidelijk zicht op de lopende projecten en de actuele thema’s
binnen de werking. Via de website kan ook het Twitteraccount van het UFC (@ufc_be) worden gevold
en kan er worden ingeschreven op de digitale nieuwsbrief.
Figuur 6: Homepage van de UFC website
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Figuur 7: Overzicht van de FAQ’s op www.ufc.be

Figuur 8: Overzicht van de pagina ‘vormingsmomenten’ op www.ufc.be
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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. 2020
was goed voor 7879 bezoeken, met een overduidelijke piek begin januari en eind oktober. Eind januari
kwam het UFC in verschillende media, zowel in kranten als op televisie. Eind oktober lijkt de stijging
vooral te wijten aan het uitsturen van de nieuwsbrief met de aankondiging van de UFC webinar. In 86,7%
van de gevallen betroffen dit nieuwe bezoekers, 13,3% waren terugkerende bezoekers. We merken
steeds een stijging van het aantal websitebezoeken de laatste jaren, dit kan te wijten zijn aan de betere
zichtbaarheid van het UFC in de media, alsook in ons netwerk. Er werden gemiddeld 2,09 pagina’s
bezocht per bezoek. Figuur 9 geeft een overzicht van de bezoeken in het jaar 2020.
Figuur 9: Overzicht bezoeken website - www.ufc.be

2.2.6. Handboek: behandeling van seksueel afwijkend gedrag
Het UFC lanceerde in 2016 concrete plannen om in samenwerking met uitgeverij Van Gompel & Svacina
een boek te publiceren over de behandeling van daders van seksueel misbruik. Het handboek doelt op
praktijkwerkers en kan gezien worden als een update van het eerder gepubliceerde ‘Behandeling van
seksuele delinquenten in België’, uitgegeven door Garant in 2000, onder redactie van professor C. Dillen
en professor P. Cosyns.
Het handboek gaat in op verschillende aspecten binnen de begeleiding en behandeling van daders van
seksueel misbruik. Het licht het wettelijk kader toe, met in het bijzonder het seksueel strafrecht, alsook
theoretische modellen van seksuele delinquentie. Nadien wordt dieper ingegaan op de diagnostiek en
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behandeling van delinquenten. Daarbij gaat de aandacht naar risicotaxatie en -management,
biologische aspecten met farmacologische interventies en verscheidene therapeutische benaderingen.
Bijzondere aandacht gaat naar specifieke doelgroepen zoals zwakbegaafden, kinderpornoplegers,
vrouwelijke seksueel delinquenten en seksueel delinquenten van allochtone origine. Ook specifieke
thema’s komen aan bod, zoals psychopathie bij seksueel delinquenten en autisme en seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Het boek sluit af met enkele ethische en deontologische vraagstukken.
Dit boek richt zich tot praktijkwerkers, behandelaars, beleidsmakers, juristen en studenten. Het beoogt
bij te dragen aan de evidence-based forensische zorg van daders van seksueel misbruik. De vertaling
van wetenschappelijke kennis naar de praktijk maakt het tot een uniek instrument voor Vlaanderen en
Nederland. Mede door de toelichting van specifieke casussen en praktijkvraagstukken is het zeer
geschikt voor de dagelijkse praktijk van elke professional. Het betreft een GPRC-uitgave (Guaranteed
Peer Reviewed Content).
Deze uitgave staat onder redactie van professor en forensisch psychiater Kris Goethals, criminologe
Minne De Boeck en psychologen Tineke Dilliën, Wim Huys en Annelies Nuyts, allen verbonden aan het
UFC (Universiteit Antwerpen).
Het bevat verder bijdragen van Nederlandse en Vlaamse experts: Ellen Baten, Arjan Blokland, Astrid
Boelaert, Els Bradt, Paul Cosyns, Lucile de Kruijff, Vivienne de Vogel, Stef Decoene, Mieke Decuyper,
Jeroen Dewinter, Elke Doms, Luk Gijs, Ingeborg Jeandarme, Wim Laevens, Jules Mulder, Stephanie
Oltenfreiter, Claudia Pouls, Alexa Rutten, Alana Schuerwegen, Liesbet Stevens, Kasia Uzieblo, Els Van
Daele, Anton van Wijk, Ans Vandeperre, Freya Vander Laenen, Kris Vanhoeck, Johan Van Nuffel, Nils
Verbeeck, Roel Verellen, Veerle Verreyt, Wouter Wanzeele, Miriam Wijkman en Jan Winter
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2.3. UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
2.3.1. Publicaties in 2020
De Boeck, M., & Uzieblo, K. (2020). At the crossroads 2.0: recente ontwikkelingen in de behandeling van
seksuele delinquenten: een congresverslag. Tijdschrift voor Klinische Psychologie.
Decoene, S., & Schuerwegen, A. (2020). Delictgerichte diagnostiek bij seksueel grensoverschrijdend
handelen. In: Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag (pp. 151-182). Gompel & Svacina,
Turnhout.
Dilliën, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I.A. (2020). The neuropsychology of child sexual offending: A
systematic review. Aggression and Violent Behavior.
Dillien, T., Goethals, K., Sabbe, B., & Brazil, I.A. (2020). Impairment of both reward and punishment
learning in males who have sexually offended against a child. Sexual Abuse.
Goethals, K. (2020). De ambulante ggz tijdens de COVID-19-crisis in Vlaanderen: het kon veel beter
[Outpatient mental health care during the COVID-19 crisis in Flanders: it could have been much better].
Tijdschrift Voor Psychiatrie.
Goethals, K. (2020). De biologische basis van seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag: de rol
van hormonen en medicamenteuze behandelmogelijkheden. In: Handboek behandeling van seksueel
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Goethals, K., De Boeck, M., Dillien, T., Huys, W., & Nuyts, A. (Eds.).(2020). Handboek behandeling van
seksueel afwijkend gedrag. Gompel & Svacina, Turnhout.
Keulen-de Vos, M.E., Uzieblo, K., De Boeck, M., Blok, M., & Lkasbi, Z. (2020). Preventie en behandeling
van seksueel geweld. GGZ Nurse Academy, 3, 9-24.
Pouls, C., Schuerwegen A. & Verreyt V. (2020). Risicotaxatie. In: Handboek behandeling van seksueel
afwijkend gedrag (pp. 183-202).Gompel & Svacina, Turnhout.
Schuerwegen A., De Zeeuw I., Huys W., Henckens J., Goethals K., et al. (2020). A Survey Study
Investigating Stigma towards BDSM in the General Population and Self-Stigmatization among BDSM
Practitioners. JSM Sexual Med, 4(7): 1055.
Schuerwegen A., Huys, W., Coppens, V., De Neef, N., Henckens, J., Goethals, K., & Morrens, M. (2020).
The Psychology of Kink: A Cross‑Sectional Survey Study Investigating the Roles of Sensation Seeking and
Coping Style in BDSM‑Related Interests. Archives of Sexual Behavior.
Stevens, L., & De Boeck, M. (2020). Seks in het strafrecht. In: Handboek behandeling van seksueel
afwijkend gedrag (pp. 11-38). Gompel & Svacina, Turnhout.
Thibaut, F., Cosyns, P., Fedoroff, P., Goethals K., et al. (2020). The World Federation of Societies of
Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic
disorders. The World Journal of Biological Psychiatry, 21(2):1-79.
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Verbeeck, N., & Goethals, K. (2020). Psychiatrische diagnostiek van parafilieën, parafiele stoornissen,
hyperseksualiteit en hun comorbiditeit. In: Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag (pp.
125-150). Gompel & Svacina, Turnhout.
Verellen, R., & De Boeck, M. (2020). Het samenwerkingsakkoord vertaald naar een traject daders voor
de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik in Vlaanderen. In: Handboek
behandeling van seksueel afwijkend gedrag (pp. 39-66). Gompel & Svacina, Turnhout.

2.3.2. Bijdragen aan vormingsmomenten en congressen in 2020
Tabel 3: Bijdragen vormingsmomenten

Datum

Omschrijving

Organisatie, Plaats

Persoon

10/01

Arts en Maatschappij les: ‘Seksueel wangedrag’

UAntwerpen

KG

10/01

PAVO Les: ‘multidisciplinaire samenwerking’

UAntwerpen

KG

04-05/02

Open SSA training

UAntwerpen

MDB

06-07/02

At the Crossroads 2.0 - Postersessies:

AS,
MDB

“A Cross-Sectional Survey Study Investigating Stigma
Towards BDSM Practitioners in the General Population
and Self-Stigmatization Among BDSM Practitioners.”
“The Psychology of Kink: A Cross-Sectional Survey
Study Investigating the Roles of Sensation Seeking and
Coping Style in BDSM-Related Interests.”
“Stop it Now! Flanders (BE) and the Netherlands: The
prevention of child sexual abuse.”
“They need somebody and not just anybody: Exploring
help-seeking behaviour in minor-attracted persons.”
“Social support, perceived stress and psychosocial
well-being among minor-attracted persons”
19/02

EUCPN conference: Prevention of child sexual abuse

The Egg, Brussels

10/03

LUMC Jelgersmalezing cyclus 2020: Biologische LUMC, Nederland
behandelopties voor patiënten met een parafilie en/of
hypersexualiteit. Huidige stand van zaken, nieuwe
richtlijnen en ontwikkelingen.

MDB
KG
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01-02/04

Open SSA training

RINO groep,
Nederland

08/04

Gastcollege: Stop it Now! en preventie seksueel Online, VUB
kindermisbruik

MDB

10/4

Check-in verpleegkundigen COVID-19

UZA

AS,
MDB,
TD

20/4

Check-in verpleegkundigen COVID-19

UZA

AS,
MDB,
TD

27/4

Check-in verpleegkundigen COVID-19

UZA

AS,
MDB,
TD

04/06

Examens toegepaste psychologie
Forensische psychologie

13/07

Presentatie behandeling van zedendelinquenten, UFC
bezoek minister Zuhal Demir

04-07/07

Symposium during the EPA 2020: Risk assessment and Online,
risk management of violent patients in general Spanje
psychiatry

Madrid, KG

04-07/07

Symposium during the EPA 2020: General introduction Online,
to sex offending emphasising prevalence, diagnostics Spanje
and risk assessment and risk management

Madrid, KG

24/08

Presentatie:
behandelkaders
dadergroepen

Prisma, MDB,
TD, LM

14/09

VVP vorming: preventie van seksueel kindermisbruik

Online

MDB

12-14/10

Keuzevak

UZA

MDB,
TD, LM

en

postgraduaat Thomas More

specifieke CGG
Beernem

Presentatie: preventie van seksueel kindermisbruik
Presentatie:
behandelkaders
dadergroepen

en

AS

TD

TD,
MDB,
KG

specifieke

Presentatie: behandeling van plegers van zedenfeiten
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04/11

Boekenvirus: behandeling van seksueel afwijkend Van Gompel
gedrag
Svacina

09/11

Presentatie:
behandelkaders
dadergroepen

17/11

Opleiding ASO studenten geneeskunde: behandeling Online
van plegers van zedenfeiten

MDB,
TD

17/11

Opleiding politieschool West-Vlaanderen: preventie Online
van seksueel kindermisbruik

MDB

1/12

Opleiding politieschool West-Vlaanderen: preventie Online
van seksueel kindermisbruik

