VOORWOORD
In 2012 heeft het UFC team verschillende initiatieven genomen die succesvol verlopen zijn. De
opleidingsactiviteiten rond het thema motivatiebevordering met zowel een basiscyclus als een
voortgezette opleiding werden bijzonder geapprecieerd. De georganiseerde studie- en
vormingsdagen met gerenommeerde binnenlandse en buitenlandse sprekers waren volgeboekt en
kregen een positieve evaluatie. Op klinisch vlak werd de samenwerking met de dienst neuroendocrinologie van prof. Van Gaal van het UZA preciezer uitgewerkt met als doel een optimale
opvolging van de patiënten die hormonaal behandeld worden. De nieuwe patiëntendatabank is
operationeel en een medewerkster werd deeltijds vrijgesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Wij
wensen voor de toekomst meer gestalte en inhoud te geven aan onze onderzoeksopdracht.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook voor de directeur van het UFC! In 2013 geef ik de
fakkel van het directeurschap door aan prof. dr. Kris Goethals en wens hem en het hele team veel
succes voor de toekomst. Ik dank elk teamlid voor de vruchtbare en, op menselijk vlak, aangename
samenwerking gedurende alle voorbije jaren. Niet alleen dank voor hun inzet en enthousiasme maar
ook voor wat ik van hen geleerd heb tijdens de samenwerking.
Het Universitair Forensisch Centrum ‘zag het licht’ einde 1992, dus net 20 jaar geleden, onder de
vorm van een ‘experimenteel project voor de behandeling van seksuele delinquenten’ op vraag van
de overheid. De vraag werd toen gesteld of er een doeltreffende therapie bestond voor de
ambulante behandeling van plegers van seksueel geweld. Indien ‘ja’, over welke therapie gaat het en
kan deze geïmplementeerd worden in Vlaanderen? Ik denk ook aan de medewerkers van het eerste
uur, dhr. Dirk De Doncker en dhr. Siegfried Koeck, en al diegenen die gedurende de laatste 20 jaren,
zij het tijdelijk, verbonden geweest zijn aan het UFC, en zodoende bijgedragen hebben tot haar
werkzaamheden.
Na het tot stand komen van de samenwerkingsakkoorden in 1998 heeft het UFC als steuncentrum
meegewerkt aan het uitbouwen van een Vlaams zorgnetwerk voor de behandeling van daders van
seksueel misbruik. Samen met de partners van dit netwerk en dankzij het voortdurend vertrouwen
van de FOD Justitie, zijn wij in deze opdracht geslaagd. Ik dank iedereen voor de creatieve en
constructieve medewerking.
Nogmaals mijn dank aan iedereen en veel succes!

Professor emeritus Paul Cosyns
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1 VOORSTELLING VAN HET UFC-TEAM
1.1 PERSONALIA
Emeritus Professor dr. Paul Cosyns is directeur van het Universitair Forensisch Centrum. Hij is
verbonden aan het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) van de Universiteit
Antwerpen en consulent bij de penitentiaire gezondheidsdienst (Ministerie van Justitie) voor het
bouwproject van twee Forensisch Psychiatrische Centra in Gent en Antwerpen.
Prof. dr. Kris Goethals is psychiater sinds 2000 en deeltijds verbonden aan het Universitair Forensisch
Centrum. Hij doctoreerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2008), is verbonden aan het CAPRI en
staat in voor het psychiatrisch en wetenschappelijk beleid van het steuncentrum.
Dr. Roland Verhelst is psychiater en staat in voor de deskundige adviesfunctie in toepassing van art. 9
bis van de Wet 29 juni 1964 met het oog op eventueel op te leggen maatregelen. Deze activiteit staat op
financieel vlak los van de overige UFC activiteiten.
Dr. Karolien Vekemans, arts specialist in opleiding, is voor één academiejaar (2012-2013) aangesteld bij
het UFC. Zij staat mee in voor de psychiatrische zorgfunctie.
Wim Huys is licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2009). Hij
verzorgt het psychotherapeutisch en psychodiagnostisch luik van het behandelingsaanbod samen met
Elke Frans, licentiaat in de klinische psychologie (KUL, 2007) en Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische
psychologie (RUG, 2002).
Tine Vertommen is Master in de criminologische wetenschappen (VUB, 2009) en staat in voor de
coördinatie van de steunopdrachten.
Psychologe Vicky Heyvaert verzorgt, samen met dr. Verhelst, de deskundige adviesfunctie.
Prof. dr. Luc Van Gaal (neuro-endocrinologie) verleent zijn medewerking als extern consulent bij de
hormonale behandeling van de patiënten.
Marleen Bolens verzorgt het secretariaatswerk en beheert de bibliotheek.
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1.2 ORGANOGRAM UFC (DECEMBER 2012)

7

1.3 PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
URL:

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

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

08u00 – 12u30 en 13u30 – 16u30
08u00 – 12u30 en 13u30 – 16u30
08u00 – 11u30
08u00 – 12u30 en 13u30 – 16u30

Intakegesprekken:

maandag van 9u tot 11u

Bezoek bibliotheek:

na telefonische afspraak

Consultatiefunctie steuncentrum:

maandag 13u – 14u (na afspraak)

E-mail medewerkers:
Paul.Cosyns@uza.be
Kris.Goethals@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Elke.Frans@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Tine.Vertommen@uza.be
Marleen.Bolens@uza.be
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2 STEUNTAKEN VAN HET UFC
2.1 VERVULLEN VAN EEN CONSULTATIEFUNCTIE
Het steuncentrum biedt een consultatiefunctie aan onder 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.
De partners van het samenwerkingsakkoord, de forensische en reguliere hulpverlening hebben de
mogelijkheid om hun consultvraag te verduidelijken in een consultgesprek met de medewerkers van het
UFC. Hierbij wordt gevraagd om voorafgaandelijk gegevens met betrekking tot een 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 2012 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
119 consultvragen. Het antwoord wordt telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face gesprek
gegeven. Dit aantal betekent een kleine terugval ten opzicht van 2011. Toen werden er 130
consultvragen gesteld en beantwoord, wat een spectaculaire toename was ten opzicht van 2010 (63
consultvragen).
In onderstaande tabellen en grafieken wordt een overzicht gegeven van de aanvragers en de inhoud van
het consult.
Tabel 1: Aanvrager van het consult
Aanvrager

Aantal

%

Gespecialiseerde voorzieningen

28

23,5

Onderwijs en media

24

20,2

Reguliere hulpverlening

21

17,6

Justitieassistenten

11

9,2

Residentiële voorzieningen

10

8,4

Andere

10

8,4

PSD

9

7,6

Gerechtelijke instanties en advocatuur

6

5

119

100

Totaal

9

PSD
8%

Ger inst
5%

Andere
8%

Gespec vzn
24%

Res vz
8%

Just. Ass
9%
Reguliere hv
18%

Onderwijs en
media
20%

Figuur 1: Aanvrager van het consult
Net als vorig jaar, nemen de gespecialiseerde voorzieningen voor de begeleiding en behandeling van
daders van seksueel misbruik het grootste aantal consultvragen voor hun rekening, met 30% in 2011 en
23.5% in 2012. Het percentage vragen uit onderwijs en media blijft stabiel op 20%. Ook de reguliere
hulpverleningsinstanties (bv. algemene CGG of huisarts) weten de weg naar het UFC te vinden bij een
vraag over de behandeling van seksuele delinquenten. Het percentage is stijgend van 8.5 naar 17.6 van
het totaal aantal consultvragen. Justitieassistenten, residentiële voorzieningen voor de behandeling van
seksuele daders, medewerkers van de psychosociale diensten van de Nederlandstalige penitentiaire
inrichtingen en gerechtelijke instanties (inclusief advocatuur) behouden hun aandeel in het aanvragen
van consultvragen.

Tabel 2: Inhoud van het consult
Inhoud

Aantal

%

Patiëntgerelateerd

22

18,5

Algemene klinische vragen

23

19,3

Wetenschappelijke informatie

41

34,5

Juridisch/ethisch

8

6,7

Praktische informatie UFC / netwerk

19

16,0

Andere vragen

6

5,0

119

100,0

Totaal

10

41
22

23

19
8

6

Figuur 2: Inhoud van het consult

Wanneer we kijken naar de inhoud van de gestelde consultvraag, zien we een zeer gelijkaardig beeld in
vergelijking met 2011. De meest voorkomende vraag die aan het UFC gesteld wordt, is nog steeds de
vraag naar wetenschappelijke achtergrond, waaronder we zowel een vraag naar gespecialiseerde
literatuur omtrent een welomschreven thema als bv. de vraag naar wetenschappelijke omkadering in
een interview, omschrijven.
Het UFC wordt ook vaak gevraagd naar haar advies of standpunt over welbepaalde therapieën of
medicamenteus beleid. Deze algemene vragen, niet gerelateerd aan één bepaalde patiënt, omvatten
19.3% van het totaal. Een gelijkaardig percentage (18.5%) wordt gesteld over de begeleiding of
behandeling van één bepaalde patiënt (niet in behandeling bij het UFC, anders wordt het uiteraard niet
als consultvraag genoteerd).
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2.2 VERSTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Website
Onze website – www.ufc.be – biedt voor het brede publiek een voorstelling van het steuncentrum,
documentatie, coördinaten van onze partners, relevante links en een reactieformulier.
Na aanmelding kunnen professionals toegang tot het beschermde gedeelte van onze website
aanvragen. Tot dit beschermde gedeelte behoren de vormingsmomenten, de gespecialiseerde
opleidingen, de nieuwsbrieven, de jaarverslagen van het UFC en het forum.
Op 31 december 2012 hadden 405 professionals, via een geïndividualiseerde code, toegang tot het
beschermde gedeelte van de website. Dit is een stijging met 11.6% ten opzichte van 2011. Tijdens het
jaar 2012 bezochten 4769 individuele personen onze website, goed voor 7192 bezoeken. In vergelijking
met 2011 zijn dit 148 extra bezoekers (een stijging van 3.2%) met 120 extra bezoeken (een lichte stijging
van 1.7%).
Nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener
De elektronische nieuwsbrief van het UFC wordt tweemaandelijks bezorgd aan 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. De nieuwsbrief werd in
2012 systematisch bezorgd aan 293 adressen en is tevens beschikbaar via onze website. Ten opzichte
van 2011 zijn er 10 e-mailadressen meer geabonneerd.
Forensische bibliotheek
Op 31 december 2012 beschikte de forensische bibliotheek over 618 wetenschappelijke werken
waarvan één kwart specifiek handelt over de aanpak van daders van seksueel misbruik, de helft
algemeen forensische werken zijn en het overige kwart van de boeken handelen over ethiek en
deontologie in de (forensische) hulpverlening. We bieden in de bibliotheek tevens wetenschappelijke
tijdschriften in het specifieke vakgebied van de forensische gedragswetenschappen aan (cf. infra).
De forensische bibliotheek kan geraadpleegd worden na afspraak met mevr. Bolens op het nummer 03
821 34 38 of mail marleen.bolens@uza.be.
De meest recent aangekochte werken worden via de nieuwsbrief aan de partners van het
samenwerkingsakkoord bericht. In bijlage 1 wordt een overzicht gepresenteerd van de stukken die in
het werkingsjaar 2012 werden aangekocht.
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Wetenschappelijke tijdschriften
In de UFC nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener worden de inhoudstafels van recente
wetenschappelijke tijdschriften toegevoegd. De gespecialiseerde voorzieningen, de leerprojecten voor
daders van seksueel geweld, de gespecialiseerde psychosociale teams en de residentiële
behandelingseenheden kunnen telefonisch of per mail een kopie van deze artikels opvragen.
Volgende tijdschriften zijn elektronisch beschikbaar bij het UFC:
Criminal Justice and Behavior, Sage Publications
Journal of Interpersonal Violence, Sage Publications
The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, Routledge
Journal of Sexual Aggression, Routledge
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Sage Publications
Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Kluwer Academic/Plenum Publishers
In 2012 werden 459 artikels uit diverse tijdschriften opgevraagd. Dit is een toename van 16.5% ten
opzichte van 2011 (394 artikels). Ook in 2011 noteerden we reeds een stijging in het aantal
aangevraagde wetenschappelijke artikels. Dit lijkt dus een stijgende tendens te zijn, wat we vanuit het
UFC ten zeerste aanmoedigen en zo veel mogelijk stimuleren door de aanvragen zo snel mogelijk te
beantwoorden en waar mogelijk inhoudelijke bekendmaking van enkele artikels toe te voegen aan onze
nieuwsbrief.

