Voorwoord

In 2014 heeft het Universitair Forensisch Centrum een koersverandering ingezet. Door een betere
triage van patiënten en door de deelname in een centraal aanmeldingsteam hebben we ons meer
kunnen profileren als een centrum voor hulpverlening van de derde lijn. De lichte daling in onze
patiënten caseload geeft ons op die manier de ruimte voor het uitvoeren van de steuntaken waar we
voor staan. Wetenschappelijk onderzoek wordt verder uitgebouwd door een doctoraatsonderzoek en
de begeleiding van masterproeven voor studenten vanuit verschillende disciplines (geneeskunde,
psychologie, criminologie).
Door het aanbieden van een stage forensische psychiatrie voor psychiaters in opleiding is er een
structurele samenwerking ontstaan met het DG EPI van de FOD Justitie en de gevangenis van
Antwerpen. Deze jonge artsen zijn een mogelijke kweekvijver voor psychiaters die later in de
forensische psychiatrie willen gaan werken.
Het Universitair Forensisch Centrum staat ook midden in de samenleving. In toenemende mate weten
het onderwijs en de media de weg naar ons te vinden. Wij willen hierbij ook het maatschappelijk
debat over de forensische psychiatrie in het algemeen en seksuele delinquentie in het bijzonder niet
uit de weg gaan.
Ook in de teamsamenstelling is er een belangrijke wijziging ingezet. Wij hebben de expliciete keuze
gemaakt om toegepaste psychologie als discipline toe te voegen. Met de komst van Alana
Schuerwegen, bachelor in de toegepaste psychologie, is deze verandering concreet geworden. Alana
zal zich toeleggen op counselinggesprekken, psychodiagnostiek en het Routine Outcome Monitoring
onderzoek. Wij heten haar van harte welkom!
Tenslotte feliciteren wij ook Tineke Dilliën die in het najaar opnieuw moeder is geworden van een
dochtertje.
Het jaarverslag is een lijvig document geworden met ook veel inhoudelijke informatie. Uiteraard staan
wij open voor uw feedback. Namens het UFC-team wens ik u veel leesplezier!

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. Stéphane Pirsoul, arts specialist in opleiding, is tijdens het academiejaar 2013-2014 aangesteld als
psychiater in opleiding bij het UFC. Hij staat mee in voor de psychiatrische zorgfunctie, en werkt
deeltijds in de zorgequipe van de gevangenis van Antwerpen. Dr. Julie Rivière, arts specialist in
opleiding, volgt dr. Pirsoul op tijdens het eerste semester van het academiejaar 2014-2015.
Wim Huys is licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2009). Wim is
de zorgcoördinator van het UFC. 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). Elke
is daarnaast verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van opleidingen. Tineke is in
oktober 2014 gestart met een doctoraat en daardoor sindsdien aangesteld aan het Collaborative
Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) van de Universiteit Antwerpen. Alana Schuerwegen,
bachelor in de toegepaste psychologie, kwam eind 2014 ons team versterken en neemt de
pscychosociale begeleidingen en het ROM onderzoek voor haar rekening.
Tine Vertommen is Master in de criminologische wetenschappen (VUB, 2009) en staat in voor de
coördinatie van de steunopdrachten.
Prof. dr. Luc Van Gaal (neuro-endocrinologie) verleent zijn medewerking als extern consulent bij de
hormonale behandeling van de patiënten.
Marleen Bolens verzorgt het secretariaatswerk en beheert de bibliotheek.
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Gerechtelijke expertise
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. Dr. Roland Verhelst is psychiater en staat, samen met em.
prof. Cosyns, in voor de deskundige adviesfunctie. Psychologe Vicky Heyvaert verzorgt, samen met dr.
Verhelst, de deskundige adviesfunctie. Deze activiteit staat op financieel vlak los van de overige UFC
activiteiten, en de deskundigen maken geen deel uit van het UFC behandelteam.

1.2 ORGANOGRAM UFC 2014

Directie
Prof. dr. Kris Goethals (psychiater)

prod

Coördinatie steunopdrachten
Tine Vertommen (criminologe)

Psychologische zorgfunctie
Wim Huys (zorgcoördinator, psycholoog)
Elke Frans (psychologe)
Tineke Dilliën (psychologe)
Alana Schuerwegen (psychologische consulente)

Psychiatrische zorgfunctie
Prof. dr. Kris Goethals
ASO Psychiatrie

Wetenschappelijk onderzoek
Prof. dr. Kris Goethals
Tineke Dilliën

Secretariaat en bibliotheek
Marleen Bolens (medisch secretaresse)

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 afspraak

Consultatiefunctie steuncentrum:

maandag 13u – 14u (na afspraak)

E-mail medewerkers

Kris.Goethals@uza.be
Tine.Vertommen@uza.be
Wim.Huys@uza.be
Tineke.Dilliën@uza.be
Alana.Schuerwegen@uza.be
Marleen.Bolens@uza.be

Website

www.ufc.be

Twitter account

@ufc_be
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2 STEUNTAKEN VAN HET UFC
2.1

VERVULLEN VAN EEN CONSULTATIEFUNCTIE

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 2014 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 86 consultvragen. Het antwoord wordt telefonisch, via e-mail of tijdens een face-to-face
gesprek gegeven. Dit aantal betekent een daling ten opzichte van de aantallen in 2012 en 2013 (toen
respectievelijk 117 en 111 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

Aantal

%

Onderwijs en media

21

24,4

Andere

16

18,6

Gespecialiseerde voorzieningen

14

16,3

Reguliere hulpverlening

13

14,9

Residentiële voorzieningen

9

10,3

PSD

8

9,2

Gerechtelijke instanties en advocatuur

3

3,4

Justitieassistenten

2

2,3

Totaal

86

100,0
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Figuur 2: Aanvrager van het consult

Opmerkelijk is dat de meeste consultvragen in het jaar 2014 afkomstig zijn van onderwijsinstanties,
media en particulieren, terwijl dit andere jaren meestal de gespecialiseerde voorzieningen waren.
Deze stijging van vragen uit het onderwijs heeft voornamelijk te maken met studenten die
advies//informatie vragen bij het opstellen van een onderzoek of het schrijven van een masterproef.
Verder merken we ook dat we vaker geconsulteerd worden wanneer thema’s zoals seksuele
delinquentie of forensische psychiatrie, meestal naar aanleiding van een rechtszaak, in de media
gebracht worden. We hebben vooralsnog geen verklaring voor het kleinere aantal consultvragen
vanuit de gespecialiseerde voorzieningen en de andere partners van het Samenwerkingsakkoord. De
nodige voorzichtigheid moet aan de dag gelegd worden bij het interpreteren van deze cijfers,
aangezien we niet met zekerheid kunnen zeggen dat elke consultvraag correct geregistreerd werd
door de UFC medewerkers.
Tabel 2: Inhoud van het consult

Inhoud

Aantal

%

Vraag naar wetenschappelijke achtergrond

39

45,3

Concrete vragen over begeleiding/behandeling patiënt

19

22,1

Algemene klinische vragen

18

20,9

Algemene praktische informatie m.b.t. UFC

6

7,0

Juridische en ethische aspecten

2

2,3

Andere

2

2,3

Totaal

86

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
als dat van 2013, weliswaar met een groter aandeel aan wetenschappelijke vragen. Het gaat dan
zowel over vragen naar gespecialiseerde literatuur omtrent een welomschreven thema, als de vraag
naar wetenschappelijke omkadering in de vorm van een interview. Vragen met betrekking tot
behandeladvies op het niveau van de individuele patiënt, gaan bijvoorbeeld medicamenteuze
behandeling. Juridisch/ethische vragen hebben voornamelijk betrekking op het beroepsgeheim en
gegevensuitwisseling tussen justitie en hulpverlening.
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2.2 VERSTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Website
Tijdens 2014 werd de website van het UFC, die reeds dateerde van 2003, volledig vernieuwd. Het
opzet werd veranderd – er is nu geen afgeschermd gedeelte meer waarop aangemelde professionals
kunnen inloggen – en de look werd aangepast aan de hedendaagse norm. De inhoud van de website is
ook wat uitgebreid. Naast informatie over de missie, werking en opleidingen van het UFC, kan je nu
ook informatie over lopende projecten, ‘frequently asked questions’ (FAQ’s) en actuele
nieuwsberichten terugvinden. Verder kan je via de website nu ook onze Twitter account (@ufc_be)
volgen en je inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Afbeelding 1 Homepage van de UFC website

Afbeelding 2 Screenshot van de nieuwspagina

Afbeelding 3 Overzicht van de FAQ's
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Afbeelding 4 Verslagen van voorbije vormingsmomenten

Nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener

De elektronische nieuwsbrief van het UFC wordt op regelmatige tijdstippen aan medewerkers van de
gespecialiseerde voorzieningen, gespecialiseerde psychosociale teams, justitiehuizen, leerprojecten
voor daders van seksueel misbruik, residentiële behandelingseenheden voor daders en andere
geïnteresseerden bezorgd. 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 2014 systematisch bezorgd aan een 400’tal e-mail adressen en is tevens
beschikbaar via onze website. Gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuwe website, werd er
gekozen om ook de nieuwsbrief een update te geven. Er wordt sinds eind 2014 gewerkt met een
geautomatiseerd mailing systeem, waardoor de ontvanger zich makkelijker kan in- of uitschrijven en
het beheer van het adressenbestand vlotter verloopt. Ook qua layout zorgt dit ervoor dat alles er wat
moderner uit ziet, met de mogelijkheid om door te klikken naar relevante artikelen op de UFC website.
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Forensische bibliotheek
Op 31 december 2014 beschikte de forensische bibliotheek over 657 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).
Tijdens het jaar 2014 werden er 26 nieuwe werken aangekocht. Een overzicht van deze boeken vind u
in Bijlage 1. De forensische bibliotheek kan geraadpleegd worden na afspraak met mevr. Bolens op het
nummer 03/821 34 38 of via mail marleen.bolens@uza.be.
Wetenschappelijke tijdschriften
In de UFC nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener worden de inhoudstafels van recente
wetenschappelijke tijdschriften toegevoegd. Alle geabonneerden op de nieuwsbrief en bij uitbreiding
alle medewerkers van de gespecialiseerde voorzieningen, de leerprojecten voor daders van seksueel
geweld, de gespecialiseerde psychosociale teams en de residentiële behandelingseenheden kunnen
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 2014 werden 199 artikels uit diverse tijdschriften opgevraagd. Dit betekent een significante afname
ten opzichte van 2013 (toen 234 artikels). De stijgende tendens die we noteerden tot en met 2013 lijkt
zich dus nu niet verder te zetten.
Tabel 3 : Aantal opgevraagde artikels per tijdschrift

Tijdschrift

Aantal

%

Criminal Justice and Behavior

40

20,1

International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology

52

26,1

Journal of Forensic Psychiatry and Psychology

24

12,0

Journal of Interpersonal Violence

25

12,6

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment

13

6,5

Journal of Sexual Aggression

25

12,6

Artikels uit andere tijdschriften

20

10,1

Totaal

199

100
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Figuur 4 : Aantal opgevraagde artikels per tijdschrift

Tabel 4: Aanvrager van tijdschriftartikels

Aanvrager

Aantal aanvragen

%

Psychosociale diensten

4

22,2

Ambulante gespecialiseerde voorzieningen

8

44,4

Residentiële voorzieningen

5

27,8

Andere instanties

1

5,6

Totaal

18

100,0

De gespecialiseerde voorzieningen zijn de grootste afnemer van tijdschriftartikels. Ze deden 8
aanvragen, met telkens maximaal 20 artikels. De psychosociale diensten van de gevangenis deden in
2014 opvallend minder literatuuraanvragen. De 199 artikels werden verspreid over 18 aanvragen, wat
betekent dat er gemiddeld 11 artikels per aanvraag bezorgd worden. In 2013 was dit een gemiddelde
van 9 artikels per aanvraag.
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2.3 UITVOEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
Publicaties in 2014

Kris Goethals
Kraan, J. van der, Verkes, R.J., Goethals, K., Vissers, A., Brazil, I. & Bulten, E. (2014). Substance use
disorders in forensic psychiatric patients. International Journal of Law and Psychiatry, 37(2), 155159.
Van Amelsvoort, Van Den Eede, F., Goethals, K., van Marle, H., & Beekman A. (2014). DSM-5; ook eens
een positief geluid. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56(3), 150-151.
Goethals, K., & Cosyns, P. (2014). Seksuele stoornissen in de DSM-5. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56(3),
196-200.
Goethals, K. (2014). Recensie van Clinical practice of forensic neuropsychology. An evidence-based
approach (Boone). Tijdschrift voor Psychiatrie, 56(1), 68.
Goethals, K. (in press). Is het gras altijd groener aan de overkant? Lessen uit het Nederlandse TBSsysteem. Handboek permanente vorming forensische gedragswetenschappen UGent.
Goethals, K. (in press). Organisatie van de zorg aan seksuele delinquenten in Vlaanderen. In: van Marle,
H. (red.). Handboek Forensische Psychiatrie: Fundamenten en Praktijk. Assen: van Gorcum.
Huygh, J., Verhaegen, A., Goethals, K., Cosyns, P., De Block, C., & Van Gaal, L. (in press). Prolonged
flare-up of testosterone after administration of a gonadotrophin agonist to a sex offender: an
under-recognised risk? Criminal Behaviour and Mental Health.
Con, D., & Goethals, K. (in press). Het dagelijks generaal rapport in de psychiatrische
opleidingsinstelling. Tijdschrift voor Psychiatrie.

