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VOORWOORD

Geachte lezer
Tijdens de studiedag over seksueel sadisme van eind december 2012 kondigde em. prof. dr. Cosyns
aan dat hij de directeursfunctie van het UFC aan mij zou overdragen vanaf de jaarwisseling. Door
deze wissel is 2013 ook een bijzonder jaar geweest voor alle teamleden van het UFC om hieraan te
wennen, maar ook voor mezelf om te groeien in deze nieuwe rol.
Het jaar 2013 is een bijzonder actief jaar geworden bij het uitvoeren van alle steuntaken. Naast het
vervullen van de consultatiefunctie, het verstrekken en uitvoeren van wetenschappelijk informatie,
organiseren en geven van opleidingen hebben er ook diverse overleggen plaats gevonden in
verschillende gremia. Hierbij wil ik ook benoemen dat de voorbereiding van de vernieuwde cyclus
‘permanente vorming in forensische psychiatrie en psychologie’, hetgeen een
samenwerkingsverband tussen de vier Vlaamse universiteiten is, lopende is om opnieuw te kunnen
starten in het najaar van 2014.
In onze opdracht als steuncentrum staat er ook beschreven dat er regelmatig overleg moet zijn met
de andere steuncentra, meer bepaald het CAB te Brussel en het UPPL te Doornik. In dit verband wil
ik apart vermelden dat we samen met deze steuncentra, maar ook met FIDES uit Beernem en prof.
Pham een succesvol symposium hebben gegeven tijdens het congres van de International
Association of Forensic Mental Health Services in Maastricht.
Het UFC heeft duidelijk gekozen voor de proactieve, naar buiten gerichte houding naar de partners
van het samenwerkingsakkoord. Wij vinden het belangrijk dat we weten wat er leeft bij onze
partners, maar in het bijzonder ook waar hun behoeftes liggen waar wij als steuncentrum een
bijdrage kunnen aan leveren. Daarnaast willen we – als volwaardig onderdeel van de universitaire
ziekenhuisdienst psychiatrie – onze academische ambities verder uitbouwen door deelname aan
onderwijs, opleiding en onderzoek. In de toekomst zullen er intensere en stevigere banden
ontwikkeld worden met het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) van de
Universiteit Antwerpen. Het is immers onze overtuiging dat de forensische praktijk gestoeld moet
zijn op wetenschappelijke inzichten.
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Het UFC heeft in 2013 ook opleidingsmogelijkheden voor masters in de psychologie en psychiaters
in opleiding. Deze laatste werkten parttime in het UFC en parttime voor de zorgequipe van de
Antwerpse gevangenis. Daarnaast startten we in 2013 ook met psychiaters in opleiding die stage
liepen in de PSD-equipe van de Antwerpse gevangenis, maar ook ingebed werden in het UFC-team
voor verdieping en het krijgen van supervisie.
Twee van onze teamleden werden (opnieuw) moeder in 2013, namelijk Tine Vertommen en Elke
Frans. Wij wensen hen veel geluk toe!
Tenslotte was het dit jaar ook vijftien jaar geleden dat het samenwerkingsakkoord in het leven
geroepen werd. Wij hebben de samenwerking met onze partners altijd boeiend en inspirerend
gevonden. Hiervoor willen wij hen van harte bedanken. Uiteraard kijken we nu uit naar een boeiend
vervolg!

Namens het UFC-team wens ik u veel leesplezier toe.

Prof. dr. Kris Goethals
Directeur UFC
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1 VOORSTELLING VAN HET UFC-TEAM
1.1 PERSONALIA
Prof. dr. Kris Goethals is directeur van het Universitair Forensisch Centrum. Hij is psychiater sinds 2000
en deeltijds verbonden aan het Universitair Forensisch Centrum. Hij doctoreerde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen (2008), is verbonden aan het 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 van 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. Dr. Stéphane Pirsoul, arts specialist in
opleiding, volgt dr. Vekemans op tijdens het academiejaar 2013-2014.
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) en gedragstherapeut (UG, 2013). In de periode november 2013 – april 2014
werd Elke Frans tijdens haar moederschapsrust vervangen door Kelly De Bruyn, bachelor in de
toegepaste psychologie (Thomas More, 2006-2010) en tijdens haar vervangingsperiode Master in de
Klinische Psychologie (KULeuven, 2010-2014).
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.
Emeritus Professor dr. Paul Cosyns is ere-directeur van het Universitair Forensisch Centrum. Hij verzorgt
de deskundige adviesfunctie in toepassing van art. 9 bis van de Wet van 29 juni 1964 met het oog op
eventueel op te leggen maatregelen.
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1.2 ORGANOGRAM UFC 2013

Figuur 1: Organogram UFC
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1.3 PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
URL:

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

Het UFC secretariaat kan via bovenstaand telefoonnummer bereikt worden op volgende momenten:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

08u00 – 12u30 en 13u30 – 17u30
08u00 – 12u30 en 13u30 – 17u30
08u00 – 11u30
08u00 – 12u30 en 13u30 – 15u00

Intakegesprekken:

maandag van 8u30 tot 11u

Bezoek bibliotheek:

na telefonische afspraak

Consultatiefunctie steuncentrum:

maandag 13u – 14u (na afspraak)

E-mail medewerkers:
Kris.Goethals@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Elke.Frans@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Tine.Vertommen@uza.be
Marleen.Bolens@uza.be

8

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 2013 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
111 consultvragen. Het antwoord wordt telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face gesprek
gegeven. Dit aantal betekent een stabilisatie ten opzichte van het aantal in 2012 (toen 119 aanvragen).
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

N

%

Gespecialiseerde voorzieningen

29

26,1

Onderwijs en media

18

16,2

Reguliere hulpverlening

16

14,4

Andere

14

12,6

Gerechtelijke instanties en advocatuur

12

10,8

Justitieassistenten

10

9,0

PSD

6

5,4

Residentiële voorzieningen

6

5,4

111

100,0

Totaal
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Figuur 2: Aanvrager van het consult

We merken geen belangrijke wijzingen wanneer we kijken naar de herkomst van de consultvragen. Net
zoals in de voorbije jaren, nemen de gespecialiseerde voorzieningen het vaakst contact op met het UFC
aangaande een consultvraag, goed voor zo’n 26% van het totale aantal aanvragen. Ook het aandeel van
vragen uit het onderwijs/media blijft stabiel. Het aantal contactnames vanuit de gerechtelijke instanties
en advocatuur is in 2013 toegenomen tot 11%, waar dat in 2012 nog slechts 5% was. Het aantal vragen
vanuit de PSD, justitieassistenten en residentiële voorzieningen voor de behandeling van seksuele daders
blijft grotendeels gelijk ten opzichte van voorbije jaren.

Tabel 2: Inhoud van het consult
Inhoud

N

%

Vraag naar wetenschappelijke achtergrond

30

27,0

Concrete vragen over begeleiding/behandeling patiënt

25

22,5

Algemene klinische vragen

22

19,8

Juridische en ethische aspecten

16

14,4

Algemene praktische informatie m.b.t. UFC

12

10,8

Andere

6

5,4

Totaal

111

100,0
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Figuur 3: Inhoud van het consult

Wanneer we kijken naar de inhoud van de gestelde consultvraag, zien we een zeer gelijkaardig beeld in
vergelijking met 2012. Het meest gevraagde consult is de vraag naar wetenschappelijke achtergrond,
waaronder zowel een vraag naar gespecialiseerde literatuur omtrent een welomschreven thema als bv.
de vraag naar wetenschappelijke omkadering in de vorm van een interview. We zien een kleine stijging in
het aantal vragen met betrekking tot de behandeladvies op het niveau van de individuele patiënt,
bijvoorbeeld over medicamenteuze behandeling, en de vragen aangaande juridische of ethische
aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld de omgang met het beroepsgeheim in de relatie tussen justitie en
hulpverlening.
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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 2013 hadden 429 professionals, via een geïndividualiseerde code, toegang tot het
beschermde gedeelte van de website. Dit zijn er 24 meer dan in 2012. Tijdens het jaar 2013 bezochten
4271 individuele personen onze website, goed voor 7118 bezoeken. In vergelijking met 2012 is dit cijfer
stabiel.
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
2013 systematisch bezorgd aan 415 e-mail adressen en is tevens beschikbaar via onze website. Ten
opzichte van 2012 is dit een toename van 122 e-mailadressen (+ 41,6%). We krijgen regelmatig positieve
feedback over de inhoud en uitgebreidheid van de nieuwsbrief, zowel van Vlaamse als Nederlandse
abonnees, waar we zeer tevreden mee zijn.
Forensische bibliotheek
Op 31 december 2013 beschikte de forensische bibliotheek over 623 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).
In het jaar 2013 werd er een software programma in gebruik genomen waarmee het vanaf nu ook mogelijk is om
literatuur te zoeken via trefwoorden. Tijdens de ingebruikname van het nieuwe systeem, werden ook een aantal
verouderde boeken en/of dubbele exemplaren verwijderd, waardoor het totale aantal werken, in vergelijking met
2012, stabiel gebleven is ondanks de aankoop van 30 nieuwe werken.
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 2013 werden
aangekocht.
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Wetenschappelijke tijdschriften
In de UFC nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener worden de inhoudstafels van recente
wetenschappelijke tijdschriften toegevoegd. Alle geabbonneerden op de nieuwsbrief en bij uitbreiding
alle medewerkers van de gespecialiseerde voorzieningen, de leerprojecten voor daders van seksueel
geweld, de gespecialiseerde psychosociale teams en de residentiële behandelingseenheden kunnen
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 2013 werden 234 artikels uit diverse tijdschriften opgevraagd. Dit is een significante afname (50%) ten
opzichte van 2012 (toen 394 artikels). De stijgende tendens die we noteerden in de voorbije jaren lijkt
zich dus nu niet verder te zetten in 2013. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de afwezigheid van UFC
criminologe tijdens de helft van het jaar 2013 (moederschapsrust) waardoor er minder promotie
gemaakt is voor de artikels in de UFC nieuwsbrief. In het jaar 2014 zal deze service uiteraard verder
aangeboden worden.
Tabel 3 : Aantal opgevraagde artikels per tijdschrift
Tijdschrift

Aantal opgevraagde artikels

Criminal Justice and Behavior

60

International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology

58

Journal of Forensic Psychiatry and Psychology

41

Journal of Interpersonal Violence

40

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment

16

Journal of Sexual Aggression

13

Artikels uit andere tijdschriften

6

Totaal

234

13

Figuur 4 : Aantal opgevraagde artikels per tijdschrift

Tabel 4: Aanvrager van tijdschrifartikels
Aanvrager

Aantal artikels

%

Psychosociale diensten

103

44,0

Ambulante gespecialiseerde voorzieningen

82

35,0

Residentiële voorzieningen

46

19,7

Andere instanties

3

1,3

234

100,0

Totaal

14

Figuur 5 : Aanvrager van tijdschriftartikels
De psychosociale diensten van de gevangenis zijn de grootste afnemer van tijdschriftartikelen, met 103
artikels tijdens het jaar 2013. Dit aantal beslaat 44% van het totale aantal aangevraagde artikels. Ook de
ambulante gespecialiseerde voorzieningen hebben het nodige leesvoer van het UFC aangevraagd en
digitaal verkregen, met 35% van het totaal. Verder zien we nog een onderscheidend aandeel voor onze
residentiële partners voor de behandeling van seksuele daders en één aanvraag van een andere, in dit
geval, justitiële partner. Dit jaar ontvingen we geen aanvragen vanuit het onderwijs of particulieren.
De 234 artikels werden verspreid over 27 aanvragen, wat betekent dat er gemiddeld 9 artikels per
aanvraag bezorgd worden.
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2.3 UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Publicaties in 2013

Kris Goethals
Goethals K (2013). Redactioneel. Levenstijdperken van de psychiater (in opleiding). Tijdschrift voor
Psychiatrie 2013; 55(6): 391-93.
Goethals K (2013). Boekrecensie ‘Depressie en psychodynamiek’ (red. Dirkx & Nicolai). Tijdschrift voor
Psychiatrie 2013; 55(12): 1002-1003.
Van der Kraan J, Verkes RJ, Goethals K, Vissers A, Brazil I, Bulten E (2013). Substance use disorders in
forensic psychiatric patients. E-pub ahead of print.
Cosyns P, Goethals K (2013). Penitentiary mental health care in Belgium. In: Konrad N, Völlm B, Weisstub
D (red.). Ethical issues in prison psychiatry. Dordrecht: Springer; 2013.
Goethals K (2013). Reactie op ‘Gebruik van testinstrumenten in psychiatrische deskundigenverslagen bij
internering: een exploratief dossieronderzoek in het gerechtelijk arrondissement Gent’. Tijdschrift voor
Psychiatrie 2013; 55(7): 575-78.
Goethals Kris, Van Giels Maarten, Ekiz Erol, Van Marle Hjalmar.- Possible correlations between the
deficient affective experience and negative symptoms of psychosis : an exploratory study in (forensic)
psychiatric patients, Criminal behaviour and mental health - ISSN 0957-9664 - 23:5(2013), p. 336-346
http://dx.doi.org/doi:10.1002/cbm.1872
Hempel I.S., Buck N.M.L., Goethals Kris, van Marle H.J.C..- 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 - ISSN 1079-0632 - 25:5(2013), p. 444-460
http://dx.doi.org/doi:10.1177/1079063212464660

Tine Vertommen 1
Van Den Eede Filip, Haccuria Tess, Wouters Kristien, Vertommen Tine, De Venter Maud, Moorkens
Greta, Sabbe Bernard.- Impact of childhood trauma subtypes on psychological symptoms in chronic
fatigue syndrome, Acta psychiatrica Belgica - ISSN 0300-8967 - 13:3(2013), p. 10-15
http://hdl.handle.net/10067/1109450151162165141
Vertommen Tine, Schipper-van Veldhoven Nicolette H.M.J., Hartill Michael J., Van Den Eede Filip.- Sexual
harassment and abuse in sport : the NOC*NSF helpline, International review for the sociology of sport ISSN 1012-6902 - (2013), p. 1-18 http://dx.doi.org/doi:10.1177/1012690213498079

1

Publicaties verschenen in het kader van het doctoraatstraject van Tine, dat zich buiten de reguliere werking UFC
afspeelt.
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Vandevivere, L., Cools, S., Vandenhoudt, J., Frans, E., Vertommen, T., De Martelaer, K., Geenen, M. and
De Bruycker, A., 2013a. Lichamelijke en Seksuele Integriteit. Een handleiding voor sportclubs.
Beschikbaar op : www.ethicsandsport.com/nl/x/432/handleiding
Vandevivere, L., Frans, E., Vertommen, T., Vandenhoudt, J., De Martelaer, K., Cools, S. and Geenen, M.,
2013b. Sport, een spel met grenzen. Omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag via
het vlaggensysteem. Gent: ICES.