MDB

09-11/12

Open SSA training online

AS,
MDB

en

specifieke Online

UFC

& KG,
MDB
MDB,
TD, LM

2.3.3. Wetenschappelijke en klinische stages en masterproeven
In 2020 mocht het UFC opnieuw 4 gemotiveerde studenten ontvangen voor het uitvoeren een
(klinische) stage: Aster De Maeyer (Master Klinische Psychologie aan de UGent), Mara Vanderputten
(Master Klinische Psychologie aan de VUB), Michelle Gobein (Bachelor Criminologische Wetenschappen
aan de UGent) en Amber Wellens (Bachelor Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen). Amber
(gestart in februari 2020, 3 maanden stage), Mara en Aster (gestart in september 2019 en september
2020, 6 maanden stage) verwerkten aanmeldingen en woonden intakegesprekken bij. Daarnaast
voerden ze psychodiagnostiek uit, woonden ze psychologische en psychiatrische consultaties bij en
bereidden ze patiëntbesprekingen voor. De overige taken van de therapeuten van het UFC werden van
dichtbij mee gevolgd. Daarnaast namen ze ook deel aan enkele studiedagen die het UFC-team volgde
en/of organiseerde. Michelle (gestart in februari 2020, 3 maanden stage) werd als criminologe in
opleiding betrokken bij het CIFAS onderzoek en de beleids- en ondersteunende opdrachten van het
UFC, ze voerde ook second opinions en risicotaxatie uit.
In het jaar 2020 werden geen nieuwe masterproeven meer opgestart. Het UFC heeft ervoor gekozen
enkel nog masterproeven te begeleiden die in de lijn liggen van één van de onderzoekslijnen van het
UFC. Hiervoor heeft het UFC een onderzoeksgroep opgericht, waar de onderzoekslijnen worden
uitgetekend en lopende onderzoeken worden opgevolgd. De onderzoeksgroep kwam in het jaar 2020
twee keer bij elkaar. Een stand van zaken van de lopende onderzoekslijnen kan worden teruggevonden
bij wetenschappelijk onderzoek.
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2.3.4. Wetenschappelijk onderzoek
1. De neuropsychologische mechanismen van gedragscontrole bij daders van seksueel
kindermisbruik - Tineke Dilliën
Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013) startte
eind 2014 met een doctoraat onder promotorschap van Prof. dr. Kris Goethals en Prof. dr. Bernard
Sabbe. Ze werkt hiervoor nauw samen met dr. Inti Brazil.
Doctoraatsproject: De neuropsychologische mechanismen van gedragscontrole bij 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
Een gebrekkige gedragscontrole wordt, zowel in etiologische theorieën als in de literatuur naar de
risicofactoren van seksuele recidive, naar voren geschoven als een factor die sterk samenhangt met
seksueel delictgedrag ten aanzien van kinderen (bv., Hanson & Morton-Bourgon, 2005; Seto, 2019;
Ward, Hudson, & Keenan, 1998). In het Motivation-Facilitation model van Seto (2019) wordt
bijvoorbeeld gesteld dat een seksueel delict ten aanzien van een kind enkel kan plaatsvinden wanneer
gedragscontrole tekort schiet en de zelfcontrolerende mechanismen er bijgevolg niet in slagen om het
verlangen om een kind seksueel te misbruiken, te onderdrukken. De gebrekkige gedragscontrole kan
het gevolg zijn van toestandsfactoren (bv. onder invloed zijn), maar ook van factoren die blijvende
moeilijkheden veroorzaken in het controleren en het reguleren van het eigen gedrag.
In overeenstemming met de sterke link tussen zelfcontrole-problemen en het ontstaan en voortbestaan
van seksueel delictgedrag ten aanzien van kinderen, is het vergroten van de zelfcontrole een zeer
belangrijke doelstelling in de behandeling van daders van seksueel kindermisbruik. Niettegenstaande
dit, zijn zelfcontrole-problemen en de mechanismen die de zelfcontrole-problemen veroorzaken nog
onvoldoende begrepen. Als gevolg hiervan is het moeilijk om in behandeling gericht in te werken op
deze criminogene nood. Een beter zicht op de mechanismen die onderliggend zijn aan de zelfcontroleproblemen, zou kunnen helpen bij het opzetten van effectieve behandelinterventies om de
gedragscontrole te verhogen. De doelstelling van dit doctoraatsproject is dan ook om onze kennis
omtrent zelfcontrole-problemen te vergroten.
Hierbij vertrokken we van de aanbevelingen van Ward en collega’s (Ward & Beech, 2006; Ward &
Fortune, 2016) die pleiten om los te komen van het beschrijvende niveau wanneer we criminogene
noden bestuderen en op zoek te gaan naar de processen die aan de grondslag van deze noden liggen.
Hierbij schuiven ze neuropsychologische constructen en processen naar voren als mogelijk
onderliggende mechanismen voor criminogene noden zoals zelfcontrole-problemen.
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Literatuurstudie over het neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel
kindermisbruik
Om onze kennis over het neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel kindermisbruik te
vergroten en de aanwezige neuropsychologische dysfuncties te linken aan de etiologische - en
risicofactoren, voerden we een systematische literatuurstudie uit (Dillien, Goethals, Sabbe, & Brazil,
2020b). Deze literatuurstudie toonde aan dat daders van seksueel kindermisbruik executieve
dysfuncties vertonen, dewelke hoogstwaarschijnlijk een rol spelen in hun zelfcontrole-problemen.
Executieve functies zijn de hogere controlefuncties van de hersenen, die mensen in staat stellen om
doelgericht te handelen en hun gedrag te controleren. Ze omvatten een aantal meer elementaire
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).
Waar zowel pedofiele als niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik een tekort vertoonden op
een samengestelde score voor executief functioneren, bleken niet-pedofiele seksuele daders het meest
verstoord in hun executief functioneren wanneer het executief functioneren opgesplitst wordt in
elementaire cognitieve processen. Beide groepen vertoonden een tekort in hun inhibitievermogen.
Niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik werden daarenboven gekenmerkt door een
verminderde cognitieve flexibiliteit en een verminderd visuospatieel werkgeheugen. In contrast
hiermee vertoonden pedofiele daders van seksueel kindermisbruik een intacte (superieure) cognitieve
flexibiliteit en een intact visuospatieel werkgeheugen. Wel werd er bij hen een verstoorde
aandachtsfunctie gevonden, voor zover aandacht gemeten werd aan de hand van perceptuele
snelheidstaken (bv., Azizian, Hutton, Hughes, & Sreenivasan, 2016; Cohen et al., 2002; Eastvold, Suchy,
& Strassberg, 2011; Kärgel et al., 2017; Kruger & Schiffer, 2011; Massau et al., 2017; Schiffer &
Vonlaufen, 2011).
Het gegeven dat niet-pedofiele daders van seksueel kindermisbruik ernstiger verstoord zijn in hun
executief functioneren komt overeen met hun delictgedrag dat eerder impulsief en opportunistisch is
(Eher, Neuwirth, Fruehwald, & Frottier, 2003). Pedofiele daders van seksueel kindermisbruik lijken
daarentegen iets beter in staat hun gedrag te reguleren. Hun inhibitietekort zal echter wel een rol spelen
in hun delictgedrag. Een dergelijk tekort zal er immers voor zorgen dat antisociale/deviante impulsen
niet onderdrukt worden. Aangezien andere antisociale populaties ook gekenmerkt worden door een
verminderd inhibitievermogen (Hoaken, Allaby, & Earle, 2007; Ogilvie, Stewart, Chan, & Shum, 2011),
moeten we besluiten dat dit tekort niet specifiek is voor daders van seksueel kindermisbruik, maar
gedeeld wordt met andere antisociale groepen.
Niettegenstaande de rol die executieve dysfuncties spelen in de zelfregulatie-problemen van daders van
seksueel kindermisbruik, werden andere neuropsychologische processen die ook een invloed hebben
op de mogelijkheid tot gedragscontrole waaronder bekrachtigingsleren en emotieherkenning,
grotendeels genegeerd in de literatuur over daders van seksueel kindermisbruik. Waar deze processen
uitgebreid bestudeerd werden in de algemene forensische literatuur (bv., Budhani, Richell, & Blair,
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2006; Chapman, Gillespie, & Mitchell, 2018; De Brito, Viding, Kumari, Blackwood, & Hodgins, 2013),
kregen ze slechts in zeer beperkte mate aandacht in de literatuur omtrent seksuele daders (bv, Gillespie,
Rotshtein, Satherley, Beech, & Mitchell, 2015; Leue, Brocke, & Hoyer, 2008). Een goed zicht op deze
processen zou echter kunnen bijdragen tot een beter begrip van de mechanismen die onderliggend zijn
aan de zelfregulatie-problemen van daders van seksueel kindermisbruik.

Onderzoekslijn ‘Bekrachtigingsleren bij 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 (Dillien, Goethals, Sabbe, & Brazil, 2019, 2020a) toonden we aan dat een groep
daders van seksueel kindermisbruik tekorten vertoont in hun vermogen tot bekrachtigingsleren, in
vergelijking met een controlegroep van niet-daders, 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. Dat de daders van seksueel kindermisbruik niet verschilden van de forensische
controlegroep in hun vermogen tot bekrachtigingsleren, wijst erop dat een verstoord
bekrachtigingsleren niet specifiek is voor daders van seksueel kindermisbruik maar eerder gedeeld met
andere antisociale populaties. Deze bevinding ligt in de lijn van voorgaande studies die dergelijke
tekorten reeds aantoonden voor andere daderpopulaties, zoals gewelddadige daders gediagnosticeerd
met psychopathie of een antisociale persoonlijkheidsstoornis (Budhani et al., 2006; Dargis, Wolf, &
Koenigs, 2017; De Brito et al., 2013).

Onderzoekslijn ‘Emotieherkenning bij daders van seksueel kindermisbruik’
Emotionele gezichtsuitdrukkingen zijn onmisbare communicatieve hulpmiddelen op basis waarvan
mensen hun gedrag bijsturen. Waar het vertonen van positieve emoties het gedrag dat aanleiding geeft
tot deze emoties versterkt, zorgen tekenen van angst en verdriet ervoor dat het gedrag dat deze
emoties oproept, geremd wordt. Het vermogen om emoties te herkennen in gezichtsuitdrukkingen
speelt dan ook een cruciale rol bij het onderdrukken van ongewenst gedrag (Blair, 1995; Blair, 2003).
Enkele studies geven aan dat daders van seksueel kindermisbruik emotieherkenningsproblemen
vertonen (Gery, Miljkovitch, Berthoz, & Soussignan, 2009; Gillespie et al., 2015; Hudson et al., 1993;
Suchy, Whittaker, Strassberg, & Eastvold, 2009). Deze emotieherkenningsproblemen komen overeen
met, en kunnen ten dele een verklaring bieden voor, de sociaal-emotionele moeilijkheden (Hudson &
Ward, 2000) en de zelfregulatie moeilijkheden die daders van seksueel kindermisbruik vertonen.
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In onze studie stelden we ons tot doel de emotieherkenningsproblemen verder te bestuderen door (1)
een emotieherkenningstaak te gebruiken waarbij elke emotie op verschillende intensiteitsniveaus
getoond werd en door (2) de mogelijkheid tot emotieherkenning op te splitsen in 2 onderliggende
processen: de mate van sensorische sensitiviteit voor emotionele gezichtsuitdrukkingen en de
aanwezigheid van eventuele antwoordtendensen. Sensorische sensitiviteit verwijst naar het vermogen
om bepaalde sensorische gebeurtenissen te onderscheiden van andere gelijktijdige gebeurtenissen. De
aanwezigheid van een antwoordtendens weerspiegelt de waarschijnlijkheid dat er op een bepaalde
manier gereageerd zal worden, gebaseerd op de zintuiglijke informatie (Green & Swets, 1966; Tsoi et
al., 2008).
Deze studie toonde aan dat daders van seksueel kindermisbruik een verminderde sensorische
gevoeligheid vertonen voor emotionele uitdrukkingen, in vergelijking met een controlegroep van nietdaders (maar niet in vergelijking met een controlegroep bestaande uit daders van geweldsdelicten).
Meer bepaald bleken daders van seksueel kindermisbruik minder gevoelig dan niet-daders voor
gezichtsuitdrukkingen van angst en verrassing in bepaalde intensiteitsbereiken, en voor uitingen van
blijheid in het algemeen. Zij vertoonden ook een verminderde gevoeligheid voor uitingen van woede bij
een intensiteit van 30% en 100% in vergelijking met de niet-daders. Wat de antwoordtendensen betreft,
toonden de daders van seksueel kindermisbruik zich conservatiever dan de niet-daders bij het
classificeren van uitdrukkingen als verdrietig, alsook bij het classificeren van uitdrukkingen van boosheid
in een intensiteit van 30%.

Het manuscript waarin deze studie beschreven staat is momenteel ‘under review’.
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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 werd in
september 2020 gepubliceerd in JSM Sexual Medicine .
A Survey Study Investigating Stigma Towards BDSM Practitioners in the General Population and SelfStigmatization 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
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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 their BDSM interests. About 28% reported not feeling comfortable to share
their interests with the outside-world. These results suggest that people who do not conform to the
current social standards of our society may not be explicitly excluded, but often seem to remain the
subject of stigmatization and discrimination. Proper education about the concept of BDSM could be a
first step in stigma-reduction.

3. Extern Doctoraatsonderzoek - Thomas Marquant
Prof. dr. Kris Goethals, directeur van het UFC, begeleidt samen met Prof. dr. Bernard Sabbe een extern
doctoraatsonderzoek van dr. Thomas Marquant, werkzaam in het UPC Sint-Kamillus te Bierbeek.
Forensic assertive community treatment; research into effectiveness and factors related to outcomes.
Dr. T. Marquant1,2; M. Van Nuffel1; Prof. dr. K. Goethals 3,4; Prof.dr. B. Sabbe 4
1

UPC Sint-Kamillus, Bierbeek; 2PSD gevangenis Antwerpen; 3Universitair Forensisch Centrum (UFC),
Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 4Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI)
Universiteit van Antwerpen

‘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.
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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.
In 2020 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. Er werd een zoekopdracht uitgezet in Pubmed en PsychInfo.

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)
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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. In samenwerking met Prof. Kasia Uzieblo (VUB) worden deze studies
momenteel verdergezet.
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. In 2019 zijn Stop it Now! Vlaanderen en de VUB 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, zodat meer data
kunnen worden verzameld.
Voor mensen die zelf seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren
Met deze studie wil Stop it Now! het psychosociaal welzijn van personen met seksuele interesses voor
minderjarigen nagaan en het hulpzoekend gedrag in kaart te brengen. Met deze inzichten wensen we
de bestaande hulpdiensten te informeren met als doel om deze diensten voor personen met seksuele
interesses voor minderjarigen toegankelijker te maken en om deze diensten beter af te stemmen op de
specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken.
Deze studie wordt verspreid via de Stop it Now!-website. De medewerkers aan de hulplijn moedigen de
doelgroep aan deze in te vullen, wanneer dit aangewezen is. Uiteraard blijft een antwoord bieden aan
de hulpvraag prioritair, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Reeds een 256-tal
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respondenten vulden deze studie (gedeeltelijk) in, 167 werkten de volledige vragenlijst af. Van de 167
respondenten waren er 158 mannen. De resultaten van het eerste gedeelte van de studie (80-tal
respondenten) werden voorgesteld op het ATSA congres in 2019. In 2021 staan er enkele publicaties op
de agenda betreffende de uitgebreidere data, gecombineerd met 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 we de
bestaande hulpdiensten te informeren. Enerzijds om de toegankelijkheid van deze diensten voor
personen met seksuele interesses in minderjarigen en hun omgeving te vergroten. Anderzijds om deze
diensten beter af te stemmen op de specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken.
Deze studie wordt verspreid via de Stop it Now!-website. De medewerkers aan de hulplijn moedigen de
doelgroep aan deze in te vullen, wanneer dit aangewezen is. Uiteraard blijft het prioriteit een antwoord
te bieden aan de hulpvraag, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Op dit moment zijn er
beperkte respondenten van dichte naasten, een totaal van 32 personen vulden de vragenlijst
(gedeeltelijk) in. Deze resultaten zullen worden samengevoegd met de resultaten van Stop it Now!
Nederland en worden voorgesteld op het ATSA congres in 2021. Aanvankelijk stond een voorstelling van
deze studie op de agenda in 2020. De corona uitbraak zorgde er echter voor dat de presentatie op het
ATSA congres werd uitgesteld.
Publieke attitudes ten aanzien van mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen
Met deze studie probeert Stop it Now! de publieke attitudes rond dit thema in kaart te brengen. Meer
dan 1582 respondenten namen deel aan de studie die via sociale media werd verspreid. Naast het
vergaren van de onderzoeksresultaten draagt de verspreiding van dit onderzoek ook bij aan
kennisgeving aan het bredere publiek rond Stop it Now!. De resultaten van deze studie werden reeds
voorgesteld op het ATSA-congres in oktober 2018 en november 2019. Stop it Now! Nederland heeft
deze studie ook in Nederland uitgevoerd. Momenteel kent de Nederlandse studie 448 respondenten.
De gegeven presentaties en postersessies kunnen worden teruggevonden in het onderdeel ‘bijdragen
aan vormingsmomenten en congressen in 2020’ (cfr. 2.3.2), de publicaties van bovenstaande
wetenschappelijke onderzoeken kunnen worden teruggevonden in ‘Publicaties in 2020’ (cfr. 2.3.1).

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
verschillende vormingsmomenten. De deelnemende UFC-teamleden worden in tabel 4 weergegeven
aan de hand van hun initialen:
KG
AS
AVL

Prof. dr. Goethals
Alana Schuerwegen
Annelies Van Looy

TD
LM

Tineke Dilliën
Liesbeth Merckx

WH
MDB

Wim Huys
Minne De Boeck
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Tabel 4: Bijgewoonde vormingsmomenten

Datum

Onderwerp

UFC deelnemers

23/1

European Society for Sexual Medicine Congress

KG

24/1

European Society for Sexual Medicine Congress

KG

25/1

European Society for Sexual Medicine Congress

KG

05/2

Preconference workshop Sandy Jung: Treatment of sex offenders

AS, TD, WH, KG

06/2

At the crossroads 2.0: Sex offender treatment and assessment

07/2

At the crossroads 2.0: Sex offender treatment and assessment

24/3

Online werken voor zorgprofessionals

AS, TD, WH, KG,
MDB
AS, TD, WH, KG,
MDB
TD

27/3

Docententraining RINO groep: Opleiding geven via Zoom

MDB, AS

31/3

Collegiale steun en opvang in crisis – The Human Link

MDB, AS, TD

25/6
4/7

Chatintervisie Stop it Now! – Artevelde Hogeschool: online MDB
hulpverlening
European Psychiatric Association Congress, virtual congress
KG

5/7

European Psychiatric Association Congress, virtual congress

KG

6/7

European Psychiatric Association Congress, virtual congress

KG

6/7

Chatintervisie Stop it Now! – Artevelde Hogeschool: online MDB
hulpverlening
European Psychiatric Association Congress, virtual congress
KG

7/7
10/9
30/9
1/10
13/10
15/10
21/10
22/10
23/10
24/11

Basisvorming voor hulpverleners in de alcohol-en drughulpverlening, TD
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
Basisvorming voor hulpverleners in de alcohol-en drughulpverlening, TD
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
NL-ATSA studiedag: Emotieregulatie bij zedendelinquenten
MDB
Basisvorming voor hulpverleners in de alcohol-en drughulpverlening, TD
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
Opleiding motivatiebevordering Stop it Now!
MDB
39th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, Atlanta, virtual congress
38th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, Atlanta, virtual congress
38th Annual Research and Treatment Conference, Association for the
Treatment of Sexual Abusers, Atlanta, virtual congress
UFC webinar: behandeling van seksueel afwijkend gedrag

MDB
MDB
MDB
AS, TD, WH, KG,
MDB, LM
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27/11

MDB, WH, TD, AS

5/12

Clinical effects of childhood trauma in affective disorders and
functional somatic syndromes
Opleiding motivatiebevordering Stop it Now!