Tine Vertommen1
Vertommen, T. (2014) Preventing sexually transgressive behaviour in sport: The Flemish approach. In:
Rhind, D. and Brackenridge, C.H. (Eds.): Researching and Enhancing Athlete Welfare. UK: Brunel
University Press (pp. 66-71). ISBN 978-1-908549-12-9

Vertommen, T., Toftegaard-Stoeckel, J., Van Den Eede, F., Vandevivere, L., De Martelaer, K. (2014) ‘A
Green Flag for the Flag System? Towards a Child Protection Policy in Flemish Sport’, International
Journal for Sport Policy and Politics, OnlineFirst.
1

Publicaties verschenen in het kader van het doctoraatstraject van Tine, dat zich buiten de reguliere werking
UFC afspeelt.
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Van Den Eede, F., Vertommen, T., Schipper – van Veldhoven, N. (2014) Seksueel grensoverschrijdend
gedrag in de sport. Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (9): 566-567.
De Martelaer, K., Vertommen, T., Andries, C., Maesschalck, J., Vandevivere, L. (2014) Yasmin, Learning
about unacceptable sexual behavior in a sport setting. In: Armour, K. (Ed): Pedagogical Cases in
Physical Education and Youth Sport. Routledge: London. pp.101-116 – ISBN 978-0-415-70245-4
Vertommen, T., Tolleneer, J., Maebe, G. & De Martelaer, K. (2014) Preventing sexual abuse and
transgressive behaviour in Flemish sport. In Lang, M. & Hartill, M (Eds): Safeguarding, Child
Protection and Abuse in Sport: International Perspectives in Research, Policy and Practice. London:
Routledge.
Schipper- van Veldhoven, N., Vertommen, T. & Vloet L. (2014) (Sexual) Intimidation in Sports: the
Netherlands. In Lang, M. & Hartill, M (Eds): Safeguarding, Child Protection and Abuse in Sport:
International Perspectives in Research, Policy and Practice. London: Routledge.

Bijdragen aan vormingsmomenten in 2014

Kris Goethals
Januari 2014: ‘Gewelddadig gedrag bij psychotische patiënten’, avondlezing gegeven in het PC
Hiëronymus, Sint-Niklaas
Maart 2014: ‘Is hypersexuality a clinical reality?’, lezing gehouden tijdens het EPA, München, Duitsland
Maart 2014: ‘Wat kan de algemene psychiatrie leren van de forensische psychiatrie? Over risicotaxatie
en risicomanagement in de algemene psychiatrie’, lezing gehouden tijdens de lentevergadering van de
VVP, Leuven
April 2014: ‘Seksuele-, somatoforme- en eetstoornissen in de DSM-5’, lezing gehouden tijdens het
voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht
Juni 2014: ‘The dark side of sex: over de inwijding in parafilieën en seksuele delinquentie’, lezing
gehouden tijdens de SAP voorjaarsdag, Utrecht
Juni 2014: ‘Forensic psychiatric treatment within a legal framework: it takes two to tango?’, lezing
gehouden tijdens het congres van de International Association of Forensic Mental Health Services,
Toronto, Canada
Juni 2014: ‘Continuity of care across the life span of forensic psychiatric patients’, lezing gehouden
tijdens het congres van de International Association of Forensic Mental Health Services, Toronto,
Canada
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Augustus 2014: Trainer tijdens het summer seminar on forensic psychiatry in Europe, Seeon, Duitsland
September 2014: ‘Over risicotaxatie en risicomanagement in de algemene psychiatrie: welke
patiënten behoeven bijzondere aandacht?’, lezing gehouden tijdens het minisymposium risicotaxatie,
GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren
September 2014: ‘Wetenschappelijk onderzoek als essentieel fundament van de forensisch
psychiatrische praktijk’, lezing gehouden tijdens het symposium van het Vlaams
Geneeskundigenverbond en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, Brussel
Oktober 2014: ‘Hulpverlening in een forensische context’, les in de Permanente Vorming Forensische
Gedragswetenschappen, Universiteit Gent, Gent
November 2014: ‘DSM-5 versus DSM-IV-TR’, lezing gehouden tijdens het postgraduaat psychiatrie,
UZA, Edegem
November 2014: ‘Impulscontrole- en gedragsstoornissen in de DSM-5’, workshop gehouden tijdens de
herfstvergadering van de VVP, VUB, Brussel

Wim Huys
Juni 2014: Forensische intervisie, Gent

Elke Frans
Oktober – december 2014: Opleiding motivatiebevordering bij het werken met seksuele delinquenten.
Opleiding voor justitieassistenten, Brussel
September – december 2014: Supervisie bij het Justitiehuis Antwerpen

Tineke Dilliën
Maart 2014: Voordracht in het kader van lessenreeks psychotherapeutische methoden: Behandeling
van seksueel delinquenten, Provinciaal CVO Antwerpen
September 2014: Oral presentation Sexual offender cognition op het IATSO (International Association
for the Treatment of Sexual Offenders) congres, Portugal
September 2014: Oral presentation Routine Outcome Monitoring in Forensic Mental Health Services:
Pitfalls & challenges, op het IATSO (International Association for the Treatment of Sexual Offenders)
congres , Portugal
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Therapieopleidingen
Elke Frans
Januari 2014 – december 2014: Permanente Vorming Gedragstherapie, KULeuven

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 enkele deze presentaties vindt u in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.

Wetenschappelijke stages en masterproeven
Tijdens het academiejaar 2013-2014 ontving het UFC opnieuw enkele gemotiveerde studenten voor
het uitvoeren hun (klinische) stage. Lien Leyman, studente Master Klinische Psychologie aan de
Universiteit Gent liep enkele weken mee in het UFC behandelteam. Ze woonde patiëntcontacten en
intakegesprekken bij, voerde diganostiek uit, bereidde patiëntbesprekingen voor en volgde alle andere
taken van de therapeuten van het UFC van dichtbij mee. Verder kreeg het UFC het afgelopen jaar ook
nog het bezoek van Dr. Kasia Uzieblo (hoofdlector Forensische Psychologie aan de Thomas More
hogeschool in Antwerpen), die haar wetenschappelijke kennis kwam aanvullen met
praktijkervaring,aan de hand van een vrijwillige stage. Zo volgde ze een aantal behandelcontacten
met onze therapeuten, en leerde ze het behandelmodel van het UFC kennen.
Alyssa Gilissen, studente Master Criminologische Wetenschappen aan de KULeuven, kwam stage
lopen bij onze criminologe Tine. Gedurende 10 weken maakte ze kennis met alle activiteiten die de
criminoloog van het steuncentrum uitvoerde: het opstellen van nieuwsbrieven, bijwonen van
beleidsvergaderingen, contactlegging met alle partners van het netwerk enz. Ook startte ze samen
met Tine het project sociale kaart op. Ze ontwierpen en verspreidden een vragenlijst die peilde naar
de contactgegevens, aanmeldings- en intakeprocedure en in- en exclusiecriteria van alle
gespecialiseerde voorzieningen voor de behandeling van daders van seksueel misbruik in Vlaanderen.
Naar aanleiding van deze dataverzameling werd er in de lente van 2014 een rondetafel gesprek
georganiseerd met een vertegenwoordiger van elk behandelcentrum en enkele vertegenwoordigers
van de koepelorganisaties (Zorgnet Vlaanderen en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en de
voorzitter van het Vlaams Begeleidingscomité. Momenteel wordt het project sociale kaart afgewerkt
en zal er weldra een catalogus verschijnen waarin alle verzamelde informatie opgenomen is.
Tijdens de academiejaren 2013-2014 en 2014-2015 werkten er ook enkele studenten aan hun
masterproef met gegevens die verzameld werden bij het UFC. Een trio studenten Master
Geneeskunde werken rond het thema genitale afwijkingen bij seksuele daders, een duo studenten
Master Geneeskunde werkt rond het thema hyperseksualiteit en Alyssa Gilissen, masterstudente
Criminologie, maakt haar masterproef over demografische en criminologische variabelen van het UFC
cliënteel.
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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
AS
Alana Schuerwegen
JR
Julie Rivière
KDB
Kelly De Bruyn
Datum

Onderwerp

UFC deelnemers

7 januari

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: Gebruik van antidepressiva
in transplantpatiënten – Dr. K. Vekemans

TD, TV

22 januari

Stand van Zeden, VFS

KDB

4 februari

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: Online therapie: therapie
van de toekomst? Dr. Stéphane Pirsoul

WH, EF, TD, KDB

10 februari

Studiedag Allochtone Seksuele Daders, UFC

Allen

21 februari

Colloquium 15 jaar CAB

TV

11 maart

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: Multidisciplinaire
benadering van COPD., Dr. Lieve De Backer

KDB, TV, TD, WH

25-26
maart

Risico- en beschermende factoren voor gewelddadig gedrag:
tweedaagse training in de HCR: V3 (Historical-Clinical-Risk: derde
versie) en de SAPROF, Thomas More

KDB

25 april

NVVS congres: Seks = politiek

TV

20mei

CAPRI Research Club: Assertive Community Treatment, T. Marquant

TD, TV

20 mei

Congres ‘Klinische psychologie in de praktijk, UGent

WH

23 mei

Master Class Diagnosing Severe Sexual Sadism, UFC

Allen

12 juni

Komen tot gedragsverandering bij complexe psychische problemen:
de meerwaarde van Acceptance and Commitment Therapy, VVGT

WH

3 sept

Pre conference workshop IATSO (International Association for the
Treatment of Sexual Offenders), Portugal: Indirect measures of
pedophilia - Alexander Schmidt & Andreas Mokros

TD

3-5 sept

IATSO (International Association for the Treatment of Sexual
Offenders), Portugal

TD

18 sept

Verdediging Proefschrift:Functional Imaging: A new method to
figure out COPD. Lieve De Backer, Universiteit Antwerpen

TD, TV
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27 sept

Vlaams Geneeskundigenverbond en Koninklijke Academie voor
Geneeskunde in België: Welke toekomst voor de forensische
psychiatrie in Vlaanderen?

KG

9 oktober

CAPRI Research Club: Voorstelling IWT-projecten. Dr. Drs. L. Van
Diermen en Dr. Drs. S. Van Den Ameele

JR, TV

6-8 okt

Driedaagse cursus PCL-R, COPP Merksplas

JR

21 oktober

CAPRI Research Club: Voorstelling IWT-projecten. Dr. Drs. L.
Cassiers en Drs. L. Van Camp

JR

28 oktober

Avondlezing Forensische sectie VVP: Virtuele Kinderporno. Dr. Nils
Verbeeck

KG, TV

4 nov

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: DSM-5 versus DSM-4. Prof.
Dr. F. Van Den Eede, Prof. Dr. K. Goethals

JR, EF, TV, AS

13-25 nov

Workshop Piekeren, The Human Link

EF

18-20 nov

Driedaagse cursus risicotaxatie, COPP Merksplas

JR

21 nov

Ontmoetingsdag Gevangenis Turnhout

EF

26 nov

Pedofielen vroeger geholpen, kinderen gered? Preventieve hulp aan
mensen met pedofiele gevoelens

Allen

2 dec

Postgraduaat Psychiatrie UAntwerpen: Psychofarmaca bij
verslaving. Dr. G. Dumont

JR

4-5 dec

Congres The treatment of psychopathy: Making the impossible
possible?, Thomas More

WH, EF, AS

10 dec

UZA Research Club: Grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse en
Nederlandse sport. T. Vertommen

TV, KG, WH, JR, KG, AS

16 dec

CAPRI Research Club: Pathofysiologische en gedragsmatige trekkwetsbaarheden in de fysiopathogenese van unipolaire ernstige
depressie. Drs. L. Beheydt

JR

Tabel 5: Bijgewoonde vormingsmomenten
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Overige activiteiten
Beleidsvergadering
De jaarlijkse UFC beleidsvergadering met de directeur en alle UFC teamleden vond plaats op maandag
7 april 2014.
Second Opinion
Tijdens het jaar 2014 voerde het UFC een drietal keer een second opinion dossierstudie uit voor
verschillende
psychosociale
diensten
van
het
gevangeniswezen
en
voor
de
strafuitvoeringsrechtbanken. Het UFC advies wordt na deze dossierstudie telefonisch of per mail
doorgegeven. Indien nodig, werd een delegatie van afgevaardigden uit het desbetreffende PSD team
en leden van de directie daarna uitgenodigd op een UFC teamvergadering om het dossier uitgebreid
samen te kunnen bespreken.
COSA
Ook tijdens het jaar 2014 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.
Voor meer informatie: http://justitiehuisantwerpen.be/COSA.html
Media
Het UFC kwam in 2014 regelmatig in de pers. Hieronder enkele titels/fragmenten.
-

Opiniestuk in De Morgen, 6 mei 2014: ‘Aangepaste hulpverlening: dat zijn we de
geïnterneerden verschuldigd – Kris Goethals

-

Knack, 2014: ‘Breng dossier geïnterneerden onder bij Volksgezondheid’ – Paul Cosyns

-

De Standaard, 2 juli 2014: Eén op de twintig sporters seksueel geïntimideerd – Tine
Vertommen

-

NOS op 3, juli 2014: Interview over wurgseks – Kris Goethals http://nos.nl/op3/artikel/681583wurgseks-doe-het-veilig-of-doe-het-niet.html

-

VRT Radio 1, 26 november 2014: Beluister ook een fragment van VRT Radio 1 over preventie
en behandeling van pedofilie, met bijdrage van prof. Kris Goethals van het UFC.
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Lidmaatschappen prof. dr. Goethals - Deelname aan besturen, commissies en redacties door 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 voorzitter van de Sectie Forensische Psychiatrie
 Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen
 Ghent group (Task Force for Forensic Psychiatric Education and Training)
 European Psychiatric Association, vice-president of the Forensic Section
 World Psychiatric Association, section Psychiatry, Law and Ethics
 European Violence in Psychiatry Research Group
 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
 redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie
 vice-voorzitter van de forensische sectie van de European Psychiatric Association
 lid van de Editorial Board van Criminal Behaviour and Mental Health
 voorzitter van de forensische sectie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
 module-ontwikkeling Forensische Psychiatrie van het Onderwijsbureau van de NVvP

Deelname aan besturen en commissies door Tine Vertommen
 Lid van het Vlaams Begeledingscomité inzake de begeleiding en behandeling van daders van
seksueel misbruik
 Bestuurslid van NL-ATSA, de Nederlandstalig vereniging ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedra, chapter van het Amerikaanse ATSA (Association for the Treatment
of Sexual Abusers)
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2.4 OPLEIDING
Hierbij een overzicht van de opleidingsmomenten die het UFC in het jaar 2014 organiseerde2.