Bijdragen aan vormingsmomenten in 2013

Kris Goethals
5 maart 2013: Congres over biologische psychiatrie, Tomsk, Siberië, Rusland
The pharmacological treatment of paraphilias and sex offenders: a historica loverview and its
treatment effectiviness.
17 april 2013: ROM-workshop UFC, UZ Antwerpen
Routine Outcome Monitoring (ROM) in de forensische psychiatrie
6 juni 2013: Code 37: Het politioneel en justitieel onderzoek naar pedofilie
De behandeling van seksuele delinquenten
19 juni 2013: Congres van de International Association of Forensic Mental Health Services, Maastricht,
Nederland
Issues in Belgian prison psychiatry
21 juni 2013: Congres van de international Association of Forensic Health Services, Maastricht,
Nederland
Routine Outcome Monitoring in forensic psychiatry
18 juli 2013: Congres van de International Academy of Law and Mental Health, Amsterdam, Nederland
Are negative symptoms of psychosis and the Deficient Affective Experience different concepts? An
exploratory study in chronic (forensic) patients
15 augustus 2013: Seminar on Forensic Psychiatry, Irsee, Duitsland
Neurobiological assessment in sex offenders
16 augustus 2013: Seminar on Forensic Psychiatry, Irsee, Duitsland
Disclosure in forensic psychiatric practice
13 september 2013: Ghent group meeting, Dublin, Ierland
Routine Outcome Monitoring in forensic psychiatry: a long story cut short
17 september 2013: Lezing in het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, Sint-Truiden
DSM-5: Veranderingen op zijn plaats?
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3 oktober 2013: Sectievergadering forensische psychiatrie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
Farmacologische behandeling van parafilieën en zedendelinquenten: stand van zaken
26 oktober 2013: Congres Violence in Clinical Psychiatry, Gent
Is hypersexuality related to sexual aggression?
29 november 2013: Najaarssymposium van het Forensisch Medisch Genootschap, Utrecht, Nederland
Wilsbekwaamheid en toerekeningsvatbaarheid
13 december 2013: UFC-studiedag omtrent hyperseksualiteit, UZ Antwerpen
Conceptualisering en farmacotherapie bij hyperseksualiteit: een pragmatische denkoefening?

Wim Huys
2013: Begeleider van de UFC Forensische intervisie, 28 november, Gent

Elke Frans
Januari – September 2013: Opleiding motivatiebevordering bij seksuele delinquenten voor
justitieassistenten met meer dan 5 jaar ervaring
5 opleidingsdagen en 1 terugkomdag
6 juni 2013: Code 37: Het politioneel en justitieel onderzoek naar pedofilie
De behandeling van seksuele delinquenten
3 oktober 2013: Presentatie, bezoek van de studenten Master Forensic Science, (Universiteit van
Amsterdam) aan het UZA (dienst Gerechtelijke Geneeskunde en UFC)
De werking van het UFC als behandelcentrum

Tineke Dilliën
17 april 2013: Workshop georganiseerd door het Universitair Forensisch Centrum, UZA
‘Forensisch ROM-onderzoek’
21 juni 2013: Symposium International Association of Forensic Mental Health Services, Maastricht
‘The road to outcome measurement. ROM in a clinical forensic practice’
19 juli 2013: Symposium International Academy of Law and Mental Health, Amsterdam
‘New perspectives in the assessment and treatment of sex offenders: the road to outcome
measurement’
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Kelly De Bruyn
Januari- September 2013: Opleiding Motivatiebevordering voor Justitieassistenten, samen met Elke Frans
5 december 2013: Vorming voor justitiehuis Antwerpen, samen met Tineke Dilliën
Diagnostiek en risicotaxatie.

Paul Cosyns 2
28 februari: Studiedag: ‘Oude uitdagingen , nieuwe kansen!’: Behandeling van geïnterneerden
Panelgesprek
25 mei 2013: Vorming voor de BCNBP aan de ULB
Psychiatri médico-légale: à la croisée des chemins?
22 november 2013: Spreker voor de Staten-Generaal van het gevangeniswezen, Brussel
Standpunt van een psychiater: de principes

Tine Vertommen
30 augustus 2013: Presentatie op hetjaarlijks congres van de European Sociological Association, Turijn,
Italië
Towards a Prevention Policy against Sexual Harassment and Abuse in Flemish sports
6 november 2013: Presentatie op het symposium van het BRUNEL International Research network on
Athlete Welfare, Brunel University London, UK
Sport, a game with boundaries. Assessing sexual transgressive behavior via the Flag System
26 november 2013: Presentatie op de studiedag ‘Seksuele delinquentie’ van het Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding (IGO), Brussel
De organisatie van seksuele daderhulp in Vlaanderen

Therapieopleidingen van UFC Medewerkers
Tineke Dilliën
Januari 2013 – december 2013: Permanente Vorming Gedragstherapie, jaar 3 – Afgestudeerd.
Elke Frans
Januari 2013 – juni 2013: Permanente Vorming Gedragstherapie, KULeuven, jaar 2
September 2013 – december 2013: Permanente Vorming Gedragstherapie, KULeuven, jaar 3

2

Dit is een niet-exhaustieve lijst van vormingsmomenten.
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Journal Club
Het UFC organiseert op regelmatige basis een Journal Club. Eén van de teamleden stelt een
wetenschappelijk artikel voor of presenteert een uitgebreide casus. Nadien volgt een discussie over de
bevindingen. Een kort verslag van deze presentaties vindt u in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag. Hierbij een
overzicht van de thema’s die in 2013 aan bod kwamen.
Tabel 5: Journal Club

Thema

Presentator

Cognitieve distorties

Tineke Dilliën

Psychopathie en zelfrapportage: een korte beschouwing

Kelly De Bruyn

Indirecte behavioral measures of cognition among sexual offenders

Lien Leyman

Taxatie van dynamische risicofactoren: STABLE en ACUTE

Tineke Dilliën

Hyperseksualiteit

Kris Goethals
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Bijgewoonde vormingsmomenten
De deelnemende UFC-teamleden worden in deze tabel weergegeven aan de hand van hun initialen:
KG
Prof. Dr. Goethals
TD
Tineke Dilliën
WH
Wim Huys
EF
Elke Frans
TV
Tine Vertommen
KDB
Kelly De Bruyn
PC
Prof. Dr. Cosyns
LL
Lien Leyman
KV/SP Karolien Vekemans/Stéphane Pirsoul (ASO in de Psychiatrie)
Tabel 6: Bijgewoonde vormingsmomenten

Datum

Onderwerp

Organisator
Locatie
ZNA Stuivenberg

Deelnemers
van het UFC
KDB, TV, SP

8 jan

Postgraduaat Psychiatrie
Syndroom van Marfan en psychose
K. Van Wallendael

6-8 feb

Congres
Royal College of Psychiatrist, Faculty of Forensic
Psychiatry: Annual Conference

RC Psych
Kopenhagen

KG

28 feb

Studiedag
Behandeling van geïnterneerden
‘Oude uitdagingen , nieuwe kansen!’

Hogeschool
Gent

TD, KDB, WH

5 maart

Congres
Biologische psychiatrie

Tomsk,
Siberië, Rusland

KG,

5 maart

Postgraduaat Psychiatrie
Euthanasie en psychiatrie
F. Van Den Eede

UZA
Antwerpen

TD, KDB, SP,
WH

7 maart

Studiedag
The long and winding road: 15 jaar op weg met
plegers van grensoverschrijdend gedrag

ITER

TD, WH

7 april

Postgraduaat Psychiatrie
Het verkopen van forensische psychiatrie: wervend
voor de toekomst?
K. Goethals

UA; UZA
Antwerpen

TD, KDB, WH

17 april

Workshop
Forensisch ROM-onderzoek

UFC; UZA
Antwerpen

KDB, KG, TD
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15 mei

Lezing
Internering, naar een gecoördineerd zorgtraject?
Psycevents go Forensic; Thomas Moore

PZ Duffel

KDB

6 juni

Studiedag
Code 37; Het politioneel en justitieel onderzoek
naar pedofilie

Politea, dienst
agressie fgp, NICC
Brussel

KG, EF

19-21 juni

Congres
IAFMHS
International Association of Forensic Mental Health Maastricht
Services

KG, TD

21 juni

Symposium en academische zitting
Science meets psychiatric practice

PZ Duffel

WH

27 juni

Studiedag
Zwakbegaafde plegers van seksueel geweld

UFC; UZA
Antwerpen

Allen

18 juli

Congres
International Academy of Law and Mental Health

IALMH

KG, TD

15-16 aug

Seminar on Forensic Psychiatry

KG

13 sept

Meeting
Ghent group meeting

Ghent group
Irsee
Ghent group
Dublin

17 sept

Lezing
DSM-5: Veranderingen op zijn plaats?

PZ Asster
Sint-Truiden

KG

1 okt

Postgraduaat Psychiatrie
Roken en de psychiatrische cliënt
C. Quisenaerts

CAPRI UA/ZNA
Antwerpen

KDB, TV, LL,
SP, WH

3 okt

Sectievergadering
Farmacologische behandeling van parafilieën en
zedendelinquenten: Stand van zaken en voorstel
tot observationeel onderzoek in Vlaanderen
K. Goethals

UFC, VVP UZA
Antwerpen

TD, KDB, KG,
SP, TV

15-16 okt

Training
Incompany Training
Risicotaxatie STATIC-99R, STABLE-2007 en ACUTE2007

Van der Hoeven
Kliniek,
GGZ Drenthe

TD
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KG, PC

25 okt

Vergadering
Herfstvergadering VVP: DSM 5.1: Psychiatrie en
haar ‘heilige’ diagnose

VVP
Antwerpen

SP

26 okt

Congres
Violence in Clinical Psychiatry

Gent

KG

14 nov

Symposium
Change doesn’t come easy: dynamics of adaptive
behavior in psychopathy, Promotie plechtigheid
I. Brazil

Pompekliniek; RU
Nijmegen

TD, KDB

22 nov

Studiedag
Staten-Generaal van het gevangeniswezen

Centrale
PC
toezichtsraad van
het
gevangeniswezen,
Brussel

29 nov

Symposium
Najaarssymposium van het Forensisch Medisch
Genootschap

FMG
Utrecht

KG

3 dec

Postgraduaat Psychiatrie
Gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren
D. van West

ZNA UCKJA/
CAPRI UA
Antwerpen

KDB, TV, LL,
SP, WH

6 dec

Studiedag
Gedragstherapie: Anno 2013

VVGT

WH, SP

10 dec

Lezing
Herstel na een misdrijf, voor slachtoffer en dader?
L. Walgrave; Psycevents go Forensic

Thomas Moore

KDB

13 dec

Studiedag
Hyperseksualiteit

UFC; UZA
Antwerpen

Allen

13 dec

Studiedag
10 ans du CRDS: Bilan et perspectives

CRDS; Universiteit
Mons

PC

18 dec

UZA Research Club
Onderzoek naar paniekstoornis. Subtypes met
factor mixture techniek
T. Pattyn, CAPRI