Tabel 3 : Aantal opgevraagde artikels per tijdschrift
Tijdschrift

Aantal opgevraagde artikels

Journal of Forensic Psychiatry and Psychology

107

International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology

76

Criminal Justice and Behavior

75

Journal of Sexual Aggression

74

Journal of Interpersonal Violence

70

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment

47

Artikels uit andere tijdschriften

10

Totaal

459

13

107
76

75

74

70
47
10

Figuur 3 : Aantal opgevraagde artikels per tijdschrift

De residentiële voorzieningen namen dit jaar het grootste aantal aanvragen voor hun rekening (15
aanvragen, 31.3% van totaal), terwijl dit in de voorgaande jaren steeds de psychosociale diensten van
de Vlaamse strafinrichtingen waren. Zij doen nu een kleine 30% van alle aanvragen (39.6% in 2011).
De gespecialiseerde ambulante voorzieningen deden 11 aanvragen (22.9%) in 2012, wat er 3 minder
zijn dan in 2011.
Aanvragers uit andere instanties waren in 2012 voornamelijk de Vertrouwenscentra
Kindermishandeling en de Dienst Justitiehuizen van de FOD Justitie.
Bij een aanvraag worden er meestal meerdere tijdschriftartikels opgevraagd: gemiddeld worden er 9.5
artikels per aanvraag bezorgd (ter vergelijking, het gemiddelde aantal in 2011 was 8).

Tabel 4: Aanvrager van tijdschrifartikels
Aanvrager

Aantal aanvragen

Percentage

Residentiële voorzieningen

15

31,3

Psychosociale diensten

14

29,2

Gespecialiseerde voorzieningen

11

22,9

Onderwijs

1

2,1

Particulieren

1

2,1

Andere instanties

6

12,5

Totaal

48

100,0

14

15

14
11
6
1

Figuur 4 : Aanvrager van tijdschriftartikels
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2.3 UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
Publicaties in 2012
Hempel, I.S., Buck, N.M.L., Goethals, K.R., & van Marle, H.J.C. (2012). Unraveling sexual associations in
contact and noncontact child sex offenders using the single category – implicit association test.
Sexual Abuse: a journal of research and treatment. 11/2012.
Goethals Kris, Dilliën Tineke, Huys Wim, Cosyns Paul. Relevant topics in forensic psychiatry research.
Acta psychiatrica Belgica 112:4 (2012), p. 34-37.
Goethals, K., Gunn, J., & Calcedo-Barba, A. (2012). Selling forensic psychiatry: Recruiting for the future,
establishing services. Criminal Behaviour and Mental Health, 22(4), 261-270.
Goethals, K. (2012). Improving services for the mentally ill at risk of being violent. In: Oei, K., &
Groenhuijsen, M. (Eds.). Progression in forensic psychiatry: about boundaries. Deventer: Kluwer.
Goethals, K., van Marle, H.J.C. (2012). Routine outcome monitoring in de forensische psychiatrie: een
lang verhaal in het kort. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 179-183.
Goethals, K.R., & van Marle, H.J.C. (2012). Routine Outcome Monitoring in de forensische psychiatrie:
een lang verhaal in het kort. In: Mulder, C.L., & Vermeiren, R.R.J.M. Handreiking ROM voor de
psychiater. Werkgroep ROM. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Goethals, K. (2012). Reactie op ‘Levensdelicten door verdachten met en psychotische stoornis in
Nederland.’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 768-770.
Goethals, K. (2012). Recensie van ‘Cutting the mind. Origins of psychosurgery.’ Arts & Michielsen.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 1093-1094.
Sabbe Bernard, Dom Geert, De Bruijn Ellen, Goethals Kris, Morrens Manuel, Schrijvers Didier, Van Den
Eede Filip, Van West Dirk, Hulstijn Wouter. Ongoing research projects in the Collaborative Antwerp
Psychiatric Research Institute (CAPRI). Acta Psychiatrica Belgica 112:4(2012), p. 7-17.
Taylor, P.J., Gunn, J., Goethals, K., & Nedopil, N. (2012). Editorial. Can training support free movement of
forensic psychiatrists between nations? Criminal Behaviour and Mental Health, 22(4), 233-237.
Chroni Stiliani, Fasting Kari, Hartill Mike, Vertommen Tine, et al. . Prevention of sexual and gender
harassment and abuse in sports : initiatives in Europe and beyond. Frankfurt am Main: Deutsche
Sportjugend, 2012.
Vertommen Tine, Schipper-van Veldhoven N. Over de grens : seksuele intimidatie in de sport begrijpen
en voorkomen. Goud in elk kind : jeugdsport in een pedagogisch perspectief / Palen, van der, Henk
[ed].Deventer, Dam, 2012, p. 127-138
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Bijdragen aan vormingsmomenten in 2012

Paul Cosyns1
2 oktober 2012: Vergadering sectie Forensische Psychiatrie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
Ronde tafel debat met prof. Cosyns omtrent de nieuwe wet op de internering
4 oktober 2012: Jaarlijkse studiedag van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Debat omtrent gezondheid in de gevangenis, geleid door prof. Cosyns
9 oktober 2012: lesavond PEV Forensische Gedragswetenschappen Gent
Forensische psychiatrie
30 november 2012: Afscheidssymposium dr. Michel Dierick: ‘Het depressieve spectrum’
Depressie en zelfmoord bij forensische geweldplegers.

Kris Goethals
3 maart 2012: 20th European Congress of Psychiatry, Praag, Tsjechië
Academia CME Course ‘Risk assessment and risk management in general psychiatry’
4 maart 2012: ‘20th European Congress of Psychiatry, Praag , Tsjechië
Reactions and consequences following ECHR judgements in the Netherlands
6 maart 2012: 20th European Congress of Psychiatry, Praag, Tsjechië
Organisator en voorzitter van het symposium ‘Care pathways in European forensic psychiatry:
outcomes and economic issues’
18 september 2012: 6de Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: Macht en kracht: zorgrelaties in
verandering:
‘Van Routine Outcome Monitoring naar Routine Proces Monitoring’ en
‘Routine Outcome Monitoring in de forensische psychiatrie: een lang verhaal in het kort’
19 – 22 september 2012: Ghent Group meeting, Barcelona
‘Relevant issues in forensic psychiatric research’
9 oktober 2012: permanente vorming Forensische Gedragswetenschappen aan de Universiteit Gent
College ‘Forensische psychiatrie in maatschappelijke context’

1

Dit is geen exhaustieve lijst.
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Elke Frans
Januari – Maart 2012: Opleiding motivatiebevordering bij seksuele delinquenten voor justitieassistenten
met meer dan 5 jaar ervaring
5 opleidingsdagen en 1 terugkomdag
Oktober – December 2012: Opleiding motivatiebevordering bij seksuele delinquenten voor
justitieassistenten met minder dan 5 jaar ervaring
5 opleidingsdagen en 1 terugkomdag

Tineke Dilliën
18 en 19 september 2012: 6de Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: Macht en kracht: zorgrelaties in
verandering:
Van prestatieverbintenis tot resultaatsmeting. ROM in het forensische werkveld.
12 december 2012: Lustrum Symposium CAPRI, Universiteit Antwerpen
Op weg naar het meten van behandelresultaten. ROM in het forensische werkveld.

Tine Vertommen
19 en 20 november 2012: Safer, Better, Stronger. Prevention of Sexual Harassment and Abuse in
European Sports. Europese Commissie, Berlijn
Analysis of the Helpline Sexual Harassment at NOC*NSF
12 december 2012: Lustrum Symposium CAPRI, Universiteit Antwerpen
Onderzoek in de consultatie- en liaisonpsychiatrie aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
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Journal Club
Het UFC organiseert maandelijks een Journal Club. Eén van de teamleden stelt een wetenschappelijk
artikel voor of presenteert een uitgebreide casus. Nadien volgt een discussie over de bevindingen.
Hierbij een overzicht van de thema’s die in 2012 aan bod kwamen.
Maand

Thema

Presentator

Januari

Seriemoordenaars

Em. prof. dr. Cosyns

Februari

Onderzoek bij psychopathie

Stagiaire Sarah Gordts

Maart

Offense Location

Wim Huys

April

Hyperseksualiteit

Tineke Dilliën

Mei

Incentive Theory of Sexual Motivation

Elke Frans

Juni

Hulplijn Seksuele Intimidatie in de sport

Tine Vertommen

September

Voorstelling onderzoek preferentie

Petra Habets (KeFOR)

Oktober

Forensic Case Formulation

Wim Huys

November

Exhibitionisme

Stagiaire Psychologie Maxime Dujardin

December

Symposium Seksuele Moord

Gastsprekers

Therapieopleidingen van UFC medewerkers
Tineke Dilliën
Januari 2012 – juni 2012: Permanente Vorming Gedragstherapie, UGent, jaar 2
September 2012 – december 2012: Permanente Vorming Gedragstherapie, UGent, jaar 3
Elke Frans
Januari 2012 – juni 2012: Permanente Vorming Gedragstherapie, KULeuven, jaar 1
September 2012 – December 2012: Permanente Vorming Gedragstherapie, KULeuven, jaar 2
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Bijgewoonde vormingsmomenten
De deelnemende UFC-teamleden worden in deze tabel weergegeven aan de hand van hun initialen:
PC Prof. Cosyns
TD
Tineke Dilliën
WH Wim Huys
KG Dr. Goethals
EF
Elke Frans
TV Tine Vertommen

Datum

12 jan

19 jan

6-8 feb

Onderwerp

Organisator

Deelnemers

Locatie

van het UFC

Infosessie

UA

‘Publiceren in de Sociale en Humane Wetenschappen’

Antwerpen

Studiedag

Integrale Jeugdhulp

Lancering van het Protocol van Moed

Antwerpen

Meeting

Royal College of

Annual Forensic Meeting

Psychiatrists

TV

PC, TV

KG

Newcastle, UK
7 feb

Postgraduaat Psychiatrie

UZA

‘Klinische effecten van jeugdtraumata’

Antwerpen

TD, TV, WH

F. Van Den Eede (dienst psychiatrie UZA)
2 maart

Workshop

VVGT

“Eerst zien en dan…”: Impacttechnieken

Drongen

WH

Roland Rogiers
3-6 maart

Congres

EPA

th

6 maart

20 European Congress of Psychiatry

Praag, CZ

Postgraduaat Psychiatrie

UZA

Acceptance & commitment therapy (ACT)

Antwerpen

KG

TD, EF, WH

F. De Groot (PC Broeders Alexianen Boechout)
6 maart

Themalunch Justitie

FOD Justitie

“Hoor wie klopt daar, kinderen?” Huiszoekingen:

KULeuven

praktische vragen voor wie het ‘overkomt’
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TV

Datum

7 maart

Onderwerp

Organisator

Deelnemers

Locatie

van het UFC

UZA Research Club

UZA

Scientific publishing: insights into what authors,

Antwerpen

TD en TV

editors, and journals want.
F. de Hon (Executive Publisher, Elsevier, Nederland)
20 maart

CAPRI Research Club

CAPRI UA

Audit van de units intensieve behandeling voor

Antwerpen

TD, TV, WH

patiënten met een dubbele diagnose.
Nele De Witte en Maud Deventer, CAPRI
10-12 april

NVvP

Congres
Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor

KG

Maastricht, NL

Psychiatrie
18 april

UZA Research Club

UZA

Power and sample size

Antwerpen

TD

Kristien Wouters, statisticus UZA
20 april

22-24 april

Studiedag

EXIT

“Op de grens” n.a.v. 10 jarig bestaan; Brugge

Brugge

Congres

IAFMHS

International Association of Forensic Mental Health

Florida, USA

WH

KG

Services
24 april

Studiedag

KULeuven

Mindfulness and Psychotherapy: Fitting the Practice to Leuven
the Problem
Ronald D. Siegel
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EF

Datum

25 april

25 april

25 april

Onderwerp

Organisator

Deelnemers

Locatie

van het UFC

Congres

NIFP

Seksuele delinquenten onder de loep.