Opleidingscycli Opleidingen motivatiebevordering bij seksuele
delinquenten
Tijdens het jaar 2014 organiseerde het UFC 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.

Studiedag Allochtone seksuele daders
Op 10 februari 2014 organiseerde het UFC een
studiedag over allochtone seksuele daders in
auditorium Kinsbergen van het UZA. Er namen meer
dan 100 professionals deel, vanuit zeer verschillende
hoeken: therapeuten, maatschappelijk werkers,
justitieassistenten, psychatrisch verpleegkundigen enz.

Master Class ‘Diagnosing Severe Sexual Sadism’ met Dr. Joachim Nitschke
Op 23 mei 2014 gaf dr. Joachim Nitschke een interactieve master class over diagnostiek bij seksueel
sadisme. De master class was in een mum van tijd ‘uitverkocht’. 40 zeer gemotiveerde professionals,
voornamelijk psychologen tewerkgesteld in de psychosociale diensten van de gevangenissen namen
deel aan een leerrijke dag. De master class werd zeer goed gewaardeerd. Een volledig verslag kan u
lezen in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.

Studiedag ‘Pedofielen vroeger geholpen – kinderen gered?’
Op 26 november 2014 organiseerde het UFC, samen met Child Focus, haar laatste
studiedag van dat jaar. Een tachtigtal deelnemers verzamelden in het Hof van Liere
op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Minister van Welzijn Jo
Vandeurzen verzorgde het openingswoord, en gaf daarmee aan veel belang te
hechten aan preventieve hulpverlening voor mensen met pedofiele gevoelens. UFC
en Child Focus stelden een verslag op, met daarin conclusies en aanbevelingen, dat
ook terug te vinden is in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.

2

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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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. De
nadruk ligt op het bespreken van casussen uit de hulpverlening en om elkaar te inspireren op
therapeutisch vlak. In 2014 werd er een tweede intervisie georganiseerd, opnieuw in Gent. Een derde
bijeenkomst moest helaas afgemeld worden wegens te weinig behandelaars die zich op de
afgesproken datum konden vrijmaken. Begin 2015 staat er een derde bijeenkomst gepland.

Supervisie in het Justitiehuis Antwerpen
In 2014 startten het Justitiehuis Antwerpen en het UFC een proefproject. Om de justitieassistenten
van het Justitiehuis Antwerpen bij te staan bij moeilijke dossiers aangaande seksueel geweld, wordt
driemaandelijks een supervisiegroep georganiseerd door één van onze medewerkers.
Justitieassistenten kunnen tijdens de supervisie al hun vragen en casussen geanonimiseerd brengen
waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij risicofactoren, de samenwerking tussen justitie en
behandelaar, moeilijkheden in het dossier en dergelijke.
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2.5 OVERLEG
Overleg met de steuncentra
In 2014 kwamen de drie steuncentra (CAB, UPPL en UFC) een aantal keer samen om hun
werking te bespreken. Op 29 januari stond er een beleidoverleg gepland dat doorging in
Brussel. Daar werden onder andere de verbeterprojecten voor geïnterneerden besproken en
stelde het CAB een onderzoeksproject voor over Adverse Childhood Experiences bij seksuele
daders. Aan het einde van het jaar werd er een gemeenschappelijk onderzoek opgestart. Het
doel van dit onderzoek is om de sociodemografische, criminologische en klinische
karakteristieken van de seksuele daders, in behandeling bij de 3 steuncentra tijdens het jaar
2014, in kaart te brengen. Hiervoor werd eind 2014 gestart met het opstellen van een
registratiemodel. De preliminaire resultaten van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden
op het Congrès International sur l’Agression Sexuelle, juni 2015 in Charleroi.

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 kwam in het kalenderjaar 2014 viermaal samen (17 februari, 30 april, 11
september, 6 november).

Project sociale kaart
In het kader van het project sociale kaart, waarover u meer info kan vinden in hoofdstuk 4 van dit
jaarverslag, organiseerde het UFC in april 2014 een ronde tafel gesprek met alle Vlaamse centra
erkend voor hun gespecialiseerde hulpverlening aan daders van seksueel misbruik. Alle 14 centra
vaardigden een vertegenwoordiger af. Er werd gediscussieerd over knelpunten, uitdagingen en
sterktes van de (regionale) samenwerking met de andere actoren in het Samenwerkingsakkoord. De
conclusies van dit gesprek werden bezorgd aan de voorzitter van het Vlaams Begeleidingscomité.
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Overleg met clinici
Regelmatig nodigden we gespecialiseerde hulpverleners of beleidsmedewerkers uit om tijdens de
teamvergadering kennis te maken met elkaars werking.


Zo maakten we in 2014 kennis met Dhr. Tom Platteau, seksuoloog van het Instituut voor
Tropische Geneeskunde in Antwerpen. In zijn ambulante consultatie op het ITG komt hij
geregeld in contact met dossiers waarin sprake is van hyperseksualiteit. Indien verwijzing
aangewezen is, neemt hij contact op met het UFC voor een gespecialiseerde
(medicamenteuze) behandeling.



Ook met het forensisch team van CGG VAGGA werd er in 2014 een aantal keer overlegd. De
thema’s die besproken werden, waren in 2014 voornamelijk het COSA project en het belang
van het beroepsgeheim in dit project, het gebruik van de prestatieverbintenis en het al dan
niet installeren van een centraal aanmeldingsteam in onze regio. De gesprekken omtrent het
centraal aanmeldingsteam werden verder uitgewerkt, samen met CGG VAGGA en het HSD
team van CAW Antwerpen. Meer informatie over dit proefproject kan u vinden in hoofdstuk 4
van dit jaarverslag.



In maart 2014 woonde het UFC ook een stuurgroep daderhulp bij die georganiseerd werd
door Zorgnet Vlaanderen en waarop alle forensische teams van de CGG uitgenodigd werden.
Tijdens dit overleg werd een mogelijke samenwerking met het UFC besproken, met betrekking
tot Routine Outcome Monitoring onderzoek.

NL-ATSA
NL-ATSA is een vereniging die zich inzet voor de preventie van zedendelicten. De vereniging richt zich
daarbij zowel op primaire preventie door middel van voorlichting en hulpverlening aan potentiële
plegers en slachtoffers als op secundaire en tertiaire preventie door middel van risicotaxatie en
behandeling van plegers.
NL-ATSA stelt zich ten doel internationale kennis en ervaring op het gebied van
zedendelicten en zedendelinquenten te verspreiden in Nederlandstalig gebied,
zowel in Nederland als in België. Dit doet zij door middel van het organiseren van
congressen, symposia, trainingen, werk- en adviesgroepen en het onderhouden
van een website. Daarnaast stimuleert NL-ATSA de terugkoppeling van kennis en
ervaring die is opgebouwd in Nederlandstalig gebied naar het internationale veld,
door middel van presentaties en workshops op internationale congressen en deelname aan
internationale samenwerkingsverbanden. NL-ATSA is gelieerd aan de Internationale ATSA (Association
for the Treatment of Sexual Abusers) en vormt daarvan een ‘chapter’. UFC criminologe Tine
Vertommen zetelt in het bestuur van NL-ATSA en woonde alle bestuursvergaderingen van NL-ATSA in
2014 bij. Begin 2015 organiseert NL-ATSA een eerste congres ‘Zicht op Zeden’ met als keynote speaker
prof. dr. James Cantor (Canada).
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Overleg met DG EPI FOD Justitie
In juli 2014 hadden directeur van het UFC Kris Goethals en criminologe Tine Vertommen een overleg
met Dhr. Werner Vanhout en Dr. Rudy Verelst, DG EPI van de FOD Justitie. De huidige samenstelling,
steunopdrachten en behandeltaken van het UFC werden besproken en de missie van het UFC voor de
komende jaren werd toegelicht.
In navolging van dit gesprek, werd er een vervolgoverleg georganiseerd met Mevr. Astrid Boelaert en
Dhr. Nico Braspenning van DG EPI. De vormingsnood van de PSD medewerkers, met betrekking tot
seksuele delinquentie, werd opgelijst en besproken. Een agenda voor toekomstige UFC opleidingen
werd in samenspraak met hen opgesteld.

Overleg met Child Focus en I.T.E.R.
Tijdens het jaar 2014 zat het UFC een aantal keer samen met algemeen directeur Heidi De Pauw en
haar team ‘seksuele uitbuiting’ van Child Focus. Het belang van preventieve hulp aan mensen met
pedofiele gevoelens was het thema van dit overleg. Ook voor Child Focus is dit een belangrijk thema,
omdat het deel uitmaakt van primaire preventie, om slachtoffers van seksueel misbruik te voorkomen.
Ook het ervaren team van I.T.E.R., centrum voor de preventie en begeleiding van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, nam deel aan dit overleg. Concreet leidde dit tot het integreren van deze
nood in het memorandum dat Child Focus in 2014 aan de nieuwe Vlaams minister van Welzijn Dhr.
Vandeurzen bezorgde. Verder leidde dit ook tot de co-organisatie van een studiedag, gewijd aan dit
thema, op 26 november 2014 in Antwerpen.
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3 KLINISCHE ACTIVITEITEN
3.1 AANGROEI VAN HET PATIËNTENBESTAND
In dit overzicht willen we u graag een beeld geven van de instroom, doorstroom en uitstroom van het
patiëntenbestand van het UFC behandelcentrum tijdens het jaar 2014.
Het aantal lopende dossiers op 1 januari 2014 bedroeg 136. Deze patiënten bezoeken aan het begin
van het jaar op regelmatige basis het Universitair Forensisch Centrum voor een consultatie bij de
psychiater of de psycholoog.
Tijdens het jaar 2014 werden 41 nieuwe patiënten voor een eerste intakegesprek ontvangen. 5
patiënten werden, na stopzetting van eerdere contacten met het UFC, opnieuw uitgenodigd voor een
herintakegesprek. In totaal werden tijdens het jaar 30 nieuwe behandeltrajecten geopend.
Bij 16 van de 41 nieuwe patiënten werden de contacten onmiddellijk na (her-)intake stopgezet. De
redenen voor deze onmiddellijke stopzetting waren: het ontbreken van een hulpvraag (N=7),
doorverwijzing naar een psychosociale begeleiding (N=3), praktische problemen (zoals afstand of
consultatiemomenten) (N=2), residentiële behandeling vereist (N=1) en volledige ontkenning (N=1).
Verder werden tijdens het jaar 2014 30 lopende behandelingsdossiers afgerond of stopgezet. Op de
laatste dag van 2014 waren er 137 dossiers lopend. 117 van deze 137 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 2014 is, in vergelijking met 2013, gedaald met met 11%; de psychologische
consultaties namen met 15% af en de psychiatrische consultaties bleven stabiel. Het beleid dat begin
2014 ingevoerd werd, namelijk minder intake gesprekken organiseren door bij aanmelding een
strengere controle uit te voeren op de in- en exclusiecriteria, wordt dus reeds zichtbaar in deze cijfers.
Dit leidt tot een afname van consultatiemomenten tot 1000 consultaties gedurende het gehele jaar.
In Tabel en Figuur 1 ziet u een historisch overzicht van het aantal intakes, herintakes, psychiatrische en
psychologische consultaties die in het jaar 2014 geregistreerd werden.
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Tabel 6 Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