UZA
Antwerpen

TD, KDB
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Overige activiteiten
Beleidsvergadering
De jaarlijkse UFC beleidsvergadering met de directeur en alle UFC teamleden vond plaats op maandag 11
februari 2013.
Second Opinion
Tijdens het jaar 2013 voerde het UFC een viertal keer een second opinion dossierstudie uit voor
verschillende psychosociale diensten van het gevangeniswezen. Een delegatie van afgevaardigden uit het
desbetreffende PSD team en leden van de directie werden daarna uitgenodigd op een UFC
teamvergadering voor een uitgebreide inhoudelijke bespreking van het dossier.
COSA
Ook tijdens het jaar 2013 zetelde het UFC in de stuurgroep van het COSA project (Circles of Support and
Accountability) uitgevoerd door het Justitiehuis Antwerpen. Wim Huys en Tine Vertommen namen deel
aan de stuurgroepvergaderingen en de brainstorm meeting over het vervolg van het project. Voor meer
informatie: http://justitiehuisantwerpen.be/COSA.html
Kennismaking
• Kennismakingsgesprek met Dhr. Michael Lippens van Orthopedagogisch Centrum Clara Fey in
Brecht tijdens de UFC teamvergadering op 16 december 2013.
• Kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Probatiecommissie Antwerpen en de directeur
van het Justitiehuis Antwerpen tijdens de UFC teamvergadering op 14 oktober 2013.
• Kennismakingsgesprek met de netwerkcoördinator internering van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen op 18 maart 2013
Media
• Prof. Dr. Cosyns: interview Telefacts Crime over Pieter Baan Centrum, 8 en 12 april 2013
• Goethals, K., & Huys, w. (11.05.2013). Ik wil hulp. Ik zou ook graag leven: geïnterneerd pedofiel
zoekt behandeling. De standaard, pp. 22-24
• Cosyns, P. (18.05.2013). 11 pertinente vragen over DSM-5, het nieuwe handboek van de
psychiatrie. De Standaard, (http://www.standaard.be/cnt/dmf20130517_00587189).
• Prof. Dr. Cosyns: vermeld in: Huybrechts, P. (12.04.2013). Hoe zwaarder de pedo, hoe minder
therapie hij wil. Nieuwsblad,
(http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130411_00537664).
• Wim Huys interview in: Carpentier, N. (2013). Vrij zonder voorwaarden. Humo, 3812(39), pp.
158-161.
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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
Lidmaatschappen prof. dr. Cosyns
• Raad van Bestuur van het Centre de Recherche en Défance Sociale (CRDS), Doorniek
• Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren, Antwerpen
• Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
• Penitentiaire gezondheidsraad
• ATSA
• Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, Forensische psychiatrie
• Ghent Group
• European Psychiatric Association, Forensic Section
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
Maatschappelijk dienstbetoon
• Prof. Dr. Cosyns: Rotary Zaventem: voordracht over ‘Ontoerekeningsvatbaarheid en behandeling
van geïnterneerden’, 28 maart 2013
• Prof. Dr. Cosyns: hoorzitting in de senaatscommissie voor de internering, 11 december 2013
• Prof. Dr. Goethals: LOK voor de dienst algemeen interne geneeskunde UZA, Het verkopen van
forensische psychiatrie: wervend voor de toekomst?, 14 oktober 2013
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2.4 OPLEIDING
Hierbij een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in het jaar 2013 organiseerde 3.
1. Opleidingscycli Opleidingen motivatiebevordering bij seksuele delinquenten (voor
justitieassistenten met minder/meer dan 5 jaar ervaring)
Tijdens het jaar 2013 organiseerde het zowel opleidingsdagen voor justitieassistenten met meer dan 5
jaar ervaring, als voor justitieassistenten met een minder lange ervaring in het werken met seksuele
delinquenten. Voor beide opleidingscycli werd een terugkomdag georganiseerd waarop alle
justitieassistenten die deze (of een vorige) opleiding gevolgd hebben, uitgenodigd werden om hun
ervaringen te delen en casusgebonden vragen te bespreken in de opleidingsgroep.
2. ROM-workshop
Op woensdag 17 april 2013 organiseerde het UFC een workshop omtrent Routine Outcome Monitoring
(ROM) in de forensische praktijk. Hierbij werd het pilootproject omtrent forensisch ROM-onderzoek
waarmee het UFC van start ging begin januari 2012, voorgesteld en werden er ervaringen en
bedenkingen omtrent ROM-onderzoek uitgewisseld. Er werd een theoretische inleiding gegeven door
prof. dr. Goethals waarna mevrouw Dilliën het pilootproject voorstelde. De focus lag hierbij op het delen
van praktijkervaringen en bevindingen, die een houvast kunnen bieden bij het opzetten van eigen ROMonderzoek.
3. Studiedag Zwakzinnige plegers van seksueel geweld
Op donderdag 27 juni 2013 organiseerde het UFC een studienamiddag omtrent zwakbegaafde plegers
van seksueel geweld. Er waren drie sprekers aanwezig. Kasia Uzieblo (hoofdlector, onderzoeker en
inhoudelijk coördinator Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling, Thomas More
Hogeschool) schetste de wetenschappelijke context van zwakbegaafde plegers van seksueel geweld. Jos
Nieuwlaat en Alieke Redeman (Forensisch Psychiatrische Deeltijdbehandeling ‘Seks en Grenzen’, Afdeling
Forensische Psychiatrie, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Nederland) delen hun ervaringen uit de praktijk in
het werken met deze doelgroep aan de hand van beeldmateriaal en rollenspel.

3

Meer inhoudelijke informatie over de openbare studiemomenten die het UFC organiseerde, is terug te vinden in
hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.
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4. Studiedag Hyperseksualiteit
Op vrijdag 13 december organiseerde het UFC een studiedag, waarbij vier sprekers aan het woord
kwamen. Prof. Dr. Luk Gijs, gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog, lid van de Nederlandse
Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische
wetenschappen aan de KU Leuven, beet de spits af met zijn uiteenzetting “Waarheen met de DSM 5 en
de parafilie?”. Prof. Dr. Kris Goethals volgde de eerste lezing op met de “Conceptualisering en
farmacotherapie bij hyperseksualiteit”. In de namiddag nam dr. Gertjan van Zessen, seksuoloog en
psycholoog, het woord voor het eerste deel van de presentatie “Seksverslaving begrijpen en behandelen
op basis van het begrip zelfwaardering”. Om af te sluiten werd het tweede deel van de presentatie
gegeven door Frans Zwanenburg, maatschappelijk werker en inrichtingswerker.
5. Forensische intervisie voor behandelaars
In november 2013 organiseerde het UFC de eerste bijeenkomst van de forensische intervisiegroep voor
behandelaars van seksuele daders in Vlaanderen. Via de nieuwsbrief werden geïnteresseerde
hulpverleners geronseld en op donderdag 28 november 2013 was de eerste bijeenkomst in Gent. We
streven ernaar om gemiddeld 3 à 4 keer per jaar af te spreken. De nadruk ligt op het bespreken van
casussen uit de hulpverlening en om elkaar te inspireren op therapeutisch vlak. Deelname is vrij, de
enige vereiste is een engagement om op regelmatige tijdstippen aanwezig te zijn en eigen casussen in te
brengen.
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2.5 OVERLEG
1. Overleg met de steuncentra
In de zomer van 2013 kwamen de drie steuncentra (CAB, UPPL en UFC) samen tijdens het tijdens het
congres van de International Association of Forensic Mental Health Services in Maastricht.
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 Dhr. Kaesemans, Zorgnet Vlaanderen), een vertegenwoordiger van de centra algemeen
welzijnswerk (in de persoon van Mevr. Clark, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en een
vertegenwoordiger van het steuncentrum (Tine Vertommen) opgenomen in het begeleidingscomité.
Het begeleidingscomité is in het kalenderjaar 2013 viermaal samengekomen (25 maart, 24 juni, 7
oktober en op 25 november).

3. Algemene vergadering van de vzw Beschut Wonen MIN
Wim Huys 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 ( 12 juni 2013).

4. Werkgroep Forensische Psychiatrie en Daderhulp Antwerpen
Prof. Kris Goethals en Tine Vertommen namen in 2013 deel aan de vergaderingen van de Werkgroep
Forensische Psychiatrie en Daderhulp Antwerpen, een overlegplatform met alle Antwerpse partners die
hulpverlening bieden aan geïnterneerden, georganiseerd door het Overlegplatform Geestelijke
Gezondheidszorg Provincie Antwerpen.
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5. Beleidsoverleg
-

Staten-Generaal van het Gevangeniswezen, 22 november 2013, Brussel, ‘Standpunt van een
psychiater’, uiteenzetting door em. prof. dr. Paul Cosyns
Hoorzitting in de Senaat aangaande het Wetsvoorstel betreffende de internering van personen,
11 december, Brussel, uiteenzetting door em. Prof. Dr. Cosyns

6. Overleg in het kader van de bouw en uitbating van de FPC Gent en Antwerpen
De procedure voor de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent was lopende gedurende
het jaar 2013. In de lente van 2014 wordt hierin een beslissing verwacht. De bouwvergunning van het
Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen is afgeleverd en de voorbereidingen van de bouw verliepen
volgens schema. De eerstesteenlegging hier is voorzien voor begin 2014.
7. 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 2013 de nodige contacten gelegd om een gelijkaardig initiatief te nemen binnen de
Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA).
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3 KLINISCHE ACTIVITEITEN
3.1 AANGROEI VAN HET PATIËNTENBESTAND
Tabel 7: Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes 4

Her

Psychiatrische

Psychologische

TOTAAL

intakes

consultaties

consultaties

consultaties

2013

53

4

310

817

1127

2012

45

9

201

685

886

2011

36

5

323

616

939

2010

38

6

274

503

777

2009

28

8

-

-

793

2008

35

8

-

-

838

2007

37

4

-

-

-

2006

38

5

-

-

932

2005

37

6

-

-

922

Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2013 bedroeg 133. Deze patiënten bezoeken aan het begin van
het jaar op regelmatige basis het Universitair Forensisch Centrum voor een consultatie bij de psychiater
(en/of de psychiater in opleiding (ASO)) of de psycholoog.
Tijdens het jaar 2013 werden 53 nieuwe cliënten voor een eerste intakegesprek ontvangen. 4 cliënten
werden, na stopzetting van eerdere contacten met het UFC, opnieuw uitgenodigd voor een
herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 57 nieuwe behandeltrajecten geopend.
Bij 21 van de 56 nieuwe cliënten werden de contacten onmiddellijk na (her-)intake stopgezet. De
redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag (8), geen
problematiek voor het UFC/andere voorziening beter geplaatst om de behandeling op te starten (7),
reeds in therapie bij een andere voorziening (2) en volledige ontkenning van de problematiek (1). Bij 3
dossiers van deze 21 was de reden voor het afbreken na intakefase niet duidelijk benoemd in het
registratiesysteem.

4

De intakes werden geteld als één consultatie, hoewel zij in principe bestaan uit een psychiatrisch en een
psychologisch consult.
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Verder werden tijdens het jaar 2013 34 lopende dossiers afgerond of stopgezet. Op de laatste dag van
2012 waren er 135 dossiers lopend. 115 van deze 135 patiënten doorlopen voor de eerste keer een
behandeltraject bij het UFC. De 20 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 2013 is, in vergelijking met 2012, gestegen met 27%; de psychologische
consultaties namen met 19% toe en de psychiatrische consultaties namen toe met 54%. Dit alles leidt tot
een significant grotere caseload van 193 lopende dossiers doorheen het jaar 2013 in vergelijking met alle
voorbije jaren, en 135 lopende dossiers op de laatste dag van 2013.
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3.2 PROBLEEMGEDRAG BIJ AANMELDING
Tabel 8: Aanmeldingsklachten bij intake en herintake in 2013

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

3

10

Pedoseksualiteit

6

10

Efebofilie

3

13

Efeboseksualiteit

6

14

Kinderpornografie

13

Exhibitionisme

8

Hyperseksualiteit

8

Pornoafhankelijkheid

8

Aanranding

8

Middelenmisbruik

7

Voyeurisme

2

Prostitutiebezoek

1

Gewelddelict

2

Verkrachting

1

Fetisjisme

1

Bondage

1

Sadisme

1

Vermogensdelict

1

Verkeersinbreuk

1

Seksuele partnermishandeling

1

Niet-seksuele Partnermishandeling

1

Coprofilie

1

Urofilie

1

Andere

2
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In de bovenste helft van de tabel worden de aanmeldingsklachten van seksueel geweld ten aanzien van
minderjarigen geclusterd.
Onder deze termen wordt verstaan:
Pedofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen zonder
secundaire geslachtskenmerken.
Pedoseksueel: Er werden pedoseksuele feiten gepleegd zonder dat de diagnose van pedofilie
kan gesteld worden.
Efebofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende
fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen met secundaire
geslachtskenmerken.
Efeboseksueel: Er werden seksuele feiten 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.
Bij de 57 opgestarte behandeltrajecten (53 vanuit intake en 4 vanuit herintake) in 2013 noteerden we
134 probleemgedragingen. Wanneer we de aard van het probleemgedrag vergelijken met het voorbije
jaar 2012, merken we een stijging van het aantal pedoseksuele en efeboseksuele gedragingen en dit
vooral op extrafamiliaal vlak (stijging van 4 naar 10 en van 6 naar 14).
Het aantal aanmeldingen waarbij er sprake is van verslaving aan kinderpornografie is opnieuw hoog (15
vorig jaar, nu 13). Het aantal aanmeldingsklachten met betrekking tot aanranding is opvallend hoger dan
in 2012 (2 naar 8). In tegenstelling tot vorig jaar, was er in 2013 wel één keer sprake van coprofilie,
urofilie en bondage.
In vergelijking met 2012 wordt er minder melding gemaakt van prostitutiebezoek (daling van 5 naar 1) en
voyeurisme (daling van 4 naar 2).
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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=135) weergegeven op 31 december 2013.
Tabel 9: Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2013

Fasenaam

N

%

Intake

3

2,2

Herintake

2

1,5

Diagnostiek

5

3,7

In behandeling

94

69,6

Psychiatrische begeleiding

31

23,0

Psychosociale begeleiding

4

3,0

Psychotherapie

35

25,9

Dispatch

24

17,8

Follow Up

31

23

Totaal

135

100

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 UFC blijft investeren in de ‘dispatch’-formule, de (gedeeltelijke) uitbesteding van een behandeling, en
moedigt ook andere gespecialiseerde voorzieningen aan om dit te doen. Niet elke cliënt heeft nood aan
een gespecialiseerde therapie, hoewel de wetgever wel vaak een prestatieverbintenis vraagt. Het UFC is
van oordeel dat de beperkte gespecialiseerde therapeutische middelen best ingezet worden in de dossiers
waarbij dit het meest nodig is. Een dispatch kan aan deze nood tegemoet komen. Voor meer informatie
hieromtrent, kan steeds contact opgenomen worden met ons centrum.
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3.4