Utrecht

Debat

De Maakbare Mens

‘Pedofilie’

Brussel

UZA Research Club

UZA

‘Web of Science (literatuuropzoeking): eenvoudiger

TD, EF

TV

TV

Antwerpen

dan je denkt’
E. Smits & D. Mathysen
2 mei

3 mei

Studiedag

KULeuven

Interoriëntale studiedag Psychotherapie

Leuven

Lezing

Hoger Instituut voor

Peter Saunders, CEO ‘National Association for People
Abused in Childhood’
8 mei

EF

TV

Wijsbegeerte
Leuven

Lezing

Lessius

PsychEvents go Forensics 2e editie

Antwerpen

TV

‘Media en Criminaliteit’
8 mei

Postgraduaat Psychiatrie UZA

UZA

‘Antidepressiva en risico op bloedingen’

Antwerpen

TV

Dr. Mehmet Küçükaycan
9 mei

Lezing

Lessius

‘Intelligentiemeting bij daders: anders bekeken’

Antwerpen

WH, EF, TD

Dr. Kasia Uzieblo & Jan Winter
2 juni

Studievoormiddag

Comité voor Medische

Euthanasie bij psychiatrische patiënten

Ethiek van het ZNA,
Antwerpen
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TV

Datum

7 juni

Onderwerp

Jubileumcongres

Organisator

Deelnemers

Locatie

van het UFC

EFP, Utrecht

WH, EF, TD

Solutions worth sharing
8 juni

UFC masterclass

UFC

Challenges and controversies in violence risk

Antwerpen

Allen

assessment
Prof. dr. David Cooke
12 juni

Lancering

KeFor, Rekem

KG

Training

Forum Educatief

TD

Risicotaxatie in de klinische praktijk:

Utrecht

Violence Risk Appraisal Guide (VRAG)
12 juni

Training in de HCR-20 en SAPROF
13 juni

Studiedag

Lessius, Antwerpen

TD, WH, EF

New perspectives on psychopathy: dealing with the
psychopath’s brain and the psychopath at work
Robert Hare & Craig Neuman
19 juni

CAPRI Research Club

CAPRI UA

Multidimensionale perspectieven op affectieve

Antwerpen

EF

stoornissen
Marianne Destoop
4 juli

13-17 aug

Workshop

ECSS

European Workshop ‘Presentation Skills’

Brugge

Seminarie

Ghent Group

KG

Irsee, GER

Seminar on Forensic Psychiatry
18-19 sept

TV

Congres

UA

de

6 Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: Macht en
kracht: zorgrelaties in verandering.
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Antwerpen

TD, KG, PC

Datum

19-22 sept

13 okt

17 okt

Onderwerp

Organisator

Deelnemers

Locatie

van het UFC

Congres

Ghent Group

Ghent Group

Barcelona

Studiedag

VVS

Aseksualiteit en Seksverslaving

Leuven

UZA Research Club

UZA

prof. dr. P. Cras

Antwerpen

PC, KG

TD, EF

TV

‘Wanneer een ethisch advies nodig?’
6 nov

Postgraduaat Psychiatrie

UZA

Geïntegreerde behandeling bij dubbele diagnose

Antwerpen

TD, TV

M. De Venter (dienst psychiatrie UZA)
20-21 nov

Europese Commissie

Congres
‘Safer, Better, Stronger. Prevention of Sexual

TV

Berlijn

Harassment and Abuse in Sport’
22 nov

7 dec

Workshop

UA

TV

‘E-sources (exact and biomedical sciences)’

Antwerpen

Studiedag

VVGT

WH, TD en

Gedragstherapie bij kinderen en volwassenen met

Gent

EF

Symposium

CAPRI

PC, KG, TD,

Lustrumsymposium CAPRI

Antwerpen

TV, EF

Symposium

UFC

Allen

The Dark Side of Sex – Seksuele Moord en Sadisme

Antwerpen

ADHD en ASS
12 dec

18 dec
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Overige activiteiten
Werkbezoek ASSTER
Elke Frans en Tine Vertommen bezochten de residentiële behandelunit voor seksuele plegers van
ASSTER
20 maart 2012, 9 – 13u, Sint-Truiden
Consultgesprek ‘getuigenverklaringen en verhoortechnieken’ (prof. dr. Cosyns)
Gesprek met een inspecteur van de Lokale Politie Antwerpen
13 augustus 2012, 13-14u, UZA
Gesprek met Annemie Deckers (gehele UFC team)
Coördinator extern zorgcircuit geïnterneerden regio Antwerpen en Limburg
Over beter doorstroming geïnterneerden
20 augustus 2012, 13-14u, UZA
Gesprek met Els Vandecasteele (team EXIT) met het UFC team
Gesprek over het advies over de behandeling van minderjarige seksuele daders in Vlaanderen en
onderzoek naar de mogelijkheden om samen te werken met de gespecialiseerde centra voor de
behandeling van volwassen daders
20 november 2012, 9 – 14u, UZA
COSA
-

Deelname aan stuurgroepvergadering van het COSA project (www.cosanederland.nl) (Tine
Vertommen) op 23 oktober, 14-17u.
Risicotaxatie van 2 geselecteerde kernleden voor het opstarten van de cirkels. UZA.

Protocol van Moed
Verkennende vergadering stuurgroep van het Protocol van Moed met daderhulpcentra uit het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De mogelijkheid om de dadertherapeuten te integreren in
het bestaande Protocol werd voor de eerste keer besproken. (prof. Cosyns en Tine Vertommen)?
Antwerpen, 12 oktober, 9u30 – 11u.
Medewerking aan studiedagen
Voorbereidende vergaderingen (2) met Federale Gerechtelijke Politie omtrent studiedag ‘pedofilie’ in
2013 (Tine Vertommen), Federale Gerechtelijke Politie, Opleidingsdienst, Etterbeek. 21 september
en 22 oktober.
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Media
18 februari 2012: interview met prof. dr. Cosyns in De Standaard over pedofilie.
7 april 2012: interview met Elke Frans, Tineke Dilliën en Tine Vertommen in Gazet van Antwerpen over
pedofilie.
14 mei: interview met prof. Cosyns in Het Nieuwsblad over de Centrale Toezichtsraad van het
Gevangeniswezen
12 mei: interview met prof. Cosyns in Knack over de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen
1 september 2012: interview met prof. Cosyns over schizofrene patiënten in Tempo Medical.
www.medipress.be
13 september 2012: gesprek met prof. dr. Cosyns in De Kruitfabriek (VIER) over de gedetineerde die in
de gevangenis een aanvraag voor euthanasie gedaan heeft.
Lidmaatschappen en consulentschap em. prof. dr. Cosyns
Lid van de Raad van Bestuur van het Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS), Doornik
Consulentschap bij DG EPI Penitentiaire Administratie: adviseur bij de bouw en de uitbating van
de Forensisch Psychiatrische Centra
Lid van de Centrale Raad van Toezicht Gevangeniswezen (CRTG), Brussel
Lid van de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren, Antwerpen
Plaatsvervangend Lid van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren
Lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Lidmaatschappen prof. dr. Goethals
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, waarbij lidmaatschap van de Afdeling Forensische
Psychiatrie, het Platform Psychiatrie en Recht en het Platform Psychiatrie en Filosofie
Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, waarbij lidmaatschap van de Sectie Forensische Psychiatrie
Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen
Ghent group (Task Force for Forensic Psychiatric Education and Training)
European Psychiatric Association, Forensic Section
World Psychiatric Association, section Psychiatry, Law and Ethics
European Violence in Psychiatry Research Group
Deelname aan besturen, commissies en redacties door prof. dr. Goethals
co-chair van de forensische sectie van de European Psychiatric Association
lid van de stuurgroep van het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) voor
de onderzoekslijn forensische psychiatrie
coördinator voor de postgraduaat opleiding forensische psychiatrie en psychologie aan de
Universiteit Antwerpen
lid van de Editorial Board van het International Journal of Forensic Mental Health
lid van de Editorial Board van het tijdschrift Criminal Behavior and Mental Health
redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie
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2.4 OPLEIDING
Hierbij een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in het jaar 2012 organiseerde.
1. Opleiding motivatiebevordering bij seksuele delinquenten voor justitieassistenten met meer dan
5 jaar ervaring
Het UFC organiseert een tweede zesdaagse opleiding voor Nederlandstalige justitieassistenten. De
opleiding omvat 5 opleidingsdagen en 1 terugkomdag. De opleidingsdagen bestaan telkens uit een
theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte waarin rollenspelen, casussen en vragen van deelnemers
aan bod komen.
De opleiding werd verzorgd door Elke Frans, psychologe van het UFC op 12 januari, 9 februari, 23
februari en 8 maart. De terugkomdag vond plaats op 31 maart 2012.
2. Opleiding motivatiebevordering bij seksuele delinquenten voor justitieassistenten met minder
dan 5 jaar ervaring
Op vraag van de opleidingsdienst Justitiehuizen van de DG MJH (FOD Justitie) werd er in 2012 een
nieuwe opleiding ontwikkeld omtrent motivatiebevordering, aangeboden aan justitieassistenten met
minder dan 5 jaar ervaring in het werken met seksuele delinquenten. De structuur van de opleiding is
identiek aan die voor justitieassistenten met meer ervaring: 5 opleidingsdagen in Brussel en 1
terugkomdag waarop casussen vanuit de eigen praktijk van de justitieassistent aan bod kunnen komen.
De opleiding werd verzorgd door Elke Frans, psychologe van het UFC op 04 oktober, 18 oktober, 6
november, 22 november en 6 december. De terugkomdag vond plaats op 13 december 2012.
3. Master Class Violence Risk Assessment met prof. dr. David Cooke
Op 8 juni 2012 organiseerde het UFC, in samenwerking met de Waalse en Brusselse steuncentra UPPL
en CAB, de Master Class Challenges and Controversies in Violence Risk Assessment met prof. dr. David
Cooke (UK). Een verslag van deze Master Class kan u nalezen in hoofdstuk 4. De informatiebrochure is
opgenomen in de bijlagen van dit jaarverslag.

4. Symposium The Dark Side of Sex – Seksuele Moord en Sadisme
Op 18 december 2012 organiseerde het UFC het symposium ‘The Dark Side of Sex – Seksuele moord en
sadisme’ in auditorium Kinsbergen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Er werden 5 presentaties
gegeven door prof. dr. Cosyns (UFC), prof. dr. Leistedt (ULB), prof. dr. Declercq (UGent), mevr. Carla
Verbandt (Federale Politie) en prof. dr. Thibaut (U Rouen). Een verslag van dit symposium kan u nalezen
in hoofdstuk 4. De informatiebrochure van dit symposium is opgenomen in de bijlagen van dit
jaarverslag.
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2.5 OVERLEG
1) Overleg met de steuncentra
-

-

Overleg met de drie steuncentra UPPL, CAB en UFC op maandag 23 januari in het UZA, Edegem.
Agendapunten:
Rapport evaluatie van de samenwerkingsakkoorden: welke werkpunten zijn er voor de
steuncentra?
Structuur van de steuncentra
Inplannen van regelmatig en structureel overleg tussen de steuncentra
Mogelijkheden van samenwerking omtrent organisatie opleidingen
Voorstel CAB: kennismaking organiseren met de drie equipes
Lunchvergadering met de drie steuncentra UPPL, CAB en UFC op woensdag 10 oktober in
Brussel
Werkbezoek aan het UPPL op 17 oktober in Doornik

2) Begeleidingscomité van het samenwerkingsakkoord
Het begeleidingscomité werd opgericht ingevolge artikel 12 van het samenwerkingsakkoord tussen de
Federale Staat en de Vlaamse gemeenschap. UFC-criminologe Tine Vertommen is lid van het
begeleidingscomité. Naast vertegenwoordigers van de FOD Justitie (Mevr. Verstraete, Mevr. Vermaelen
en voorzitter dhr. Verellen) en de vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap (mevr. Roelandt
en dhr. Verhelst), zijn ook een vertegenwoordiger van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (in de
persoon van Mevr. Moens, Zorgnet Vlaanderen), een vertegenwoordiger van de centra algemeen
welzijnswerk (in de persoon van Mevr. Clark, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en een
vertegenwoordiger van het steuncentrum (Tine Vertommen) opgenomen in het begeleidingscomité.
Het begeleidingscomité is in het kalenderjaar 2012 zesmaal samengekomen (14 februari, 2 maart, 17
april, 12 juni, 28 september en op 13 november).

3) Algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN
Dr. Goethals nam deel aan de algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN die in Antwerpen
beschutte woonvormen en dagactiviteiten organiseert voor geïnterneerden vrij op proef ( juni 2012).
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4) Beleidsoverleg
-

-

Commissie voor de Justitie van de Belgische Senaat, werkgroep ‘Statuut van de deskundigen in
strafzaken’. Hoorzitting op 5 december 2012, 12-14u. (prof. dr. Cosyns)
Advies aan de federale overlegstructuur uitvoering straffen en maatregelen over de toepassing
van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis.
12 juni 2012. (prof. dr. Cosyns)
Gesprek met senator Helga Stevens omtrent internering. 8 mei 2012. (prof. dr. Cosyns)

5) Overleg in het kader van de bouw en uitbating van het FPC Antwerpen
De bouw van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent met 272 plaatsen is begonnen in oktober 2011
en de oplevering is gepland voor april 2014. De bouwvergunning van het Forensisch Psychiatrisch
Centrum Antwerpen is afgeleverd en de werken zijn in aanbesteding. De oplevering is gepland voor april
2014. Er werd gekozen voor een publiek-private samenwerking, waarbij de publieke partner de te
bereiken doelstellingen definieert en controleert of deze doelstellingen worden gehaald. De private
sector staat in voor het leveren van de dienst en zorgverlening van de FPC. Theoretisch zou de private
partner bij de verschillende fasen betrokken moeten worden, maar wij stellen vast dat dit niet het geval
is, noch voor Gent en noch voor Antwerpen. Er bestaan 2 VZW’s die zich kandidaat stellen voor de
uitbating van deze FPC en het UFC verleent hieraan zijn medewerking. Maar wij betreuren ten zeerste
dat het lastenkohier betreffende uitbatingvoorwaarden nog steeds niet gekend is en dat wij dus niet de
nodige initiatieven kunnen nemen die nochtans noodzakelijk zijn voor de nakende opening van deze
centra.

6) Overleg in het kader van de opleidingscyclus FPC Gent
In Gent hebben Prof Cosyns en Prof Goethals meegewerkt aan het uitwerken van een opleidingcyclus in
de forensische zorgverlening in het kader van de samenwerking Universiteit Gent - Hoge Scholen. Prof
Goethals heeft in 2012 de nodige contacten gelegd om een gelijkaardig initiatief te nemen aan de
Universiteit Antwerpen.
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3 KLINISCHE ACTIVITEITEN VAN HET UFC
3.1 AANGROEI VAN HET CLIËNTENBESTAND
Tabel 5: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes2
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

45
36
38
28
35
37
38
37

Her
intakes
9
5
6
8
8
4
5
6

Psychiatrische
consultaties
201
323
274
-

Psychologische
consultaties
685
616
503
-

TOTAAL
consultaties
886
939
777
793
838
932
922

Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2012 bedroeg 119. Deze 119 patiënten bezoeken aan het begin
van het jaar op regelmatige basis het Universitair Forensisch Centrum voor een consultatie bij de
psychiater of de psycholoog.
Tijdens het jaar 2012 werden 45 nieuwe cliënten voor een eerste intakegesprek ontvangen. 9 cliënten
werden, na stopzetting van eerdere contacten met het UFC, opnieuw uitgenodigd voor een
herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 54 nieuwe behandeltrajecten geopend.
Bij 7 van de 54 nieuwe cliënten werden de contacten onmiddellijk na (her-)intake stopgezet. De redenen
voor deze onmiddellijke stopzetting waren: geen problematiek voor het UFC (5), volledige ontkenning
van de problematiek (1) en het ontbreken van een hulpvraag/ slechts een adviesvraag (1).
Verder werden tijdens het jaar 2012 27 lopende dossiers afgerond of stopgezet. Op de laatste dag van
2012 waren er 140 dossiers lopend. 113 van deze 140 patiënten doorlopen voor de eerste keer een
behandeltraject bij het UFC. De 27 overige patiënten zijn de huidige behandeling gestart met een
herintakegesprek en hadden dus in het verleden minstens reeds een intakegesprek bij ons centrum.
Het aantal consultaties in 2012 is, in vergelijking met 2011, gedaald met een kleine 6%; de
psychologische consultaties namen met 11% toe en de psychiatrische consultaties daalden met 38%.

2

De intakes werden geteld als één consultatie, hoewel zij in principe bestaan uit een psychiatrisch en een
psychologisch consult.
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3.2 PROBLEEMGEDRAG BIJ AANMELDING
Tabel 6: Aanmeldingsklachten bij intake en herintake in 2012

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

5

10

Pedoseksualiteit

5

4

Efebofilie

3

13

Efeboseksualiteit

2

6

Kinderpornografie

15

Exhibitionisme

9

Hyperseksualiteit

7

Prostitutiebezoek

5

Voyeurisme

4

Pornoafhankelijkheid

4

Middelenmisbruik

4

Verkrachting

2

Fetisjisme

2

Aanranding

2

Gokken

2

Sadisme

1

Telefoonscatologie

1

Prostitutie-uitoefening

1

Andere

5

In de bovenste helft van de tabel worden de aanmeldingsklachten van seksueel geweld ten aanzien van
minderjarigen geclusterd.
Onder deze termen wordt verstaan:
Pedofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen zonder
secundaire geslachtskenmerken.
Pedoseksueel: Er werden pedoseksuele feiten gepleegd zonder dat de diagnose van pedofilie
kan gesteld worden.
Efebofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen met secundaire
geslachtskenmerken.
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Efeboseksueel: Er werden seksuele feiten gepleegd op minderjarigen met secundaire
geslachtskenmerken, zonder te kunnen spreken van terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag gedurende zes maanden.
Onder de aanmeldingsklacht ‘kinderpornografie’ verstaan we het op regelmatige basis zoeken naar
kinderpornografische afbeeldingen of voorwerpen. Van ‘hyperseksualiteit’ als aanmeldingsklacht is
sprake wanneer de cliënt aangeeft een sterk verhoogde en storende seksuele prikkelbaarheid en/of
preoccupatie te ervaren. ‘Exhibitionisme’ wordt gedefinieerd als het ongevraagd tonen van de
geslachtsorganen aan vreemden.
‘Voyeurisme’ is het kijken naar een nietsvermoedend iemand die naakt, zich aan het uitkleden of
seksueel actief is. De categorie ‘Andere’ bestaat uit volgende aanmeldingsklachten: verkeersinbreuk,
oplichting en onbekende andere (3).
Bij de 54 opgestarte behandeltrajecten (45 vanuit intake en 9 vanuit herintake) in 2012 noteerden we
112 probleemgedragingen. Wanneer we de aard van het probleemgedrag vergelijken met het voorbije
jaar 2011, merken we een stijging van het aantal pedofiele en efebofiele gedragingen, zowel
extrafamiliaal (stijging van 21 naar 33) als intrafamiliaal (stijging van 5 naar 15).
Het aantal aanmeldingen waarbij er sprake is van afhankelijkheid van kinderpornografie is opnieuw
hoog (13 vorig jaar, nu 15). Het aantal aanmeldingsklachten ‘exhibitionisme’ is opvallend hoger dan in
2011 (5 naar 9) en ook hyperseksualiteit blijft een belangrijke aanmeldingsklacht (4 naar 7), vooral dan
bij cliënten die zichzelf vrijwillig aanmelden, zonder juridisch statuut.
In vergelijking met 2011 wordt er minder melding gemaakt van aanranding (7 naar 2) en
middelenmisbruik (7 naar 4).
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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-patiënt zich
tijdens 2012 bevindt, wordt er voor gekozen om een momentopname voor te stellen. In onderstaande
tabel wordt de stand van zaken voor alle lopende dossiers (N=140) weergegeven op 31 december 2012.
Tabel 7: Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2012

Fasenaam

Aantal

Percentage

Intake

7

4,8

Herintake

1

0,7

Diagnostiek

17

11,6

In behandeling

86

58,9

Psychiatrische begeleiding

33

22,6

Psychosociale begeleiding

4

2,7

Psychotherapie

35

24,0

Dispatch

14

9,6

Follow Up

35

24,0

Totaal

146

100,0

Tijdens de fase 'diagnostiek' worden probleemgebieden geïdentificeerd en doelstellingen beschreven
voor een therapie. Wanneer cliënt en therapeut hierover een akkoord bereiken wordt het
therapeutisch contract ondertekend en gaat men over naar de volgende begeleidingsfase.
'Psychiatrische begeleiding' betekent psychiatrische controlerende en ondersteunende contacten,
zonder werkelijk te kunnen spreken van cognitief gedragstherapeutische interventies. ‘Psychosociale
begeleiding/psychotherapie’ betekent psychosociale ondersteunende contacten. In dit stadium wordt
intensief gewerkt rond terugvalpreventie, ‘good lives model’, ... Deze fase loopt tot de vooropgestelde
doelen werden bereikt of de situatie zodanig werd geëvalueerd dat frequente (wekelijkse)
therapeutische sessies voorlopig niet verder vereist zijn. Onder ‘dispatch’ 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. Cliënten die de psychotherapeutische fase hebben
doorlopen en momenteel systematisch opgevolgd worden bevinden zich in de 'follow-up'-fase.
Het aantal lopende dossiers is sterk gestegen ten opzicht van 2001: van 117 naar 146. We zien een
evenredige toename in alle behandelingsfases.
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3.4 VERWIJZERS
Tabel 8: Verwijzers van de totaalpopulatie 1993-2012

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie - Advocaat
Justitie - Onderzoeksrechter of Onderzoeksgerechten
Justitie - Probatiecommissie
Justitie - Commissie ter bescherming van de maatschappij
Justitie - Politie
Justitie -Procureur
Jeugdrechter / Sociale Dienst Jeugdrechtbank
Justitie Andere
EIGEN INITATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - Familie
Initiatief vanuit de omgeving - Ouders
Initiatief vanuit de omgeving - School
Initiatief vanuit de omgeving - Werk
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Huisarts
Psychiater (privé)
Algemeen ziekenhuis
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg
Psychiatrisch Ziekenhuis
Psychiatrisch Ziekenhuis - Mid Security gespecialiseerde afdeling
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Centrum Algemeen Welzijnswerk
Psychotherapeut (privé)
Gehandicaptenzorg
Drughulpverlening
Pastoraal- / lekenconsulent
Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Autonoom dagactiviteitencentrum
Bijzondere Jeugdbijstand - Thuisbegeleidingsdienst
Ergotherapeut (privé)
OCMW
Andere niet-justitieel
Onbekend
Totaal
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Aantal
verwijzingen
631
226
118
74
74
63
27
24
9
8
8
115
103
6
4
1
1
215
34
25
25
21
20
19
9
7
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Percentage

61
2
1024

6,0
0,2
100,0

61,6

11,2

21,0

Tabel 9: Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2012

Verwijzer

Aantal

%

JUSTITIE

31

57,4

Justitiehuis

27

Psychosociale diensten van de strafinrichting

4

EIGEN INITATIEF

8

Eigen initiatief

7

Initiatief vanuit omgeving - Ouders

1

HULPVERLENINGSCIRCUIT

15

Huisarts

4

Psychiater (privé)

4

Psychotherapeut (privé)

1

Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking

1

Psychiatrisch Ziekenhuis - Mid Security, forensische afdeling

1

Algemeen Ziekenhuis - Algemene werking

1

Bijzondere Jeugdbijstand - Thuisbegeleidingsdienst

1

Gehandicaptenzorg - Dienst voor begeleid wonen

1

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

1

Totaal

54

14,8

27,8

100

In 2012 zien we een zeer gelijkaardig beeld met betrekking tot de verwijzers van de nieuwe cliënten in
vergelijking met 2011. De grootste groep verwijzers is opnieuw justitie met een overgrote meerderheid
hierbinnen voor cliënten verwezen door een justitiehuis, meestal in het kader van een
probatiemaatregel. Het aantal ‘vrijwillige’ aanmeldingen blijft stabiel met 15% van het totaal. De
stijgende tendens van meer cliënten verwezen via de reguliere hulpverlening in 2011, houdt dus ook in
2012 stand.