Intakes3
2014

41

Her
intakes
5

Psychiatrische
consultaties
310

Psychologische
consultaties
694

TOTAAL
consultaties
1004

2013

53

4

310

817

1127

2012

45

9

201

685

886

2011

36

5

323

616

939

2010

38

6

274

503

777

Figuur 5 Historisch overzicht van het aantal consultaties per jaar

3

De intakes werden geteld als één consultatie, hoewel zij in principe bestaan uit een psychiatrisch en een
psychologisch consult.
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3.2 PROBLEEMGEDRAG BIJ AANMELDING
Tabel 7 Probleemgedrag bij intake en herintake in 2014

Aanmeldingsklacht

Intrafamiliaal

Extrafamiliaal

Aantal

Aantal

Pedofilie

7

8

Pedoseksualiteit

11

5

Efebofilie

4

11

Efeboseksualiteit

6

6

Kinderpornografie

15

Hyperseksualiteit

9

Middelenmisbruik

7

Exhibitionisme

4

Voyeurisme

4

Geweldsdelict

3

Pornoafhankelijkheid

2

Prostitutiebezoek

2

Verkrachting

2

Fetisjisme

1

Niet-seksuele kindermishandeling

1

Seksuele partnermishandeling

1

Urofilie

1

Andere

7

In de bovenste helft van de tabel worden de aanmeldingsklachten van seksueel geweld ten aanzien
van minderjarigen geclusterd. Onder deze termen wordt verstaan:
Pedofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel
opwindende fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen
zonder secundaire geslachtskenmerken.
Pedoseksueel: Er werden pedoseksuele feiten gepleegd zonder dat de diagnose van pedofilie
kan gesteld worden.
Efebofilie: Er zijn gedurende meer dan zes maanden terugkerende intense seksueel
opwindende fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag met betrekking tot minderjarigen
met secundaire geslachtskenmerken.
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Efeboseksueel: Er werden seksuele feiten gepleegd op minderjarigen met secundaire
geslachtskenmerken, zonder te kunnen spreken van terugkerende intense seksueel
opwindende fantasieën, seksuele drang of seksueel gedrag gedurende zes maanden.
Onder de aanmeldingsklacht ‘kinderpornografie’ verstaan we het op regelmatige basis zoeken naar
kinderpornografische afbeeldingen of voorwerpen. Van ‘hyperseksualiteit’ als aanmeldingsklacht is
sprake wanneer de cliënt aangeeft een sterk verhoogde en storende seksuele prikkelbaarheid en/of
preoccupatie te ervaren. ‘Exhibitionisme’ wordt gedefinieerd als het ongevraagd tonen van de
geslachtsorganen aan vreemden. ‘Voyeurisme’ is het kijken naar een nietsvermoedend iemand die
naakt, zich aan het uitkleden of seksueel actief is.

Bij de 46 opgestarte behandeltrajecten (41 vanuit intake en 5 vanuit herintake) in 2014 noteerden we
117 probleemgedragingen.
Wanneer we de aard van het probleemgedrag bij aanmelding vergelijken met 2013, dan merken we
een significante stijging voor pedofiele en pedoseksuele klachten, alsook voor efeboseksualiteit. Het
aantal aanmeldingen waarbij er sprake is van kinderpornografie is stabiel ten opzichte van 2013. Het
aantal casussen waarbij exhibitionisme wordt aangemeld is dan weer gehalveerd, ten opzichte van
2013.
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3.3

SITUERING IN HET THERAPEUTISCH PROCES

Om een overzicht te geven van de fase van begeleiding of behandeling waarin de UFC-patiënten zich
tijdens 2014 bevinden, wordt er voor gekozen om een momentopname voor te stellen. In
onderstaande tabel wordt de stand van zaken voor alle lopende dossiers (N=137) weergegeven op 31
december 2014.
Tabel 8 Fase van begeleiding/behandeling op 31 december 2014

Fasenaam

Aantal

%

Intake

13

8,8

Herintake

2

1,4

Diagnostiek

5

3,4

Psychiatrische begeleiding

31

20,9

Psychosociale begeleiding

12

8,1

Psychotherapie

31

20,9

Dispatch

25

16,9

Follow Up

29

19,6

1484

100

In behandeling

Totaal

Figuur 6 Overzicht behandelfases huidige patiënten

4

Het aantal lopende fases ligt hoger dan het aantal patiënten, aangezien 1 patiënt meerdere
behandelingsfases tegelijk kan doorlopen (bv. Psychiatrische begeleiding en psychosociale begeleiding).
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Tijdens de fase 'diagnostiek' worden probleemgebieden geïdentificeerd en doelstellingen beschreven
voor een therapie. Wanneer patiënt en therapeut hierover een akkoord bereiken wordt het
therapeutisch contract ondertekend en gaat men over naar de volgende begeleidingsfase.
'Psychiatrische begeleiding' betekent psychiatrische controlerende en ondersteunende contacten,
zonder werkelijk te kunnen spreken van cognitief gedragstherapeutische interventies. ‘Psychosociale
begeleiding/psychotherapie’ betekent psychosociale ondersteunende contacten. 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’ (i.e. uitbesteding
van de behandeling) verstaan we de begeleiding of behandeling door een niet-erkende dienst of
persoon onder supervisie van het UFC. Betrokkene wordt minstens tweemaal per jaar opgevolgd door
het UFC. Patiënten die de psychotherapeutische fase hebben doorlopen en momenteel systematisch
opgevolgd worden bevinden zich in de 'follow-up'-fase.

Het UFC blijft investeren in de ‘dispatch’-formule en moedigt ook andere gespecialiseerde
voorzieningen aan om dit te doen. Niet elke patiënt heeft nood aan een gespecialiseerde
therapie, hoewel de opdrachtgever wel vaak een prestatieverbintenis vraagt in het kader van de
gerechtelijke voorwaarden. Het UFC is van oordeel dat de beperkte gespecialiseerde
therapeutische middelen best ingezet worden in de dossiers waar dit het meest nodig is. Een
dispatch begeleiding kan aan deze nood tegemoet komen.
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3.4 GERECHTELIJK STATUUT
Hierbij het overzicht van de gerechtelijke sanctie die de nieuwe patiënten (intake of
herintake) in het jaar 2014 hadden. Opnieuw heeft het grootste deel van de justitiabelen een
probatiemaatregel. Een belangrijke kanttekening bij het aantal mensen zonder gerechtelijk
statuut op het moment van intake (N=11), is dat het uiteraard mogelijk is dat er in de loop van
het behandeltraject een gerechtelijk statuut toegekend wordt, waardoor deze cijfers dus een
mogelijk een licht vertekend beeld geven.
Tabel 9 Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2014)

Gerechtelijke sanctie

Aantal

%

Probatieuitstel

20

43,5

Probatieopschorting

4

8,7

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

4

8,7

Gedetineerd

3

6,5

Geïnterneerd

1

2,2

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

1

2,2

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

1

2,2

Vrijheid op proef

1

2,2

Geen (op moment van intake)

11

23,9

Totaal

46

100,0

Figuur 7 Gerechtelijk statuut op het moment van intake (nieuwe patiënten in 2014)

34

Ter informatie wordt er hieronder ook nog een overzicht gegeven van de gerechtelijke status
van alle lopende dossiers op de laatste dag van 2014.
Tabel 10 Gerechtelijk statuut op het moment van intake (alle lopende dossiers op 31/12/2014)

Gerechtelijke sanctie

Aantal

%

Probatieuitstel

35

25,5

Probatie (niet verder gedefinieerd)

18

13,1

Vrijheid onder voorwaarden (VOV)

16

11,7

Probatieopschorting

10

7,3

Gedetineerd

7

5,1

Geïnterneerd

5

3,6

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

3

2,2

Bemiddeling in strafzaken

2

1,5

Ter beschikkingstelling van de regering (TBR)

2

1,5

Vrijheid op proef (VOP)

2

1,5

Beperkte hechtenis (halve vrijheid)

1

0,7

Voorlopige invrijheidstelling (VLV)

1

0,7

Onbekend

1

0,7

Geen

34

24,8

Totaal

137

100,0

Figuur 8 Gerechtelijk statuut op het moment van intake
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3.5 VERWIJZERS
De cijfers met betrekking tot de verwijzer van alle patiënten die in 2014 op intakegesprek kwamen in
het UFC liggen grotendeels in dezelfde lijn als de voorbije jaren. Het aandeel patiënten dat aangemeld
wordt door Justitie is gestegen van 60% naar 70%. Het aantal intakegesprekken waarbij de patiënt of
zijn familiale omgeving zelf het initiatief nam eigen is licht gedaald. De hulpverleningscontext was goed
voor 17% van de verwijzingen.
Tabel 11 Verwijzers van de nieuwe patiënten in 2014

Verwijzer
JUSTITIE
Justitie - Justitiehuis
Justitie - PSD
EIGEN INITIATIEF
Eigen initiatief
HULPVERLENINGSCIRCUIT
Algemeen ziekenhuis - Psychiatrische Afdeling voor volwassenen
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg – Forensisch team
Huisarts (privé)
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Centrum Algemeen Welzijnswerk – HSD
Rust- en Verzorgingstehuizen
Onbekend
Totaal

Aantal

%

28
4

60,9
8,7

6

13,0

2
1

4,3
2,2

3
1
1

6,5
2,2
2,2

46

100,0

We voegen hier ook nog een totaaloverzicht toe van alle patiënten die in behandeling waren
op de laatste dag van 2014. De verwijzers worden in deze tabel gerangschikt volgens het
aantal verwijzingen. Hieruit blijkt dat de helft van onze patiënten wordt aangemeld door een
justitieassistent en een kleine 10% door een medewerker van de psychosociale diensten van
de gevangenissen. Ongeveer 12% van ons huidige patiëntenbestand heeft zichzelf vrijwillig
aangemeld voor behandeling.
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Tabel 12 Verwijzers (alle lopende dossiers op 31/12/2014)

Verwijzer
Justitie - Justitiehuis
Eigen initiatief
Justitie - PSD
Psychiatrisch Ziekenhuis - Algemene werking
Huisarts (privé)
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg - Algemene werking
Psychiater (privé)
Algemeen ziekenhuis - Psychiatrische Afdeling voor volwassenen
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Initiatief vanuit de omgeving - Familie
Algemeen Ziekenhuis - Algemene werking
Centrum Algemeen Welzijnswerk - Algemene werking
Centrum Algemeen Welzijnswerk - Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg - Forensisch Team
Ergotherapeut (privé)
Gehandicaptenzorg - Dienst voor begeleid wonen
Justitie - Advocaat
Justitie - Commissie ter bescherming van de maatschappij
Justitie - Onderzoeksrechter of Onderzoeksgerechten
Justitie - Politie
Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen
Onbekend
Pastoraal- / lekenconsulent
Psychotherapeut (privé)
Rusthuizen / RVT
Totaal

Figuur 9 Verwijzers

37

Aantal
69
17
13
6
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
137

Percentage
50,4
12,4
9,5
4,4
3,6
2,2
2,2
1,5
1,5
1,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
100,0

3.6

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 2014 toegeschreven werden.
Tabel 13: Diagnose op as I voor de nieuwe patiënten in 2014

Diagnose op as 1
Pedofilie
Efebofilie (*)
Hyperseksualiteit (**)
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Voyeurisme
Exhibitionisme
Parafilie NAO
Alcoholmisbruik
Alcoholafhankelijkheid
Autisme spectrum stoornis
Depressieve stoornis
Cannabis Afhankelijkheid
Impulscontrole stoornis NAO
Angststoornis
Stemmingsstoornis
Middelenmisbruik
Seksueel misbruik van volwassene
Uitgestelde diagnose
Totaal

(*)
(**)

Aantal
12
10
5
4
4
3
1
1
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
2
66

%
18,2
15,2
7,6
6,1
6,1
4,5
1,5
1,5
9,1
6,1
4,5
3,0
3,0
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
3,0
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 I diagnoses bij totaalpopulatie (1993-2014)

Diagnose
Pedofilie
Efebofilie (*)
Exhibitionisme
Pedoseksueel niet pedofiel (*)
Efeboseksueel niet efebofiel (*)
Hyperseksualiteit (**)
Voyeurisme
Verkrachting van een volwassene (**)
Fetisjisme
Frotteurisme
Parafilie NAO
Seksueel sadisme
Transvestitisme
Seksueel misbruik van een minderjarige waarbij er geen leeftijdsverschil van 5 jaar is
tussen de dader en het slachtoffer
Incest van een persoon met een slachtoffer dat niet minderjarig is (ouder dan 16j) (*)
Seksueel masochisme
Partialisme (**)
Zoöfilie (**)
Middelengerelateerde stoornis
Seksuele stoornis
Depressieve stoornis
Pervasieve ontwikkelingsstoornis
Impulscontrolestoornis
Aanpassingsstoornis
Psychotische stoornis
Bipolaire stoornis
Angststoornis
Aandachtsstoornis
Seksueel misbruik van een volwassene
Dementiële stoornis
Genderidentiteitsstoornis
Mentale retardatie
Slaapstoornis
Uitgestelde diagnose op as I
Geen diagnose op as I
Totaal
(*)
(**)

N
344
249
138
89
57
48
41
35
18
14
14
13
11
9

%
21,9
15,9
8,8
5,7
3,6
3,1
2,6
2,2
1,1
0,9
0,9
0,8
0,7
0,6

7
4
3
3
90
66
32
19
18
11
7
5
5
5
4
3
3
3
1
192
7
1568

0,4
0,3
0,2
0,2
5,7
4,2
2,0
1,2
1,1
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
12,2
0,4
100,0

Dit zijn categorieën van seksueel geweld gepleegd ten aanzien van minderjarigen die verder
gedifferentieerd werden t.o.v. de bestaande diagnostische instrumenten DSM-IV-TR en ICD-10.
Dit zijn bijkomende categorieën die gedifferentieerd worden t.o.v. de diagnoses Parafilie NAO, V61.21
of V61.1
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Tabel 15: As II diagnose bij de nieuwe patiënten in 2014

Omschrijving
Antisociale persoonlijkheidsstoornis

N
4

%
8,7

Borderline persoonlijkheidsstoornis

4

8,7

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

2

4,3

Vermijdende persoonlijkheidsstoornis

2

4,3

Persoonlijkheidsstoornis NAO

2

4,3

Mentale retardatie

2

4,3

Obsessieve-compulsieve stoornis

1

2,2

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

18

39,1

Geen diagnose

11

23,9

Totaal

46 100,0

Tabel 16: As II diagnoses bij totaalpopulatie

Omschrijving

(!)