VERWIJZERS

Tabel 10: Verwijzers van de totaalpopulatie 1993-2013

Verwijzer
JUSTITIE
Justitiehuis
PSD
Advocaat
Onderzoeksrechter of Onderzoeksgerechten
Justitiële verwijzer NAO
Probatiecommissie
Commissie ter bescherming van de maatschappij
Politie
Procureur
Jeugdrechter / Sociale Dienst Jeugdrechtbank
EIGEN INITIATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - Familie
Initiatief vanuit de omgeving - Ouders
Initiatief vanuit de omgeving - Werk
Initiatief vanuit de omgeving - School
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Huisarts
Psychiater (privé)
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Psychiatrisch Ziekenhuis
Algemeen ziekenhuis - Psychiatrische Afdeling voor volwassenen
Psychiatrisch Ziekenhuis - Mid Security, gespecialiseerde afdeling
Psychotherapeut (privé)
Algemeen Ziekenhuis
Centrum Algemeen Welzijnswerk - Justitieel Welzijnswerk
Andere
Verwijzer onbekend (oude, afgesloten dossiers)
Totaal
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N
733
258
126
74
74
69
63
27
25
9
8
129
116
6
4
2
1
226
44
34
25
19
18
15
15
8
7
7
34
79
1167

%
62,8

11,1

19,4

6,8
100,0

Tabel 11: Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2013

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
Justitie - Politie
EIGEN INITIATIEF
Eigen initiatief
Initiatief vanuit de omgeving - Werk
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Algemeen ziekenhuis - Psychiatrische Afdeling voor volwassenen
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg - Algemene werking
Huisarts (privé)
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Psychiatrisch Ziekenhuis - Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Psychotherapeut (privé)
Onbekend
Totaal

N
34
26
7
1
11
10
1
10
2
1
3
2
1
1
2
57

%
59,6

19,2

17,5

3,5
100,0

De verwijzingscijfers liggen grotendeels in dezelfde lijn als de afgelopen jaren. We merken een lichte
daling in de verwijzingen vanuit de hulpverlening, en anderzijds een lichte stijging in de justitiële
verwijzers. Opvallend is de stijging van het aantal cliënten dat zich ‘op eigen initiatief’ heeft aangemeld.
Hier dient echter wel een belangrijke kanttekening bij gemaakt te worden: sommige van deze dossiers
krijgen na verloop van tijd alsnog een justitiële context, omdat men bijvoorbeeld hulp gezocht heeft naar
aanleiding van een politieverhoor. Dit neemt echter niet weg dat een snellere opstart van de therapie –
korter na de feiten- vanuit behandelingsoogpunt vaak alleen maar toegejuicht kan worden.
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3.5

GECLASSIFICEERDE STOORNIS

Hieronder volgt een overzicht van de diagnoses op as I van de DSM IV die aan de nieuwe patiënten op
intake of herintake in 2013 toegeschreven werden.
Tabel 12: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2013

Diagnose op as I

N
42
10
9
7
5
4
3
2
1
1
6
6
4
3
1
1
1
1
4
2
71

PARAFILIE
Pedofilie
Efebofilie (*)
Hyperseksualiteit (**)
Exhibitionisme
Pedoseksualiteit (*)
Efeboseksualiteit (*)
Voyeurisme
Fetisjisme
Seksueel sadisme
Middelen afhankelijkheid
Middelen misbruik
Depressieve stoornis
Aanpassingsstoornis
Psychotische stoornis
Bipolaire stoornis
Autisme spectrum stoornis
Angststoornis
Diagnose uitgesteld
Geen diagnose op As I
Totaal
(*)
(**)

%
59,2
14,1
12,7
9,9
7,0
5,6
4,2
2,8
1,4
1,4
8,5
8,5
5,6
4,2
1,4
1,4
1,4
1,4
5,6
2,8
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 13: As I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2013)
Diagnose

N

%

PARAFILIE
Pedofilie
Efebofilie (efeboseksueel efebofiel en niet efeboseksueel efebofiel) (*)
Exhibitionisme
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Voyeurisme
Verkrachting van een volwassene (**)
Fetisjisme
Sexual Sadisme
Parafilie NAO
Fetisjistisch transvestitisme
Frotteurisme
Seksueel misbruik van een minderjarige met leeftijdsverschil <5 jaar
Incest met meerderjarig slachtoffer (ouder dan 16j) (**)
Seksueel masochisme
Partialisme (**)
Zoöfilie (**)
Middelen misbruik/ afhankelijkheid
Seksuele stoornis NAO
Depressieve stoornis
Impulscontrole stoornis
Pervasieve ontwikkelingstoornis
Aanpassingsstoornis
Psychotische stoornis
Bipolaire stoornis
Middelen gerelateerde stoornis
ADHD
Seksuele disfunctie
Angststoornis
Dementiële stoornis
Mentale retardatie
Genderidentiteitsstoornis
Andere stoornis
Uitgestelde diagnose op as 1
Geen diagnose of stoornis

1056
334
239
137
85
56
43
37
35
18
13
13
11
9
9
7
4
3
3
70
61
31
14
13
11
6
5
5
5
5
4
3
3
3
4
189
7

70,6
22,3
16,0
9,2
5,7
3,7
2,9
2,5
2,3
1,2
0,9
0,9
0,7
0,6
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
4,7
4,1
2,1
0,9
0,9
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,4
12,6
0,5

Totaal

1495

100,0

(*)
(**)

Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO, V61.21 of
V61.1
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Tabel 14: As II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2013

(!)

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

4

7,0

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

1

1,8

Borderline persoonlijkheidsstoornis

1

1,8

Zwakbegaafdheid

4

7,0

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

28

49,1

Geen diagnose op as 2

19

33,3

Totaal

57

100,0

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

Tabel 15: As II diagnoses bij totaalpopulatie

Omschrijving

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

119

13,1

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

73

8,0

Persoonlijkheidsstoornis NAO

51

5,6

Borderline persoonlijkheidsstoornis

35

3,9

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

18

2,0

Milde zwakbegaafdheid

11

1,2

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

7

0,8

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

5

0,6

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

0,4

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

3

0,3

Matige zwakbegaafdheid

3

0,3

502

55,3

Geen diagnose op as 2

77

8,5

Totaal

908

100,0

Uitgestelde diagnose op as 2

(!)

(!)

bij de intake is het vaak nog niet duidelijk of het om een persoonlijkheidsstoornis gaat volgens de criteria
van de DSM. Stricto sensu is het belangrijk hierbij ook heteranamnestische informatie te (bijvoorbeeld uit
het netwerk van de patiënt) te hebben.
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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 16: Clusterdiagnoses totaalpopulatie (1993-2013)

(!)

Cluster

N

Cluster A

10

Cluster B

231

Cluster C

23

Persoonlijkheidsstoornis NAO

51

Zwakbegaafdheid

14

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

502

Geen diagnose op as 2

77

Totaal

908

bij de intake is het vaak nog niet duidelijk of het om een persoonlijkheidsstoornis gaat volgens de criteria
van de DSM. Stricto sensu is het belangrijk hierbij ook heteranamnestische informatie te (bijvoorbeeld uit
het netwerk van de patiënt) te hebben.
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4 VERDIEPINGEN
4.1