35

3.5 DIAGNOSE
Hieronder volgt een overzicht van de diagnoses op as I van de DSM IV die aan de nieuwe patiënten op
intake of herintake in 2011 toegeschreven werden.
Tabel 8: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2012

Diagnose

Aantal

Percentage

PARAFILIE

40

72.7

Pedofilie

12

21,8

Parafilie NAO

6

10,9

Exhibitionisme

5

9,1

Efebofilie (*)

5

9,1

Voyeurisme

4

7,3

Hyperseksualiteit (**)

4

7,3

Seksueel sadisme

1

1,8

Verkrachting van een volwassene (**)

1

1,8

Zoöfilie (**)

1

1,8

Pedoseksueel niet pedofiel (*)

1

1,8

Middelenmisbruik

6

10,9

Pervasieve ontwikkelingsstoornis

3

5,5

Aandachtstekortstoornis

3

5,5

Psychotische stoornis

1

1,8

Stemmingsstoornis

1

1,8

Angststoornis

1

1,8

Uitgestelde diagnose op as I

3

5,5

Geen diagnose op as I

2

3,6

Totaal

55

100,0

(*)

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

(**)

Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO, V61.21 of
V61.1
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Tabel 9: As I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2012)

Diagnose
PARAFILIE
Pedofilie
Efebofiel (efeboseksueel efebofiel en niet efeboseksueel efebofiel) (*)
Exhibitionisme
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Verkrachting van een volwassene (**)
Voyeurisme
Fetisjisme
Seksueel sadisme
Parafilie NAO
Fetisjistisch transvestitisme
Frotteurisme
Seksueel misbruik van minderjarige met leeftijdsverschil <5 jaar
Incest met slachtoffer ≥16 jaar (**)
Seksueel masochisme
Zoöfilie (**)
Partialisme (**)
Middelenmisbruik
Seksuele stoornis NAO
Stemmingstoornis
Aandachtstekortstoornis en gedragsstoornis
Pervasieve ontwikkelingsstoornis
Aanpassingsstoornis
Seksuele disfunctie
Dementie
Psychotische stoornis
Angststoornis
Overige
Uitgestelde diagnose op as I
Geen diagnose op as I
Totaal

Aantal

Percentage

1003
320
228
131
81
50
36
35
34
17
12
12
11
9
9
7
4
4
3
62
62
29
20
10
8
5
5
4
3
9
186
5
1411

71,1
22,7
16,2
9,3
5,7
3,5
2,6
2,5
2,4
1,2
0,9
0,9
0,8
0,6
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
4,4
4,4
2,1
1,4
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,6
13,2
0,4
100,0

(*)

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

(**)

Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO, V61.21 of
V61.1

37

Tabel 10: As II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2012

Diagnose

Aantal

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

6

Zwakbegaafdheid

6

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

4

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

2

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

2

Persoonlijkheidsstoornis NAO

2

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

1

Borderline persoonlijkheidsstoornis

1

Totaal

24

Uitgestelde diagnose op as II

8

Geen diagnose op as II

7

Tabel 11: As II diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2012)

Diagnose

Aantal

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

114

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

71

Persoonlijkheidsstoornis NAO

50

Borderline persoonlijkheidsstoornis

33

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

16

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

7

Zwakbegaafdheid

11

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

4

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

4

Totaal

314

Uitgestelde diagnose op as II

468

Geen diagnose op as II

66
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Persoonlijkheidsstoornissen op as II behoren hoofdzakelijk tot de cluster B diagnoses. Deze cluster
omvat de diagnoses antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis,
histrionische persoonlijkheidsstoornis en narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Cluster A omvat de diagnoses paranoïde persoonlijkheidsstoornis, schizoïde persoonlijkheidsstoornis en
schizotypale persoonlijkheidsstoornis.
Cluster C omvat de diagnoses ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis.

Tabel 11: Clusterdiagnoses totaalpopulatie (1993-2012)

Cluster

Aantal

Cluster A

11

Cluster B

222

Cluster C

20

Persoonlijkheidsstoornis NAO

50

Zwakbegaafdheid

11

TOTAAL

314

Uitgestelde diagnose op as II

468

Geen diagnose op as II

66
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4 VERDIEPINGEN
4.1 JOURNAL CLUB 2012
De inhoud van de Journal Club wordt in de UFC nieuwsbrief voor forensische hulpverleners meegedeeld
aan mogelijk geïnteresseerde partners. Op basis van een korte beschrijving van de presentaties, wordt
de lezer uitgenodigd om meer over het thema te weten te komen. De aangehaalde publicaties kunnen
steeds digitaal opgevraagd worden bij het UFC.
Hieronder een korte inhoudelijke weergave van 4 presentaties uit 2012.

O FFENCE L OCATION – W IM H UYS
‘Sex offender registration’, ‘child safety zones’, ‘residence restriction’, …, het zijn termen die ver van ons
bed lijken, maar ondertussen sterk ingeburgerd zijn in de Verenigde Staten. Als het in Amerika regent,
dan durft het al eens ‘druppelen’ in Europa… Sensationele pedofiliezaken doen ook bij ons af en toe
stemmen opgaan voor gelijkaardige maatregelen. Echter, moet er wel zoveel heil verwacht worden van
dergelijke wetgevende initiatieven? Kan een woonverbod voor seksuele delinquenten onze
maatschappij werkelijk veiliger maken? Onderstaande artikels geven een antwoord.
Colombino, N., Calkins Mercado, C., Levenson, J., & Jeglic, E. (2011). Preventing sexual violence: can
examination of offense location inform sex crime policy? International Journal of Law and Psychiatry,
34 (3), 160-167.
Duwe, G., Donnay, W., & Tewksbury, R. (2008). Does residential proximity matter? Criminal justice and
behavior, 35 (4), 484-504.

H YPERSEKSUALITEIT – T INEKE D ILLIËN
Excessief normofiel (= gedrag dat door het grootste deel van de mensen beleefd wordt) seksueel gedrag
wordt reeds lang bestudeerd en beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Niettegenstaande deze
lange onderzoekstraditie is er geen overeenstemming met betrekking tot het onderliggende
mechanisme van dit gedrag. Verschillende etiologische theorieën werden geformuleerd. In het
verlengde hiervan worden er in de literatuur verschillende benamingen gebruikt om dit gedrag aan te
duiden. ‘Hypersexuality’, ‘Sexual addiction’, ‘Sexual compulsivity’ en ‘Sexual impulsivity’ zijn enkele van
de concepten die teruggevonden worden.
In de artikels hieronder wordt een overzicht geboden van de belangrijkste etiologische modellen. Verder
worden mogelijke behandelingen opgelijst en worden er criteria geformuleerd aan de hand waarvan het
gedrag gediagnosticeerd kan worden.
 Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V (M.P. Kafka, 2010).
 Sexual Addiction: Diagnostic Problems (J.R. Giugliano, 2009).
 Diagnosis, Assessment, and Treatment of Hypersexuality (M.S. Kaplan & R.B. Krueger, 2010).
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I NCENTIVE T HEORY OF S EXUAL M OTIVATION – E LKE F RANS
“The Incentive Theory of Sexual Motivation” (ITSM) werd door Wineke Smid voorgesteld tijdens het
congres ‘seksuele delinquenten onder de loep’ in de jaarbeurs te Utrecht. Geïnspireerd door haar
uiteenzetting werd deze theorie ook meteen het onderwerp van onze journal club.
De bestaande modellen ter verklaring van seksueel geweld lijken niet in staat te zijn om de grote
diversiteit van zowel plegers als mogelijke delictroutes in hun geheel te omvatten. In haar zoektocht
naar mogelijke andere modellen kwam Wineke Smid uit bij de ITSM. De oorspronkelijke theorie werd
ontwikkeld door Bindra in 1974 en later verder uitgewerkt door Both, Laan & Everaerd (2007) ter
verklaring van normale seksuele motivatie. Aangezien het model vanuit seksuologisch oogpunt zijn nut
reeds heeft bewezen en intussen ook enige empirische ondersteuning geniet, herwerkte Wineke Smid
de ITSM als een raamwerk voor de beschrijving van seksueel delictgedrag.
Daar waar eerdere theorieën zoals het pathways model van Ward en Siegert of het model van
Malamuth uitgaan van een inherente seksuele motivatie (nl. een seksueel verlangen dat ontstaat door
een tekort aan seks) legt de ITSM een cruciale rol bij de externe stimulus. Seksueel verlangen zou dan
niet intern ontstaan, zoals honger bij een tekort aan voedsel maar zou slechts ontstaan wanneer er een
externe prikkel aanwezig is die de persoon in kwestie aantrekkelijk vindt. Het basisidee van de theorie is
dat er een competente prikkel aanwezig is in de omgeving, die het responssysteem activeert waardoor
er seksuele opwinding ontstaat en van daaruit een toenaderingsreactie wordt uitgelokt. Het is pas dan
dat er een bewuste beslissing wordt gemaakt om al dan niet actie te ondernemen en seksueel gedrag te
stellen. Tijdens elk van deze verschillende componenten kunnen er problemen ontstaan waardoor er
niet voor normaal seksueel gedrag maar voor delictgedrag wordt gekozen.
Hoewel de theorie op forensisch vlak nog maar in zijn kinderschoenen lijkt te staan, is het een
veelbelovende theorie die , eens je door het theoretisch jargon geraakt, makkelijk te vatten is en ook
klinisch heel wat aanknopingspunten biedt. Zeker de moeite waard om even te bekijken dus!
Referenties
Smid, W. (2012). Incentive theory of sexual motivation. In Van Den Berg, J.W., Mulder, J. & Smid, W.
(eds.), It takes two to tango. (pp.113-127). Utrecht: De Forensische Zorgspecialisten.
Both, S., Everaerd, W. & Laan, E. (2007). Desire emerges from excitement: A psychological perspective
on sexual motivation. In: E. Janssen (ed.), The psychophysiology of Sex (p.327-339). Bloomington:
Indiana University Press..
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EXHIBITIONISME – STAGIAIRE M AXIME D UJARDIN
In brede zin is exhibitionisme het seksueel genieten van bekeken worden. In engere zin hebben
exhibitionisten een voorkeur voor het ongevraagd tonen van naakte lichaamsdelen. Ongeveer 30% van
de geregistreerde zedenfeiten bestaat uit exhibitionisme. Zodoende is exhibitionisme een
veelvoorkomend gedrag. In onze cultuur wordt deze term voornamelijk gekoppeld aan mannen die
zichzelf bloot laten zien. Exhibitionisme wordt meer en meer gezien als een psychisch probleem. Er is
een groeiende tendens om exhibitionisten niet te vervolgen omdat men van mening is dat dergelijke
individuen meer baat hebben bij een doeltreffende behandeling. Ondanks de hoge prevalentie, is
exhibitionisme weinig onderzocht. Uit onderzoek naar de karakteristieken van mannen met
exhibitionisme blijkt dat de meerderheid alleenstaand en heteroseksueel is. De gemiddelde leeftijd
waarop de eerste kenmerken van exhibitionisme verschijnen is ongeveer 23 jaar. In België is de meest
voorkomende vorm van exhibitionisme het laten zien van geslachtsdelen tijdens het autorijden. De
motivatie van dergelijk gedrag is het choqueren van andere mensen of het fantaseren dat de persoon
opgewonden raakt bij het zien van de genitaliën.
Een groot deel van de exhibitionisten masturbeert tijdens het exposeren van lichaamsdelen. Uit
klinische ervaring blijkt dat het masturberen bij deviante seksuele fantasieën tijdens exhibitionisme een
belangrijke rol speelt in het versterken en behouden van deviante seksuele opwinding. Dit indiceert dat
deviante seksuele fantasieën een intrinsiek deel uitmaken van de etiologie en het behouden van
seksueel afwijkend gedrag. Het proces van exhibitionisme wekt bepaalde fantasieën op, en deze
fantasieën leiden op hun beurt tot meer seksueel deviant gedrag. In de psychologie wordt dit aangeduid
met de term ‘behavioral fantasy loop’. Het is hierbij belangrijk om te stellen dat niet alle exhibitionisten
seksuele fantasieën hebben tijdens het uiten van dit gedrag, maar wanneer er wel sprake is van
deviante seksuele fantasieën, dan draagt dit bij aan het behouden van een seksuele deviante voorkeur.
Uit onderzoek blijkt dat het aantal recidiverende exhibitionisten duidelijk onderschat wordt.
Exhibitionisten die worden veroordeeld maar alsnog gaan exhiberen zijn over het algemeen minder
opgeleid dan niet-recidivisten. Daarnaast is er bij recidiverende exhibitionisten veelal sprake van
pathologie, psychopathologie en alcoholmisbruik.
Referenties
The Treatment of Exhibitionists: A Focus on Sexual Deviance versus Cognitive and Relationship Features
. WL Marshall, A Eccles and HE Barbaree. Behaviour Research Therapy Vol. 29, No. 2, pp. 129-135,
1991
Prediction of Recidivism in Exhibitionists: Psychological, Phallometric, and Offense Factors. Sharon R.
Rabinowitz Greenberg, Philip Firestone, John M. Bradford and David M. Greenberg. Sex Abuse 2002
14: 329
Considerations on Fantasy Use by Child Molesters and Exhibitionists. Andrei Dandescu and Roger Wolfe.
Sex Abuse 2003 15: 297
Long-Term Follow-up of Exhibitionists: Psychological, Phallometric, and Offense Characteristics. Philip
Firestone, PhD, Drew A. Kingston, MA, Audrey Wexler, PhD, and John M. Bradford, MB, ChB. J Am
Acad Psychiatry Law 34:349-59, 2006
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4.2 OP WEG NAAR HET METEN VAN BEHANDELRESULTATEN: FORENSISCH ROM-ONDERZOEK
TINEKE DILLIEN & KRIS GOETHALS
In januari 2012 startte het Universitair Forensisch Centrum (UFC) met Routine Outcome
Monitoring (ROM), het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om
op basis hiervan behandelingen bij te sturen (Buwalda, Nugter, Swinkels, & Mulder, 2011).
Praktijkervaringen en richtlijnen waarop gesteund zou kunnen worden bij de implementatie van
ROM in het forensische werkveld, ontbreken vooralsnog (Goethals & Van Marle, 2012; Trauer,
2010). Na het selecteren van de in kaart te brengen domeinen en instrumenten en het uitschrijven
van een methode werd er dan ook geopteerd om te starten met een pilootstudie. Dit met de
bedoeling om de gekozen methodologie te toetsen. In deze bijdrage wordt de methodologie kort
beschreven en nadien een stand van zaken van de pilootstudie geschetst en bediscussieerd.