N

%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

122

13,0

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

74

7,9

Persoonlijkheidsstoornis NAO

52

5,5

Borderline persoonlijkheidsstoornis

38

4,0

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

19

2,0

Milde zwakbegaafdheid

13

1,4

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

7

0,7

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

5

0,5

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

4

0,4

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

3

0,3

Matige zwakbegaafdheid

5

0,5

Uitgestelde diagnose op as 2 (!)

519

55,2

Geen diagnose op as 2

78

8,3

Totaal

940

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 heteroanamnestische informatie
(bijvoorbeeld uit het netwerk van de patiënt) te hebben.
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4 VERDIEPINGEN
4.1

EXTRACTEN UIT DE JOURNAL CLUB

De DSM-5 – prof. Kris Goethals
In mei 2013 werd de nieuwe, vijfde editie van de DSM geïntroduceerd tijdens het congres van de
American Psychiatric Association. Hieraan voorafgaand is er heel veel kritiek op dit classificatiesysteem
gekomen, zowel in de wetenschappelijke literatuur als in de media. Positieve berichtgevingen waren
daarentegen schaars.
De indeling van de DSM-5 bestaat uit drie secties. Sectie I geeft uitleg over het gebruik van de
classificatie, sectie II zijn de twintig categorieën en sectie III behandelt de veranderingen die verder
onderzoek vereisen.
De belangrijkste veranderingen zijn: het verdwijnen van de meerassige classificatie, nieuwe codes, het
weglaten van het onderscheid tussen kinder- en jeugdstoornissen enerzijds en stoornissen bij
volwassenen anderzijds en de introductie van een ‘essential specifier’, dit wil zeggen een meer
dimensionele benadering met de mogelijkheid om de graad van ernst van een stoornis weer te geven.
Op het gebied van de parafilieën wordt het onderscheid gemaakt tussen enerzijds het pathologische
(parafiele stoornis) en anderzijds onconventioneel niet-pathologisch seksueel gedrag.
Hyperseksualiteit werd in de DSM-5 niet als aparte stoornis opgenomen.
Meer lezen? Het Tijdschrift voor Psychiatrie heeft in maart 2014 een apart themanummer gewijd aan
de nieuwe editie van de DSM. Dit nummer is gratis te downloaden via
www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl .

Online therapie, therapie van de toekomst? - Dr. Stéphane Pirsoul
Op maandag 3 februari was het de beurt aan dr. Stéphane Pirsoul, laatstejaars assistent in de
psychiatrie (UA) om een thema voor de Journal Club uit te kiezen. Hij koos voor een artikel over de
mogelijkheden van online therapie. Er werd een ruime bespreking gedaan van de verschillende
methodes waarop online therapie op dit moment wordt toegepast. De methodologie, de voor- en
nadelen en praktische moeilijkheden werden overlopen. Een recent artikel over deze materie werd
besproken. Wagner e.a. hebben via hun studie een rechtstreekse vergelijking gemaakt tussen de
online toepassing en de vertrouwde face-to-face toepassing van CGT, specifiek voor de behandeling
van majeur depressieve stoornis.
Bij dit onderzoek werden patiënten ad random verdeeld over twee groepen. Eén groep kreeg online
schrijfopdrachten en registratieoefeningen die door de therapeut werden nagekeken en
becommentarieerd. De deelnemers in de face-to-face groep kregen gedurende dezelfde periode van 8
weken therapeutische sessies bij een individuele therapeut. Het aantal contacturen voor beide
groepen werd gelijk gehouden. De hypothese van de onderzoekers was dat in beide groepen er een
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significante symptoomreductie zou zijn en dat deze reductie behouden zou blijven tot 3 maanden na
de therapie. Na de bespreking van dit artikel werd er gesproken over de mogelijkheden van online
therapie met betrekking tot de forensische populatie.
Wagner, B., et al., Internet-based versus face-to-face cognitive-behavioral intervention for depression:
A randomized controlled non-inferiority trial. Journal of Affective disorders 2014 Jan

4.2 PROEFPROJECT ANTWERPS AANMELDINGSTEAM
In september 2014 ging een proefproject
van start om de ambulante instroom van
seksuele delinquenten met een juridisch
statuut in de Antwerpse regio beter te
structureren. Het forensisch team van
CGG VAGGA, het HSD en LDSG team van
CAW Antwerpen en het Universitair
Forensisch Centrum schaarden hun
schouders onder dit project. Lange
wachtlijsten bij de ene dienst, tegenover
een tekort aan patiënten in het andere
centrum, deed vermoeden dat hier
ruimte voor verbetering was. De drie
betrokken diensten engageren zich ertoe
om maandelijks samen te komen en de
aanmeldingen te bespreken. Cliënten kunnen op die manier sneller verwezen worden naar het meest
geschikte centrum. Verwijzers hoeven niet langer elk centrum afzonderlijk aan te schrijven en lange
(soms nodeloze) wachttijden kunnen zo vermeden worden. Bovenal hopen we op deze manier de
dienstverlening aan de cliënt te verbeteren door een zo geschikt mogelijk zorgaanbod te kunnen doen,
op maat van elke individuele patiënt. In de loop van 2015 zal dit proefproject geëvalueerd worden.
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4.3 DOCTORAATSONDERZOEK
Het neurocognitief functioneren van seksuele daders
Doctoraal onderzoeker: Tineke Dilliën
Promotoren: Prof.dr. K. Goethals, Prof.dr. B. Sabbe
Collaboratie Antwerp Psychiatric Research Institute, Universiteit Antwerpen

Naast het veroorzaken van menselijk leed, brengt seksuele delinquentie grote kosten voor de
maatschappij met zich mee. Investeren in therapieën die gericht zijn op het terugdringen van seksuele
recidive, is dan ook verantwoord. Hoewel dadertherapie effectief blijkt te zijn in het reduceren van het
risico op herval, is er nog veel ruimte voor verbetering. Winst is te halen uit een beter begrip van de
etiologische en instandhoudende factoren van seksuele delinquentie.
Waar de opkomst van de cognitieve neurowetenschappen aanleiding zou kunnen geven tot
interessante hypothesen en onderzoekslijnen, blijft de inbreng van dit vakgebied beperkt in de
onderzoeksliteratuur omtrent seksuele delinquentie.
Een blik op de literatuur leert ons dat de weinige studies die het neurocognitief functioneren van
seksuele delinquenten onder de loep nemen, voornamelijk focussen op cognitieve functies die
gemedieerd worden door de frontale en temporale hersenkwabben (Joyal, Beaulieu-Plante, & de
Chanterac, 2014; Joyal, Black, & Dassylva, 2007), hetgeen in overeenstemming is met neurologische
theorieën en onderzoeksbevindingen met betrekking tot seksuele delinquentie (Cantor et al., 2008). In
het bijzonder krijgen (en dit zeker in de meest recente studies) de executieve functies heel veel
aandacht. Hoewel het aannemelijk is dat de hogere cognitieve functies in het algemeen en de
executieve functies in het bijzonder verstoord zijn bij seksuele delinquenten, zijn de
onderzoeksresultaten inconsistent en moeilijk met elkaar te rijmen. Voor een aantal van deze studies
(hierbij gaat het voornamelijk om oudere studies) wordt het gebrek aan consistente resultaten
toegeschreven aan methodologische problemen zoals het gebruik van kleine onderzoeksgroepen, een
heterogene samenstelling van de onderzoeksgroepen, ... (Cantor et al., 2005, 2006; Eastvold, Suchy, &
Strassberg, 2011; Suchy, Whittaker, Strassberg, & Eastvold, 2009) Desondanks brengen ook studies die
methodologisch sterker zijn weinig duidelijkheid (Cohen, Nesci, Steinfeld, Haeri, & Galynker, 2011;
Eastvold et al., 2011; Kruger & Schiffer, 2011; Schiffer & Vonlaufen, 2011; Suchy et al., 2009).
Gegeven het uitblijven van duidelijke onderzoeksbevindingen -ondanks degelijke studies- willen we
het, bij het bestuderen van het neurocognitief functioneren van seksuele daders, over een andere
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boeg gooien. Eerder dan de hogere controlefuncties van de hersenen te bestuderen, richt deze studie
zich op het exploreren van mentale functies die ook gemedieerd worden door anterieure
hersenstructuren maar tot hiertoe minder aandacht kregen in de literatuur omtrent seksuele
delinquentie. Meer bepaald wordt het functioneren van het beloningssysteem onder de loep
genomen bij verschillende typen seksuele daders. In navolging van het werk van Schiffer en collega’s
(Schiffer et al., 2007) die tot de bevinding kwamen dat pedofiele seksuele daders (in vergelijking met
niet-criminele proefpersonen) minder grijze materie hebben in verschillende hersenstructuren die
deel uitmaken van dit systeem, kunnen we verwachten verstoringen te vinden wanneer verschillende
aspecten van het beloningssysteem (aanleren van stimulus-bekrachtiging associaties,
beloningsgevoeligheid, ...) bestudeerd worden bij seksuele daders. Gegeven de rol van het
beloningssysteem in (het aanleren van) sociaal gedrag en het nemen van beslissingen (Kringelbach &
Rolls, 2004), is de link met delictgedrag plausibel.
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4.4 LIAISON PROJECT
Met het ‘Liaison Project’ maken we de brug tussen forensische en reguliere hulpverlening. Dit doen
we door het geven van advies en bijstand aan centra uit de reguliere hulpverlening wanneer zij
geconfronteerd worden met seksueel afwijkend of grensoverschrijdend gedrag bij één van hun
geïnterneerde patiënten.
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4.5 SUPERVISIE BIJ JUSTITIEASSISTENTEN
Om de justitieassistenten van het Justitiehuis Antwerpen bij te staan bij moeilijke dossiers van
seksueel geweld, wordt driemaandelijks een supervisiegroep georganiseerd door één van onze
medewerkers. Justitieassistenten kunnen tijdens de supervisie al hun vragen en casussen
geanonimiseerd brengen waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij risicofactoren, de samenwerking
tussen justitie en behandelaar, moeilijkheden in het dossier en dergelijke.