OVERZICHT JOURNAL CLUB 2013

COGNITIEVE DISTORTIES – TINEKE DILLIËN
Sinds de jaren ’80 verschijnt de term cognitieve distorties in de literatuur over seksuele delinquenten.
Sinds dat moment worden verschillende publicaties teruggevonden waarin geponeerd wordt dat
seksuele delinquenten zich presenteren met een veelheid aan cognitieve distorties en dat deze
behandeld moeten worden in dadertherapie. Waar Marshall in de jaren ’90 deze visie verdedigde,
poneren hij en zijn collega’s in het artikel ‘Are the cognitive distortions of child molesters in need of
treatment?’een andere visie. Zo stappen ze in het licht van recente wetenschappelijke evidentie af van
het idee dat het uitdagen van cognitieve distorties een therapiedoelstelling is. Dit staven ze ondermeer
door te verwijzen naar de literatuur omtrent het maken van excuses, waarin excuses als belangrijk
gezien worden om schaamtegevoelens en verlies van zelfwaardering te voorkomen. Verder verwijzen ze
naar het ontbreken van overtuigende wetenschappelijke evidentie dat cognitieve distorties criminogeen
zouden zijn. Deze en andere argumenten worden uitgebreid beschreven in het hierboven vermelde
artikel.
Als antwoord op het artikel van Marshall en zijn collega’s, presenteren Ciardha & Gannon in hun artikel
een andere visie. Waar ze eveneens van mening zijn dat excuses, ontkenningen en minimaliseringen
doorgaans geen expliciete aandacht vereisen in therapie, merken ze op dat het concept ‘cognitieve
distorties’ veel te eng gedefinieerd wordt door Marshall en zijn collega’s. Zo stellen ze dat er, naast de
zaken die beschreven worden door Marshall en zijn collega’s, ook cognities te identificeren zijn die wel
expliciete therapeutische aandacht vereisen. Dit omdat ze bijdragen tot het ontstaan van en het
onderhouden van seksueel geweld. Deze etiologische cognitieve distorties ontstaan naar hun mening op
het niveau van de cognitieve structuren, een dieperliggend niveau bestaande uit schema’s, scripts en
impliciete theorieën waarop mensen een beroep doen wanneer ze trachten om hun sociale wereld te
begrijpen. In het verlengde van deze visie is het dan ook zeer belangrijk om een onderscheid te maken
tussen niet-etiologische en etiologische cognitieve distorties. Vermits methoden die rechtstreeks
toegang geven tot schema’s en impliciete theorieën vooralsnog ontbreken, is dit echter geen sinecure.
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PSYCHOPATHIE EN ZELFRAPPORTAGE - KELLY DE BRUYN
Psychopathie is een persoonlijkheidsstoornis die in het verleden veel aandacht heeft gekregen in de
forensische en klinische psychologie (Cleckley, 1976). Meer recent wordt er ook gekeken naar het
voorkomen hiervan in een algemene populatie (Lilienfeld & Andrews, 1996; Williams, Nathanson &
Paulhus, 2003). Een groot deel van de kennis over psychopathie is gebaseerd op onderzoek bij
mannelijke gedetineerden maar er is nood aan onderzoek binnen de algemene populatie (Salekin, Trobst
& Krioukova, 2001). Om dit te bereiken zijn er verscheidene zelfrapportage instrumenten ontwikkeld,
waaronder de Self-Report Psychopathy Scale (SRP-III; Paulhus, Hemphill & Hare, in press).
Initieel werd psychopathie beschreven door Cleckley, hij baseerde zich op zijn klinisch werk en beschreef
16 kenmerken waaronder pathologisch liegen, impulsief gedrag, gevoelloosheid en egocentrisch gedrag.
Deze kenmerken zag hij als prototypisch voor een psychopaat, Cleckley’s werk was echter louter
beschrijvend van aard en er bestond geen diagnostisch instrument om psychopathie mee vast te stellen
(Cleckley, 1976; Brinkley, Schmitt, Smith & Newman, 2001). Vanuit de bezorgdheid dat er zonder
instrument geen vooruitgang zou gemaakt worden op vlak van onderzoek naar psychopathie, heeft Hare
een betrouwbaar en valide instrument gecreëerd, namelijk de Psychopathy Checklist (PCL; Hare, 1980)
en zijn revisie, de Psychopathy Checklist Revised (PCL-R; Hare, 2003) (Hare & Neumann, 2008; Brinkley,
Schmitt, Smith & Newman, 2001). Dit instrument is enerzijds gebaseerd op een deel van de criteria van
Cleckley en anderzijds op de ervaringen en onderzoeken van Hare en zijn collega’s waardoor er een
aangepaste definitie ontstond van het concept psychopathie (Hare & Neumann, 2008). De PCL-R (Hare,
2003) blijft tot op heden voor veel onderzoekers de referentie in het vaststellen van psychopathie in
forensische populaties (Edens, Buffington, Tomicic & Riley, 2001). Dit instrument heeft echter ook zijn
beperkingen. Allereerst blijkt de PCL-R een tijds- en arbeidsintensief instrument dat door specifiek
opgeleide personen moet worden afgenomen. Ten tweede is er een beschikbaar dossier en/of andere
data nodig om het instrument te kunnen scoren. In forensische settings zijn deze gegevens meestal
voorhanden maar wanneer men psychopathie in een algemene populatie wil nagaan blijkt dit niet meer
evident (Edens, Buffington, Tomocic & Riley, 2001; Uzieblo, Verschuere & Crombez, 2007). Ten derde is
het instrument ongeschikt om veranderingen ten gevolge van een behandeling na te gaan aangezien er
enkel statische factoren worden gescoord die weinig onderhevig zijn aan verandering (Edens, Buffington,
Tomocic & Riley, 2001).
Tot slot, is de validatie van de PCL-R voornamelijk gebaseerd op forensische populaties (Uzieblo,
Verschuere & Crombez, 2007). Dit heeft als gevolg dat personen met psychopathische trekken die sociaal
aangepast zijn en niet in aanraking komen met het gerecht, niet gedetecteerd worden aan de hand van
de PCL-R (Benning, Patrick, Hicks, Bloningen & Krueger, 2003).
Een mogelijk alternatief om aan deze beperkingen tegemoet te komen is het gebruik van zelfrapportage
instrumenten. Deze instrumenten hebben als voordeel dat grotere groepen gescreend kunnen worden,
dat er een dynamischer beeld ontstaat over het functioneren van de persoon en dat eventuele
veranderingen ten gevolge van tijd of een behandeling eveneens in kaart kunnen worden gebracht
(Edens, Buffington, Tomicic & Riley, 2001). Vaak wordt aangehaald dat personen met psychopathie niet
enkel liegen om er voordeel uit te halen maar zelfs gewoon voor hun plezier (Cleckley, 1976) en dat dit
een probleem zou opleveren voor zelfrapportage vragenlijsten (Seibert, Miller, Few & Zeichner, 2011).
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Volgens Lilienfeld & Fowler (2006) is het een misvatting dat personen met psychopathie de antwoorden
op dergelijke vragenlijsten beter kunnen manipuleren dan anderen. Wel stellen zij dat dergelijke
personen hun eigen gedrag en de impact hiervan op anderen niet of toch zeer gebrekkig kunnen
inschatten (Lilenfeld & Fowler, 2006). Dit gebrek zorgt voor blinde vlekken waardoor anderen beter in
staat zouden zijn om de persoon te beschrijven dan hij- of zijzelf (Fowler, Lilienfeld & Patrick, 2009;
Miller, Jones & Lynam, 2011). Miller, Jones en Lynam (2011) merken op dat het gebrek aan inzicht
mogelijks verward wordt met de kenmerkende ongevoeligheid en het egocentrisme van psychopathie.
Er is evidentie dat personen met psychopathie wel degelijk inzicht hebben in hun psychopathische
trekken maar dat zij hierover onverschillig blijven. Zelfrapportage vragenlijsten hebben echter wel het
voordeel dat personen hun eigen subjectieve en emotionele persoonlijkheidseigenschappen moeten
aangeven wat anderen minder goed kunnen beoordelen. Afhankelijk van de observeerbaarheid van de
persoonlijkheidseigenschappen zijn personen beter in staat om dit zelf te beoordelen dan anderen. Het
blijkt daarom ook nuttig om zelfrapportage instrumenten eventueel aan te vullen met informatie van
andere waarnemers. Tenslotte is het een nadeel dat zelfrapportage instrumenten vragen naar emoties
waarvan geweten is dat personen met psychopathie ze weinig tot zelfs niet ervaren, zoals empathie of
schuld. Het feit dat ze deze emoties niet kennen wijst niet noodzakelijk op oneerlijk antwoorden maar
eerder op incorrect antwoorden, waarbij ze de vragen beantwoorden op basis van hun eigen invulling
van de emotie. Deze antwoorden maar ook pogingen tot zich beter voordoen of andere misleidingen,
kunnen op zich ook nuttige informatie bevatten en kunnen gezien worden als verbaal gedrag (Lilienfeld
& Fowler, 2006). Ondanks deze beperkingen, die we steeds in het achterhoofd moeten houden, blijken
zelfrapportage instrumenten toch vele belangrijke voordelen te hebben waardoor het interessant is om
op basis hiervan onderzoek naar psychopathie te doen. De afgelopen 10 tot 15 jaar is de ontwikkeling
van deze instrumenten er enorm op vooruit gegaan, waarbij de nieuwere instrumenten veelbelovend
lijken (Lilienfeld & Fowler, 2006).
Een dergelijk nieuw en veelbelovend zelfrapportage instrument is de Self-Report Psychopathy Scale (SRPIII, Paulhus, Hemphill & Hare, in press), een zelfrapportage vragenlijst om psychopathie na te gaan in
niet-forensische populaties. De originele vragenlijst is opgesteld door Hare en zijn collega’s waarbij ze
zijn vertrokken vanuit de items van de PCL-R die personen met een hoge score van deze met een lage
onderscheidt. Desondanks bleek de correlatie tussen deze twee instrumenten eerder laag.
Hierop is er een revisie van het instrument gekomen namelijk de SRP-II (Hare, 1985) met een twee factor
structuur erg gelijkaardig aan de PCL-R (Lilienfeld & Andrews, 2006). De revisie van de PCL-R (Hare, 2003)
werd echter uitgebreid van een twee factor structuur naar een vier factor structuur waardoor de SRP-II
eveneens een update vereiste naar de huidige SRP-III met eveneens vier factoren (Williams, Nathanson
& Paulhus, 2003). De SRP-III bevat 64 items die men dient te beantwoorden op een Likertschaal van 1 (=
helemaal mee oneens) tot 5 (= helemaal mee eens). Deze resultaten geven een score op vier subschalen,
namelijk ‘interpersoonlijke manipulatie’, ‘oppervlakkig affect’, ‘onstabiele levensstijl’ en ‘antisociaal
gedrag’. Onderzoek wijst uit dat de SRP-III een valide instrument is met een goede interne consistentie
(.91) dat eveneens de vier factor structuur van de PCL-R omvat (Williams, Nathanson & Paulhus, 2003).
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INDIRECT BEHAVIORAL MEASURES OF COGNITION AMONG SEXUAL OFFENDERS –
LIEN LEYMAN
Het doel van het review-artikel was om de literatuur rond indirecte gedragsmaten van cognitie bij
seksuele delinquenten te evalueren. Afwijkende cognities worden geacht een rol te spelen bij het
ontstaan en het voortduren van het deviante gedrag. De indirecte meettechnieken proberen tegemoet
te komen aan de beperkingen van zelfrapportage (gebrek aan probleeminzicht, sociale wenselijkheid,…),
omdat ze geen expliciete beoordeling van de proefpersonen verwachten, maar omdat hun houding
wordt afgeleid door andere responsen. De verschillende indirecte technieken die reeds gebruikt werden
in het veld van seksuele plegers werden op een rijtje gezet en vergeleken.
Uit de review blijkt dat indirecte maten van cognitie veelbelovend zijn in het domein van seksueel
misbruik bij kinderen, zelfs bij plegers die hun daden ontkennen. De accuraatheid van sommige van deze
instrumenten is vergelijkbaar met andere reeds bestaande technieken in dit domein, en een combinatie
van verschillende impliciete metingen kan deze accuraatheid zelfs overtreffen. Het blijft echter moeilijk
te zeggen wat nu net de beste techniek is, aangezien de verschillende technieken verschillende
onderzoeksvragen en populaties hebben onderzocht, wat onderlinge vergelijking moeilijk maakt.
Tenslotte worden nog enkele beperkingen van de indirecte technieken vermeld.
Literatuur
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TAXATIE VAN DYNAMISCHE RISICOFACTOREN: STABLE en ACUTE – TINEKE DILLIËN
In 2012 startte het 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). Waar we bij de opzet van het ROM-onderzoek de SVR-20 (Boer, Hart,
Kropp, & Webster, 1997) en de Saprof (de Vogel, de Ruiter, Bouman, & de Vries Robbé, 2007)
vooropstelden om veranderingen in het risico op herval doorheen de behandeling te meten (Dilliën &
Goethals, 2011), bleek de SVR-20 -met een minderheid aan veranderbare (dynamische) risicofactorenminder geschikt om behandeluitkomsten in kaart te brengen. In mijn zoektocht naar een alternatief
risicotaxatie-instrument kreeg ik in oktober 2013 de kans om een tweedaagse training omtrent de Stable
(Fernandez, Harris, Hanson, & Sparks, 2012) en de Acute (Hanson & Harris, 2012) te volgen, twee
risicotaxatie-instrumenten die ontwikkeld werden door Hanson (Hanson, Harris, Scott, & Helmus, 2007)
en telkens in combinatie met de Static gescoord worden. De Stable en de Acute werden in 2012 in het
Nederlands vertaald door Jan Willem van den Berg en Wineke Smid. Ook namen deze onderzoekers
recent een aanvang met een Nederlandstalige valideringsstudie omtrent deze instrumenten.
Stable en Acute
De Stable en de Acute zijn actuariële instrumenten waarbij de items volgens een vast principe gescoord
worden en het eindoordeel gevormd wordt aan de hand van een optelsom (Expertisecentrum
Forensische Psychiatrie, 2008). Actuariële risicotaxatie-instrumenten werden tot voor kort voornamelijk
geassocieerd met het taxeren van statische risicofactoren. De Stable en de Acute breken echter met deze
traditie door bijna uitsluitend dynamische risicofactoren te includeren. Waar de Stable stabiel
dynamische risicofactoren (i.e. persoonlijkheidskenmerken, aangeleerde gedragspatronen en
vaardigheidstekorten die samenhangen met de kans op recidive) bevraagt, omvat de Acute acuut
dynamische risicofactoren (i.e. factoren die op relatief korte termijn kunnen veranderen als gevolg van
intrapsychische veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen in de omgeving).
Stable
De Stable bevraagt 13 dynamische risicofactoren die empirisch bepaald zijn, met name belangrijke
sociale contacten, het vermogen tot stabiele relaties, emotionele identificatie met kinderen,
vrouwvijandigheid, sociale afwijzing en eenzaamheid, desinteresse in het welzijn van anderen,
impulsiviteit, ontoereikende probleemoplossingsvaardigheden, negatieve emotionaliteit, seksuele
preoccupatie, seksuele coping, deviante seksuele interesse en samenwerking met toezichthouders.
Aangezien (therapeutische) behandelprogramma’s op deze factoren kunnen ingrijpen -met een
verminderd recidiverisico tot gevolg-, helpt de Stable bij het identificeren van behandeldoelen.
Naast de informatie die je krijgt van de pleger, wordt collaterale informatie (informatie van familie van
de pleger, het juridisch dossier, ...) gebruikt om de verschillende items te scoren. Naast het zo strikt
mogelijk omschrijven van de scoringsregels (hetgeen ook bij andere risicotaxatie-instrumenten het geval
is), omvat de handleiding een semi-gestructureerd interview dat gebruikt kan worden om de
noodzakelijke informatie te bekomen. Aanbevolen wordt om de Stable eens per jaar te scoren.
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Acute
Met de Acute kunnen 7 empirisch gefundeerde dyamische risicofactoren in kaart worden gebracht:
toegang tot een slachtoffer, vijandigheid, seksuele preoccupatie, afwijzen van begeleiding, emotionele
inzinking, wegvallen van sociale steun en middelenmisbruik. Aangezien acuut dynamische risicofactoren
risicovol gedrag bevragen dat nu aanwezig is, is de Acute indicatief voor acuut delictgevaar. Hierbij
maakt het instrument een onderscheid tussen het risico op zeden-en geweldsdelicten enerzijds en het
risico op algemene recidive anderzijds. De Acute wordt bij elk contact met de pleger gescoord, met een
maximum van eens per week.
Onze evaluatie
Door het afnemen van actuariële instrumenten, wordt de invloed van het klinisch oordeel van de
diagnosticus tot een minimum beperkt. Om dit te rechtvaardigen, verwijst Hanson naar publicaties die
aantonen dat deze instrumenten een betere voorspellende waarde hebben dan risicotaxatieinstrumenten die gebaseerd zijn op het gestructureerd klinisch oordeel zoals de SVR-20 (Hanson &
Morton-Bourgon, 2009).
Dat niet iedereen overtuigd is van de meerwaarde van actuariële instrumenten, blijkt uit publicaties van
Hart en Cooke (2013) waarin aangetoond wordt dat de foutmarges voor individuele risicobeoordelingen
op basis van dit type instrumenten zeer groot zijn, waardoor het bijna onmogelijk is om valide
risicoinschattingen te verkrijgen op het niveau van individuen.
Niettegenstaande deze discussie, kozen we ervoor om de Stable, ter vervanging van de SVR-20, op te
nemen in onze ROM-testbatterij. In het ROM-onderzoek zijn we voornamelijk geïnteresseerd in het
monitoren van de vooruitgang op individuele risicofactoren (en slechts in mindere mate in een
individueel eindoordeel omtrent het risico op herval). De Stable leent zich hier, omwille van zijn
dynamische karakter, uitstekend toe. Hoewel ook andere dynamische instrumenten, zoals de RSVP
overwogen werden, had de Stable, gegeven de voorhanden zijnde Nederlandse vertaling, een streepje
voor.
Onze bevindingen met het gebruik van dit instrument zullen geëvalueerd en gedeeld worden.
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4.2 VERSLAG UFC WORKSHOP FORENSISCH ROM ONDERZOEK
Op woensdag 17 april 2013 organiseerde het UFC een workshop omtrent Routine Outcome Monitoring
(ROM) in de forensische praktijk. Doel van deze namiddag was het pilootproject omtrent forensisch
ROM-onderzoek waarmee het UFC van start ging begin januari 2012, voor te stellen en ervaringen en
bedenkingen omtrent ROM-onderzoek uit te wisselen. De voorstelling ging van start met een
theoretische inleiding gegeven door prof. dr. Goethals waarna Tineke Dilliën het pilootproject
voorstelde. Hierbij werden zowel theoretische als praktische aspecten, in interactie met de deelnemers,
toegelicht. De opzet en de stand van zaken van dit pilootproject werden uitgebreid beschreven in Dilliën
& Goethals (2012). Naast hulpverleners van de gespecialiseerde forensische ambulante teams en de
residentiële forensische voorzieningen, nam er ook vertegenwoordiging van het beleid (Zorgnet
Vlaanderen) deel aan de workshop. Waar alle deelnemers overtuigd leken te zijn van de meerwaarde
van ROM-onderzoek voor de klinische praktijk, blijkt forensisch ROM-onderzoek in de meeste van de
aanwezige diensten nog onbestaande. Enkele diensten gaven aan reeds geëxperimenteerd te hebben
met monitorsystemen die ontwikkeld werden voor de reguliere gezondheidszorg. Telkens werd er echter
geconcludeerd dat dergelijke systemen niet zonder meer vertaalbaar zijn naar een forensische
behandelpraktijk. Ook het UFC kwam, in het denkwerk rond forensisch ROM-onderzoek, tot deze
conclusie. Op basis hiervan ontwikkelde het UFC dan ook een eigen forensische ROM-methodologie, die
momenteel uitgetest wordt in een pilootstudie.
Vanuit deze workshop bleek een duidelijke nood aan en vraag naar een uniform systeem dat gebruikt
kan worden om de voortgang van patiënten op te volgen. De door het UFC ontwikkelde opzet zou hier
volgens de deelnemers een belangrijke rol in kunnen spelen. Anderzijds werden er ook bedenkingen
geuit rond de praktische haalbaarheid, hierbij denken we aan de tijdsinvestering, de kostprijs en de
scholing in psychodiagnostiek.
Hoewel er nog veel zaken uit te klaren zijn, was de workshop hopelijk een goede aanzet tot een
vruchtbare samenwerking wat forensisch ROM-onderzoek betreft.