09/12

Training risicotaxatie: Static-99R, Stable-2007, Acute-2007

LM

10/12

Training risicotaxatie: Static-99R, Stable-2007, Acute-2007

LM

11/12

Training risicotaxatie: Static-99R, Stable-2007, Acute-2007

LM

MDB

2.3.6. Psychotherapieopleidingen en postacademische vormingen
Tabel 5: Langdurige vormingen

Oskar De
Wachter

Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie (UPC 2019Kortenberg)
2020

Sam Tielens

Postgraduaat integratieve psychotherapie, Universiteit Antwerpen

2020

Elise Wuyts

Postgraduaat integratieve psychotherapie, Universiteit Antwerpen

2020
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2.4. GEORGANISEERDE OPLEIDINGSMOMENTEN
Hierna volgt een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in 2020 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 grootschalig internationaal congres heeft
georganiseerd, in samenwerking met de UAntwerpen en NL-ATSA, ging in het jaar 2020 vooral aandacht
naar de organisatie van dit congres. Daarnaast werden we in 2020 geconfronteerd met de
coronapandemie die ervoor zorgde dat we enkel nog online webinars konden organiseren.

2.4.1. At the crossroads 2.0. : Future directions in sex offender treatment and assessment

De uitnodiging van het ATC congres 2.0 is terug te vinden in bijlage 2. Hier kan u een uitgebreid verslag
lezen van de preconference workshops en het meerdaags congres.
Dinsdag 4 & woensdag 5 februari 2020
De Static/Stable/Acute (SSA) is een combinatie van statische en dynamische instrumenten voor het
inschatten van het risico van toekomstig seksueel en gewelddadig delictgedrag bij zedendelinquenten.
De SSA combinatie kan gebruikt worden om beslissingen te nemen omtrent behandeltoewijzing,
uitgaansverloven of het bepalen van intensiteit van toezicht en begeleiding bij terugkeer in de
samenleving. Daarnaast is de SSA-combinatie van waarde bij het bepalen van behandeldoelen en het
evalueren van vooruitgang in de behandeling. Naast het adequaat scoren van bovenstaande
instrumenten gingen Prof. Kasia Uzieblo en collega Minne De Boeck in op de integratie van de scores op
de verschillende instrumenten en het communiceren over de resultaten. Deze training in risicotaxatie
was een tweedaagse training en werd georganiseerd als preconference workshop van het ATC-congres.
Woensdag 5 februari 2020
Sandy Jung is een professor psychologie op de MacEwan universiteit in Canada. Ze is ook een
onderzoekster die reeds veel publiceerde over seksuele delinquenten, geweldplegers en risicotaxatie.
In deze preconference workshop bracht ze een zeer heldere en educatieve toepassing van het RiskNeed-Responsivity (RNR) model. Dit model biedt richtlijnen voor de behandeling en rehabilitatie van
daders. Ze benadrukt dat het RNR model geen behandelmodel is, maar eerder een reeks van principes
en regels die we moeten volgen om zo een tijdsefficiënte behandeling op te starten. Jung hamert op
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het belang van dit model gezien dit ‘evidence-based practice’ is. Daarnaast haalt ze aan dat er slechts
beperkte middelen zijn en het RNR model zeer tijdsefficiënt is. Het model heeft het potentieel om
recidive sterk te verminderen. In deze leerzame dag heeft Jung de aanwezigen een duidelijk en
diepgaand zicht gegeven op hoe het RNR model er uitziet en wat de uitdagingen van het gebruik ervan
zijn. Kortom: we kregen aangrijpbare handvaten om het RNR model effectief te implementeren in de
praktijk.
Donderdag 6 februari 2020
Op donderdag 6 februari werd het congres opengesteld voor het brede publiek. Professor Kris Goethals
van het UFC en de decaan van de Universiteit van Antwerpen openden het congres door iedereen
welkom te heten en enkele praktische zaken te overlopen. Vervolgens werd het woord gegeven aan
Vlaams minister van Justitie en handhaving, Zuhal Demir. In haar speech stipte ze het belang aan van
het gevecht tegen seksuele misdrijven, zowel in België als wereldwijd. Vervolgens was het de beurt aan
prof. dr. Kieran McCartan die met nodige dosis humor de voor- en nadelen aankaartte van het werken
rond thema’s als seksuele delinquentie. Met al zijn enthousiasme kondigde hij de eerste spreker aan:
Maia Christopher.
Maia Christopher is de Executive Director van de ‘Association for the Treatment of Sexual Abusers’
(ATSA). Christopher richtte zich onmiddellijk tot het publiek. Ze bedankte de aanwezigen voor hun
bijdragen rond de thematiek en drukte hen op het hart dat elke kleine daad van belang is. Verder in de
plenaire sessie focuste zij zich op het ontstaan en de werking van ATSA. Ze zoomde daarbij in op de
doelenstelling die ATSA heeft kunnen bereiken sinds diens ontstaan en de uitdagingen die komend jaar
op hun pad zullen verschijnen. De plenaire sessie focuste zich verder op de verschillende barrières die
communicatie en samenwerking omtrent deze thematiek het wereldwijd moeilijk maken. Hierbij
besteedde ze aandacht aan problemen waar professionals en/of onderzoekers mee te maken krijgen.
De beïnvloeding van en door de publieke opinie speelt een belangrijke rol in het parcours dat
professionals en onderzoekers moeten afleggen in hun gevecht tegen seksuele delinquentie. Ze lichtte
nieuwe praktische en innovatieve manieren toe om communicatie en samenwerking in de toekomst te
kunnen optimaliseren met als doel seksuele delinquentie wereldwijd een halt toe te roepen.
Prof. dr. Janssen verzorgde de tweede plenaire sessie. Hij vertelde dat gedrag en besluitvorming kan
beïnvloed worden door seksuele opwinding. Dit is een emotie en motivationele staat die op
ingewikkelde manieren in interactie gaat met andere emoties, zoals angst en verdriet. Seksuele
opwinding is onder de controle van zowel opwindende als remmende processen. In de plenaire sessie
genaamd 'De impact van seksuele opwinding en andere emoties op seksueel gedrag en besluitvorming'
lichtte Prof. Janssen recente bevindingen toe rond het thema. Meer specifiek besprak hij de conclusies
van psychologische studies die de complexe aard van het verband tussen seksuele en niet-seksuele
emoties bestuderen. Tevens presenteerde hij de bevindingen van het onderzoek naar de effecten van
individuele verschillen in de neiging tot seksuele opwinding en remming op seksuele respons, functie
en gedrag. Hyperseksualiteit en seksuele agressie behoren ook tot deze categorie.
Op donderdagnamiddag volgden er verschillende interessante sprekers. Dr. Georgia Winters (USA) is
assistent-professor in het forensische psychologie programma aan de Fairleigh Dickinson University. Ze
onderzoekt seksueel delinquentgedrag om te komen tot een accurate evaluatie van daders gericht op
de preventie van seksueel geweld. Momenteel focust haar onderzoek op seksueel grooming gedrag,
wat vaak een integraal deel uitmaakt van het kindermisbruik proces. Ze wijst op het belang van inzicht
te krijgen in grooming gedrag door op de implicaties voor de preventie, de strafmaat, de behandeling
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en andere aspecten te wijzen. Zo kan het vroegtijdig herkennen van grooming gedrag bij een potentiele
dader voorkomen dat er feiten plaatsvinden. Een universele definitie en gevalideerd model acht Winters
hiervoor noodzakelijk. Winters ontwikkelde in overleg met experts hiervoor een vijf-stadium model. Die
stadia zijn als volgt opgedeeld: 1) de selectie van slachtoffers, 2) de toegang tot het kind verkrijgen en
het kind isoleren, 3) de ontwikkeling van vertrouwen, 4) de desensitisatie voor de seksuele content en
het fysiek contact, en 5) het onderhouden van het misbruik. Dit model onderscheidt 43 vormen van
grooming gedrag. Winters stelt dat de ontwikkeling van dit model ook kan bijdragen in het
verwerkingsproces van de slachtoffers. Die kampen immers vaak met schuldgevoelens. Slachtoffers
uitleggen aan de hand van dit model hoe zij ‘gegroomed zijn’, kan hen waarschijnlijk helpen om hun
schuldgevoelens te reduceren. De discriminatie tussen normaal gedrag en manipulerend gedrag wordt
door dit model mogelijks gefaciliteerd.
Nadien volgde een lezing van Ross Bartels (US), hij is hoofddocent in de forensische psychologie en lid
van de ‘Forensic and Clinical Psychology Research Group’ aan de universiteit van Lincoln (UK). Bartels
richt zijn onderzoek en theoretisch werk voornamelijk op het begrijpen van seksuele fantasieën,
seksuele interesses, en delict-ondersteunende cognities. Hij beklemtoont het verschil tussen fantaseren
en herinneringen bovenhalen, alsook het verschil tussen ‘fantasy based’ fantaseren (onrealistisch)
versus ‘future oriented’ fantaseren (realistisch). Ook haalt hij aan dat mensen met seksueel afwijkend
gedrag zich dienen los te maken van de gedachten die ze hebben, aangezien je gedachten je niet
definiëren als persoon. Seksuele fantasieën en hun relatie met het plegen van feiten blijken duidelijk
een waardevol onderzoeksthema.
Nadien kreeg dr. Nicholas Blagden (VK) het woord. Dr. Blagden is de medeoprichter van ‘The Safer Living
Foundation’ en is professor in forensische psychologie aan de Nottingham Trent University. Hij is tevens
verbonden aan de ‘Sexual Offences Crime and Misconduct Research Unit’. Blagden is een
gerenommeerd onderzoeker die een uitgebreide inkijk gaf in het gevangenisklimaat voor seksuele
delinquenten. Hij verhelderde wat de effecten zijn van bepaalde behandelingen in de gevangenis. Uit
zijn onderzoek blijkt dat als deze groep delinquenten in de gevangenis behandeld wordt, ze
voornamelijk cognitief sprongen vooruit maken. Het is echter moeilijk om wat ze leren in de therapie te
integreren in de praktijk gezien ze zich niet in de maatschappij bevinden. Dit kan mogelijk het proces tot
rehabilitatie en verandering in de weg staan. Blagden stelde duidelijk dat gevangenissen waarbij de
daders van zedenfeiten samen zitten zeer bevorderlijk zijn voor de behandelingsuitkomsten. Hij haalt
hierbij het belang van ‘peer support’ aan. Bij de behandeling is het dan noodzakelijk om in te zetten op
‘possible selve’: Wat voor persoon wil je zijn? De validatie en de positieve feedback van het personeel
vormt hierin een cruciaal onderdeel. Het opmerken en bespreken van positieve veranderingen zal zo
het positieve gedrag bekrachtigen. Een ander belangrijk punt dat we niet onbespreekbaar mogen laten,
is het gevaar van het toekennen van labels. Dr. Blagden vermijdt termen als ‘zedendelinquenten’,
aangezien we zo met een term verwijzen naar datgene wat we juist niet willen dat ze zijn. We willen
immers dat ze dit gedrag achterwege laten en zulke labels kunnen de positieve verandering mogelijk
belemmeren.
Donderdag 7 februari 2020
Voor de middag vonden verschillende thematische workshops plaats. De eerste ging over
internetplegers, waar dr. Hannah Merdian haar case formulation model toelichtte specifiek voor
downloaders van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen, met het achterliggend onderzoek. Ze
verduidelijkte tevens hoe het model kan worden toegepast in de praktijk. Daarnaast legde Prof. Leam
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Craig zijn case formulation model uit. Het Case Formulation Incorporating Risk Assessment (CAFIRA)model biedt een conceptueel verband tussen de etiologische ontwikkeling van het seksueel
probleemgedrag, effectieve risicotaxatie en beheersing, en integreert theorieën over
ontwikkelingsachterstand, over delinquent gedrag, en over risicotaxatie. Prof. Daniel Murrie wijdde zijn
sessie aan het belang van risicocommunicatie en gaf daarbij inzichten in potentiële gevaren met
betrekking tot verkeerde risicocommunicatie en tips en tricks over hoe risicocommunicatie beter kan
plaatsvinden. Peter Yates ging dieper in op het contextgericht werken bij sibling abuse: het fenomeen,
de mechanismen en de opties voor behandeling. Tot slot was er een sessie over professionele zelfzorg,
gegeven door Joanne Clarke, waar op een alternatieve manier aandacht werd besteed aan het belang
van zelfzorg bij het werken met zedenplegers.
Na de lunch gaf de heer Klaus Vanhoutte inzage in de loverboy-methode. De heer Vanhoutte is directeur
van Payoke, het federale centrum voor slachtoffers van mensensmokkel in Vlaanderen. Hij lichtte de
complexiteit toe van de relatie tussen de slachtoffers en de loverboys. Vaak voelen de -overwegend
minderjarige- meisjes zich immers geen slachtoffer. De loverboys kiezen dan ook persistent voor meisjes
met een traumatisch verleden. Het betreft bijna uitsluitend meisjes uit instellingen, die kwetsbaar zijn
voor het manipulerend gedrag van de loverboys. De diepe emotionele afhankelijkheid maakt het zeer
moeilijk voor de hulpverleners om deze meisjes weg te houden van hun loverboys. Naast emotionele
afhankelijkheid spelen eveneens sociale, economische, fysiek en seksuele factoren een belangrijke rol
in dit proces. Vanhoutte vestigde ook de aandacht op de typische karakteristieken van loverboys zelf.
Deze loverboys hebben vaak een moeilijke sociale en economische achtergrond. Ze maken vaak ook
deel uit van de street-en rapcultuur. Hij stelde daarbij de vraag of dit soort plegers kan gezien worden
als ‘doorsnee’ zedenplegers, of eerder moeten gezien worden als antisociale plegers.
Vervolgens kreeg dr. Beauregard het woord. Hij is professor van de School of Criminology op de Simon
Fraser University in Canada. Hij bouwde een uitgebreide onderzoekscarrière uit, die zich voornamelijk
richt op seksueel geweld. Momenteel is hij betrokken in een groot onderzoek omtrent seksuele moord.
Hij schreef overigens reeds vier boeken over dit onderwerp. Dr. Beauregard gaf een algemene inkijk in
wat seksuele moord precies inhoudt, welke definities er over bestaan en wat onderzoek al aantoonde
over dit onderwerp. In zijn onderzoek vergeleek Beauregard drie groepen daders: een groep van daders
van seksuele moorden, een groep (niet moordende) agressieve zedendelinquenten, en een groep (niet
moordende) zedendelinquenten die niet agressief waren tijdens de feiten. Er blijken verschillende
significante en belangrijke verschillen te bestaan tussen deze drie groepen. Het onderzoek wijst uit dat
daders van seksuele moorden mogelijk meer baad hebben aan een meer gespecialiseerde behandeling.
De laatste lezing van het congres gaf Hannah Merdian. Zij is co-lead van ‘onlinePROTECT’. Dit is een
onderzoeks-en consultatieprogamma voor de online bescherming van kinderen. De hoeveelheid
gedownloade misbruikbeelden van minderjarigen blijft steeds maar stijgen. Merdian hamert op het
belang van het volledig stopzetten van kindermisbruik. We dienen volgens haar te streven naar de
volledige uitwissing van online kindermisbruikbeelden en niet enkel op de vermindering ervan. Een
belangrijke aanpak hierbij is het inzetten op de volksgezondheid, om zo de vraagzijde aan te pakken. Zo
blijkt immers vaak dat mensen misbruikbeelden van minderjarigen downloaden als een soort coping bij
stress. Dit aspect meenemen naar het preventiebeleid en de bewustwording hiervan vergroten lijken
dan ook fundamenteel om misbruikbeelden van minderjarigen voorgoed te bannen uit de maatschappij.
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Tot slot sloot Kieran McCartan het congres af met enkele slotopmerkingen. Hij onderstreepte nogmaals
het belang van het omzetten van wetenschappelijk onderzoek naar doordachte beleidsmaatregelen en
naar toepassingen in de behandelingspraktijk.
Naar aanleiding van dit congres kwam er een publicatie in het Tijdschrift voor Klinische Psychologie, dit
kan u terugvinden in het overzicht bij ‘Publicaties in 2020’ (cfr. 2.3.1).