1. ROM in het UFC: Methodologie
Wat de testbatterij betreft, pleiten Buwalda en collega’s (2011) ervoor om te kiezen voor een
beperkt aantal instrumenten, daarenboven raadden ze aan om te werken met korte vragenlijsten
(met name vragenlijsten met een beperkt aantal items en een korte afnameduur).
We vonden dit echter niet aangewezen voor onze doelgroep, een groep die zich met een veelheid
aan -vaak uiteenlopende- behandelnoden en comorbiditeit aanmeldt. Met de bedoeling om de
individuele probleemgebieden zo volledig mogelijk in kaart te brengen, kozen we er in navolging
van Goethals en van Marle (in druk) voor om de volgende te meten domeinen te weerhouden:
psychopathologie
(hetgeen
onderverdeeld
wordt
in
algemeen
functioneren,
persoonlijkheidstrekken en –stoornissen, middelenmisbruik, agressieproblematiek, seksuele
problematiek), (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven en delictgevaarlijkheid. Bij het
selecteren van vragenlijsten om de eerste twee domeinen te evalueren, probeerden we zoveel
mogelijk een beroep te doen op vragenlijsten die hun geschiktheid voor ROM reeds bewezen
hebben in de (reguliere) geestelijke gezondheidszorg (Buwalda e.a., 2012; Geestelijke
Gezondheidszorg Nederland, 2012; Nolen & Dingemans, 2004). Zo kozen we voor de BDI-II-NL
(van der Does, 2002), de SCL-90-R (Arrindell & Ettema, 2003), de HoNOS (Mulder e.a., 2004) ….
Waar dit niet of in mindere mate kon, zochten we naar instrumenten die -wat betreft het gemeten
construct en psychometrische kwaliteiten- beantwoordden aan de vereisten, zoals opgelijst in de
wetenschappelijke literatuur (Baert, 2008; Buwalda e.a.,2011) . Hierbij gaat het zowel over
praktische criteria zoals de verkrijgbaarheid van het instrument in het Nederlands als over
wetenschappelijke criteria zoals de betrouwbaarheid, de veranderingsgevoeligheid… van het
instrument (Baert, 2008; Buwalda e.a., 2011). Deze criteria werden uitgebreid beschreven in Dilliën
& Goethals (2011). Voor het subdomein ‘persoonlijkheidstrekken’ slaagden we hierin met een
selectie van vragenlijsten die persoonlijkheidsstoornissen op een dimensionele manier in kaart
brengen. Echter, wat het subdomein ‘seksuele problematiek’ betreft, botsten we op moeilijkheden.
Gegeven de afwezigheid van psychometrisch sterke instrumenten wat dit aspect betreft, moesten
we een beroep doen op vragenlijsten waarvan de kwaliteit nog niet uitvoerig bewezen is . Ook in
de internationale literatuur wordt er naar dit probleem verwezen (Grady, Brodersen, & Abramson,
2011). Wat het derde domein ‘delictgevaarlijkheid’ betreft, kozen we voor risicotaxatieinstrumenten zoals de SVR-20 en de HCR-20.
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Aangezien deze instrumenten naast statische ook dynamische variabelen in kaart brengen, zijn ze
geschikt om veranderingen bij individuele patiënten te meten (Baert, 2008; Yiend et al., 2011). In
tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de te evalueren domeinen en de geselecteerde
meetinstrumenten.
Voor meer informatie over de gebruikte instrumenten kunnen de
respectievelijke handleidingen en de COTAN-gids (Evers, van Vliet-Mulder & Groot, 2000)
geconsulteerd worden.
Tabel 1: Overzicht van de te evalueren domeinen en de geselecteerde meetinstrumenten
Domeinen
Subdomeinen
Instrumenten
Psychopathologie
Algemeen functioneren
Beck Depression Inventory (BDI-IINL; van der Does, 2002)
Symptom Check List (SCL-90-R;
Arrindell & Ettema, 2003)
Health of the Nation Outcome
Scales (HoNOS; Mulder e.a., 2004)
Positive and negative syndrome
scale (PANSS; Kay, Fiszbein, &
Opler, 1987)
Persoonlijkheidstrekken en
Dimensionale assessment van
persoonlijkheidsstoornissen
persoonlijkheidspathologie
Screening (DAPP screening; van
Kampen & de Beurs, 2009)
Severity Indices of Personality
Problems (SIPP-118; Verheul e.a.,
2008)
Coping Inventory for Stressful
Situations (CISS; de Ridder; 2004)
Middelenmisbruik
Measurement in the Addictions for
Triage and Evaluation (MATE;
Schippers, Broekman & Buchholz,
2007)
Seksuele problematiek
Multiphasic Sex Inventory (MSI;
Nichols & Molinder, 1984)
Bumby Molest Scale (Bumby,
1996)
Bumby Rape Scale (Bumby 1996)
Agressieproblematiek
Buss-Durkee Hostility Inventory –
Dutch (BDHI-D ; Lange e.a., 2005)
GezondheidsAlgemene gezondheidstoestand (Randgerelateerde kwaliteit
36; van der Zee & Sanderman; 1993)
van leven
Delictgevaarlijkheid
Sexual Violence Risk-20 (SVR-20;
Hildebrand, de Ruiter, van Beek,
2001)
Historical Clinical Risk Assessment
(HCR-20; Philipse e.a., 1999)
Structured Assessment of
Protective Factors for Violence
Risk (SAPROF; de Vogel e.a., 2007)

44

We kozen ervoor om de ROM-metingen (inclusief het scoren van de beoordelingsschalen) te laten
uitvoeren door de eigen behandelaar, eerder dan deze uit te besteden aan een
onderzoeksmedewerker of diagnosticus. De keuze hiertoe werd voornamelijk omwille van
praktische redenen gemaakt. Zo heeft de onderzoeksmedewerker bijvoorbeeld te weinig tijd om
dit voor alle patiënten uit te voeren. Daarenboven hoopten we dat, niettegenstaande de grote
tijdsinvestering voor de behandelaars en een mogelijk gebrek aan objectiviteit, deze werkwijze de
betrokkenheid van het volledige team bij het ROM-onderzoek zou vergroten. Dit zal immers de
kans verkleinen dat behandelaars de resultaten van de tussentijdse metingen naast zich
neerleggen, in de plaats van deze te gebruiken om het verdere behandelverloop op af te stemmen.
Om de bruikbaarheid van de gekozen instrumenten (in het bijzonder de instrumenten die
psychometrisch minder sterk of theoretisch onvoldoende onderbouwd zijn) en de opzet van het
ROM-onderzoek te evalueren werd er een pilootstudie opgezet. Om zoveel mogelijk gegevens te
verzamelen, werd er afgesproken om elke patiënt die na 1 januari 2012 voor behandeling in het
UFC zou instromen, te includeren in de pilootstudie. Daarenboven werd er vooropgesteld om de
tweede meting relatief snel (met name na 6 maanden) na de eerste meting te laten plaatsvinden.
Waar we ons aanvankelijk voornamen deze pilootstudie af te ronden eind 2012, besloten we al snel
deze met 6 maanden te verlengen, teneinde over voldoende tweede metingen te kunnen
beschikken.

2. Pilootstudie: Voorlopige resultaten
2.1.Stand van zaken
In 2012 werden er 54 patiënten op intake of herintake gezien. Van deze 54 patiënten stroomden er
38 in voor behandeling. Hoewel we vooropstelden dat iedereen die in de loop van 2012
instroomde voor behandeling in het UFC opgenomen zou worden in de pilootstudie, werden 8 van
de 38 nieuwe patiënten niet geïncludeerd. Dit omwille van diverse redenen: zo waren 3 patiënten
de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig, had 1 patiënt teveel weerstand …
Eind 2012 werd de eerste ROM-meting afgewerkt of aangevat bij 21 van de 30 geïncludeerde
patiënten. Op dat moment was er één tweede meting uitgevoerd, de andere hertestingen zullen in
2013 uitgevoerd worden.
2.2.Diversiteit van de patiëntpopulatie
In september 2012 werd het scoreprofiel van de eerste negen geïncludeerde patiënten
geanalyseerd, dit met het oog op een selectie van de instrumenten. Tabel 2 toont de resultaten van
deze eerste negen beginmetingen. Bij 5 van de 9 patiënten is er sprake van een matige tot ernstige
psychosociale problematiek. Aanwijzingen voor een persoonlijkheidsproblematiek vinden we bij 7
patiënten. Hoewel de overgrote meerderheid (8 van de 9 patiënten) een zelfgerapporteerde
seksuele problematiek heeft, neemt deze niet bij iedereen dezelfde vorm aan. Ook het risico op
herval varieert van laag over laag-gemiddeld tot gemiddeld. Deze cijfers werden gepresenteerd op
twee recente symposia (Dilliën & Goethals, 2012a, 2012b).
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Tabel 2: Scoreprofiel van de eerste negen geïncludeerde patiënten voor een selectie van de instrumenten.
Domein
Psychosociale
Persoonlijk-heidsprobleSeksuele
(Gezondheidsgerelateerde)
problematiek
matiek
problematiek
kwaliteit van leven
(SCL-90)
(DAPP-screening)
(MSI, Bumby
(Rand-36)
Molest Scale,
Bumby Rape
Scale)
LEGENDE

 = verhoogde scores op
alle of groot aantal schalen
+ = verhoogde scores op
een aantal schalen
- = weinig of geen
verhoogde scores
* = nog niet gescoord op het
moment van de analyse

Patiënt



++ = sterke aanwijzingen voor
persoonlijkheidsproblematiek
+ = enige aanwijzigen voor een
persoonlijkheidsproblematiek
- = weinig of geen aanwijzingen
voor een
persoonlijkheidsproblematiek -