Verder lezen?
•
•
•
•

Tijdschrift voor Psychiatrie, Themanummer ROM (2012). Geraadpleegd via
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/450
Dilliën, T., & Goethals, K.R. (2012). Op weg naar het meten van behandelresultaten: Forensisch
ROM-onderzoek. In UFC Jaarverslag 2012 (red.), Behandeling en begeleiding van daders van
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4.3 VERSLAG STUDIEDAG ZWAKZINNIGE PLEGERS VAN SEKSUEEL
GEWELD
Op donderdag 27 juni 2013 organiseerde het UFC een studienamiddag omtrent zwakbegaafde plegers
van seksueel geweld.

De namiddag ging van start met een schets van de wetenschappelijke context van zwakbegaafde plegers
van seksueel geweld door dr. Katarzyna (Kasia) Uzieblo. Dr. Uzieblo is hoofdlector, onderzoeker en
inhoudelijk coördinator van het Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling bij de Thomas
Moore Hogeschool.

De uiteenzetting begon met een beschrijving
van intelligentie waarna de link tussen
intelligentie en criminaliteit in het algemeen
en seksuele delinquentie in het bijzonder
werd gemaakt. Naast de theoretische
beschouwing werden ook meer praktische
zaken besproken zoals het gebruik van
geschikte diagnostische instrumenten voor
deze groep plegers.
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De theorie werd verder aangevuld
door Jos Nieuwlaat en Alieke
Redeman die hun ervaringen uit de
praktijk in het werken met deze
doelgroep kwamen toelichten.
Meneer Nieuwlaat en mevrouw
Redman zijn beide groepsbegeleiders
bij de Forensisch Psychiatrische
Deeltijdbehandeling
‘Seks
en
Grenzen’,
Afdeling
Forensische
Psychiatrie, GGZ Westelijk NoordBrabant, Nederland.
Aan de hand van beeldmateriaal en rollenspelen namen zij ons mee doorheen het behandeltraject van
een pleger met intellectuele beperkingen. Tot slot was er ruimte voor discussie en vragen onder meer
aan de hand van enkele stellingen.
Onder de aanwezigen bevonden zich zowel psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers,
criminologen als seksuologen van opleiding. Ondanks het gevarieerde publiek bleek uit de evaluaties dat
beide sprekers zeer goed onthaald werden met een gemiddelde score van 4/5. Een sterkte van deze dag
was ongetwijfeld de combinatie tussen een goed onderbouwde theoretische voordracht afgewisseld met
een kijkje binnen de praktijk. Ook de beoordeling van de organisatie (bekendmaking, organisatie en
communicatie, locatie, dagindeling, ontvangst en catering en prijs-kwaliteitverhouding) werd als ‘goed’
beoordeeld. We zijn dan ook zeer tevreden met de interesse en de opkomst evenals de inhoud en het
verloop van deze namiddag.
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4.4 VERSLAG ZOMERCONGRESSEN 2013
De afgelopen maanden was Nederland gastland van twee internationale forensische congressen. Zo
organiseerde het IAFMHS (International Association of Forensic Mental Health Services) de 13de editie
van hun jaarlijkse congres in Maastricht (18-21 juni), een editie waarin getracht werd een brug te slaan
tussen wetenschap en praktijk. Het IALMH (International Academy of Law and Mental Health)
organiseerde zijn tweejaarlijkse congres over recht en geestelijke gezondheid in Amsterdam (14-19 juli).
Beide congressen brachten een internationale gemeenschap van onderzoekers, academici en
praktijkwerkers bij elkaar.
Het UFC leverde verschillende bijdragen aan beide congressen:
Zo verzorgden prof. dr. Kris Goethals en mevr. Tineke Dilliën, op het IAFMHS congres, een symposium
over forensisch ROM-onderzoek. Verder organiseerde prof. dr. Kris Goethals, in samenwerking met het
UPPL en het CAB, een symposium over de behandeling van seksuele daders in België waarin de werking
van de drie steuncentra belicht werd.
Op het IALMH congres organiseerde prof. dr. Kris Goethals, als lid van het wetenschappelijk comité twee
symposia: het eerste handelde over risicotaxatie en het tweede over (de behandeling van) seksuele
daders. In dit laatste symposium, dat bestond uit Belgische, Nederlandse en Zwitserse bijdragen,
verzorgde mevr. Tineke Dilliën een presentatie over forensisch ROM-onderzoek en gaf em. prof. dr. Paul
Cosyns een uiteenzetting over hormonale behandeling bij seksuele daders.
Een overzicht van alle symposia waarin het UFC een bijdrage leverde:
IAFMHS congres (Maastricht, 18-21 juni):
• Dealing with mental illness in prisons: To what extent should and can the principle of equivalence of
care be with?
Ellen van Lier, Vicente Tort, Kris Goethals, & Erik Masthoff
• Service developments and treatment evaluation in Belgian sex offenders: Coordination by the three
references centres and specialised treatment.
Kris Goethals, Michèle Janssens, Julien Lagneaux, Nils Verbeeck, Ellen Gunst, Thierry Pham, & Claire
Ducro
• Measuring treatment results in forensic behavioural science; not an easy task?
Kris Goethals, Paul Cosyns, & Tineke Dilliën
IALMH congres (Amsterdam, 14-19 juli):
• Dimensions of risk assessment
1. The psychometric characteristics of the HKT-EX Risk Assessment Tool in a sample of 342 forensic
psychiatric patients in the Netherlands.
Michelle Willems
2. Quantitative analysis of the quality of HCR-20 risk assessments reports.
Piyal Sen
3. Role of dysfunctional empathy in violence among people with schizophrenia.
Maria D.Bragado-Jimenez

52

4. Are negative symptoms of psychosis and the deficient affective experience different concepts?
An exploratory study in chronic (forensic) psychiatric patients.
Kris Goethals
•

New perspectives in the assessment and treatment of sex offenders
1. Neurophysiological and neuropsychological correlates of the pathway model of child sexual
abuse.
Marc Graf
2. Antilibidinal effects of androgen deprivation therapy.
Jelle A. Troelstra
3. Treatment of sex offenders: From perfomance commitment to outcome measurement.
Tineke Dilliën
4. Therapeutic evaluation and processes in group therapy for users of illegal pornography.
Thorsten Spielmann
5. Bioethics of hormonal treatment of sex offenders
Paul Cosyns
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4.5

VERSLAG LEZING PROF GOETHALS VVP

Op donderavond 3 oktober gaf professor Kris Goethals, directeur van het UFC, een lezing over
libidoremmende medicatie bij hyperseksualiteit en/of een zedendelict. Deze lezing werd georganiseerd
door de forensische sectie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en ging door in het pas
vernieuwde auditorium Kinsbergen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
Eerst schetste prof Goethals de achtergrond van zijn presentatie, nl. het samenwerkingsakkoord Daders
Seksueel Misbruik, de samenstelling van de UFC patiëntenpopulatie naar psychiatrische diagnose en de
geschiedenis van de hormonale behandeling van zedendelinquenten. Daarna werd een overzicht
gegeven van de verschillende types hormonale medicatie en hun toepassingsgebied vandaag. De
richtlijnen van de World Federation of Societies of Biological Psychiatry uit 2010 werden ook uitvoerig
toegelicht aan de hand van geanonimiseerde UFC-cases
(zie http://www.wfsbp.org/fileadmin/user_upload/Treatment_Guidelines/Paraphilias_Guidelines.pdf).
Een specifiek aandachtspunt in zijn uiteenzetting was de hormonale behandeling van hyperseksualiteit.
Het UFC krijgt steeds meer te maken met hyperseksualiteit als voornaamste aanmeldingsklacht. Prof.
Goethals gaf praktische informatie voor het onderzoek van de patiënt, de keuze voor SSRI’s en/of
cyproterone acetaat (Androcur) en triptoreline (Salvacyl), mogelijke contra-indicaties en hun mogelijke
bijwerkingen.
Er werd kort ook aandacht besteed aan de afschaffing van het product Frenactil en de mogelijkheden
voor aangepaste medicatie via de beslissingsboom (zie hieronder voor meer info).
Aan het einde lichtte prof Goethals een onderzoeksvoorstel toe m.b.t. het voorschrijven van SSRI’s en
testosteronverlagende medicatie bij patiënten met een parafilie en/of zedendelinquenten. Naar analogie
van een Duitse studie (Turner et al, publicatie verschenen in The Journal of Sexual Medicine 10 in 2013)
wil prof Goethals in samenwerking met Vlaamse/Belgische collega’s een observationeel onderzoek
starten naar het gebruik van hormonale behandeling bij parafilie en/of zedendelinquentie en de
persoonlijke ervaringen hierbij van de behandelende arts.
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4.6 VERSLAG IGO OPLEIDING SEKSUELE DELINQUENTIE
Op dinsdag 26 november 2013 waren prof. Paul Cosyns (ere-directeur UFC) en Tine Vertommen
(criminologe UFC) gastsprekers op de studiedag ‘Seksuele delinquentie – EXPERT’ georganiseerd door
het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in Brussel. Het was de eerste keer dat het IGO een dubbele
studiedag (dag 1 – ‘BASIS’ omvatte presentaties over slachtofferschap van seksuele delicten, het
politieonderzoek, DNA onderzoek enz.) organiseerde over dit thema voor parketmagistraten en rechters.
Prof. Cosyns lichte de diagnose en behandeling bij seksuele daders toe. Tine werd gevraagd om de
organisatie van de daderhulp aan seksuele delinquenten in Vlaanderen toe te lichten. Hiervoor werd
uitgebreid ingezoomd op het Samenwerkingsakkoord, als wettelijk kader, alsook alle betrokken partners
hierin en de knelpunten die er momenteel in deze samenwerking zijn. De prestatieverbintenis, als zijnde
het belangrijkste instrument in de samenwerking tussen justitie en hulpverlening, kreeg veel aandacht in
de presentatie en de daaropvolgende discussie.
In de namiddag kwamen prof. Liesbet Stevens (Strafrecht, KULeuven) en rechter eerste aanleg te Gent
Jorn Dangreau aan het woord. Zij belichten de classificaties van zedendelicten en de nieuwe tendensen
(cybercriminaliteit, webcam seks e.d.) die hierbij steeds belangrijker worden en inventiviteit van de
magistraat vragen in de toepassing van het huidige strafrecht m.b.t. aanranding van de eerbaarheid en
openbare zedenschennis.
Er was een grote opkomst en interesse voor het thema. De vraag naar meer informatie over het
zorgaanbod en de zorgorganisatie wees duidelijk op een geïnteresseerde houding van de magistraten.
De feedback van de deelnemers was positief en enthousiast, wat ons doet hopen op een herhaling van
dit initiatief in de toekomst.
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4.7 VERSLAG STUDIEDAG HYPERSEKSUALITEIT
Op 13 december 2013 organiseerde het UFC een symposium rond
hyperseksualiteit. Hiervoor mochten we 110 geïnteresseerden ontvangen
uit verschillende disciplines, zowel uit de forensische sector als uit de
algemene geestelijke gezondheidszorg. Wanneer de inschrijvingen
voltooid waren, nam UFC-directeur prof. dr. Kris Goethals het woord. Na
een korte toelichting van het programma, een welkomstwoord en enkele
praktische afspraken, kon hij de dagvoorzitter Ellen van Lier (PI Zwolle,
NL) aankondigen. Zij introduceerde de eerste spreker.

Prof. dr. Luk Gijs, gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog, lid van de
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en verbonden aan het
Instituut voor Familiale en Seksuologische wetenschappen aan de KU Leuven,
beet de spits af met zijn uiteenzetting “Waarheen met de DSM 5 en de
parafilie?”. Na een korte historische situering van de verschillende versies van
de DSM, werd een alternatieve visie gegeven op de huidig heersende
pathologiserende benadering van parafilieën. Om af te sluiten gaf hij de
toehoorders nog enkele uitdagingen en take home messages mee voor het
denken over parafilieën. Vervolgens kreeg het publiek nog de kans voor het
aangaan van discussies en het stellen van vragen.