2.4.2. UFC webinar: behandeling van seksueel afwijkend gedrag

De online UFC-webinar stond dit jaar in het teken van ‘de behandeling van seksueel afwijkend gedrag’,
naar aanleiding van het recent gepubliceerde UFC-handboek. De uitnodiging van de webinar kan u
terugvinden in bijlage 3. Een kort openingswoord werd gegeven door dhr. Svacina, verantwoordelijke
van de uitgeverij Gompel en Svacina. Hierna ging de studiedag officieel van start waarbij de criminologe
van het UFC, Minne De Boeck, een inleiding bracht omtrent de inhoud en evolutie van het
samenwerkingsakkoord voor de begeleiding en behandeling van seksuele daders.
Als eerste spreker kwam Prof. Liesbet Stevens aan het woord. Ze is doctor in het seksueel strafrecht (KU
Leuven) en adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Prof.
Stevens lichtte de meest recente ontwikkelingen in het seksueel strafrecht toe, zo genieten voyeurisme
en grooming recentelijk een aparte strafbaarstelling. Verder kwamen ook beelden van seksueel
kindermisbruik aan bod en werd de discussie uit het handboek omtrent het gebruik van sekspoppen
verder uiteengezet; juridische, ethische en therapeutische overwegingen werden daarbij in overweging
genomen. Incest, seksisme en stalking maakten ook enkele recente ontwikkelingen door. Voor incest
valt men in het nieuw seksueel strafrecht terug op algemene wetten waardoor seksuele betrekkingen
met wederzijdse toestemming boven de leeftijd van zestien jaar niet meer strafbaar zijn wanneer ze
tussen familieleden gebeuren. Seksisme is daarentegen wel strafbaar maar is evenwel niet opgenomen
in het huidige seksuele strafrecht. Stalking is sinds 2016 in het huidige seksueel strafrecht geen
klachtmisdrijf meer, waarbij kort werd verwezen naar zaak Bart de Pauw. Tot slot werd er gesproken
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over verkrachting: wanneer het om verkrachting gaat, is er sprake van een niet-limitatieve lijst van
geweld, waardoor het parket ook nog op niet-vernoemde manieren kan proberen bewijzen dat het
slachtoffer geen toestemming heeft gegeven voor de seksuele betrekkingen. Dit geldt niet voor
aanranding van de eerbaarheid. Prof. Stevens concludeerde dat we de strijd tegen seksueel
grensoverschrijdend gedrag verder moeten opvoeren. In de praktijk merkt zij dat er geregeld achter de
feiten aan gelopen wordt. Aan de hand van het nieuwe strafwetboek in combinatie met het
prioriterende beleid van de nieuwe regering betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag, kan
besloten worden dat het alvast de juiste richting uitgaat, aldus Prof. Stevens.
Nadien volgde Prof. dr. Kris Goethals, psychiater en directeur van het UFC. In deze sessie werd het
publiek geïnformeerd over de rol van hormonen en medicamenteuze behandeling bij seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Prof. Goethals stelde dat meer kennis omtrent dit topic wenselijk is bij
professionals en startte vervolgens met het overlopen van de verschillende functies die gereguleerd
worden door mannelijke geslachtshormonen. Omtrent de vrouwelijke variant kan weinig geconcludeerd
worden door het gebrek aan wetenschappelijke kennis. Vervolgens werden ook enkele voor de hand
liggende stellingen ontkracht betreffende mannelijke geslachtshormonen. Zo staat de
testosteronspiegel bij mannen bijvoorbeeld niet gelijk aan de intensiteit van de seksuele drift, bijgevolg
is er bij hyperseksualiteit niet noodzakelijk sprake van abnormale testosteronspiegels. Aan de hand van
vijf niveaus met bijhorende casussen maakte Prof. Goethals het topic meer praktijkgericht. Hij besprak
(medicamenteuze) behandelmogelijkheden van een gevarieerde groep van daders, gaande van
exhibitionisten met een lage kans op het plegen van hands-on feiten, tot zwaardere gevallen die
vandaag de dag te gevaarlijk zijn om vrij te laten in de maatschappij. Tot slot werden de contra-indicaties
van medicamenteuze behandelingen overlopen. Om af te sluiten haalde professor Goethals aan dat
hormonale of medicamenteuze behandeling vaak een ‘drangmaatregel’ is. Zelfs al tekent een patiënt
gewillig de verplichte ‘Informed Consent’, echt vrij om te beslissen is de patiënt niet, wetende dat hij
enkel kan kiezen tussen behandeling of teruggaan naar de gevangenis.
De laatste lezing van de voormiddag werd voorgebracht door Prof. Freya Van Der Laenen en Prof. dr.
Paul Cosyns. Deze ging over het beroepsgeheim en ethische kwesties bij de behandeling van seksueel
afwijkend gedrag. De presentatie werd opgesteld op basis van de vele vragen die professor Van Der
Laenen mocht ontvangen alvorens de webinar begon. Spreekrecht en spreekplicht werden bijgevolg
tegen elkaar afgewogen en ook de noodtoestand werd verduidelijkt in de presentatie. De professoren
maakten duidelijk dat het in geval van de noodtoestand gaat om een ernstig en actueel probleem,
waarbij het beroepsgeheim kan geschonden worden. Het betreft een actueel gevaar en niet iets dat pas
gevaarlijk kan zijn in de verre toekomst, wat voor vele deelnemers voordien onduidelijk bleek te zijn.
Verder werd ingegaan op ‘drangmaatregelen’, wat eerder bij Prof. Goethals aan bod kwam. Patiënten
mogen niet tegen hun wil behandeld worden, al is er in de forensische zorg sprake van genegotieerde
toestemming aangezien er sprake is van behandeling in een opgelegde juridische context. Prof. Van Der
Laenen hamerde verder op een uniform beleid binnen elke instantie, bijvoorbeeld: wat voor informatie
wordt er al dan niet (intern) gedeeld en met wie? De prestatieverbintenis, zoals gebruikt wordt bij de
behandeling van daders van seksueel afwijkend gedrag, vormt daarbij een goed praktijkvoorbeeld. Op
deze manier kan een gelijke aanpak en behandeling van seksuele delinquenten beter verzekerd worden.
De namiddag werd vormgegeven door verschillende verdiepingssessies, elke deelnemer kon één
verdiepingssessie bijwonen. Hieronder vindt u een kort inhoudelijk verslag van elke sessie.
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Sessie 1: Vrouwelijke zedenplegers - Vivienne de Vogel
Seksueel geweld door vrouwen, het blijkt een zeldzaam fenomeen. De officiële prevalentie bedraagt 4
tot 5%. Het kan natuurlijk gaan om een onderschatting, gezien de discrepantie tussen de officiële
statistieken en zelfrapportage bij slachtoffers. In geval van het laatste zou er een waarnemingstoename
zijn van bijna 10%. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat seksueel geweld door vrouwen minder
zichtbaar is omwille van stereotypen en de veelvoorkomende mythe van de verzorgende moeder.
Geweld door vrouwen is eveneens van een andere aard: minder zichtbaar, de uiting is vaak minder
seksueel van aard maar eerder verbaal of psychisch, en de motieven bevatten veelal een sterke
emotionele component. Bijkomend worden vaak psychische problemen vastgesteld bij vrouwelijke
zedendelinquenten maar zelden parafilieën. Met deze onderliggende psychische problemen wordt
veelal rekening gehouden waardoor er sprake zou zijn van mildere straffen voor vrouwelijke daders.
Ondanks wat al geweten is, heerst een nood aan meer kennisvergaring omtrent vrouwelijk zedenplegers
omwille van diverse redenen: stijging in het aantal opnames; intergenerationele transfer;
slachtoffererkenning etc. Mevr. de Vogel gidste hierbij het publiek doorheen haar onderzoek waarbij ze
de dossiers van 275 mannelijke en 280 vrouwelijke delinquenten bestudeerde. 10 van de 280 vrouwen
pleegden een zedendelict. Binnen dit onderzoek kon zij besluiten dat maar in 0.3% van de feiten
gepleegd door vrouwen een effectief seksueel motief speelde. In alle 10 de gevallen was er sprake van
een (veelal mannelijke) mededader. Het merendeel onder hen had te kampen met een trauma en/of
een complexe psychologische problematiek. Naast het beperkte onderzoek, is ook omtrent behandeling
en risicotaxatie tot nu toe nog maar weinig theorievorming gebeurd. De voornaamste bron van
informatie op heden is de Lucy Faithfull Foundation en de AFFSA (Assessment Framework for Female
Sexual Abusers). Dit framework tracht domeinen aan te reiken waarrond behandeling bij vrouwelijke
zedendelinquenten zich het best kan situeren. Veelal ligt de focus op het vergroten van (financiële)
zelfstandigheid en zelfvertrouwen, het verbeteren van emotieregulatie, traumabehandeling, coping en
relaties. Op basis van risicotaxatie is merkbaar dat de bestaande risicotaxatie-instrumenten veelal de
risico’s onderschatten en onderzoek naar voorspellers van zedenrecidive bij vrouwen uitblijft.
Sessie 2: Plegers met een verstandelijke beperking - Elke Doms, Ellen Baten & Jill De Ridder
Als psychotherapeut zijn bepaalde uitdagingen verbonden aan het werken met zedendelinquenten met
een verstandelijke beperking. Jill De Ridder, Elke Doms en Ellen Baten van CGG Kempen spitsten zich
toe op deze uitdagingen. Om te beginnen vinden ze de definiëring van de doelgroep belangrijk.
Momenteel kijkt de DSM-5 naar het IQ en het aanpassingsvermogen van individuen met betrekking tot
het conceptuele, sociale en praktische domein. Daarnaast kent deze doelgroep ook enkele
kwetsbaarheden waar therapeuten rekening mee dienen te houden. Hier gaat het onder andere over
leer- en denkproblemen, communicatieve problemen, etc. Daarnaast kennen verstandelijk beperkte
plegers vaak een externe locus of control of beschikken ze over onvoldoende kennis over seksualiteit.
Het delict schuilt zich dus dikwijls in een ontwikkelingsachterstand en vindt niet enkel plaats vanuit een
afwijkende seksuele voorkeur. Hierdoor kunnen denkfouten of ontkenning de kop op steken. Omwille
van de verstandelijke beperking, is het steeds belangrijk om te kijken naar de sociaal emotionele
ontwikkeling van de delinquenten. “Het gras begint niet sneller te groeien wanneer je er aan trekt”,
waarmee mevr. Doms doelt op het feit dat je cliënten best niet ‘pusht’ om naar een volgende fase in
hun sociaal emotionele ontwikkeling over te gaan. Als therapeut geef je hen beter de ruimte om te
groeien.
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Mevr. De Ridder ging hierna verder in op “what works”. Doordat de begeleidingsweg grotendeels
hetzelfde is, worden ook hier de klassieke modellen gebruikt zoals het Good Lives Model en het RiskNeed-Responisvity (RNR) model. Daarnaast bestaan ook specifieke modellen voor individuen met een
beperking zoals het “old me – new me” model van Haaven. Deze doelgroep kent eveneens dezelfde
statische en dynamische risicofactoren in hun behandelplan. De therapeut dient echter op zoek te gaan
naar aangepaste behandelmethodes en – strategieën, conform het responsiviteitsprincipe in het RNR
model. Daarnaast wordt de taal het best aangepast door geen vaktermen te gebruiken. De sprekers
waarschuwden hierbij wel om niet te vervallen in kinderlijke taal en specifieerden de verschillende
methodieken die hierbij gehanteerd kunnen worden. De verdiepingssessie rond plegers met een
verstandelijke beperking werd afgesloten met de conclusie dat deze doelgroep specifieke aandacht,
veel geduld en creativiteit vraagt van de therapeut. Durf dus buiten de lijntjes te kleuren maar zorg in
eerste instantie ook voor jezelf.
Sessie 3: Autisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag - Alex Rutten
Dr. Alexa Rutten spitste zich in haar verdiepingsessie toe op de behandeling van jongeren met ASS. Zij
is werkzaam aan de universiteit van Tilburg, het GGzE, het Centrum Kinder & Jeugdpsychiatrie te
Eindhoven en de Kliniek en polikliniek voor forensische jeugdpsychiatrie ‘Catamaran’. Dr. Rutten ging
van start met enkele casussen. Aan de hand van deze casussen overliep ze de kenmerken van ASS,
betreffende tekorten in sociale communicatie/interactie en beperkte, repetitieve gedragspatronen,
interesses of activiteiten. Dr. Rutten ging daarbij dieper in op de wisselwerking tussen autisme en
seksualiteit enerzijds en autisme en grensoverschrijdend gedrag anderzijds. Aan de hand van een nietlimitatieve lijst van ‘symptomen’ die mogelijks leiden tot grensoverschrijdend gedrag, maakte dr. Rutten
duidelijk dat bepaalde kenmerken van autisme mee aan de oorzaak kunnen liggen van
grensoverschrijdend gedrag. De focus van de verdiepingssessie verschoof verder naar positieve en
beschermende factoren van autisme. Personen met ASS zijn veelal bewust van wat is toegestaan en
hebben sterk de neiging zich aan deze regels te houden en zich conformerend op te stellen. Verder
werden een aantal aandachtspunten opgesomd die van belang zijn bij behandeling en begeleiding van
deze specifieke doelgroep, gaande van voorspelbaarheid, duidelijkheid en communicatie tot
prikkelgevoeligheid en aandacht. Wat betreft de mogelijkheden in verband met behandeling zijn
voorlichting in de algemene zin, het vlaggensysteem en cognitieve gedragstherapie aangewezen.
Medicatie bij de behandeling is meestal niet aan de orde, maar antipsychotica, methylfenidaat en SSRI’s
behoren tot de mogelijkheden. Dr. Rutten concludeerde dat de verschillen tussen mensen met en
zonder ASS op gebied van seksualiteit niet groot zijn. Bepaalde kenmerken van ASS kunnen een rol
spelen bij het tot stand komen van seksuele grensoverschrijdend gedrag, maar ASS kan niet beschouwd
worden als een risicofactor voor (zeden)delinquentie. Er is steeds behoefte aan verder onderzoek
betreffende preventie en risicogroepen binnen de ASS-gemeenschap.
Sessie 4: Psychopathie bij seksuele delinquenten - Kasia Uzieblo
Al jaren wekt psychopathie belangstelling bij zowel het grote publiek, als bij onderzoekers en clinici. Het
verbaast dan ook niet dat het één van de meest onderzochte persoonlijkheidsconstructen betreft.
Desondanks lijken er zowel bij leken als bij professionals hardnekkige mythes te bestaan. Zo worden
personen met psychopathische trekken vaak afgeschilderd als gewelddadige (seksuele) roofdieren die
onbehandelbaar zijn. Maar is dat wel zo?
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Kasia Uzieblo is doctor in de klinische psychologie (VUB), haar promotieonderzoek betrof emotionele
verwerking van psychopathie. Momenteel is ze als senior onderzoeker verbonden aan de Forensische
Zorgspecialisten (Van der Hoevenkliniek, Utrecht). Aan de hand van de meest recente
wetenschappelijke evidentie ging Prof. Uzieblo eerst dieper in op het construct zelf en werden
verschillende visies hierop naast elkaar geplaatst. De persoonlijkheidsbenadering, ofwel de visie van
Harvey Cleckley, benadert psychopathie als een constellatie van persoonlijkheidstrekken. Hiertegenover
staat de criminele visie of de gedragsbenadering, die meer nadruk legt op het agressieve, criminele en
predatorisch gedrag van personen met psychopathie. De derde visie op psychopathie, namelijk de
triarchische conceptualisatie van het construct, beoogt de verschillende visies met elkaar te verzoenen.
Deze benaderingswijze stelt drie afzonderlijke persoonlijkheidstrekken voorop, die weliswaar aan elkaar
gerelateerd zijn: disinhibitie, onbevreesdheid en gemeenheid. Deze benadering laat toe om te
differentiëren tussen personen met psychopathie die in de criminaliteit belanden, en personen met
psychopathische trekken die niet overgaan tot het plegen van feiten. Want het is niet zo dat iedere
persoon met psychopathische trekken overgaat tot crimineel gedrag, net zomin dat iedere crimineel
psychopathische trekken vertoont.
De Psychopathy Checklist-Revised betreft het meest onderzochte en gehanteerde instrument om
psychopathie te meten. Prof. Kasia Uzieblo gaf aan hoe de scores dienen geïnterpreteerd te worden en
hoe verschillende subtypes geïdentificeerd kunnen worden. Alsook werden kanttekeningen geplaatst
bij het gebruik van dit instrument voor het voorspellen van seksueel recidive. Ondanks het
voorspellende aspect van het antisociale facet, is het niet aangewezen om de PCL-R als risicotaxatie
instrument te hanteren. Hierna werd dieper in gegaan op de veronderstelde relatie tussen psychopathie
en seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat psychopathie kan gelinkt worden aan verschillende vormen
van seksueel geweld én aan een hogere mate van geweld tijdens een seksueel delict. De prevalentie van
psychopathie varieert weliswaar naargelang het type van delict. Hierbij wordt een duidelijk verschil
opgemerkt wanneer er een onderscheid gemaakt wordt tussen plegers met minder- of meerderjarige
slachtoffers, of ‘gemengde plegers’ die zowel minder-als meerderjarige slachtoffers hebben gemaakt.
Deze laatste groep vertoont de hoogste prevalentie van psychopathische trekken, gevolgd door de
groep ‘verkrachters’ van volwassen slachtoffers. Bij kindermisbruik worden de laagste percentages
gemeten.
Tot slot daagde de professor de assumptie uit dat personen met psychopathie onhandelbaar en
onbehandelbaar zijn en wees ze op de consequenties die deze mythes met zich meebrengen. Hierbij
reikte ze de deelnemers handvaten aan om met deze doelgroep om te gaan.
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2.4.3. NL-ATSA studiedag: emotieregulatie bij zedendelinquenten