4.6

PROJECT SOCIALE KAART

Vanuit het UFC, Vlaams steuncentrum inzake de
begeleiding en behandeling van daders van
seksueel misbruik, en ondersteund door het Vlaams
Begeleidingscomité, voeren wij momenteel een
project uit omtrent het aanbod van de
gespecialiseerde
voorzieningen
in
de
daderhulpverlening in Vlaanderen. Het doel is om
tot een sociale kaart te komen die nuttig kan zijn
voor de (justitiële) verwijzers, maar ook de
gespecialiseerde voorzieningen zelf. Vertrekpunt in
dit project is het evaluatieonderzoek met
betrekking tot het Vlaams Samenwerkingsakkoord Daders Seksueel Misbruik dat in 2010-2011
uitgevoerd werd door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid.
Alle forensische teams (CGG en CAW) werden uitgenodigd om mee te werken en actuele gegevens
met betrekking tot hun werking en hulpverleningsaanbod over te maken. We zijn verheugd te kunnen
melden dat ze allemaal ingestemd hebben om hieraan mee te werken. Ook de drie residentiële
voorzieningen die een aanbod hebben voor seksuele daders hebben hun medewerking toegezegd. Het
UFC heeft een sjabloon opgesteld met informatie over de praktische gegevens van de voorziening,
informatie over de instroomprocedure en het verloop van de behandeling.
Tijdens een ronde tafel overleg met alle betrokken partners werd een eerste voorstel van de sociale
kaart besproken, alsook enkele actuele knelpunten in de samenwerking met onze (justitiële)
verwijzers. Deze aandachtspunten werden onmiddellijk overgedragen naar de eerstvolgende
vergadering van het Vlaams Begeleidingscomité inzake het Samenwerkingsakkoord. Daar zullen de
punten inhoudelijk verder opgevolgd worden.
Ondertussen wordt de sociale kaart verder afgewerkt en opnieuw voorgelegd aan alle forensische
teams ter goedkeuring. In 2015 wordt de online publicatie hiervan verwacht.
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4.7

VERSLAG STUDIEDAG ALLOCHTONE SEKSUELE DADERS

Op 10 februari 2014 mocht het UFC opnieuw talrijke geïnteresseerden ontvangen voor de studiedag rond
allochtone seksuele daders. De gasten werden ’s morgens ontvangen aan het Auditorium Kinsbergen in het
UZA, waarna de studiedag over allochtone seksuele daders van start kon gaan. Het openingswoord werd
verzorgd door UFC-directeur prof. dr. Kris Goethals, die na een korte toelichting van het programma en
enkele praktische afspraken, de eerste spreker aankondigde.
Stefaan Plysier, psycholoog bij het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van
het CGG Brussel, mocht het publiek als eerste laten kennismaken met wat
cultuursensitieve zorg juist inhoudt in de algemene gezondheidszorg. Hij
gaf een weergave van wat de invulling ervan was doorheen de voorbije
jaren, en waar we vandaag zouden kunnen staan op dit vlak. Daarbovenop
gaf hij de benodigdheden voor cultuursensitieve zorg in een therapeutische
context mee, en illustreerde hij wat de basishouding moet zijn van een
therapeut die werkt met allochtone cliënten. Stefaan Plysier’s betoog was
een interessante algemene inleiding op de presentaties van de volgende
sprekers.

Meteen hierna nam Johan Van Nuffel, psycholoog bij de psychosociale
dienst van de gevangenis van Antwerpen en bijgeschoold op het vlak
van kennis rond de Arabische cultuur, het woord. Hij bracht een
praktische invulling van wat in de eerste presentatie al werd vermeld
en richtte zich op de allochtone gevangenispopulatie in Vlaanderen.
Hij gaf zijn uiteenzetting de titel “Interculturele communicatie met
gedetineerden: puzzelen of kibbelen”. Met cijfermateriaal illustreerde
hij wat het aandeel van de allochtone seksuele daders in de Vlaamse
gevangenispopulatie is, en welke problemen er met de interpretatie
van deze cijfers gepaard gaan. Mr. Van Nuffel schetste het bestaande
communicatieprobleem, dat zowel door de taal als door de
cultuurverschillen ontstaat. Om zijn presentatie te besluiten,
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illustreerde hij zijn praktische invulling van cultuursensitief
werken aan de hand van twee casussen. Vervolgens werd er
tijd gemaakt voor enkele vragen uit het publiek voor de
eerste twee sprekers en kregen de deelnemers ook de kans
om alles even te laten bezinken tijdens een koffiepauze.
Vervolgens kwam prof. dr. Jan Hendriks aan het woord voor
zijn presentatie van “Allochtone versus autochtone daders:
verschillen en overeenkomsten”. Prof. dr. Jan Hendriks is
bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en is werkzaam als klinisch
forensisch psycholoog in de forensisch psychiatrische
polikliniek De Waag in Nederland. Hij illustreerde het
probleem dat bestaat bij het onderscheiden van allochtone
en autochtone daders van seksueel geweld op basis van het
bestaande
cijfermateriaal
en
de
gehanteerde
informatiebronnen. Als oplossing hiervoor toont hij aan dat,
door ze onder te verdelen in verschillende subgroepen van
seksueel delinquenten, er wel significante verschillen tussen
beide groepen naar boven komen. Opnieuw was er ruimte voor vragen en discussie, waarna de gasten konden
genieten van een verzorgde lunch.
Het programma voor de namiddag werd licht
gewijzigd door de afwezigheid van de laatste spreker,
Redouane Ben Driss, die zich helaas moest
verontschuldigen. Semiye Tas, Turkse seksuologe en
psychotherapeute, zette de leerrijke dag verder. Ze
legde in haar presentatie uit wat de waarden en
normen in seksualiteitsbeleving bij de allochtone
gemeenschap zijn. Gezien haar eigen achtergrond
vertrekt ze vanuit het oogpunt van de Islam en kijkt ze
wat de Koran zegt over seksualiteit. Ze gaat na welke
onderwerpen bespreekbaar zijn voor allochtone
mannen en vrouwen, en pleit voor het gebruik van
praatgroepen om bepaalde dingen bespreekbaar te
stellen. Semiye Tas zette haar presentatie kracht bij
met het gebruik van humor en illustratief materiaal.
Het was een interessante uiteenzetting vanuit de algemene seksuologische hulpverlening, die door de
volgende spreker verder werd toegelicht in het forensisch kader.

48

Sultan Balli gaf, vanuit haar eigen ervaring als
psychotherapeute
en
trainingsadviseur
voor
diversiteitstrajecten en interculturalisatieprocessen,
uitleg over “allochtone dadertherapie”. Ze gaf een
historisch onderzoek en liet de toehoorders kritisch
nadenken over wat cultuur net is. Sultan Balli
illustreerde de rol van cultuur binnen dadertherapie
aan de hand van bepaalde thema’s en gaf uitleg rond
zowel de praktische als inhoudelijke aspecten van de
behandeling van allochtone seksuele delinquenten.

Beide presentaties uit de namiddag maakten heel wat los bij het publiek, zoals bleek uit de vragen en
discussieronde na de pauze. Door de vele interessante vragen en bedenkingen, werd het geplande paneldebat
noodgedwongen een beetje ingekort. Het eindwoord werd opnieuw gegeven door prof. dr. Kris Goethals, die
iedereen vervolgens uitnodigde voor de receptie. Iedereen kon zo nog even nakaarten over de dag met een
hapje en een drankje.

Evaluatie op basis van de evaluatieformulieren van de deelnemers
Het symposium ‘Allochtone seksuele daders’ telde 106 ingeschrevenen, waarvan 102 effectief aanwezig
waren. 62 van de 102 aanwezigen vulden een evaluatieformulier in, waarvoor dank. Hierna worden de
belangrijkste resultaten weergegeven. De aanwezigen hadden een gevarieerde achtergrond, waarvan de
meesten psycholoog (40,3%), maatschappelijk werker (16,1%) en justitie-assistent (12,9%) waren. Er was een
gelijk aantal psychiaters en (psychiatrisch) verpleegkundigen aanwezig (6,5%). Verder waren er in mindere
mate ook nog onderzoekers, criminologen en seksuologen aanwezig.
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De presentaties van de verschillende sprekers werd over het algemeen goed onthaald en scoorden een
gemiddelde van 4 op 5, wat gelijk staat aan de beoordeling ‘goed’. De sprekers die in de namiddag aan het
woord kwamen (mevrouw Tas en mevrouw Balli), werden enigszins beter onthaald dan de sprekers uit de
voormiddag aangezien zij het meer over praktische en toepasbare zaken hadden. Uit de bevraging bleek dat de
aanwezigen meer nood hadden aan praktische tools voor in het werkveld.
Er werd ook gepeild naar de organisatie van de studiedag. Dit werd algemeen als ‘goed’ beoordeeld. De
bekendmaking en communicatie vanuit het UFC (4,13/5), de locatie (4,33/5), de dagindeling (4,07/5), de
moderator (4,04/5), de ontvangst en catering (4,41/5), de prijs-kwaliteitsverhouding (3,98/5) en (indien van
toepassing) de pendeldienst (4,20/5) scoorden daarmee ongeveer even goed als de vorige studiedagen.
Aan de aanwezigen werd ook gevraagd een totaalscore te geven. Deze score bedraagt 7,39 op 10. Deze score
is enigszins lager dan vorige studiedagen betreffende Hyperseksualiteit in 2013 (8,09/10) en The Dark Side of
Sex in 2012 (8,01/10). Wij hopen dat het een interessante ervaring was voor alle deelnemers en kijken uit naar
de volgende gelegenheid!
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4.8

VERSLAG MASTER CLASS DIAGNOSING SEXUAL SADISM
Op 23 mei 2014 ontving het UFC opnieuw een
internationale expert voor een Master Class,
namelijk dr. Joachim Nitschke. We kozen
wederom een intrigerend thema, met name
seksueel sadisme. Een populair thema zo blijkt; de
Master class was immers volledig volzet en velen
hoopten nog via de wachtlijst een plaats voor
deze studiedag te bemachtigen.

Prof. Dr. Kris Goethals opende de studiedag met
een kritisch overzicht van de huidige DSM-visie op
parafilieën waaronder seksueel sadisme. De DSM5 brengt immers enkele belangrijke wijzigingen
met zich mee. Ter illustratie, daar waar DSM-IV-TR
seksuele
disfuncties,
parafilieën,
genderidentiteitsstoornissen en seksuele stoornissen niet anderszins omschreven binnen één en
dezelfde sectie plaatste, worden de parafilieën in de DSM-5 duidelijk van de andere seksuele
stoornissen en genderidentiteitsstoornissen gedifferentieerd. Bovendien lijdt niet iedereen die parafiel
gedrag stelt meer aan een psychiatrische stoornis; er wordt immers vanaf heden een onderscheid
gemaakt tussen een parafilie en een parafiele stoornis. De vraag blijft welke impact deze nieuwe
definiëringen op de praktijk zullen
hebben. Wordt dus zeker vervolgd.
Hierna nam dr. Joachim Nitschke, hoofd
van het forensisch psychiatrisch afdeling
in het Ansbach District Ziekenhuis
(Duitsland) het woord. Prof. Nitschke is
een
neuroloog,
psychiater
en
psychotherapeut gespecialiseerd in de
forensische psychiatrie. Binnen zijn
onderzoek focust hij zich in hoofdzaak op
parafilieën, psychopathie en de relatie
tussen geweld en schizofrenie.
In het eerste deel van de studiedag gaf dr.
Nitschke een kritische analyse van het
construct ‘seksueel sadisme’. Hoewel het
concept reeds sinds de 19de eeuw in
gebruik is, blijft ‘seksueel sadisme’ tot op
heden een relatief moeilijk af te bakenen
begrip. Zo illustreerde Prof. Nitschke dat
de ICD- en DSM-classificatiesystemen te
brede definiëringen hanteren, die te veel
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ruimte laten voor de interpretatie van de betrokken clinicus, met toch vaak misclassificaties tot gevolg.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij het gebruik van deze classificatiesystemen de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij deze stoornis problematisch blijkt te zijn. Daarnaast toonde hij
aan de hand van recent onderzoek aan dat seksueel sadisme eerder als een dimensioneel dan als een
categoriaal construct benaderd dient te worden. Ook hierin schieten de huidige classificatiesystemen,
die eerder een categoriale benadering onderstrepen, dus tekort.

In het tweede deel van de studiedag werd de door Nitschke en collega’s ontwikkelde ‘Sexual Sadism
Scale’ of kortweg SESAS voorgesteld. De auteurs wilden met de ontwikkeling van dit instrument in
eerste instantie een objectieve tool aanreiken ter beoordeling van seksueel sadisme. Voordien kon de
professional zich immers enkel op het ‘subjectieve’ verhaal van betrokkene baseren. Concreet peilen
de 11 items van de SESAS naar gedragingen die af te leiden zijn uit delictinformatie (o.a. foltering van
het slachtoffer). Naast deze 11 items onderscheiden de auteurs nog 3 bijkomende indicatoren voor
seksueel sadisme (o.a. de planmatigheid). Deze diagnostische benadering van de parafilie lijkt zijn
vruchten af te werpen. De eerste studies naar de psychometrische kwaliteiten van het instrument zijn
veelbelovend en tonen een haast uitmuntende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Bovendien
ondersteunt recent onderzoek de diagnostische accuraatheid van de SESAS: bij een cut-off waarde van
4 blijken de sensitiviteit (i.e. de proportie juist voorspelde seksueel sadisten) en specificiteit (i.e. de
proportie juist voorspelde niet seksueel sadisten) van het instrument goed tot zeer goed te zijn. De
deelnemers kregen na deze introductie van het instrument vervolgens de mogelijkheid om onder het
toeziend oog van Prof. Nitschke de SESAS op basis van twee casussen te scoren. Dat de deelnemers
van de UFC-studiedagen doorgaans een kritisch publiek zijn, mocht Prof. Nitschke tijdens de toch wel
pittige bespreking over de bekomen SESAS-profielen ervaren.
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Samengevat kunnen we concluderen dat de SESAS een veelbelovend instrument voor het meten van
seksueel sadisme is, dat een dimensionele benadering van de parafilie toelaat. Hoewel bijkomend
onderzoek naar de validiteit van het instrument onontbeerlijk is, biedt de SESAS aan de professional
een hoognodige tool bij de evaluatie van seksueel sadisme.
En wat vonden de deelnemers er van?
Op vraag van dr. Nitschke werd het aantal deelnemers gelimiteerd op 40 personen. Hij wilde het
immers interactief houden. Uiteindelijk konden er 42 mensen deelnemen. 38 van hen waren zo
vriendelijk om aan het einde van de dag een evaluatieformulier in te vullen (respons rate = 90%).
30 van de 38 respondenten hebben het diploma van psycholoog (al dan niet met een aanvullend
diploma). Er waren verder nog 5 psychiaters aanwezig, 2 criminologen en een maatschappelijk werker.
Allen hadden ze ervaring met diagnostiek en/of behandeling van seksueel sadisme.