Na een korte koffiepauze kondigde mevrouw Van Lier de volgende
spreker aan. Prof. dr. Kris Goethals leidde zijn presentatie over de
“Conceptualisering en farmacotherapie bij hyperseksualiteit” in
met een casusvoorbeeld, geïllustreerd met een filmpje. Hij lichtte
het begrip ‘hyperseksualiteit’ kort toe en stelde op basis van de
literatuur enkele mogelijke classificatiecriteria en –instrumenten
voor. Prof. dr. Goethals ging na wat de invloed is van comorbiditeit
en wat de relatie is met (seksuele) agressie. Vervolgens toonde hij
de mogelijkheid aan van farmacotherapie om in te werken op
bepaalde componenten van de verschillende neurobiologische
modellen van hyperseksualiteit.
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Na de lunch nam dr. Gertjan van Zessen, seksuoloog en psycholoog, het woord voor het eerste deel van
de presentatie “Seksverslaving begrijpen en behandelen op basis van het begrip zelfwaardering”. Hij
presenteerde een praktisch model om seksverslaving beter te begrijpen en effectiever te behandelen.
Aan de hand van illustraties legt hij zijn idee van het ‘vat van zelfwaardering’ uit. Met enkele nuttige
metaforen en duidelijke voorbeelden illustreert hij dit gegeven, waarna hij het koppelt aan
hyperseksualiteit. Vervolgens geeft hij uitleg over hoe dit idee praktisch wordt geïmplementeerd in de
behandeling. Dr. van Zessen gaf een zeer boeiende uiteenzetting met plaats voor humor en de
mogelijkheid tot discussie.

Om af te sluiten werd het tweede deel van de presentatie gegeven door Frans Zwanenburg,
maatschappelijk werker en inrichtingswerker. Hij illustreerde het gebruik van het praktisch model vanuit
zijn ervaring als reclasseringswerker en vanuit zijn zelfstandige praktijk. Dit alles werd verduidelijkt aan
de hand van casusmateriaal en voorbeelden uit de klinische praktijk. Hierna werd opnieuw tijd gemaakt
voor vragen en discussie over beide delen van de uiteenzetting.

Het eindwoord werd verzorgd door Kris Goethals, waarbij de
sprekers en de dagvoorzitter uitgebreid bedankt werden voor
hun bijdrage en de volgende studiedag over allochtone daders
werd aangekondigd. Na de receptie volgde voor de liefhebbers
een filmvertoning van ‘Shame’, een drama over seksverslaving in
het dagelijkse leven vanuit het oogpunt van de patiënt. Het was
een ontspannende afsluiter van een leerrijke dag.
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Evaluatie op basis van de evaluatieformulieren van de deelnemers
Van de 122 ingeschreven deelnemers konden uiteindelijk 110 personen effectief aanwezig zijn. Aan het
einde van de dag werden 91 ingevulde evaluatieformulieren terugbezorgd (antwoordpercentage van
83%) – waarvoor dank! Daar waar de UFC studiedag in 2012 over seksuele moord en sadisme een
uitzonderlijk gevarieerd publiek lokte, was de overgrote meerderheid van de deelnemers vandaag
psycholoog of psychiater van opleiding. Verder konden we ook enkele maatschappelijk werkers,
criminologen en seksuologen verwelkomen. De vertegenwoordigde organisaties waren voornamelijk de
Vlaamse gespecialiseerde voorzieningen voor de behandeling van seksuele daders, de PSD van het
gevangeniswezen, enkele justitieassistenten en medewerkers van residentiële psychiatrische settings in
Vlaanderen en Nederland. De opkomst vanuit de magistratuur was dit keer onbestaande, wat gezien het
thema van de dag geen verrassing is. De vier sprekers van de dag werden in het algemeen zeer positief
onthaald met een zeer hoge gemiddelde score voor de presentatie van dr Van Zessen en prof Luk Gijs.
Vooral voor dr Van Zessen waren er lovende woorden: “ zeer boeiende en zinvolle presentatie”,
“bruikbare tool aangereikt gekregen” en “zeer aangename spreker”. De presentatie van Prof Goethals
werd goed onthaald, mits een kritische opmerking dat het verhaal té biologisch/theoretisch/medisch
gericht was voor een deel van het aanwezige publiek. Ook de presentatie van Frans Zwanenburg scoorde
goed, enkel bij de doorwinterde dadertherapeut hoorden we één opmerking, namelijk “weinig nieuws
gehoord”, wat dan weer tegengesproken werd door het merendeel van de andere deelnemers.
Ook de logistieke en organisatorische kanten van de dag werden beoordeeld en kregen een zeer hoge
waardering (bekendmaking en communicatie, locatie, dagindeling en catering). De 5 deelnemers die
terecht klaagden over de koude luchtstroom afkomstig van de airco in het auditorium (wat in de
namiddag opgelost werd) kunnen we gerust stellen voor de toekomst: we weten nu de directe weg om
de verantwoordelijke persoon hierover aan te spreken. Volgende keer zijn we er dus tijdig bij om jullie
niet in de kou te laten zitten.
Het aanbod van de pendeldienst en de filmvertoning aan het einde van de dag werden positief onthaald
en zijn dus voor herhaling vatbaar. We moeten hier wel bij vermelden dat de busdienst op de terugweg
wat vertraging opliep (arriveerde laattijdig bij het UZA wegens file), waarvoor we ons oprecht willen
excuseren bij de busgebruikers.
Dit alles leverde een mooie gemiddelde totaalscore op van 8.1/10, die net iets hoger is dan de UFC
studiedag in 2012 over seksuele moord en sadisme, en net iets lager dan de topscore van de studiedag
Internet Child Abuse in 2011. Wij hopen dat alle deelnemers een boeiende en aangename studiedag
beleefd hebben en kijken uit naar de volgende gelegenheid!
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5 BIJLAGEN
5.1 AANVULLING VAN DE RECHTSBIBLIOTHEEK IN 2013

5

Ethical Issues in Prison Psychiatry
Weisstub, David, N., Konrad, Norbert, Völlm, Birgit
Ethical Issues, Prison, Psychiatry
2013
Springer Publishing Company
New York
Doktertje spelen...?
De Sterck, Stein, Detavernier, Bieke, De Beuckelaer, Marina, Vanderstraete, Inge, Van Looveren, Anja
2013
Acco
Leuven, Amersfoort
Case Studies in Sexual Deviance
O'Donohue, William
Paraphilias, Case studies, Sexual Deviance, Evidence Based Practice
2014
Routledge
London, UK
Praktijkboek ROM in de ggz II
Buwalda, V.J.A., Nugter, M.A., van Tilburg, W., Beekman, A.T.F.
2013
De Tijdstroom
Utrecht, Nederland
DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
American Psychiatric Association
DSM-5, Psychopathology, Diagnosis, Mental Disorder
2013
American Psychiatric Association, Inc.
Arlington, Virginia
Geen Opsluiting, maar Sleutels tot Re-Integratie
Moens, Isabel, Pauwelyn, Ludewei
Internering, GGZ, Zorg, Gevangenis, Zorgtraject, Integratie
2012
Zorgnet Vlaanderen

5

Indien er reeds trefwoorden van de publicatie werden ingevoerd in het UFC registratiesysteem, dan zijn deze in
het cursief vermeld in deze lijst.
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Protection des Malades Mentaux et Incapacités des Majeurs: Le droit belge après les réformes
Meulders-Klein, Marie-Thérèse
1996
Kluwer rechtswetenschappen
Antwerpen
Mindfulness en Acceptatie
Hayes, Steven, C., Follette, Victoria, M., Linehan, Marsha, M.
2006
Harcourt Assessment
ACT een Experientiele Weg naar Gedragsverandering
Hayes, Steven, C., Strosahl, Kirk, D., Wilson, Kelly, G.
2006
Harcourt Assessment
Cognitieve Therapie: Theorie en Praktijk
Bogels, Susan, M., van Oppen, Patricia
1999
Bohn Stafleu van Loghum
Houten
Basisboek Cognitieve Therapie
Beck, Judith, S.
1999
HB Uitgevers
Baarn, Nederland
Circuitvorming in de Forensische Psychiatrie
Meyer, J.
2006
Spinhex & Industrie
Amsterdam
Een Meta-Analyse van de Effecten van Psychotherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
Duivenvoorden, H.J., van Dooren, S., Trijsburg, R.W.
2006
Spinhex & Industrie
Amsterdam
De Effectiviteit van Behandelinterventies voor Forensische Patienten met een Psychotische Kwetsbaarheid
Harte, J.M.
2008
Spinhex & Industrie
Amsterdam
Vaktherapieen in de Forensische Psychiatrie
Smeijsters, Henk, Cleven, Gorry
Spinhex & Industrie
Amsterdam
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Beeldende Therapie
Baeten, Niek
2007
Spinhex & Industrie
Amsterdam
Geinterneerd Cel of Zorg?
Internering, Mensenrechten, CBM, Gevangenis
2012
Uitgeverij EPO vzw
Berchem
Risk Markers for Sexual Victimization and Predation in Prison
Warren, Janet, I., Jackson, Shelly, L.
Risk, Prison, Rape, Sex Offenders, Violence, Sexual Adaption, Personality, Risk Assessment, Classification
2013
Routledge
London, UK
The Mark of Shame
Hinshaw, Stephen, P.
Mental Illness, Stigma, History, Law, Policy, Media
2007
Oxford University Press, Inc.
United States of America
Seksverslaving
van Zessen, Gertjan
Seksverslaving, Hyperseksualiteit, Pornografie, Prostitutie
2009-2011
SWP
Amsterdam
Making Good
Maruna, Shadd
Desistance, Rehabilitation, Work, Shame, Redemption, Risk, Prison, Ex-Offenders, Environment
2001
American Psychological Association
Washington, DC
Seeking Safety
Najavits, Lisa, M.
Trauma, Behandeling, Verslaving, PTSS, Noodsituatie, Veiligheid, Zelfzorg, Grenzen, Omgeving, Relatie
2010
Bohn Stafleu van Loghum
Houten
Rehabilitation
Ward, Tony, Maruna, Shadd
Rehabilitation, Risk-Need-Responsivity Model, Good Lives Model, Risk
2007
Routledge, London UK
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Intelligent Kindness
Ballatt, John, Campling, Penelope
NHS, Healthcare
2011, 2012
RCPsych Publications
London
Broadmoor
Gordon, Harvey
Broadmoor, History, Forensic Hospital
2012
Psychology News Press
London
Negatief zelfbeeld
De Neef, Manja
Negatief zelfbeeld, Zelfhulp
2010
Uitgeverij Boom
Amsterdam
Community Corrections Management
Burrell, William, D.
Community, Rehabilitation, Probation, Prevention, Parole, Community Supervision, Evidence-Based, Risk, Caseload, Burnout
2012
CRI Civic Research Institute
Kingston
Motiverende gespreksvoering in de GGZ
Arkowitz, Hal, Miller, William, R., Rollnick, Stephen, Westra, Henny, A.
Motivatie, Gespreksvaardigheden, Angst, PTSS, OCD, Depressie, Suïcidaliteit, Eetstoornis, Gokken, Schizofrenie, Dubbele
diagnose
2011
Ekklesia
Nederland
Motiverende gespreksvaardigheden
Rosengren, David, B.
Motivatie, Werkboek, Weerstand, Gespreksvaardigheden
2011
Ekklesia
Nederland
Progression in Forensic Psychiatry
Oei, Karel, T.I., Groenhuijsen, Marc, S.
Diagnosis, Forensic Psychiatry, Conscience, Informed Consent, Ethics, Risk Assessment…
2012
Kluwer
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5.2