Collega, Minne De Boeck, stond mee in voor de organisatie en schreef samen met Rosa Oranje, Cathy
van Harten en Kasia Uzieblo een ATSA-blog over de studiedag.
Let’s talk about emotions: An NL-ATSA webinar
Emotion regulation in the treatment of people who committed sex offenses (PCSO) is a topic that has
long been underexplored in practice and especially in research. Initially, the assumption was that sexual
offending behavior originated mainly, if not only, from sexual deviant fantasies. In line with this
assumption, the main aim of the early behavioral interventions was to recondition sexual offending
behavior through for instance aversion therapy. Treatment programs of PCSO’s gradually started to
focus more on cognitions and self-control. Hence, we started to abandon the mere stimulus-response
principle by paying more attention to other psychosocial factors such as attitudes, beliefs, and
interpersonal relationships, and the way these factors may underly the client’s offending behavior.
Today, cognitive-behavioral therapy (CBT) is the most widely used therapy for PCSO’s and has to date
received the strongest empirical support compared to other approaches (see for an overview of its
history, Moster, Wnuk, & Jeglic, 2008). But CBT is not all about cognitions and behaviors. CBT techniques
also help individuals to gain control of emotions. Although this component of CBT seems to have been
a bit neglected over the years, there seems to be a recent uptick of interventions that focus on emotion
regulation in these clients (e.g. emotion-focused therapy, mindfulness). Given the importance of
emotion regulation as a risk factor for sexual recidivism, the Dutch-speaking association of ATSA, NLATSA, organized an online conference on emotion regulation. The aim of the conference was to share
best practices in emotion regulation interventions. Three therapists were given the opportunity to
present their interventions to 100 practitioners from the Netherlands and Flanders (Belgium).
The first session was presented by Sabine Noom (Msc) and Marc Lexmond (Msc), who work in the Van
der Hoeven Clinic, a Dutch inpatient treatment center for offenders with psychiatric problems, including
PCSO’s. Their unit provides treatment to medium- and high-risk PCSO’s. The treatment duration usually
ranges from 6 months to 2 years. The goal of the treatment is to reduce dynamic risk factors and
increase protective factors. Their treatment program focuses on (1) behavior through role-play and
psychomotor therapy; (2) the connection between patients and therapists on the one hand, and
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amongst patients on the other hand; (3) learning how to take care of each other and how to
communicate with one another; (4) creating a positive life plan; (5) acknowledging the person behind
the perpetrator; and (6) learning how to behave in a prosocial way by the process of trial and error. The
therapists also develop a workbook 'My Emotions' with the patients. This methodology is based on
schema therapy. They most often start with the so-called ‘side model’, by exploring the healthy side of
the patient, his/her fighter and destroyer side, and his/her protector side among others. The client
learns how to talk to his/her different sides after identifying which side is claiming a big role in specific
situations. This way clients learn to understand their offending and present behavior.
In the second presentation, Ellen Gunst (PhD; FIDES) focused on Emotion-focused therapy (EFT), a
therapeutic approach based on the premise that emotions are key to identity and which emphasizes
the adaptive nature of emotions. The primary focus of EFT is to promote the client's instantaneous
experience. This framework postulates that controlling emotions cannot be learned consciously but can
be acquired implicitly (e.g. by experiencing emotions and experiences). Hence, the aims of EFT are to
create a genuine empathic valuing relationship and deepening the client’s experiencing in therapy. In
order to facilitate intimacy and connectedness in their patients, various EFT techniques can be used.
During her presentation, Ellen Gunst illustrated the so-called Two-Chair Task. This task aims to resolve
the intra-psychic conflict within by evoking emotional responses in the client. This technique was
illustrated with a case example. This patient was initially difficult to motivate for and engage in therapy,
but after a year the therapists succeeded in forming a minimal form of connection with the patient. The
two-chair technique was applied to help him gain insights into his anger, frustration, and sadness. With
this case example, Ellen Gunst demonstrated that it is possible to teach these patients how to
acknowledge their feelings and to facilitate their empathic abilities.
In the final presentation, Martine Ruijter (Msc; Antes) explained how she applies visual techniques of
visualization with PCSO’s. According to Martine Ruijter, PCSO’s are more open to discussing their
behavior, thoughts and feelings by making them visible. The focus lies on the patient’s story, not the
interpretation by the therapist. The advantage of this therapy is that in case a proper therapeutic
relationship does not ensue, the client can still focus on the material, which in turn might help to
(re)build therapeutic contact. There are four levels on the ‘expressive therapy continuum’, namely: (1)
Kinetic to sensory, (2) Perception to affect, (3) Cognition to symbolic, and (4) Creativity. The goal is to
get the client to the fourth level and to create balance in his emotional experiences. Martine Ruijter also
observes some remarkable differences between different PCSO’s in their artwork: the artwork of
patients who have committed rape seems to be more chaotic and often cracks are drawn, whereas
patients who have abused minors seem to be more creative but difficult to reach throughout the
conversation. According to Martine Ruijter visual therapy should be regarded as complementary to CBT.
Important take-home messages were that in therapy we sometimes need to pay more attention to nonverbal expressions of emotions. Clients need to learn how to regulate their emotions through practice
(e.g. visual therapy, role play). Therapists should also dare to slow down, explore the emotional
experiences in-depth, and pay attention to physical experiences and traumas. The interventions that
focus on emotional expression can be considered as a valuable addition to CBT interventions that focus
on cognition and behavior. However, all presenters also emphasized the need for empirical insights into
the efficacy of emotion regulation interventions in terms of the well-being of PCSO’s and the risk of
recidivism.
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2.4.4. Aanbod op maat
Het UFC organiseert elk jaar verschillende vormingsmomenten waarmee we een zo groot mogelijk
publiek proberen te bereiken. Daarnaast zetten we de laatste jaren ook meer en meer in op de
specifieke vormingsbehoeften van de afzonderlijke netwerkpartners. In dit kader wordt er verschillende
keren per jaar een forensische intervisie georganiseerd in Gent. Alle geïnteresseerde hulpverleners
kunnen hieraan deelnemen. Sinds 2017 voorziet het UFC tevens een supervisie voor het forensisch team
van CGG De Pont. Ook hier wordt gewerkt rond concrete casussen en/of thema’s die te maken hebben
met begeleiding of behandeling van daders. In 2020 kwam ook CGG Prisma met een specifieke vraag
naar opleiding, in het kader van de hervorming van hun behandelaanbod. Hiervoor werden reeds drie
opleidingsnamiddagen georganiseerd. Op vraag van de justitiehuizen werd bovendien een specifieke
basisopleiding omtrent de behandeling van zedendelinquenten uitgewerkt. Deze wordt in 2020 en 2021
voorzien voor elke justitieassistent. Omdat dit een specifiek project betreft, kan hierover meer worden
teruggevonden bij de ‘bijkomende projecten’ (cfr. 4.2). Het UFC tracht andere partners binnen het
samenwerkingsakkoord te bereiken door het aanbieden van het algemeen opleidingsaanbod (zie
boven). Naast specifieke opleidingen voor partners binnen het samenwerkingsakkoord, werden ook
opleidingen voorzien voor partners buiten het samenwerkingsakkoord.
Opleidingen voor partners buiten het samenwerkingsakkoord:
-

Opleiding politieschool omtrent daders van seksueel geweld

-

EUCPN

-

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP)