Figuur Basisopleiding van de deelnemers
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We vroegen de deelnemers om verschillende aspecten van de Master Class te evalueren. De scores
waren bijzonder goed. We vermelden hier de gemiddelden: 4.3/5 voor de opbouw en duur van de
Master Class, 4.6/5 voor de presentatie van Dr Nitschke, 4.6/5 voor zijn interactie met het publiek en
4.2/5 voor de bruikbaarheid van zijn les in de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De
beschikbaarheid van de digitale documentatie scoorde net iets lager (4.1/5) aangezien niet alle slides
van dr. Nitschke op voorhand ter beschikking werden gesteld. Dit was echter de uitdrukkelijke vraag
van dr. Nitschke zelf. Achteraf kreeg elke deelnemer de volledige presentatie alsnog toegestuurd.
Ook qua organisatie scoorden we goed: bekendmaking en communicatie, de online
inschrijvingsmodule, locatie, ontvangst en catering , dagindeling en de dagvoorzitter prof Goethals
behaalden gemiddelde scores tussen 4.3 en 4.7/5. Ook het aanbieden van een deelnemersmap en een
pendelservice van en naar station Antwerpen-Berchem werden ook deze keer bijzonder
geapprecieerd door de deelnemers, wat we uiteraard met veel plezier geregeld hebben.
33 van de 38 deelnemers die het formulier invulden, hadden geen bijkomende op- of aanmerkingen.
Drie personen merkten op dat ze graag op voorhand de slides van dr Nitschke hadden willen
ontvangen, en één iemand vond dat er gerust nog een extra case besproken had mogen worden.
Verder kregen we alleen maar positieve feedback, zoals ‘goede spreker’, ‘goed lestempo’, ‘perfecte
organisatie’ en ‘super interessante dag’. De dag scoorde in z’n geheel dan ook zeer hoog, met een
gemiddelde van 9.5/10 op de vraag naar ‘wat is je totaalscore voor deze Master Class?’.
Wij vonden het ook een leerrijke, boeiende en aangename dag. We danken in de eerste plaats dr
Nitschke voor de vlotte samenwerking en boeiende Master Class. En zoals altijd ook veel dank aan de
enthousiaste en geëngageerde deelnemers voor hun aanwezigheid en inzet. We zien jullie graag terug
op een volgende gelegenheid!
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4.9 VERSLAG STUDIEDAG PEDOFIELE VROEGER GEHOLPEN –
KINDEREN GERED?

Openingswoord
Directeur Child Focus – mevr. Heidi De Pauw
Inzake de seksuele uitbuiting van kinderen ging er tot op heden vooral aandacht naar de
ondersteuning van kinderen en het aanpassen van strafrechtelijke instrumenten. Vanuit een breed
perspectief op preventie is het echter ook belangrijk om het belang van dadertherapie te
onderstrepen. Voor Child Focus is het van essentieel belang dat er in ons land toegankelijke,
betaalbare en vertrouwelijke zorg en ondersteuning voorzien wordt voor daders met een juridische
maatregel, maar ook voor potentiële daders, die met pedofiele gevoelens, fantasieën of impulsen
rondlopen en niet gekend zijn bij het gerecht. Zij kunnen vaak nergens terecht. Het Europees
Parlement en de Raad bevelen de lidstaten immers aan om de nodige maatregelen te nemen om
ervoor te zorgen dat doeltreffende interventieprogramma’s of –maatregelen beschikbaar worden
gesteld met het oog op het voorkomen, en tot een minimum terugbrengen van het risico op herhaling
van zedendelicten tegen kinderen. Verschillende omringende landen, waaronder de UK, Nederland en
Duitsland, namen reeds zulke maatregelen.
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Vlaams minister van Welzijn – Jo Vandeurzen
Pedofilie staat hoog op de politieke agenda, uiteraard mede wegens de gevoeligheid van de publieke
opinie. Het is een complex verhaal, want de integriteit van kinderen is het hoogste goed. Een
preventief aanbod voor mensen met pedofiele gevoelens is nodig, en het beleid hierrond zal moeten
geëxpliciteerd worden in deze legislatuur. Europa beveelt bovendien aan om werk te maken van
gerichte preventie en terugvalrisico’s. Het verhoopte resultaat van de Minister voor de studiedag: het
beleid expliciteren, kijken wat de context van de preventieve aanpak zou moeten zijn, en de goede
organisatie van de aanpak voor de daling van de terugvalpreventie. Dit verhaal moet geïntegreerd
worden in het breder verhaal van preventie in de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien moet er
meer wisselwerking komen met justitie, hulpverleners, en andere stakeholders. Deze wisselwerking,
vooral dan met justitie, wordt ook in geëxpliciteerd in de beleidsnota als doelstelling voor de
komende legislatuur. De Minister spreekt zich onverdeeld positief uit over het genomen initiatief van
de studiedag en belooft een goede opvolging.
Directeur UFC – prof. Kris Goethals
Naast seksuele daders met een justitieel statuut, zien we in ons behandelcentrum ook mensen die zich
vrijwillig aanmelden omwille van hun pedofiele gevoelens. We beseffen dat het vaak heel moeilijk is
voor deze mensen om de stap te zetten naar een daderhulpcentrum. We vinden het dan ook
belangrijk om er mee voor te zorgen dat er een laagdrempelig contactpunt wordt gecreëerd in
Vlaanderen, zodat mensen met een hulpvraag of een adviesvraag over pedofilie ergens terecht
kunnen. De forensische daderteams, die in Vlaanderen actief zijn sinds eind jaren ’90 hebben de
nodige expertise en ervaring in huis om deze populatie een gepast behandelaanbod te doen en op
deze manier mee te werken aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten
opzichte van kinderen en jongeren. Tevens is wetenschappelijke studie naar fantasieën, stoornissen,
diagnostiek… essentieel voor preventie en vermindering van het terugvalrisico.

“Preventing Child Sexual Abuse in the UK – the role of the Stop it Now! Helpline”
Dhr. Donald Findlater, Stop it Now! UK & Ireland
Donald Findlater
Donald Findlater is Directeur Onderzoek en Ontwikkeling voor kinderbescherming bij de Lucy Faithfull
Foundation. Deze organisatie tracht seksueel misbruik bij kinderen te voorkomen door te werken met
zowel volwassen daders en potentiële daders, als met de ouders en de kinderen zelf. Na een carrière
in het werken met risicotaxatie bij en behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend
gedrag bij het justitiehuis, voegde Donald zich bij de Foundation om “The Wolvercote Residential Sex
Offender Treatment Programme” te leiden. Sinds 2002 is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van verscheidene preventie activiteiten, waaronder de “Stop it Now! Helpline”, welke tot op heden
reeds 40 000 oproepen heeft beantwoord.
Presentatie
De “Stop it Now! Hulplijn” werd in 2002 opgericht onder leiding van the “Lucy Faithfull Foundation. De
personen die de oproepen beantwoorden kennen een gevarieerde professionele achtergrond,
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waaronder voormalige medewerkers van de politie, maatschappelijk werkers, psychologen,
pedagogen, … De globale aanpak die hieraan onderschreven wordt, is dat preventie moet bekeken
worden vanuit een breed kader, met aandacht voor de verschillende fases van misbruik, zowel ervoor
als erna. Bovendien moet er preventief gewerkt worden op verschillende niveaus, zijnde bij het kind
zelf, de ouders, daders, potentiële daders, familie en vrienden. Hiermee wordt voornamelijk bedoeld
dat preventie meer is dan enkel het opstarten van een hulplijn. Hieronder vallen namelijk ook de
behandelprogramma’s voor reeds gekende zedendelinquenten, educatieprogramma’s voor ouders en
opvoeders, schoolprogramma’s rond persoonlijke veiligheid en seksuele opvoeding, lessen over
verantwoordelijkheid en veiligheid op het internet, … Deze aanpak is van toepassing op drie primaire
doelgroepen:
1. Daders en potentiële daders: zij worden aangemoedigd om te erkennen dat ze problematische
gedachten, gevoelens en gedrag hebben en om hier iets aan te doen. Dit gebeurt anoniem
zodat de hulpverleners van de hulplijn dit niet aan de politie moeten rapporteren. Indien de
naam van de beller of het kind bekend gemaakt worden, dienen de hulpverleners dit te
melden aan de politie.
2. Familie en vrienden (van bovenstaande): worden aangemoedigd om de signalen van misbruik
of grensoverschrijdend seksueel gedrag te herkennen en om advies te vragen in verband met
de mogelijke acties die ze kunnen ondernemen om de veiligheid van kinderen te garanderen.
3. Ouders en opvoeders van jongeren met verontrustend seksueel gedrag: worden tevens
aangemoedigd om de signalen van verontrustend of grensoverschrijdend gedrag in hun
kinderen te herkennen en advies te zoeken over wat ze hieraan kunnen doen.
Deze drie groepen maken samen 79% (±45000) uit van de oproepen die sinds de opstart zijn
binnengekomen. 50% hiervan is afkomstig van personen die zich zorgen maken om de gedachten en
gevoelens waar zij zelf mee worstelen. Tijdens deze gesprekken worden concrete strategieën
aangeboden die men op korte termijn kan toepassen, maar die tevens effect kennen op lange termijn.
In het VK & Ierland weerhoudt men verschillende effecten van de hulplijn. De bellers worden
aangemoedigd om actief mee te denken en te zoeken naar een mogelijke oplossing, ze worden
aangemoedigd om hun levenskwaliteit te verbeteren. Tevens wordt praktisch advies aangereikt zoals
dat men beter geen computer aanschaft en hoe ze de omstandigheden kunnen veranderen om hen te
helpen met hun verontrustende gedachten, gevoelens, en grensoverschrijdend gedrag.
“Stop it Now! UK” biedt zelfs een toolkit ter ondersteuning van de ontwikkeling van hulplijnen in
Europa die binnen de nationale behoeften van het betreffende land vallen. In deze toolkit staat geen
concreet werkingsmodel of methodiek, maar omschrijft aandachtspunten die in overweging dienen
genomen te worden bij de ontwikkeling van een hulplijn voor een specifieke doelgroep of land. De
toolkit is terug te vinden op www.stopitnow-evaluation.co.uk
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“Start het gesprek. Stop it Now! in Nederland”
Dhr. Jules Mulder, Stop it Now! Nederland
Jules Mulder
Jules (J.R.) Mulder is psycholoog-psychotherapeut en specialist op het gebied van pedofilie. Hij is
oprichter van de forensische polikliniek de Waag en heeft daar 20 jaar leiding gegeven. De laatste
jaren is hij adviseur van de Raad van Bestuur in de overkoepelende stichting “De Forensische
Zorgspecialisten”. In 2012 was hij initiatiefnemer, en op heden voorzitter, van “Stop it Now!”, een
preventief programma voor mensen met pedofiele gevoelens en hun families. Hij spreekt in binnenen buitenland over de behandeling van daders van pedoseksuele delicten. Hij heeft gepubliceerd over
pedofilie, huiselijk geweld en ambulante forensische behandeling.

Presentatie
Naar aanleiding van onder meer de zaak “Robert M.” (2011) kwam vanuit de samenleving veel
negatieve reacties en publiciteit rond pedofilie. Hierdoor vroegen niet-daders met pedofiele gevoelens
meer aandacht voor hun problematiek, aangezien er voor hen geen gepast hulpaanbod was. Omwille
van deze vraag merkten de forensische polikliniek de Waag en het Meldpunt Kinderporno dat er een
grote nood heerste aan preventie. Vanuit deze gedachte werd “Stop it Now! NL” op gericht, wat
officieel in april 2012 van start ging.
“Stop it Now! NL” gaat uit van dezelfde basis als zijn voorganger in de UK. Ze richten zich immers op
ongeveer dezelfde doelgroepen, namelijk (potentiële) plegers, partners, ouders en professionals; zijn
tevens gericht op het voorkomen van seksueel misbruik; en de leden van het team kennen een gelijke
professionele achtergrond als in de UK. Ondanks deze overeenkomsten, kennen zij twee belangrijke
verschilpunten. Ten eerste heeft het team geen meldplicht bij de politie. Ten tweede wordt bij “Stop it
Now! NL” doorverwezen naar verdere behandelmogelijkheden (therapeuten, forensische
polikliniek,…). Er ligt dus een grotere focus op het motiveren van (potentiële) daders om de stap te
zetten naar effectieve hulpverlening. Concreet houdt dit in dat de 1e lijn aankomt bij het Meldpunt
Kinderporno waar aan crisisinterventie wordt gedaan. De beller verkrijgt op dat moment steun, advies
en een doorverwijzing. De 2e lijn komt terecht bij de Waag, waar de focus ligt op diagnostiek,
risicotaxatie, hulpverlening en eventuele doorverwijzing.
“Stop it Now! NL” omschrijft verscheidene doelstellingen:
1. Het voorkomen van seksueel misbruik.
2. Streven naar een humane behandeling van pedofilie.
3. De (potentiële) dader en zijn directe omgeving (partner, familie) leren omgaan met zijn
pedofiele seksuele identiteit en met het uitkomen van het pedoseksueel gedrag.
4. Voorlichting bieden, advies verlenen en consultatie verlenen.
5. Breder inzetten op een veilige en rationele benadering van seksueel kindermisbruik.
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Cijfers tonen aan dat de hulplijn wel degelijk gebeld wordt. Gedurende een periode van anderhalf jaar
werd de hulplijn 500 keer gecontacteerd door 340 bellers waarvan een aanzienlijk deel verwezen
werden naar de 2e lijn en van daaruit effectief in behandeling terecht kwamen. Ook hier geldt dus de
conclusie dat de hulplijn beantwoordt aan de behoefte, een tegengewicht biedt aan de
ongenuanceerde vooroordelen, en wel degelijk misbruik voorkomt. Desalniettemin is steun vanuit de
politiek en de media hierin van essentieel belang.