BROCHURE HYPERSEKSUALITEIT
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Organisatie
Als Vlaams steuncentrum in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de
Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik nodigt
het Universitair Forensisch Centrum u graag uit op dit symposium.
Doelgroep
Alle professionals (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, seksuoloog, criminoloog, huisarts en
andere) die in contact komen met (problematische) seksualiteit in het kader van een behandeling of
begeleiding, advies of wetenschappelijk onderzoek/onderwijs.
Inhoud & sprekers
Waarheen met (de DSM 5 en) de paraphilia? – Prof. dr. Luk Gijs
Korte inhoud: In mei 2013 verscheen de DSM 5 van de American Psychiatric Association. Ondanks debat
over de parafilia en de vraag (van sommigen) om de parafilia te schrappen als psychiatrische stoornis uit
dit classificatiesysteem, besliste de Amerikaanse Psychiatrische Associatie om de paraphilic disorder te
behouden als psychiatrische stoornis. Na een korte historische situering van de (verschillende versies van
de) DSM, zal een overzicht gegeven worden van het debat over het al dan niet behouden van de parafilia
in DSM 5. Betoogd zal worden dat de DSM 5 gekozen heeft voor continuïteit met de vorige DSM 5
classificaties, zonder dat de fundamentele vraag of de paraphilia een psychiatrische stoornis zijn afdoend
te beantwoorden.
De consequenties van de classificatie van de paraphilia als een psychiatrische stoornis voor de
maatschappelijke en forensische bejegening van paraphilia zullen besproken worden. Ook zal stilgestaan
worden bij de implicaties voor de hulpverlening. Betoogd zal worden dat het debat over de in- of
exclusie van de parafilia in de DSM -hoe belangrijk ook- heeft bijgedragen aan een verwaarlozing van het
ontwikkelen van effectieve hulpverlening aan personen met een parafilie.
Prof. Dr. Luk Gijs
Luk Gijs is gezondheidszorgpsycholoog-seksuoloog en lid van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie
(NVVS). Hij is verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de KU
Leuven. Zijn aandachtsgebied is: seksuele deviantie, met bijzondere belangstelling voor de parafilia en
daders van seksueel geweld.
Een kennismaking met zijn werk en denken kan via volgende publicaties:
Gijs, L., & Gooren, L. (1996). Hormonal and psychopharmacological interventions in the treatment of
paraphilias: an update. The Journal of Sex Research, 33, 273-290.
Gijs, L. (2012). Parafilieen. In : I. Franken, P. Muris, & D. Denys (red). Basisboek psychopathologie (pp.
575-592). Utrecht: De Tijdstroom.
Goyens, M., Roncada, I., Van der Meer, B., & Gijs, L. (2013). Typologieën van seksuele moord: een
literatuurstudie. Tijdschrift voor Seksuologie, 37, 81-94.
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Farmacotherapie bij hyperseksualiteit: een pragmatische denkoefening? Prof. dr. Kris Goethals
Hyperseksualiteit kan gedefinieerd worden als oncontroleerbaar seksueel gedrag dat klinisch significante
verslechtering veroorzaakt in het sociaal, beroepsmatig en andere gebieden van het functioneren.
Eerder werd hyperseksualiteit beschreven als dwangmatig seksueel gedrag, niet-parafiel dwangmatig
seksueel gedrag, parafilie-gerelateerde stoornis of seksverslaving. In wezen verwijst hyperseksualiteit
meestal naar niet-parafiel seksueel gedrag, maar een combinatie van parafiel en niet-parafiel seksueel
gedrag kan voorkomen. Verschillende neurobiologische modellen, zoals de compulsieve -, impulsieve en verslavingsmodellen, bieden een gedeeltelijke verklaring voor hyperseksualiteit. Elk van deze
modellen heeft als basiscomponenten affectieve disregulatie, gedragsverslaving en cognitieve
discontrole. Medicatie kan inwerken op deze modellen en hun componenten.
Daarnaast kunnen psychofarmaca psychiatrische comorbiditeit behandelen. Een belangrijk klinisch
aandachtspunt bij het verminderen van de hyperseksualiteit is de ‘leegte’ die kan ontstaan waarbij
medicatie ook een zinvolle aanvulling kan zijn op andere interventies.
Een beperkt aantal studies over de evaluatie van de effectiviteit van medicatie op hyperseksualiteit heeft
belangrijke methodologische tekortkomingen. Dit noopt ons tot een pragmatische aanpak voor elke
individuele patiënt.
Prof. Dr. Kris Goethals
Prof. dr. Kris Goethals is forensisch psychiater / psychotherapeut en A-opleider psychiatrie bij GGZ
Westelijk Noord-Brabant in Nederland. Hij is directeur van het Universitair Forensisch Centrum aan het
Universitair Ziekenhuis Antwerpen en lid van de stuurgroep van het Collaborative Antwerp Psychiatric
Research Institute (CAPRI) aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is professor in de forensische
psychiatrie aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan dezelfde universiteit.
Zijn onderzoeksinteresses zijn:
- Gewelddadig gedrag bij psychotici
- Hormonale behandeling bij patiënten met een parafilie en zedendelinquenten
- Forensische psychiatrie in een Europese context.
Seksverslaving begrijpen en behandelen op basis van het begrip zelfwaardering - dr. Gertjan van
Zessen & Frans Zwanenburg
Workshop met veel ruimte voor discussie en casuïstiek, waarin een praktisch model zal worden
gepresenteerd om 'seksverslaving' beter te begrijpen en effectiever te behandelen. De verschillende
visies op seksverslaving (verslavingsziekte, OCD, hyperseksualiteit) en hun bijbehorende
behandelstrategieën worden bekeken en afgezet tegen een opvatting waarin seksverslaving vooral
wordt gezien als vormgevingsprobleem. Dr. Gertjan van Zessen zal het model presenteren en kaderen,
Frans Zwanenburg zal cases vanuit zijn ervaring als Reclasseringswerker en zijn zelfstandige praktijk
toelichten.
Dr. Gertjan van Zessen
Gertjan van Zessen is seksuoloog en psycholoog en sinds 1985 betrokken bij onderzoek, hulpverlening
en deskundigheidsbevordering inzake seksverslaving.
Dhr. Frans Zwanenburg
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Frans Zwanenburg (NL) is maatschappelijk werker en inrichtingswerker. Sinds 1987 werkt hij bij
Reclassering Nederland waar hij zich specialiseerde in het werken met zedendelinquenten en TBS. Hij
heeft advies, coaching en begeleiding aan cliënten in een gedwongen context en heeft hierin een praktijk
“Live, werken in een gedwongen kader” te Zevenhuizen, NL. Frans Zwanenburg past het model ‘Vat van
zelfwaardering’ toe in zijn begeleidingen. Zie www.vatvanzelfwaardering.nl
Programma
09.00u

Ontvangst met koffie

09.30u

Openingswoord door prof. dr. Kris Goethals

09.40u

Prof. dr. Luk Gijs
Waarheen met (de DSM5 en) de paraphilia?

10.30u

Vragen en discussie

10.45u

Koffiepauze

11.00u

Prof. dr. Kris Goethals
Conceptualisering en farmacotherapie bij hyperseksualiteit: een pragmatische denkoefening?

12.15u

Vragen en discussie

12.30u

Lunch

13.30u

Dr. Gertjan van Zessen & Frans Zwanenburg
Seksverslaving begrijpen en behandelen op basis van het begrip zelfwaardering - deel I

14.30u

Koffiepauze

14.45u

Dr. Gertjan van Zessen & Frans Zwanenburg
Seksverslaving begrijpen en behandelen op basis van het begrip zelfwaardering - deel II

15.30u

Vragen en discussie

16.00u

Eindwoord door prof. dr. Kris Goethals

16.15u

Receptie

17.00u

Filmvertoning ‘Shame’
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INSCHRIJVING
De prijs voor deelname aan het symposium bedraagt €50 voor de leden van het Vlaamse
Samenwerkingsakkoord Daders Seksueel Misbruik en €75 voor alle andere deelnemers.
Inclusief in dit bedrag:
 Symposiummap
 Koffiepauzes, lunch en receptie
 Filmvertoning ‘Shame’ in avondprogramma
 Parkeerticket of pendeldienst van en naar station Antwerpen-Berchem
We bieden u ook de mogelijkheid aan om het boek ‘Als seks verslavend wordt’
(https://www.uitgeverijboom.nl/boeken/psychologie/als_seks_verslavend_wordt_9789461052421/) van
dr. van Zessen bij uw inschrijving aan te kopen tegen een verminderde prijs. De totaalprijs (symposium +
boek) is €65 voor de leden van het Vlaamse Samenwerkingsakkoord Daders Seksueel Misbruik en €90
voor alle andere deelnemers.
Inschrijven kan door te mailen naar Marleen.Bolens@uza.be en volgende gegevens te vermelden:
 Naam, functie & organisatie, adres en telefoonnummer
 Gebruik van pendelbus tussen Antwerpen-Berchem en het UZA: JA/NEE
 Deelname aan filmvertoning: JA/NEE
 Aankoop tegen verminderde prijs van het boek ‘Als seks verslavend wordt’: JA/NEE
Na ontvangst van uw e-mail, sturen wij u een bevestiging van inschrijving met vermelding van de
betalingsgegevens. Uw inschrijving is definitief na betaling.
Inschrijven kan tot 30 november 2013.
CONTACT
Meer informatie kan u bekomen bij: Tine Vertommen, UFC-criminologe, op +32 3 821 34 27 of via
Tine.Vertommen@uza.be
LOCATIE
Auditorium Kinsbergen (volg route 12 vanuit de centrale inkomhal), Universitair Ziekenhuis Antwerpen,
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem.
BEREIKBAARHEID

Trein & bus
 Vanuit station Antwerpen-Berchem: buslijn 21
o (overstappen op knooppunt Wilrijk Bist naar lijn 17 of 22)
 Vanuit station Antwerpen-Centraal: buslijn 17
Er word, bij voldoende interesse, een pendeldienst voorzien van en naar station Antwerpen-Berchem!
Auto: De inrit van de parking is te bereiken via Drie Eikenstraat 655, Edegem.

Kijk voor meer informatie op http://www.uza.be/UZA/Bereikbaarheid/
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5.3 PROGRAMMA VAN DE UFC WORKSHOP “FORENSISCH ROMONDERZOEK”
Woensdag 17 april 2013, 13uur tot 17uur
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Op 17 april 2013 organiseert het UFC een workshop omtrent forensisch ROM-onderzoek. Deze workshop vindt
plaats in de Gemeenschapszaal van het UZA van 13uur tot 17uur.
Achtergrond
In januari 2012 startte het UFC met Routine Outcome Monitoring (ROM), het systematisch en routinematig in kaart
brengen van behandelresultaten om op basis hiervan behandelingen bij te sturen. In tegenstelling tot de algemene
geestelijke gezondheidszorg waar er al enige ervaring opgedaan werd met ROM, staat ROM binnen de forensische
wereld nog in de kinderschoenen. Bijgevolg ontbreken richtlijnen waarop gesteund zou kunnen worden bij de
implementatie van ROM in het forensische werkveld.
In deze interactieve workshop presenteren professor dr. Kris Goethals, directeur UFC, en Tineke Dilliën, psychologe
en onderzoeksmedewerkster UFC, de implementatie van ROM in de behandelpraktijk van het UFC. De focus ligt op
het delen van praktijkervaringen en bevindingen, die een houvast kunnen bieden bij het opzetten van eigen ROMonderzoek.
Inhoud
•
Stilstaan bij de meerwaarde van ROM voor het forensische werkveld in het algemeen en de behandeling
van seksuele delinquenten in het bijzonder.
•
Selectie van de te meten domeinen en de te gebruiken meetinstrumenten.
•
Bespreken van praktijkervaringen: voorwaarden voor een geslaagde implementatie, moeilijkheden bij de
implementatie, praktische haalbaarheid, weerstand van patiënten
•
N=1-statistiek.
•
Het communiceren over de resultaten van de meetinstrumenten.
•
Ruimte voor vragen en discussie.
Doelgroep

Psychologen, psychiaters en overige professionals werkzaam in de forensische teams van de centra voor
geestelijke gezondheidszorg.
Inschrijving
De prijs voor deelname aan de workshop bedraagt €15.
Inschrijven kan tot 3 april 2013
Gelieve uw naam, organisatie, adres en telefoonnummer te mailen naar Marleen.Bolens@uza.be
Na ontvangst van uw e-mail, sturen wij u een bevestiging van inschrijving met vermelding van de
betalingsgegevens. Uw inschrijving is definitief na betaling.
Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd.
Contact
Meer informatie met betrekking tot de inhoud kan u bekomen bij: Tineke Dilliën
Psychologe en onderzoeksmedewerkster UFC op het nummer 03 821 47 80 of via e-mail naar tineke.dillien@uza.be
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5.4 PROGRAMMA VAN DE STUDIEDAG “ZWAKBEGAAFDE PLEGERS
VAN SEKSUEEL GEWELD”
De behandeling van seksuele delinquenten is geen sinecure. Zeker niet wanneer de dader ook nog
beperkte intellectuele capaciteiten blijkt te hebben. Justitieassistenten, psychologen van de gevangenis,
hulpverleners, … bijten vaak hun tanden stuk op een geschikt behandelplan voor deze doelgroep. Hoog
tijd om de koppen bij elkaar te steken, dachten we in het Universitair Forensisch Centrum, en enkele
experts op te trommelen die hun ervaring met deze doelgroep komen toelichten.
Op donderdag 27 juni 2013 organiseert het UFC een studienamiddag. Kasia Uzieblo (hoofdlector,
onderzoeker en inhoudelijk coördinator Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling,
Thomas More Hogeschool) schetst de wetenschappelijke context van zwakbegaafde plegers van seksueel
geweld. Jos Nieuwlaat & Alieke Redeman (Forensisch Psychiatrische Deeltijdbehandeling ‘Seks en
Grenzen’, Afdeling Forensische Psychiatrie, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Nederland) delen hun
ervaringen uit de praktijk in het werken met deze doelgroep.
Voorlopig programma
12u30:

Ontvangst

13u00 - 14u30:

Kasia Uzieblo: de wetenschappelijke context van zwakbegaafde plegers van seksueel
geweld (diagnostiek, onderzoek, …).

14u30 - 15u00:

Pauze

15u00 - 16u30:

Jos Nieuwlaat & Alieke Redeman: behandeling van zwakbegaafde plegers van
seksueel geweld

16u30 - 17u00:

Ruimte voor discussie en vragen

Locatie
UZA,Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Glazen zaal, route 30
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Inschrijven
Beperkt aantal deelnemers!
Inschrijven vóór 20 juni 2013.
Kostprijs: 30 euro.
Indien u aan deze studienamiddag wenst deel te nemen, gelieve uw naam, organisatie, adres en telefoonnummer
te mailen naar het secretariaat UFC: marleen.bolens@uza.be.
Na ontvangst van uw e-mail, stuurt zij u een bevestiging van inschrijving met vermelding van de betalingsgegevens.
Uw inschrijving is definitief na betaling.

Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd!
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5.5 UNRAVELING SEXUAL ASSOCIATIONS IN CHILD SEX OFFENDERS
Op te vragen via Tine.Vertommen@uza.be
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