-

Tele-onthaal hulplijnen

-

Onderwijsinstellingen: VUB, UAntwerpen

-

Open training: Static Stable Acute, risicotaxatie zedenplegers

Enkel de structurele vormingen op maat van de partners in het samenwerkingsakkoord worden
hieronder verder uitgewerkt:
Forensische intervisie voor behandelaars
In het jaar 2020 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 2020 omwille van
corona maar één keer door (16/01/2020, in Gent). Aangezien deze intervisie zich voornamelijk richt op
casusbesprekingen, en dit delicate materie betreft, hebben de deelnemers ervoor gekozen deze
forensische intervisie niet online te laten doorgaan.
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Supervisie CGG De Pont Mechelen
Het UFC organiseerde dit jaar 3 keer supervisie voor het forensisch team bij CGG De Pont Mechelen
(17/03, 22/09, 15/12, in Mechelen of online). De behandelaren die gespecialiseerde behandeling bieden
binnen het samenwerkingsakkoord kunnen er concrete casussen bespreken. Er wordt ook wel eens
binnen specifieke thema’s gewerkt. Omwille van corona was ook dit aanbod iets beperkter in 2020.
Tussendoor komen zij ook met specifieke consultvragen omtrent specifieke casussen of problemen.
Supervisie justitieassistenten Justitiehuis Antwerpen
In 2014 startten het Justitiehuis Antwerpen en het UFC een proefproject. Om de justitieassistenten van
het Justitiehuis Antwerpen bij te staan bij moeilijke dossiers aangaande seksueel geweld, werd
driemaandelijks een supervisiegroep georganiseerd door één van onze medewerkers. Tijdens deze
supervisie worden alle vragen en casussen geanonimiseerd en wordt onder andere uitgebreid
stilgestaan bij risicofactoren, de samenwerking tussen justitie en behandelaar, en specifieke
moeilijkheden in het dossier. De supervisiegroep werd in het verleden steeds georganiseerd op
aanvraag van het justitiehuis. In 2017 werd de vraag gesteld naar een supervisiemoment rond
risicotaxatie bij zedenplegers met een interneringsstatuut. In het jaar 2020 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 2020 kwamen er vanuit de
justitiehuizen geen vragen rond het opnieuw organiseren van deze opleiding. De vraag kwam wel naar
de ontwikkeling van een uitgebreid vormingsprogramma van twee dagen omtrent de behandeling van
zedendelinquenten, dit voor alle justitieassistenten. Meer daarover kan worden teruggevonden bij
‘bijkomende projecten’ (cfr. 4.2).
Basisopleiding seksuele delinquenten voor medewerkers van de PSD’s
De centrale psychosociale dienst DG EPI plande in het najaar 2018 een nieuwe vormingscyclus omtrent
‘diagnose en pretherapie bij seksueel delinquenten’ voor nieuwe PSD-leden werkzaam in de Vlaamse
gevangenissen. Het UFC droeg hieraan bij met verschillende opleidingsonderdelen. Het UFC kreeg in
2020 geen nieuwe vraag van de PSD’s naar de basisopleiding.
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2.4.5. Interuniversitaire postacademische opleiding ‘Forensische psychologie en psychiatrie’
Het doel van deze postacademische opleiding is het organiseren van een Vlaams interuniversitair
vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie conform met de erkenning van
artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (ministerieel
besluit van 28/10/2015). De opleiding duurt twee academiejaren en is bedoeld voor psychiaters,
psychologen, pedagogen en criminologen die reeds actief zijn in het domein van de forensische
psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein.
De organisatie wordt verzekerd door een samenwerkingsverband van vier Vlaamse universiteiten:
UAntwerpen, KULeuven, UGent en VU Brussel. Directeur van het UFC, Prof. dr. Goethals, neemt het
deel van de UAntwerpen voor zijn rekening. Hierbij een overzicht van de opleidings- en opvolgingsdagen
in 2020: 13/3, 24/4, 8/5 en 13/5/2020. De verdere opleidingsdagen vinden plaats in 2021.
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2.5. OVERLEG
2.5.1. Beleidsvergadering UFC
De jaarlijkse UFC beleidsvergadering vond plaats op woensdag 10 juni 2020. Alle toenmalige UFC-leden
waren die dag aanwezig. Op de beleidsvergadering werden evoluties besproken omtrent de klinische
activiteiten en de steunopdrachten van het UFC. Op basis van een evaluatie van de concrete activiteiten
van het voorbije jaar werden nieuwe doelstellingen vooropgesteld.
Eerst en vooral werd de behandelopdracht van het UFC besproken, de hoeveelheid aanmeldingen,
consulten en nieuwe behandeldossiers werden geëvalueerd. Wat betreft de klinische activiteiten van
het UFC werd vastgesteld dat de klinische activiteiten licht gedaald zijn in 2019-2020. Ook het aantal
aanmeldingen daalde licht, desondanks waren er iets meer intakes gepland dan het jaar voordien. Het
UFC werd meer geconfronteerd met ‘no shows’ bij intake, wat problematisch is gezien de lange
wachtlijsten voor intake. Hiervoor werden enkele nieuwe beleidsbeslissingen genomen. Verder was het
opvallend dat er minder dossiers opgestart werden na intake, dit door een betere triage van patiënten
maar ook omdat er regelmatig een adviesvraag onder de aanmelding lag. Ondanks steeds lange
wachtlijsten had de coronaperiode een duidelijke impact op de instroom bij het UFC, de wachtlijst drong
terug van 6 maanden naar 2 maanden. Ondertussen liep de wachtlijst echter opnieuw op. 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 steeds meer bewustzijn in het
team dat het belangrijk is de context rond de pleger te betrekken in therapie. Toch werd extra gewezen
op het belang van de terugkoppeling van deze heteroanamneses op team. Ook de werking van het
centraal instroomteam (CIT) werd opnieuw besproken met zijn doelstellingen, meerwaarde en
moeilijkheden. De patiënten die op het CIT worden besproken, worden teruggekoppeld op de
teamvergadering van het UFC. Dit is goed om de situatie te kunnen opvolgen, een goed zicht te krijgen
op ons netwerk en een betere triage van patiënten te bekomen. Verder werd er besloten meer op
structurele basis overleg te plegen tussen de CIT-partners op langere termijn. In het jaar 2020 vielen er
te veel CIT-overleggen uit en ontstonden er enkele problemen in de samenwerking. Het feit dat we
korter op de bal spelen zou daaraan moeten bijdragen. Vervolgens werd onze bijdrage aan het project
‘Samenspraak’ teruggekoppeld en werd de werking van het multidisciplinair team onder de loep
genomen. Het UFC heeft het voorbije jaar nog meer ingezet op de multidisciplinariteit van het team en
heeft bepaalde disciplines gerichter ingezet op vlak van expertise en ervaring. Deze beleidsbeslissing
kent positieve resultaten en zal worden bestendigd. De intervisiemomenten die binnen het team
worden georganiseerd, worden ook als positief ervaren. Het is de bedoeling meer van elkaar te leren,
waardoor bepaalde therapiesessies kunnen gebeuren met meerdere collega’s. Beperkte tijd en ruimte
in ieders agenda zorgen er echter snel voor dat dergelijke doelen op de achtergrond komen te staan.
Daarom zal elke eerste maandag van de maand een intervisie worden ingepland in het team. Met
betrekking tot de klinische werking willen we meer inzetten op diagnostiek en behandeling met gebruik
van instrumenten en tools. De werkgroep diagnostiek heeft zijn belangrijkste resultaten teruggekoppeld
en de werkgroep risicotaxatie plant ook opleiding te geven in het UFC-team. Tot slot werd de
teamvergadering en de overdracht tussen de assistenten psychiatrie (ASO’s) geëvalueerd. Voor beide
aspecten werden de genomen initiatieven na de vorige beleidsvergadering positief geëvalueerd.
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Met betrekking tot de steuntaken werd aangegeven dat het UFC blijvend aandacht moet hebben voor
vernieuwing, zodat deze kennis en ervaring kan worden overgebracht naar het netwerk. Vooral met
betrekking tot het aanbieden van opleidingen in risicotaxatie, het uitwerken van publicaties en de
organisatie van het groot internationaal congres wenst het UFC haar steunopdracht te vervullen.
Bovendien komt er ook steeds meer aandacht voor onze advies- en consultatiefunctie. De consulten en
second opinion-vragen blijven stijgen. Het UFC lijkt als steuncentrum bijgevolg meer bekend te geraken.
Wat betreft de steuntaak opleiding en vorming werden de voorbije studiemomenten geëvalueerd en
werd er nogmaals stilgestaan bij de meerwaarde van onze vaste vormingsmomenten, alsook van ons
aanbod op maat. Met betrekking tot de wetenschappelijke opdracht stond vooral de publicatie van het
UFC handboek in de kijker en werd nagedacht over nieuwe projecten op langere termijn (vb. specifiek
casuïstiek boek). Wat betreft 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
zal worden aangesterkt met wetenschappelijke experten uit de UAntwerpen en zal consistenter
samenkomen om de lopende onderzoeken op te volgen. Met betrekking tot de logistieke steun door
het diagnostisch instrumentarium zal het UFC de beschikbare instrumenten evalueren en voorstellen
doen voor het hervormen van onze instrumentenbibliotheek. Tot slot werden nog enkele nieuwe
projecten besproken in het UFC plaatsvinden, zoals de opleiding voor justitieassistenten, Stop it Now!
en de onderzoeksopdracht omtrent de begeleiding en behandeling van seksuele daders in de
gevangenis. Omwille van de coronamaatregelen was het dit jaar niet mogelijk een teamactiviteit te
organiseren.

2.5.2. Overleg met de steuncentra
In 2020 kwamen de drie steuncentra (CAB, UPPL en UFC) niet meer samen omtrent hun opdrachten
zoals beschreven in het samenwerkingsakkoord. Ook het gezamenlijk onderzoek lijkt stil te liggen. Het
UFC heeft wel zijn onderzoeksresultaten 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 drie steuncentra. Hiervoor werd eind 2014 gestart met het opstellen van een
registratiemodel. De preliminaire resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd op het Congrès
International sur l’Agression Sexuelle (juni 2015 in Charleroi). In functie van de voortzetting van het
onderzoek werd het registratiemodel aangepast, waarmee vanaf 2017 werd geregistreerd. Het UFC laat
deze registratie nog steeds verder lopen. Tussentijds online overleg tussen de steuncentra vond in 2020
wel plaats in het kader van het preventieproject Stop it Now!. Waar het UFC ondersteuning bood aan
de Franstalige steuncentra (CAB en UPPL) bij het ontwikkelen van een projectvoorstel voor een
Franstalige 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
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en Dhr. Verhelst), waren ook een vertegenwoordiger van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
(in de persoon van Dhr. Kaesemans, Zorgnet Vlaanderen), een vertegenwoordiger van de Centra
Algemeen Welzijnswerk ( tot 2017 in de persoon van Mevr. Clark, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)
en een vertegenwoordiger van het steuncentrum (Minne De Boeck) opgenomen in het
begeleidingscomité.
Het begeleidingscomité kwam in het kalenderjaar 2020 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 op initiatief aangaande de verdere
aanpak met betrekking tot de hervormingen van het Vlaams samenwerkingsakkoord. De beleidskeuzes
gekoppeld aan de conceptnota zijn op dit moment onvoldoende geconsolideerd om daarover verdere
toelichting te kunnen geven.

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 is momenteel voorzitter van het bestuur en woonde alle
bestuursvergaderingen van NL-ATSA in 2020 bij (6/1, 2/3, 29/4, 20/5, 23/6/2020). Bovendien
organiseerde het UFC samen met NL-ATSA het grootschalig ATC congres. Daarnaast trekt onze UFCcriminologe de werkgroep preventie van NL-ATSA, en is ze lid van het International Chapter Committee
(13/1, 20/4, 20/7, 20/10/2020). NL-ATSA werkte een nieuwe website en lidmaatschapsbeleid uit,
hiervoor werd ook regelmatig overleg gepleegd (6/4, 8/9, 18/9, 23/10/2020).

2.5.5. Overleg met DG EPI FOD Justitie
De drie steuncentra, waaronder het UFC, hadden in 2020 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. Aan de nieuwe federale minister van Justitie,
Vincent Van Quickenborne, werd een schrijven gericht vanuit het UFC waarin de belangrijkste
bezorgdheden werden geuit en werd gevraagd naar overleg met de drie steuncentra.
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2.5.6. Politiek overleg
Het UFC werd verschillende keren uitgenodigd op het kabinet van Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Zuhal Demir. Dit betrof voornamelijk overleg in functie van de basisopleiding omtrent de
behandeling van zedendelinquenten voor de justitiehuizen (24/1, 17/3, 30/9/2020), de expertisegroep
risicotaxatie justitiehuizen (30/1, 30/4, 14/5, 3/7, 18/11, 23/12/2020), alsook overleg omtrent de
onderzoeksoproep in het kader van de begeleiding en behandeling van zedendelinquenten in de
gevangenissen (16/6, 20/8 en 1/12/2020). Tot slot werd er eenmalig overleg georganiseerd omtrent de
expertisefunctie (19/5/2020).

2.5.7. Teamoverleg met externe partners
Ook in 2020 was er in principe de mogelijkheid om gespecialiseerde hulpverleners of
beleidsmedewerkers uit te nodigen op de teamvergadering om kennis te maken met elkaars werking.
Omwille van corona gingen de meeste teamvergaderingen echter online door, waardoor de bezoeken
beperkt waren. Enkel de Commissie voor Erkenning en Bemiddeling voor institutioneel misbruik en
geweld kwam zichzelf voorstellen op de teamvergadering. Ook Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Zuhal Demir, kwam langs om kennis te maken met de werking van het UFC.

2.5.8. Centraal instroomteam
In september 2014 ging het proefproject van start om de ambulante instroom van seksuele
delinquenten met een juridisch statuut in de Antwerpse regio beter te structureren. Het forensisch
team van CGG VAGGA, het HSD- en LDSG-team van CAW Antwerpen en het UFC werkten samen dit
project uit. Lange wachtlijsten bij de ene dienst, tegenover een tekort aan patiënten in het andere
centrum, deden vermoeden dat hier ruimte was voor verbetering. Een centraal instroomteam kan
hieraan tegemoet komen. De drie betrokken diensten engageren zich ertoe om maandelijks samen te
komen en de aanmeldingen te bespreken. Cliënten kunnen op die manier sneller verwezen worden naar
het centrum dat het best zou kunnen aansluiten bij de noden van de aangemelde cliënt. Verwijzers
hoeven niet langer elk centrum afzonderlijk aan te schrijven en lange (soms nodeloze) wachttijden
kunnen zo vermeden worden. Bovenal hopen we op deze manier de dienstverlening aan de cliënt te
verbeteren door een zo geschikt mogelijk zorgaanbod aan te bieden, op maat van elke individuele
patiënt. In de loop van 2015 werd dit proefproject geëvalueerd en structureel georganiseerd.
In 2020 vond er zes keer een centraal instroomteam plaats (27/02, 13/08, 21/10, 19/11, 17/12/2020).
Tussentijds was er ook overdracht en casusoverleg via mail. Er werd ook overleg georganiseerd met de
verschillende coördinatoren (17/11/2020) 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 2020
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Teamoverleg Stop it Now! met I.T.E.R.



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



Expertisenetwerk justitie



GDPR expertiseoverleg



Overleg Sensoa: vlaggensysteem volwassenen, campagne



Overlegplatform SGG



Expertisenetwerk Seksueel geweld



Overleg Child Focus



Stuurgroep zorg aan Geïnterneerden



VVKP Forensische divisie



Overleggen werkgroep ‘Samenspraak’



Overleg ‘Iedereen aan bood’ expertengroep Thomas More



Overleg vrouwenraad



Overleg #Bloomforchange, vzw Zijn
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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 2020.
Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2020 bedroeg 97. Deze patiënten bezochten aan het begin van
het jaar op regelmatige basis het UFC voor een consultatie bij de psychiater of de psycholoog.
Tijdens het jaar 2020 waren er 58 geregistreerde aanmeldingen, waarvan 41 patiënten uitgenodigd
werden voor een intakegesprek. 3 patiënten kwamen bij intake niet opdagen of zegden laattijdig af
waardoor geen andere intake kon worden ingepland. Van de 38 uitgevoerde intakes werden 30 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 8 patiënten
werden opnieuw uitgenodigd voor een herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 2020, 19
nieuwe behandeltrajecten opgestart, waarvan 1 onder de vorm van een dispatchfunctie.
Bij 19 van de 38 patiënten die op intake zijn geweest, werden de contacten onmiddellijk na (her-) intake
stopgezet. De redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag
(N=6), geen problematiek voor het UFC (N=9) , ontkenning (N=3) en psychiatrische comorbiditeiten
(N=1). Verder werden tijdens het jaar 2020, 14 lopende behandelingsdossiers afgerond of stopgezet.
Op de laatste dag van 2020 waren er 102 dossiers lopende.
Het totaal aantal consultaties in 2020 is opnieuw licht (4%) gedaald ten opzichte van het aantal
consultaties in 2019. Deze dalende trend zet zich voort de laatste jaren, dit sinds 2017. In 2018 was er
een daling van 7%, in 2019 één van 4%. De jaren daarvoor was er een stagnering in het aantal
consultaties na de beslissing in het jaar 2014 om meer in te zetten op de steuntaken, met bijgevolg een
daling voor de twee daaropvolgende jaren. Het beleid dat begin 2014 ingevoerd werd, namelijk minder
intake gesprekken organiseren door bij aanmelding een strengere controle uit te voeren op de in- en
exclusiecriteria, was tot het jaar 2015 zichtbaar in de cijfers. In 2016 volgde daarop een onverwachte
stijging. Ondertussen is deze terug volledig afgenomen en zitten we op het laagste aantal consultaties
sinds de registratie. Het overzicht van de voorbije jaren wijst erop dat het aantal klinische consulten
ondertussen ongeveer in evenwicht is. Hoewel er de vorige jaren eerder een daling was in het aantal
psychiatrische consultaties, is er in het jaar 2020 vooral een daling in het aantal psychologische
consultaties. Dit valt te verklaren doordat verschillende clinici deeltijds zijn moeten gaan werken door
het wegvallen van bijkomende projectmiddelen. De klinische activiteiten komen hierdoor onder druk te
staan.
In Tabel 6 en Figuur 10 ziet u een historisch overzicht van het aantal intakes, herintakes, psychiatrische
en psychologische consultaties met daarbij ook de cijfers die in het jaar 2020 geregistreerd werden.