 = aanwezigheid
seksuele
problematiek
- = weinig of geen
seksuele
problematiek

 = beperkingen op verschillende
domeinen
- = geen beperkingen





SVR-20

X = niet gescoord
omwille van geen
strafbaar gedrag

Saprof

X = niet gescoord
omwille van geen
strafbaar gedrag

1



++





X

X

2



++





X

X

3



++





X

X

4

-

+



Laag-

Redelijk

-

gemiddeld
5

+

++





Laag

Redelijk

6

*

++





Laag

Laag

7

-

-

Laag-

Redelijk

-

-

gemiddeld
8



++



9

-

-




-

Gemiddeld

Laag

Gemiddeld

Redelijk

3. Praktijkervaringen en discussie
3.1.De weerbarstige praktijk
Opvallend is de bevinding dat negen van de 30 geïncludeerde patiënten, hoewel ze ingestroomd zijn
voor behandeling, nog wachten op hun eerste meting. Ook wat de tweede meting betreft, blijkt het
zeer moeilijk te zijn om de tussentijdse termijn van 6 maanden te respecteren. Zo werd er tot
hiertoe slechts één tweede meting uitgevoerd, terwijl er reeds vier gebeurd moesten zijn.
We merken dus in de praktijk dat het niet altijd haalbaar is om de eerste meting meteen of vrij snel
na het instromen te laten plaatsvinden en de tweede meting na zes maanden te laten volgen.
Naar onze mening ligt de oorzaak hiervan bij het gegeven dat er beroep gedaan wordt op
behandelaars om het ROM-instrumentarium af te nemen. Zo blijkt het niet altijd mogelijk voor
behandelaars die reeds een overvolle patiëntenagenda hebben, om op korte termijn tijd vrij te
maken om de testbatterij in te plannen. In de praktijk merken we dan ook geregeld dat er al enkele
verkennende consultaties geweest zijn vooraleer de eerste meting uitgevoerd en afgerond wordt.
Deze zijn immers minder belastend en bijgevolg gemakkelijker in te plannen.
Naast het gegeven dat drukke patiëntenagenda’s het inplannen van het meetmoment kunnen
bemoeilijken, wordt het ROM-onderzoek ook geregeld uitgesteld omwille van therapeutische
redenen. Zoals verwacht is het opbouwen en het in stand houden van een therapeutische relatie
prioritair voor behandelaars. Als (het moment van) de eerste of de tweede meting deze relatie
hypothekeert, blijkt het behoud ervan voorrang te krijgen op het tijdig afnemen van de ROMinstrumenten. Zo werd een tweede meting bijvoorbeeld uitgesteld omdat de therapeutische relatie
zeer broos was in de periode waarin de meting aan de orde was en de therapeut inschatte dat de
patiënt in kwestie hierdoor zou kunnen afhaken.
In het licht van deze ervaringen is het te overwegen om het uitvoeren van de ROM-metingen na het
afronden van de pilootstudie uit te besteden aan een onderzoeksmedewerker of diagnosticus.
Moest er voor deze piste gekozen worden, zal er over gewaakt moeten worden dat het behandelend
team voldoende betrokken blijft bij het ROM-onderzoek en voldoende zicht blijft houden op de
voortgang van een individuele patiënt.
3.2.Een forse tijdsinvestering
Dat onze testbatterij uitgebreid is en bijgevolg een grote tijdsinvestering betekent, is een nadeel.
Waar een gemiddelde patiënt een drietal uren nodig heeft om de zelfrapportagelijsten in te vullen,
zijn er ook patiënten die significant meer tijd nodig hebben. Niet alleen voor patiënten maar ook
voor behandelaars, betekent het uitvoeren van de metingen dus een extra belasting. Daarenboven is
de tijd die het scoren en interpreteren van de diagnostische instrumenten vergt niet te
onderschatten. Toch is het inperken van de testbatterij naar onze mening geen optie. Zoals blijkt uit
tabel 1 dewelke het scoreprofiel van de beginmetingen van de eerste negen geïncludeerde patiënten
weergeeft, wordt onze patiëntpopulatie gekenmerkt door uiteenlopende behandelnoden. Het
inperken van de testbatterij zou dan ook een enorm verlies aan informatie omtrent individuele
probleemgebieden met zich mee te brengen, hetgeen de patiëntenzorg niet ten goede zou komen.
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3.3.De noodzakelijke (ICT-)omgeving
Gegeven de grote tijdsinvestering die het ROM-onderzoek met zich meebrengt, is het onontbeerlijk
dat er waar mogelijk geautomatiseerd wordt. Zo investeerde het UFC in de ontwikkeling van een
elektronische (onderzoeks)databank, waarin het scoren van vragenlijsten, het archiveren van
scores en de statistische bewerkingen geautomatiseerd verlopen. Eveneens werd er in het UFC, om
de behandelaars zoveel mogelijk te ontlasten, een onderzoeksmedewerker aangenomen die het
ROM-onderzoek coördineert en ondersteunt. Of dit voldoende is om het ROM-onderzoek op
systematische basis te integreren in de dagdagelijkse behandelpraktijk van het UFC, zal nog moeten
blijken. Wel staat vast dat het maken van beleidskeuzes die het ROM-onderzoek ondersteunen en
mogelijk maken, een noodzakelijke voorwaarde is om een dergelijk project te doen slagen, zoals
Zwanepol en De Groot (2008) reeds opmerkten.

4. Conclusie
In 2012 startte het UFC met forensisch ROM-onderzoek. Zeker in een werkveld, waarin er tot
hiertoe weinig praktijkervaringen opgedaan en beschreven werden, verdient het aanbeveling om te
starten met een pilootstudie (Goethals & Van Marle, 2012; Trauer, 2010; Zwanepol & De Groot,
2008). Op deze manier kan de bruikbaarheid van de geselecteerde instrumenten en de
vooropgestelde methodologie getoetst worden aan de hand van praktijkervaringen. Zoals blijkt, zijn
we er met de vooropgestelde werkwijze niet in geslaagd om voldoende gegevens te verzamelen
binnen de tijdsspanne van 12 maanden. De pilootstudie werd daarom met 6 maanden verlengd.
Deze bevinding doet voor het afsluiten van de pilootstudie reeds vragen rijzen omtrent de
haalbaarheid van de gekozen methodologie. Uiteraard zullen definitieve conclusies hierover, alsook
conclusies omtrent de te weerhouden domeinen en instrumenten pas getrokken worden bij het
afsluiten van de pilootstudie. Deze bevindingen zullen niet alleen het eigenlijke ROM-onderzoek
vormgeven, maar zullen ook gedeeld worden met andere forensische centra die met effectmeting
van start willen gaan.
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4.3 ERVARINGEN VAN DE ASSISTENT PSYCHIATRIE IN HET
UFC
KAROLIEN VEKEMANS
Dat forensische psychiatrie een weinig populaire subspecialisatie van de psychiatrie is, is het
instampen van een open deur. De tekorten aan forensisch psychiaters in de periferie, maar ook in
gevangenissen en zeker ook aan gerechtelijke experts spreken immers voor zich, zelfs als we deze
loskoppelen van praktische problemen die het niet bepaald tot een erg aantrekkelijk beroep maken.
Zelf koos ik dit jaar, mijn vierde opleidingsjaar, heel bewust voor een stage in de forensische
psychiatrie. Praktisch gezien betekent dit dat ik halftijds in het UFC werk, en halftijds als
zorgpsychiater in de gevangenis in Antwerpen, waar ik vooral geïnterneerden opvolg.
“Het zijn zo’n lastige patiënten,” of “ze zijn toch allemaal gevaarlijk, is het niet voor de zorgverlener,
dan wel voor de maatschappij!” zijn vaak gehoorde (voor)oordelen als het over de specifieke
patiëntenpopulatie van deze tak gaat.
Zijn het lastige patiënten? Misschien moeten we lastig dan even vertalen naar een meer gangbare,
‘wetenschappelijker’ term. Persoonlijkheidsstoornissen? Ja, die komen vaak voor in de forensische
populatie, cluster B-stoornis is een term die ik het afgelopen half jaar al heel vaak heb gehoord
wanneer patiënten besproken werden. En natuurlijk komen die persoonlijkheidsstoornissen ook
naar boven wanneer je met die patiënten werkt. Ik heb geleerd aan te voelen wanneer patiënten
manipuleren, met scha en schande, soms merk je het pas veel te laat en volgt een gesprek waarbij de
patiënt in kwestie er vaak bij zit als een geslagen hond, betrapt op leugens of verzwijgen van
informatie.
Maar zijn die patiënten een unicum in de psychiatrie? Verre van. Ik ben de eerste patiënt met een
persoonlijkheidsstoornis, borderline, antisociaal of narcistisch, al tegengekomen lang voordat ik
zelfs dacht aan forensische psychiatrie als interessegebied. In de verslavingszorg komen ze vast ook
wat vaker voor dan gemiddeld, maar ook op een PAAZ-afdeling of in een privépraktijk krijgen ook
niet alle patiënten een code v71.09 op as II!
Dus ook als ik over anderhalf jaar beslis om toch niet verder te gaan in de forensische zorg, dan zal
ik die opgebouwde kennis en vooral kunde vast ook nog kunnen gebruiken. Misschien iets minder
frequent, maar ik ben dan tenminste goed geoefend in het gemanipuleerd en belogen worden, en
ermee omgaan.
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Dat ze allemaal gevaarlijk zijn dan. Hoe langer ik hier werk, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat dit
vooral is ingegeven door een gebrek aan kennis van de materie. Als we ervan uitgaan dat justitie zijn
werk goed doet, mogen we veronderstellen dat iedereen die veroordeeld is en in de gevangenis
verblijft minstens één strafbaar feit heeft gepleegd.
Maar niet elk strafbaar feit is een moord of een verkrachting, en veel van de patiënten die ik als
zorgpsychiater zie zijn geïnterneerd, niet gedetineerd. Dat betekent ook dat zij tenminste op het
moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar waren, door één of andere psychiatrische aandoening.
Vaak is die psychiatrische aandoening niet opgeklaard, of toch niet voldoende om vrijlating toe te
staan. Het kan dan opnieuw gaan om persoonlijkheidsstoornissen, maar ook bijvoorbeeld om
psychotische stoornissen. En zijn die psychotici dan zo verschillend van de patiënten die je
tegenkomt op een ‘reguliere’ (gesloten) psychiatrische afdeling? Iedereen die daar ooit heeft
gewerkt zal kunnen beamen dat daar ook agressie voorkomt, en of die patiënten dan minder
gevaarlijk zijn dan diegene die in de gevangenis beland zijn? Ik durf er mijn hand niet voor in het
vuur steken.
Dan dat andere stuk van mijn werk, in het UFC. Hier speelt nog meer het idee dat deze patiënten een
gevaar vormen voor de maatschappij. Vaak trekken andere hulpverleners al bij de eerste
vermelding dat het om een seksuele stoornis of parafilie gaat de handen terug en duwen ze de
patiënt in onze richting, liefst met de vermelding dat hij dringend geholpen moet worden. Maar is
het altijd zo dringend? Is elke pedo- of efebofiel die niet meteen behandeld wordt altijd een gevaar
voor de maatschappij? Pleegt elke pedofiel ook feiten?
Vragen die op z’n minst tot nadenken stemmen, en vaak met nee beantwoord worden als we van
dichterbij kijken naar de “dringende” verwijzingen die op onze bureaus belanden. Want ook al heeft
die depressieve man een parafilie, dat betekent niet noodzakelijk dan zijn depressie anders
behandeld moet worden dan die van de patiënt die daarna op je agenda staat. Uiteraard moet die
parafilie ook aangepakt worden, zeker als er een gevaarscriterium is, maar dat gevaar is niet altijd
acuut.
Naast een pleidooi om mijn collega-assistenten aan te moedigen om ook een stage in de forensische
psychiatrie te overwegen, is dit ook een pleidooi geworden om niet meteen de handen af te trekken
van een casus waar een forensisch tintje aan blijkt te zijn. Want helaas, wachtlijsten zijn in de
behandelcentra voor seksuele stoornissen een realiteit. Continuïteit van de zorg betekent dan ook
dat je als ‘regulier psychiater’ best die suïcidale patiënt nog een tijdje opvolgt, voor hij kan
instromen en verder opgevolgd kan worden door de psychiater van het forensisch team.
Hoe dan ook valt er veel te leren, en vooral te ervaren tijdens een stage forensische psychiatrie, en ik
heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze.
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En of het niet gevaarlijk is? Eerlijk gezegd heb ik mij in het afgelopen half jaar nog nooit écht
bedreigd gevoeld, wat niet wil zeggen dat er geen gevaar is en dat je roekeloos moet worden. Maar
dat kan je best op geen enkele psychiatrische afdeling zijn, denk ik.