70

Tabel 6: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes1

Her
intakes

Psychiatrische
consultaties

Psychologische
consultaties

TOTAAL
consultaties

2020

30

8

246

572

818

2019

31

7

227

627

854

2018

32

9

267

626

893

2017

42

1

267

695

962

2016

46

6

297

665

962

2015

30

12

344

539

883

2014

41

5

310

694

1004

Figuur 10: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar
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817
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2013

310

2014

818

344
297

2015

2016

Psychologische consults

267

267

2017

2018

227

246

2019

2020

Psychiatrische consults

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 7: Probleemgedrag bij intake en herintake in 2020

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

3

7

Pedoseksualiteit

3

10

Efebofilie

3

13

Efeboseksualiteit

5

15

Kinderpornografie

14

Hyperseksualiteit

4

Aanranding

van

de

seksuele 4

integriteit (+16 jaar)
Pornoafhankelijkheid

4

Prostitutiebezoek

3

Voyeurisme

2

Verkrachting

2

Partialisme

2

Bondage

2

Exhibitionisme

1

Prostitutie uitoefening

1

Fetisjisme

0

Zoöfilie

0

Transvestitisme

0

Urofilie

0

Coprofilie

0

Masochisme

0

Sadisme

0

Frotteurisme

0

Middelenmisbruik

8

Vermogensdelict

1

Seksuele partnermishandeling

1

Verkeersinbreuken

1
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Geweldsdelict (niet-seksueel)

0

Levensdelict

0

Drugsdelict

0

Kindermishandeling niet seksueel

0

Andere

2

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 2020 noteerden we 111 probleemgedragingen. Dit zijn er opvallend
minder dan in 2019, toen waren er 146 probleemgedragingen. Dit ondanks het feit dat er evenveel
intakes doorgingen en dus van evenveel personen het probleemgedrag werd geregistreerd. In 2019
zagen we een opvallende stijging bij hyperseksualiteit, in 2020 zien we daarbij opnieuw een opvallende
daling. Dit zet de trend voort van de jaren voordien, waarbij hyperseksualiteit niet opmerkelijk veel
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voorkwam. Net zoals vorig jaar zien we dat het extrafamiliaal misbruik van minderjarigen belangrijk
probleemgedrag betreft, in 2020 is de problematiek opmerkelijk groter bij efebofilie en
efeboseksualiteit dan bij pedofilie en pedoseksualiteit. De andere seksuele problematieken zijn min of
meer stabiel gebleven, zoals kinderpornografie. De voorbije jaren nam het probleemgedrag
kinderpornografie steeds toe, vorig jaar was er een kleine daling merkbaar. Uiteraard zitten er bij
sommige -minder voorkomende- seksuele problematieken wel wat verschil in voorkomen per jaar, er
zijn in 2020 echter geen zeer opvallende toenames of afnames op te merken. Met betrekking tot andere
problematieken is vooral een duidelijke daling merkbaar bij de problematiek ‘middelenmisbruik’.
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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 2020 bevonden, wordt er voor gekozen om een momentopname voor te stellen. In
onderstaande tabel wordt de stand van zaken voor alle lopende dossiers (N=103) weergegeven op 31
december 2020.
Tabel 8: Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2020

Fasenaam

Aantal

%

Intake

38

22

Herintake

11

6

Diagnostiek

17

10

Motivatie

4

2

Psychotherapie

46

27

Psychosociale begeleiding

5

3

Psychiatrische begeleiding

25

14

Dispatch

10

6

Follow Up

17

10

Totaal

1732

100

In behandeling

2

Het aantal lopende fases ligt hoger dan het aantal patiënten, aangezien 1 patiënt meerdere behandelingsfases
tegelijk kan doorlopen (bv. psychiatrische begeleiding en psychosociale begeleiding).
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Figuur 11: Overzicht behandelfases huidige patiënten

12%
28%

10%

44%
6%
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Behandeling

Dispatch

Follow-up

(Her)intake

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
2020 had geen juridische maatregel (N=14) en meldde zich aan op eigen initiatief. Een belangrijke
kanttekening hierbij is dat het uiteraard mogelijk is dat er in de loop van het behandeltraject alsnog een
gerechtelijk statuut toegekend wordt, waardoor deze cijfers een licht vertekend beeld kunnen geven.
Met betrekking tot de aanmeldingen met een juridisch statuut ging het in de meeste gevallen om
probatieuitstel (N=14), gevolgd door de vrijheid onder voorwaarden (VOV) (N=8). Ook dat laatste
gerechtelijk statuut kan veranderen doorheen het behandeltraject wanneer er een uitspraak volgt. Tot
slot waren er enkele aanmeldingen van gedetineerde personen, personen met probatieopschorting,
geïnterneerde personen en personen die in voorlopige vrijheid waren.
Het is opvallend dat er steeds meer patiënten aanmelden zonder juridisch kader. Dit kan op eigen
initiatief zijn, of op initiatief van iemand in hun omgeving. De komst van de hulplijn Stop it Now! en de
groeiende overtuiging omtrent behandelmogelijkheden aangaande een seksuele problematiek buiten
een juridisch kader, kunnen hier een invloed op hebben. Ook vorig jaar was probatieuitstel de meest
voorkomende juridische maatregel, gevolgd door de VOV-maatregel, die wel opmerkelijk meer
aanmeldingen betrof in vergelijking met 2019. Vorig jaar waren er iets meer aanmeldingen van
gedetineerde personen.
Tabel 9: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2020)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Geen (op moment van intake)

14

37

Probatieuitstel

10

26

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

8

21

Gedetineerd

2

5

Probatieopschorting

2

5

Geïnterneerd - vrijheid op proef (VOP)

1

3

Voorlopige invrijheidsstelling (VLV)

1

3

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

0

0

Ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS)

0

0

Bemiddeling in strafzaken

0

0

Totaal

38

100
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Figuur 12: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2020)
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Ter informatie wordt ook nog een overzicht gegeven van de gerechtelijke status van alle lopende
dossiers op de laatste dag van 2020.
Tabel 10: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2020)

Gerechtelijk statuut

Aantal

%

Geen

44

43

Probatieuitstel

24

24

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

16

16

Geinterneerd

4

4

Vrijheid op proef (VOP)

3

3

Gedetineerd

3

3

Probatieopschorting

3

3

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

2

2

Ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS)

2

2

Bemiddeling in strafzaken

1

1
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Voorlopige invrijheidstelling (VLV)

0

0

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

0

0

Totaal

102

100

Figuur 13: Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2020)
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3.5. VERWIJZERS
De grootste verwijzer van de patiënten die in het jaar 2020 op intakegesprek kwamen in het UFC is het
justitiehuis, goed voor 50% van de aanmeldingen. Na een daling van het aantal aanmeldingen vanuit
het justitiehuis in 2018, zijn deze aanmeldingen opnieuw gestegen in 2019 en 2020, conform de
voorgaande jaren. Het aantal aanmeldingen uit de psychosociale diensten van de gevangenissen (PSD)
is opvallend gedaald, na een lichte daling vorig jaar. Voorheen nam het aantal aanmeldingen van de PSD
een veel belangrijker aandeel in. De verwijzingen vanuit justitie waren samen goed voor 55% van het
totaal. Het aantal intakegesprekken waarbij de patiënt of zijn directe omgeving zelf het initiatief nam is
gestegen, wat goed is voor 24% van het totaal, in vergelijking met 16% in het vorige jaar. We zagen
hierbij reeds vanaf het jaar 2018 een stijging. Sinds mei 2017 werd ook Stop it Now! toegevoegd als
verwijzer, dit jaar is er echter geen enkele persoon rechtstreeks door de Stop it Now! hulplijn
aangemeld. Wel gaf één iemand aan voorafgaand aan contactname met het UFC ook reeds met de
hulplijn te hebben gebeld. Met betrekking tot de verwijzers uit het hulpverleningscircuit waren er in
2020 vooral aanmeldingen van privé-therapeuten. We zien ook aanmeldingen vanuit de algemene en
reguliere zorg. De hulpverleningscontext was dit jaar maar goed voor 22% van de verwijzingen, vorig
jaar was dat 36%.
Tabel 11: Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2020

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Psychotherapeut (privé)
Algemeen ziekenhuis – Raadpleging Psychiatrie
Algemeen ziekenhuis – Psychiatrische afdeling voor volwassenen
Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)
Psychiatrisch Ziekenhuis – algemene werking
NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Totaal

Aantal

%

19
2

50
5

3
2
1
1
1

8
5
3
3
3

9
38

24
100

We voegen hier ook nog een totaaloverzicht toe van alle patiënten die in behandeling waren op de
laatste dag van 2020. Hieruit blijkt dat het merendeel werd aangemeld door een justitie-assistent (31%)
en een kleinere 9% door een medewerker van de PSD. 26% van het patiëntenbestand eind 2020 heeft
zich op eigen initiatief, of op initiatief van de familie, aangemeld voor behandeling. Dat is opnieuw meer
dan vorig jaar. De verwijzers voor onze patiënten aan het einde van het jaar 2020 kwamen in totaal voor
43% vanuit justitie, voor 33% vanuit het hulpverleningscircuit en voor 26% vanuit niet-professioneel
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initiatief. De aanmeldingen met verwijzers vanuit justitie zijn in verhouding gedaald ten opzichte van
vorig jaar, terwijl die vanuit het niet-professioneel initiatief zijn gestegen.
Tabel 12: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2020)

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

Aantal

%

32
9
1
1
1

31
9
1
1
1

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

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

NIET PROFESSIONEEL INITIATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - Ouders

24
1

24
1

Totaal

102

100
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Figuur 14: Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2020)
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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 2020 toegeschreven werden. Daarnaast volgt een overzicht van het
totale aantal UFC diagnoses bij alle UFC patiënten van 1993 tot en met 2020.
In de loop van het jaar 2017 heeft het UFC gebruik gemaakt van de nieuwe DSM classificatie volgens de
DSM-5. De American Psychiatric Association bracht in 2013 een nieuwe editie uit van de DSM. Als meest
opvallende vernieuwing verlaat de DSM-5 het alom gekende categorisatiesysteem dat opgebouwd is uit
assen (as I tot en met V). Voor wat betreft de categorie van de parafilieën benadrukt de DSM-5 dat niet
elke parafilie noodzakelijkerwijs ook een stoornis is. Nieuwe toevoegingen zijn ‘in een gecontroleerde
omgeving’ (zoals de gevangenis, waarbij de omgeving maakt dat bepaald gedrag dat nodig is om de
diagnose te kunnen stellen, niet gesteld kan worden), en ‘in remissie’. In het voorjaar van 2017 werd de
structuur van de UFC-databank aangepast op basis van de nieuwe DSM-categorieën en codes. Omdat
we pas vanaf 2017 de DSM-5 diagnoses zijn beginnen registreren, worden hier zowel de DSM-IV
diagnoses als de DSM-5 diagnoses geregistreerd en weergegeven. Omwille van de overgang van het
gebruik in de DSM-IV en de DSM-5, kunnen de registraties in de DSM-IV momenteel een onderschatting
geven. Toch is ervoor gekozen nog steeds beide registratiesystemen weer te geven. Zo wordt zeker een
volledig en duidelijk beeld geschept van de diagnoses waar het UFC mee geconfronteerd wordt.
Tabel 13: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2020

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

Aantal
%
9
16
7
13
5
9
4
7
3
5
2
4
2
4
1
2
0
0
0
0
0
0
5
9
4
7
4
7
3
5
2
4
2
4
1
2
1
2
1
2
56
100
83

(*)
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 14: As I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2020)

Diagnose
Pedofilie
Efebofilie (*)
Exhibitionisme
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Voyeurisme
Verkrachting van een volwassene (**)
Parafilie NAO
Fetisjisme
Seksueel sadisme
Transvestitisme
Frotteurisme
Seksueel misbruik van een minderjarige waarbij er geen leeftijdsverschil van 5 jaar is
tussen de dader en het slachtoffer
Incest van een persoon met een slachtoffer dat niet minderjarig is (ouder dan 16j) (*)
Seksueel masochisme
Seksueel misbruik van volwassene
Zoöfilie (**)
Partialisme (**)
Seksueel misbruik van kind
Middelengerelateerde stoornis
Seksuele stoornis
Depressieve stoornis
Pervasieve ontwikkelingsstoornis / Autismespectrumstoornis (ASS)
Impulscontrolestoornis
Aandachtstoornis
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
397
323
142
110
92
75
51
35
24
21
13
12
9
9

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

7
5
4
4
4
1
153
66
53
39
29
17
10
14
8
7
8
4
3
1
1
1
2
192
11
1957

0
0
0
0
0
0
8
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
100
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(*)
(**)

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 II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2020

Omschrijving

N %

Persoonlijkheidsstoornis NAO

3

33

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

2

22

Borderline persoonlijkheidsstoornis

2

22

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

1

11

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

0

0

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis 0

0

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

0

0

Milde zwakbegaafdheid

0

0

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

1

11

Totaal

9

100

Tabel 16: As II diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2020)

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

145

14

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

82

8

Persoonlijkheidsstoornis NAO

61

6

Borderline persoonlijkheidsstoornis

47

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

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

4

0

Obsessieve-compulsieve stoornis

1

0

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

555

53
85

(!)

Geen diagnose op as 2

87

8

Totaal

1052

100

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

Hierbij een overzicht van de nieuw geregistreerde DSM-5 diagnoses in 2020. Deze worden apart van de
DSM-IV diagnoses geregistreerd. Het UFC heeft in het jaar 2020 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. De diagnoses staan geordend van meest voorkomend
naar minst voorkomend. Zo is meteen duidelijk met welke diagnoses het UFC het meest geconfronteerd
wordt.
Tabel 17: gestelde DSM-5 diagnoses in 2020

Diagnose
Efebofiel (*)
Pedofiele stoornis
Hyperseksualiteit (**)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Voyeurismestoornis
Exhibitionismestoornis
Partialisme (**)
Ongespecificeerde parafiele stoornis
Stoornis in alcoholgebruik – licht/matig/ernstig
Stoornis in middelengebruik
Autismespectrumstoornis
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Aandachtdeficiëntie
Aanpassingsstoornis
Posttraumatische stressstoornis
Depressieve stoornis
Ongespecificeerde aandachtdeficiëntie
Ongespecificeerde verstandelijke beperking
Genderdysforie

Aantal
12
10
7
5
4
4
3
1
1
6
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1

%
14
12
8
6
5
5
4
1
1
7
6
5
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
86

Histrionische persoonlijkheidsstoornis
Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Gokstoornis
Totaal

1
1
1
1
84

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 18: gestelde DSM-5 diagnoses bij totaalpopulatie (2017-2020)

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

Aantal
70
39
26
23
18
10
6
6
5
2
1
1
1
1
1
1
35
31
16
13
11
10
10
7
7
6
5
3

%
18
10
7
6
5
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
9
8
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
87

Posttraumatische stressstoornis
Angststoornis
Schizofrenie
Andere gespecificeerde gedragsstoornis
Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Neurocognitieve stoornis (beperkt/ernstig)
Gokstoornis
Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Genderdysforie
Hechtingsstoornis
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
Verstandelijke beperking – matig
Waanstoornis
Anorexia nervosa
Ongespecificeerde gedragsstoornis
Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
Bipolaire stoornis
Histrionische persoonlijkheidsstoornis
Ongespecificeerde aandachtdeficiëntie
Ongespecificeerde psychotische stoornis
Ongespecificeerde verstandelijke beperking
Totaal

3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
397

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

(*)
Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
(**)
Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO,
V61.21 of V61.1
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3.7. BEWINDVOERING
Elke eerste maandagochtend van de maand voert het UFC onderzoeken uit met als doel het opstellen
van een omstandig medisch verslag bij personen met een lopende procedure ‘bewindvoering’. Dit houdt
in dat er een psychiatrisch onderzoek plaatsvindt om in te schatten of iemand onder bewind moet
worden geplaatst ter bescherming van zichzelf of zijn eigendommen. Dit gebeurt door de ASO
psychiatrie, onder supervisie van de directeur van het UFC, Prof. dr. Kris Goethals. Een verslag wordt
opgesteld en overgemaakt aan het vredegerecht, waarop de vrederechter zich baseert voor het vellen
van een oordeel. Per voormiddag worden steeds een 3 à 4-tal mensen gezien die allen in behandeling
zijn in het psychiatrisch ziekenhuis te Duffel. De bewindvoering vond 17 keer plaats in 2020 (15/01,
03/02, 19/02, 31/03, 04/05, 20/05, 17/06, 08/07, 15/07, 03/08, 19/08, 07/09, 05/10, 21/10, 02/11,
07/12 en 16/12). In totaal werden 50 patiënten gezien voor bewindvoering.
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4. BIJKOMENDE PROJECTEN UFC
4.1. STOP IT NOW!

Stop it Now! is een internationaal preventieproject dat seksueel kindermisbruik aanpakt via sociale
bewustwording en een hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens
of gedrag ten aanzien van minderjarigen, en hun naasten.
Stop it Now! wordt ondersteund door het UFC. Het UFC voert verschillende steunopdrachten uit om op
een kwalitatieve manier aan preventie te kunnen doen. Het UFC organiseert opleiding en vorming, doet
de communicatie, voert de evaluatie en ondersteunende opdrachten uit en zorgt voor de nationale en
internationale inbedding van Stop it Now! in de bestaande netwerkstructuren. Minne De Boeck, onze
criminologe, is projectverantwoordelijke van Stop it Now! Vlaanderen.
Stop it Now! werd in 1992 opgericht door de Amerikaanse Fran Henry om seksueel kindermisbruik te
voorkomen. Fran Henry was zelf slachtoffer en wilde andere kinderen het leed dat haar was overkomen
besparen. Stop it Now! bestaat inmiddels al in de Verenigde Staten (1992), Groot-Brittannië, Ierland
(2002) en Nederland (2012).
In 2017 werd Stop it Now! ook opgericht in Vlaanderen. Stop it Now! Vlaanderen is een initiatief van het
UFC en I.T.E.R. - een ambulant behandelcentrum voor preventie, begeleiding en behandeling van
seksueel grensoverschrijdend gedrag - in samenwerking met Child Focus, Sensoa, Zornet Icuro en het
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW). De hulplijn bereikte tot eind 2020 over de gehele periode
reeds 1503 personen. In het jaar 2020 was ongeveer 48% bezorgd over zijn of haar eigen seksuele
gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen, 38% van de contacten ging over iemand die bezorgd
was over iemand in de dichte omgeving, 9% van de vragen betrof een informatieve of maatschappelijke
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vraag en 5% betroffen andere vragen. Tijdens de lockdown, ten gevolge van de coronapandemie, was
er een opvallende verschuiving in doelgroepen. Meer naasten namen contact op met een bezorgdheid
over iemand in de omgeving. In de groep die zich zorgen maakte over zijn eigen seksuele gevoelens of
gedrag, waren er meer contactvragen van mensen die bezorgd waren over hun seksueel gedrag online.
Voor meer informatie over de resultaten van het preventieproject verwijzen we graag naar het
jaarverslag van Stop it Now!.
Meer info: www.stopitnow.be
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4.2. PROJECT: BASISOPLEIDING JUSTITIEASSISTENTEN
Door de overheveling van bevoegdheden ten gevolge van de staatshervorming zijn de justitiehuizen
sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid geworden. Bovendien zorgt de aanstelling van een nieuwe
Vlaamse minister van Justitie ervoor dat de justitiehuizen op Vlaams niveau door minister Demir
worden bestuurd. De aandacht gaat uit naar een structurele wijziging van het Vlaams
samenwerkingsakkoord en een verbeterde aanpak van specifieke aspecten zoals adviesverlening,
risico-inschatting, risicomanagement, informatieoverdracht en betere opvolging en begeleiding van
plegers van zedenfeiten door justitieassistenten. In geval van het laatste is het zinvol om alle
justitieassistenten te voorzien van een opleiding inzake de behandeling van plegers van zedenfeiten. Dit
kan gezien worden als fundamentele basis voor de uitoefening van het beroep van justitieassistent,
waar nadien kan worden verder gebouwd aan verdere expertise in risico-inschatting en -management.
Het programma van de vorming betreft een tweedaagse opleiding en werd door het UFC samen
uitgewerkt met de afdeling justitiehuizen binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De basisopleiding betreft een online-opleiding omtrent seksuele daders ‘in een notendop’. De lessen
zullen ter beschikking gesteld worden in de vorm van 12 online onderdelen/modules die moeten
worden doorlopen op het online leerplatform TalentLMS. Vervolgens zal iedereen verwacht worden
eenmalig deel te nemen aan de webinar/interactieve sessie.
In het jaar 2020 werd voornamelijk het programma, de inhoud en het e-learning pakket vormgegeven.
Drie medewerkers van het UFC, Tineke Dilliën, Liesbeth Merckx en Minne De Boeck, staan in voor de
vorming en hebben in het jaar 2020 de inhoud samengesteld en de opnames gemaakt voor de online
lessen.
DAG 1: THEORETISCH KADER
1. Theorievorming, verklaringsmodellen, fenomenen en daderprofielen
Doel: als justitieassistent kom je in contact met verschillende fenomenen en daderprofielen. Om wat
meer handvatten te geven en bijkomende kennis te verwerven is een eerste theoretisch deel voorzien
rond seksuele delinquentie in algemene zin en ook meer specifiek wordt op een aantal fenomenen
dieper ingegaan.
- Wetenschappelijke inzichten en trends omtrent seksuele feiten
- Wat is strafbaar? (vb. contact onder minderjarigen, wat online strafbaar,…)
- Fenomenen: Exhibitionisme, vrouwelijke zedendelinquenten, incestplegers, passionele
verkrachtingen, groepsverkrachtingen, aanzetten tot prostitutie, seksuele feiten op het internet
(vb. aanbod online, sociale media, nieuwe digitale vormen van seksueel geweld,…)
- Verklaringsmodellen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
- Persoonlijkheidskenmerken, mechanismen en daderprofielen
Link
met
andere
problematieken
(persoonlijkheidsproblematieken,
ontwikkelingsproblematieken, verstandelijke beperking, alcohol, drugs,…)
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2. Risico-inschatting en management
Doel: als justitieassistent weten welke risicofactoren er spelen bij seksuele delinquentie, handvatten
krijgen over hoe je als justitieassistent een expertiseverslag moet lezen en hoe je de vertaalslag kan
maken naar de eigen justitiële begeleiding,…
- Basisfundamenten omtrent risicotaxatie, risicofactoren en risicocategorieën
- Lezen en begrijpen van expertiseverslagen, hoe vertaalslag maken naar risicomanagement
(wanneer opname/ wanneer gespecialiseerde zorg/ wanneer ambulant of residentiële zorg / …)

DAG 2: HOE AAN DE SLAG MET DE DOELGROEP
Doel: als justitieassistent meer zicht krijgen op hoe de hulpverlening aan de slag gaat met seksuele
delinquenten en hoe de justitiële begeleiding hieraan complementair kan zijn.
1. Inzichten in therapie bij seksuele daders
- Inzichten in basisaspecten van cognitieve gedragstherapie bij seksuele daders
- Inzichten omtrent hoe eigen slachtofferschap kan worden opgenomen in behandeling (vb.
belang van emoties & trauma in behandeling)
- Inzichten met betrekking tot hoe cognitieve distorties en/of minimalisering van
slachtofferschap kan worden opgenomen in behandeling
- Chemische castratie en libido remmende medicatie in therapie

2. Complementair aan het behandelaanbod: gespreksvoering, vaardigheden & motivatie
- Bespreekbaar maken van seksualiteit (vb. seksuele anamneselijst / vlaggensysteem)
- Bespreekbaar maken van feiten
- Systeemgericht werken + context betrekken in begeleiding (vb. partijdigheid partner incest,
houding naastbestaanden kind,…)
- Mogelijkheden tot bemiddeling
- Begeleiding binnen responsiviteitsfactoren
- Hoe kan justitieassistent complementair zijn aan het behandelaanbod? Waar stopt ieders
mandaat, hoe elkaars werking beter begrijpen
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4.3. VERBETERPROJECTEN INTERNERING
Anno 2019 werd vanuit de FOD Volksgezondheid officieel bekend gemaakt dat de middelen binnen de
huidige verbeterprojecten per Hof van Beroep geheroriënteerd zouden worden naar de Mobiele
Equipes Internering. Dit houdt in dat de werking van de huidige verbeterprojecten, waaronder het
Liaisonproject en het Risk Assessment team van het UFC, werd beëindigd vanaf 01/01/2020. De Mobiele
Equipe HvB Antwerpen zal trachten om de functies van de verbeterprojecten zoveel als mogelijk op te
nemen in hun werking.
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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 UFC werkte dit project uit, onder
toeziend oog van het Vlaams Begeleidingscomité, en met de hulp van alle gespecialiseerde
voorzieningen in de ambulante en residentiële sector.
Aangezien de sociale kaart in 2017 meer dan twee jaar in gebruik was nam het UFC het initiatief de
gespecialiseerde voorzieningen, die hulpverlening bieden aan volwassen seksuele daders in Vlaanderen,
te bevragen naar de actuele situatie en eventuele veranderingen in hun aanbod. De geactualiseerde
versie van de sociale kaart werd in september 2017 verspreid via de elektronische nieuwsbrief van het
UFC en werd sindsdien meermaals opgevraagd en geconsulteerd via de website. In 2019 werd opnieuw
een bevraging gedaan bij de gespecialiseerde behandelcentra naar de stand van zaken en eventuele
wijzigingen. Het UFC heeft dan ook in 2020 de derde actualisatie van de sociale kaart gepubliceerd. Een
blik op deze actualisatie is terug te vinden in bijlage 4.
De sociale kaart is ten allen tijde te raadplegen via https://ufc.be/werking/ondersteunendeopdrachten/sociale-kaart.
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5. BIJLAGEN
5.1. AANVULLING VAN DE FORENSISCHE BIBLIOTHEEK IN 2020

UFCBIB0637
UFCBIB0777
UFCBIB0778
UFCBIB0779
UFCBIB0780
UFCBIB0781
UFCBIB0782
UFCBIB0783
UFCBIB0784
UFCBIB0785
UFCBIB0786

UFCBIB0787
UFCBIB0788
UFCBIB0789
UFCBIB0790
UFCBIB0791

UFCBIB0792
UFCBIB0793
UFCBIB0794

Virtuele kinderpornografie in Second Life.
Wyckhys Faye
Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek.
Rijckmans M.J.N. (Madeleine), van Dam A. (Arno), van den Bosch L.M.C. (Wies)
Schemagerichte therapie
Young, Jeffrey, E., Klosko, Janet, S., Weishaar, Marjorie, E.
Sensoa Flag System
Erika Frans
Zicht op zedendelinquenten
van Beek, Daan, Gijs, Luk, Canton, Wim, Smid, Wineke
A history of the assessment of sex offenders: 19830 - 2020
Laws, D., Richard
(H)echt niet
Appelo, Martin
Assessment and obligatory treatment of violent and sexually violent offenders.
Gijs, Luk, Hornsveld, Ruud H.J., Kraaimaat, Floris W., Palmer, Emma J.
E-health
Waringa, Alexander, Ribbers, Anne
Dicht bij huis.
Bicanic, Iva, Korver, Richard
Sexual crime and prevention
Nicholas Blagden, Belinda Winder, Kerensa Hocken, Rebecca Lievesley,
Banyard, Phil, Elliott, Helen
Psychiatry of Pandemics
Huremovic, Damir
Hoezo perfect?
Martin, Sharon
Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag.
Goethals, Kris, De Boeck, Minne, Dilliën, Tineke, Huys, Wim, Nuyts, Annelies
Forensic Psychiatry and Psychology in Europe
Goethals, Kris
Planning Health Promotion Programs
Eldredge, L. Kay Bartholomex, Ruiter, Robert A.C., Markham, Christine M.,
Fernandez, Maria E., Kok, Gerjo, Parcel, Guy S.
Seksverslaving: casuïstiek
van Zessen, Gertjan, Rosier, Sanne
Tijger, tijger
Fragoso, Margaux
Horen, zien en .... spreken!
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UFCBIB0795
UFCBIB0796
UFCBIB0797
UFCBIB0798
UFCBIB0799
UFCBIB0800
UFCBIB0801
UFCBIB0802
UFCBIB0803
UFCBIB0804
UFCBIB0805
UFCBIB0806
UFCBIB0807
UFCBIB0808
UFCBIB0809
UFCBIB0810
UFCBIB0811
UFCBIB0812

UFCBIB0813
UFCBIB0814
UFCBIB0815
UFCBIB0816
UFCBIB0817

Hutsebaut, Frank, Adriaenssens, Peter, Rolies, Jan, Abrams, Ivo, Bovijn, Kristel,
Van Saene, Els, Geerts, Fons, Dupont, Magda, Eeckman, Edgard, Beirens, Linda,
Degrande, Veerle, Vanderbeken, Carine
De jeugdige zedendelinquent
Bruinsma, Frits
Handboek Posttraumatische stressstoornissen
Vermetten, E., Kleber R.J., van der Hart, O.
Handboek Psychofarmacotherapie
Cosyns, Paul, Dierick, M., Claes, S., De Nayer, A., Constant, E., Souery, D.
Leerboek psychiatrie Kinderen en Adolescenten
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