4.4 VERSLAG MASTER CLASS MET DAVID COOKE
WIM HUYS & TINE VERTOMMEN

Challenges and Controversies in
Violence Risk Assessment
Prof. dr. David Cooke
Auditorium Kinsbergen, Universitair Ziekenhuis
Antwerpen, 8 juni 2012
Op vrijdag 8 juni 2012 had het UFC de eer en het genoegen
om een masterclass aan te bieden met David Cooke. Naar
aanleiding van het jubileumcongres van het Expertise
centrum Forensische Psychiatrie was hij in de buurt. Het
UFC kon deze kans niet laten voorbijgaan. David Cooke is
immers een expert in risicotaxatie en psychopathie. De lijst
met publicaties van zijn hand is eindeloos. “Waarover wilt u
dat ik het heb?” was zijn eerste vraag toen we hem
contacteerden. Risicotaxatie dan maar?
Na een korte inleiding door em. prof. dr. Cosyns ging hij van start. Risicotaxatie heeft ondertussen een
lange geschiedenis achter zich en heeft vele gezichten gekend. David Cooke heeft het allemaal van op de
eerste rij meegemaakt. Meer nog, hij heeft er zelf richting aan gegeven. Het werd onmiddellijk duidelijk:
als het aan David Cooke ligt, mag het tijdperk van de actuariële risicotaxatie-instrumenten snel
afgesloten worden. Op overtuigende wijze wist hij aan te tonen wat de problemen zijn met deze
instrumenten. Enigszins overdonderd gingen we de middagpauze in, ‘als dit niet werkt, hoe moet het
dan wel?’.
‘Case formulation’. Oftewel, ‘the process or product of gathering and integrating diverse information to
develop a concise account of the nature and etiology of the problems affecting a person’s mental health
to guide idiographic treatment design and other decision-making’ (Hart et al., 2011). Dit zou de
toekomst moeten zijn. Het aantal publicaties is echter nog zeer beperkt. David Cooke liet ons wel al het
raamwerk zien van deze nieuwe benadering van risicotaxatie.
Tenslotte werd er nog even stilgestaan bij de PRISM (Promoting Risk Intervention by Situational
Management), een bundeling van richtlijnen om adequaat om te gaan met risicotaxatie binnen een
instelling.
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Ook hier kon David Cooke terugvallen op zijn jarenlange ervaring in het werken met forensische
populaties in diverse instellingen. Een interessant verhaal waarin de theorie afgewisseld werd met
boeiende anekdotes.

71 professionals namen deel aan deze Master Class, met onder andere 25 PSD medewerkers van de
Vlaamse gevangenissen, 12 medewerkers van
de 3 steuncentra (UPPL, CAB en UFC), 11
behandelaars
uit
de
gespecialiseerde
voorzieningen voor de behandeling van
seksuele
daders
van
het
algemeen
welzijnswerk
en
de
geestelijke
gezondheidszorg,
7
behandelaars
uit
residentiële psychiatrische centra, 5 academici
en 5 leden van de Antwerpse magistratuur. De
overige deelnemers kwamen vanuit het veld
van
justitie(-huizen),
welzijnswerk,
kinderhulpverlening en politie.

De Master Class werd gesmaakt door op één na
alle deelnemers, die een evaluatieformulier
invulden (N=49). De presentaties van prof.
Cooke werden door 80% van alle respondenten
als ‘goed’ of ‘zeer goed’ beoordeeld alsook de
dagopbouw, communicatie, locatie en catering.
Enkel de praktische bruikbaarheid in de eigen
praktijk werd door een kleine 50% als
‘voldoende’ ingeschat, terwijl de andere helft van de aanwezigen dit ‘goed of zeer goed’ vond. De grote
diversiteit van het publiek zorgde er waarschijnlijk voor dat niet alle delen van deze Master Class even
toepasselijk waren voor alle deelnemers.

Ook de nieuwe service die het UFC aanbood, nl. busvervoer van en naar station Antwerpen - Berchem,
werd gewaardeerd door de deelnemers die er gebruik van maakten.
De prijs-kwaliteit verhouding (€50 voor partners van de Samenwerkingsakkoorden en €75 voor externen)
werd door 18% als ‘voldoende’ beoordeeld, door 81% als ‘goed of zeer goed’ en door één iemand als
‘slecht’.
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Enkele vaak terugkomende reacties waren:
“een zeer aangename spreker”
“ een belezen man met kennis ter zake”
“goed, maar graag meer aandacht voor het PRISM en de klinische toepasbaarheid”
“zeer leerrijke namiddag”

Zo haalden we een gemiddelde totaalscore voor deze opleidingsdag van 8/10.
Het UFC-team dankt iedereen voor z’n aanwezigheid en hoopt dat u een boeiende en inspirerende dag
beleefde. Wij hopen in de toekomst nog vaker dergelijke ‘grote namen’ te kunnen uitnodigen en zien u
graag terug bij een volgende studiedag.
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4.5 VERSLAG SYMPOSIUM THE DARK SIDE OF SEX –
SEKSUELE MOORD EN SADISME
KELLY DE BRUYN & TINE V ERTOMMEN

Op dinsdag 18 december 2012 vond het
symposium ‘The dark side of sex - seksuele
moord en sadisme’ plaats. Dit symposium,
georganiseerd door het UFC, trok een groot
aantal deelnemers aan vanuit verscheidene
disciplines. Naast de gezondheidssector was ook
de justitiële sector goed vertegenwoordigd.

Prof. dr. Paul Cosyns is directeur van het
Universitair Forensisch Centrum en is
gespecialiseerd in forensische psychiatrie. Prof.
dr. Cosyns beet de spits af met zijn
criminogenetische analyse van daders van
sadistische dodingen. Hij gaf een boeiende
uiteenzetting over de definitie, de geschiedenis
en het voorkomen van sadisme aan de hand van
praktische voorbeelden, die hij verder in verband
bracht met sadistische moorden in België.

Prof. dr. Samuel Leistedt is professor psychiatrie en forensische psychiatrie aan de Université Libre de
Bruxelles en is als forensisch psychiater verbonden aan Massuchusetts General Hospital – Harvard
Medical School, USA. Prof. dr. Leistedt gaf een analyse van de moordende zedendelinquent op basis van
een gekende Belgische casus. Hij besprak de theorie rond psychopathie en parafilieën in verband met
zedendelinquenten en de verscheidene typen van seriemoordenaars. Hierbij werd de theorie meteen
vergezeld door specifieke aspecten uit de casus waardoor het een boeiende en leerrijke uiteenzetting
was.
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Mevrouw Carla Verbandt is werkzaam als psycholoog bij de dienst Gedragswetenschappen van de
Federale Gerechtelijke Politie waarbij zij gedragswetenschappelijke ondersteuning geeft op vlak van
verhoor, profielanalyse en dreigingsanalyse in gerechtelijke dossiers. Mevrouw Verbandt gaf ons een kijk
in de wereld van daderprofilering waarbij ze ons de werking en procedures van dergelijke profilering
verduidelijkte. Om in het thema van het symposium te blijven gaf ze eveneens indicaties die kunnen
wijzen op seksuele moorden en verduidelijkte ook zij de theorie aan de hand van een interessante
gevalsstudie.

Prof. dr. Frédéric Declercq is doctor in de klinische psychologie, gerechtsdeskundige en werkzaam aan de
Universiteit Gent binnen de opleiding criminologie.
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Hij is eveneens docent in de interuniversitaire postacademische vorming forensische
gedragswetenschappen. Tijdens de voorgaande besprekingen werd de focus gelegd op de
psychopathische moordenaar, prof. dr. Declercq ging echter de andere kant uit en besprak de
psychotische moordenaar. Hierbij vergeleek hij de kenmerken tussen beide moordenaars en gaf hij een
uitvoerige gevalsbeschrijving.

Prof. dr. Florence Thibaut is psychiater en endocrinoloog in het
universitair ziekenhuis van Rouen en geïnteresseerd in de genetica bij
schizofrenie en anti-androgene behandeling van parafilieën. Prof. dr.
Thibaut gaf een bespreking over de farmacologische behandelingen
van parafilieën waarbij ze niet alleen de werking van enkele
veelgebruikte geneesmiddelen toelichtte maar eveneens de
doelstelling van deze behandelingen besprak. Daarnaast kaderde ze de
farmacologische
behandelingen
ook
binnen
andere
therapiemogelijkheden.

Het symposium was een leerrijke dag waarbij de
sterkte van de voordrachten in de combinatie tussen
theorie en praktijk lag met talrijke gevalsstudies. De
voordrachten werden afgewisseld met de mogelijkheid
tot vragen en discussie met de verschillende sprekers.

Naast de voordrachten was er op deze dag ook een
moment gereserveerd voor het afscheid van prof. dr.
Cosyns als directeur van het Universitair Forensisch
Centrum. Hij werd in de bloemetjes gezet door zijn team voor het vele zinvolle werk dat hij geleverd
heeft in het forensische werkveld en specifiek bij het UFC in de laatste drie decennia. Hij geeft de fakkel
door aan prof. dr. Kris Goethals, hoewel hij niet volledig zal verdwijnen uit het werkveld en vele van zijn
activiteiten nog verder zetten.

Evaluatie op basis van de evaluatieformulieren van de deelnemers
Het symposium kende een overweldigende interesse waardoor er meer geïnteresseerden waren dan de
zaalcapaciteit toeliet. Uiteindelijk konden 149 mensen deelnemen. 110 van deze 149 aanwezigen vulden
aan het einde van de dag een evaluatieformulier in – waarvoor dank! Hierbij geven we de belangrijkste
resultaten van deze bevraging weer.
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De opkomst was dit keer zeer gevarieerd. 42% van de aanwezigen was psycholoog (al dan niet in het
bezit van een tweede diploma, bv. criminologie of seksuologie) van opleiding, 15.5% criminoloog en 10%
psychiater. Het percentage psychiaters, aanwezig op de opleiding, is hiermee gestegen ten opzichte van
de vorige UFC symposia (1% bij Internet Child Abuse in november 2011 en 6% bij Violence Risk
Assessment in juni 2012). Ook vanuit de magistratuur, politie en de universiteiten (vnl. studenten
Geneeskunde en Arts Specialisten Psychiatrie van de UA en de KULeuven) waren er meer aanwezigen
dan bij de voorgaande symposia. Het UFC was ook zeer blij om 8 vrijwilligers en de projectcoördinator
van het Antwerpse COSA project (zie www.cosanederland.nl voor meer info) te mogen ontvangen op dit
symposium.
De presentaties van de 5 sprekers werden in het algemeen zeer goed onthaald met een gemiddelde
score van 4/5 (wat gelijk staat aan de beoordeling ‘goed’). Zoals te verwachten, was de presentatie van
prof. Florence Thibaut over de hormonale behandeling van seksuele daders voor sommigen onder de
aanwezigen ‘te medisch’. Dit werd vermeld door 17 van de 149 aanwezigen.
Algemene feedback op de inhoud van de dag was onder andere:



-

Goeie afwisseling van sprekers!
Inhoudelijk zeer interessant!
Leuke dag! Mocht zeker over 2 dagen gespreid worden.
Praktische invulling van het werkgebied (bij deze persoon: de politie) wordt gemist
Betere afstemming op juridische publiek is wenselijk
Nog meer nood aan casuïstiek

We lieten de aanwezigen ook de organisatie beoordelen. De bekendmaking en communicatie vanuit het
UFC (4.07/5) , de locatie (4.18/5), de dagindeling (4.26/5), de moderator (4.07/5), de ontvangst en
catering (4.12/5), de prijs-kwaliteitsverhouding (4.07/5) en (indien van toepassing) de pendeldienst
(4.54/5) werden allemaal als ‘goed’ beoordeeld.
We vroegen de aanwezigen ook een totaalscore te geven en komen daar uit op een gemiddelde van 8.01
op 10. Zo scoort dit symposium ongeveer hetzelfde als het symposium Internet Child Abuse in 2011
(8.15/10) en de Master Class Violence Risk Assessment (7.82/10).
Wij zijn zeer tevreden met de massale opkomst, het verloop van de dag en de inhoudelijke meerwaarde
van deze dag. We hopen in 2013 opnieuw een succesvolle studiedag, over een nader te bepalen thema,
te organiseren en kijken alvast uit naar opnieuw een talrijke aanwezigheid vanuit de forensische sector.

Opmerking: In de evaluatieformulieren konden we lezen dat enkele van de deelnemers het bijzonder
jammer vonden dat, wegens tijdsgebrek, de lezing van prof. Cosyns over de classificatie van seksuele
moordenaars en sadisten niet afgerond kon worden. Wij vinden dit ook zeer spijtig en zullen binnenkort
alle aanwezigen een schriftelijke weergave bezorgen van het laatste deel van zijn presentatie.
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