“The prevention network Dunkelfeld: work in progress”
Mevr. Petya Schuhmann, Dunkelfeld Duitsland
Petya Schuhmann
Petya Schuhmann is onderzoeksassistente en psychotherapeute bij het “Dunkelfeld” project in
Regensburg, Duitsland. Dit project biedt een gratis en vertrouwelijke behandeling aan. Het is gericht
op personen die therapeutische bijstand zoeken omwille van hun seksuele aantrekking tot kinderen en
adolescenten en/of het gebruik van kinderpornografie. Gedurende deze therapie wordt steun
aangeboden in functie van de preventie van seksueel kindermisbruik in termen van hands-on contact
of ‘online misbruik’ door het gebruik of de productie van kinderpornografie.

Presentatie
Ook in Duitsland kent men een gelijkaardig preventief aanbod, namelijk het “Dunkelfeld” project, wat
letterlijk verwijst naar het “donkere veld” van personen met pedofiele gevoelens en plegers van
seksueel kindermisbruik die niet gekend zijn bij justitie. Deze vormen dan ook hun voornaamste
doelgroep. De doelstellingen van dit project zijn de volgende:
1. De kloof naar behandelmogelijkheden verkleinen voor (potentiële) daders zodat zij
gemakkelijker hun weg naar de hulpverlening vinden.
2. Goede, wetenschappelijke informatie verlenen aan de maatschappij.
3. Primaire preventie van seksueel kindermisbruik.
4. Preventie van misdrijven in verband met kinderpornografie.
Zij proberen deze doelstellingen te bereiken door mensen op een laagdrempelige manier aan te
spreken en op de hoogte te brengen van het bestaan van dit project. Zij maken onder meer gebruik
van hun samenwerking met de media en de politiek, billboards, flyers, radio- en tv-spots, het
verspreiden van hun websites en een samenwerking met Google door het gebruik van Google
adwords. Dit laatste houdt in dat wanneer iemand specifieke zoektermen ingeeft die kunnen
verwijzen naar kinderpornografisch materiaal, zij advertenties te zien krijgen met daarop een link naar
de website van “Dunkelfeld”.
Resultaten tonen aan dat niet enkel (potentiële) daders contact opnemen met de hulplijn, maar ook
familieleden, advocaten, sociaal werkers, … Deze zorgden samen voor reeds 4500 contactmomenten.
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Ook bij dit project ziet men dat de hulplijn werkt in het voorkomen van seksueel kindermisbruik.
Elementen die voornamelijk doorslag gaven om contact op te nemen met de hulplijn waren de
anonimiteit, vertrouwelijkheid, radio- en tv-spots.

“Ik leef in een glazen gevangenis”
Dhr. Kris Vanhoeck, I.T.E.R.
Kris Vanhoeck
Kris Vanhoeck is master in de psychologie en coördinator van I.T.E.R., centrum voor preventie,
behandeling en begeleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Brussel. Hij werkt sinds 25 jaar
in de forensische seksuologie en is (co-)auteut van Werkboek Daderhulp (Acco, 1999), Zeg het aan
(n)iemand (Acco, 2006) en Ik Beken (Uitgeverij Vrijdag, 2012).

Presentatie
De oorspronkelijke opdracht van I.T.E.R. betrof het behandelen en begeleiden van volwassen plegers
met een gerechtelijke maatregel. Door het zich profileren als een centrum voor daderhulp bleven
aanvankelijk personen met pedofiele gevoelens, maar die nog geen misdrijf gepleegd hadden, op een
afstand. Daarnaast waren preventie en jongeren met verontrustende seksueel afwijkende gedachten
en gedrag hierin niet inbegrepen. Naar aanleiding daarvan besloot men om hun naam te veranderen
van “I.T.E.R. centrum voor daderhulp” naar “I.T.E.R. centrum voor preventie, behandeling en
begeleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag”. Zij vinden het belangrijk om te vertrekken
vanuit een gezondheid- en welzijnsperspectief, dan wel vanuit justitie. Dit houdt niet in dat justitie niet
nodig is in deze zaak, maar dat er nood is aan een multidisciplinair team. Het is nodig dat men sneller
preventief gaat denken, en dat men meer aandacht heeft voor de omvang van het lijden (slachtoffers,
familie, dader, potentiële dader, …). Het is dus van groot belang dat er wordt ingezet op meerdere
niveaus en dat dit onderwerp maatschappelijk bespreekbaar wordt.
Voor I.T.E.R. heeft preventie twee essentiële doelen, namelijk enerzijds het voorkomen van misbruik
en anderzijds het behandelen van lijden. Daarnaast werkt preventie kostenbesparend. Het gaat hierbij
onder meer over politiekosten, voorhechteniskosten, onderzoekskosten, proceskosten,
gevangeniskosten, slachtofferkosten, … In Canada berekende men ooit dat het voorkomen van één
ernstig misbruik gelijk staat aan de kost van 100 therapieën.
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Wrap-up van de ochtend door mevrouw Heidi De Pauw
De aanwezigheid maar meer nog het oprecht engagement van de minister, dat toont dat pedofilie
en de preventie ervan zeer hoog op de politieke agenda staan, verheugt mij. Het is positief dat voor
deze legislatuur de integriteit van kinderen het hoogste goed is, en het doet mij en alle mensen
achter de organisatie van deze studiedag plezier dat ook de minister inziet dat als we kinderen
willen beschermen, ook een preventief aanbod nodig is. Het beleid zal, zoals de minister
bevestigde, uitgewerkt moeten worden, in samenspraak met andere actoren zoals justitie, een
samenwerking waar de minister veel belang lijkt aan te hechten en die zelfs voor het eerst expliciet
is opgenomen in zijn beleidsnota. De verwachtingen van de minister omtrent de resultaten van
deze dag liggen, gelukkig, in dezelfde lijn als die van ons. Wij zullen hem dan ook uitvoerig verslag
uitbrengen van deze ochtend en van het debat van deze namiddag, en met hem samenzitten om
dit verder op te nemen.
Het was ook uiterst interessant om van de ervaringen van onze buitenlandse collega’s te leren.
Enkele conclusies die hieruit kunnen worden gefilterd:
Hulplijnen mogen niet gezien worden als “pedolijnen”, wat het stigma onderstreept. Er moet
vermeden worden dat de publieke gevoeligheid wordt gevoed door de boodschap over te brengen
dat het een hulplijn betreft die alle mogelijke ondersteuning en hulp biedt aan kindermisbruikers.
Of zoals Jules Mulder het zei: “tuig” dat ook nog eens geholpen wordt. 3 doelgroepen zouden
moeten bereikt kunnen worden; daders die al tot actie overgingen met als finaal doel voorkomen
dat ze dit nog een keer doen. Ten tweede mensen die worstelen met pedofiele gevoelens met als
finaal doel voorkomen dat ze tot actie over gaan. En ten derde mensen uit de sociale omgeving van
de vorige twee doelgroepen, om hen te responsabiliseren en info te geven over hoe zij eventueel
kunnen handelen.
Qua aanpak kan dus een globale aanpak onderschreven worden, zoals we leren uit Engeland:
preventie moet bekeken worden van een breed kader, met aandacht voor verschillende fases van
het misbruik, zowel voor als na en er moet bovendien preventief gewerkt worden op verschillende
niveaus zijnde bij het kind, ouders, daders, potentiële daders, familie en vrienden.
De concrete hulp die geboden wordt verschilt van land tot land. Belangrijk is dat het gaat om een
gespecialiseerd aanbod dat anoniem en vertrouwelijk is. In Nederland en Duitsland is er een grote
aandacht voor het therapeutisch aspect terwijl er in the UK eerder ingespeeld wordt op het
momentum van het telefoongesprek en de telefonische hulp. Daders worden daar ten eerste
geresponsabiliseerd, er worden hen concrete tools aangereikt om hun gedrag aan te passen aan
hun situatie.
We kunnen besluiten dat uiteraard het risico op kindermisbruik niet volledig kan worden uitgewist
door de komst van een hulpaanbod voor mensen met pedofiele gevoelens. We kunnen ook nooit
100% zeker weten dat de preventie haar doel heeft bereikt, gezien we nooit 100% zeker kunnen
weten dat misbruik niet plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van daders
spijt heeft van zijn daden, schaamte kent en probeerde te stoppen, en dat er bovendien toch in de
overgrote meerderheid van de gevallen een aanzienlijke tijd verliep tussen de pedofiele gevoelens
en het effectieve misbruik, en bovendien vernemen we vandaag dat het hulpaanbod in het
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buitenland succesverhalen kent; dan kunnen we niet anders dan besluiten dat dergelijk initiatief
een nut dient en beantwoordt aan een behoefte.
Opstartende helplines kunnen putten uit ervaringen in het buitenland zoals uit studies en
bijhorende toolkits die voorhanden zijn met best practices ter ondersteuning. We leren daaruit dat
training van het personeel belangrijk is en dat de aandacht voor het initiatief “levend” moet
gehouden worden bijvoorbeeld door campagnes in de media en dat subsidies levensnoodzakelijk
zijn.
We moeten ook stilstaan bij het hoge aantal online-offenders, die kijken naar kinderpornografie
niet steeds als problematisch zien en het gevoel hebben dat ze niets fout doen.
We mogen ook niet vergeten dat wanneer we het hebben over preventie, dat de maatschappelijke
beeldvorming over pedofilie erg belangrijk is en we mogen zeker vrouwen en jongeren niet uit het
oog verliezen als potentiële doelgroep van een hulpaanbod.

Introductie van NL-ATSA
Jules Mulder & Tine Vertommen
NL-ATSA
NL-ATSA is de Nederlandse aanhanger van de “Association for the Treatment of Sexual Abusers”. Dit is
een internationale en multidisciplinaire organisatie die zich richt op de preventie van seksueel
misbruik. NL-ATSA spant zich in om met haar activiteiten verschillende doelstellingen te
verwezenlijken:
1. Het verspreiden van internationale ‘state of the art’ kennis en ervaring in Nederlandstalig
gebied, zowel in Nederland als in België, door middel van het organiseren van congressen,
symposia, trainingen, werk- en adviesgroepen, het onderhouden van een website en het
toegankelijk maken van relevante literatuur.
2. De terugkoppeling van kennis en ervaring die is opgebouwd in Nederlandstalig gebied naar het
internationale veld, door middel van presentaties en workshops op internationale congressen
en deelname aan internationale samenwerkingsverbanden.
3. Het stimuleren van de Nederlands/Vlaamse bijdrage aan de internationale ontwikkelingen,
door middel van het toegankelijk maken van relevante literatuur, deelname aan internationale
samenwerkingsverbanden en het in contact brengen van professionals binnen en buiten
Nederland en België.
4. Het stimuleren van de toepassing van de internationale ‘state of the art’ kennis op het gebied
van voorlichting, risicotaxatie, diagnostiek, behandeling en beleid ten aanzien van
zedendelinquenten in Nederlandstalig gebied, door middel van het organiseren van
trainingen, werk- en adviesgroepen en het formuleren van adviezen aan instellingen en
beleidsmakers.
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Paneldebat
Introductie van de panelleden en hun standpunt


Dhr. Marc Verhelst: beleidsmedewerker bij de Vlaamse Overheid voor algemeen welzijnswerk,
hulpverlening aan seksuele delinquenten en samenwerking welzijn-justitie, is van mening dat
er nood is aan een laagdrempelig contactpunt en een gestroomlijnde zorg op maat voor
personen met pedofiele gevoelens. Hij ziet dit praktisch in en houdt hierin rekening met de
budgettaire moeilijkheden waarin ons land zich vandaag in bevindt. Een mogelijke oplossing
hiervoor is dat men het reeds bestaande aanbod hierop zal aanspreken en zal vragen naar een
meer intersectorale werking. Wat hierbij ook van belang is, is dat dit aanbod inhoudelijk goed
verantwoord wordt en aanvaardbaar lijkt voor ‘de man in de straat’.



Dhr. Stef Anthoni: directeur van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen, haalt
twee standpunten aan die niet over het hoofd gekeken mogen worden bij de oprichting van
een preventief aanbod. Ten eerste dient de problematiek gehumaniseerd te worden in plaats
van gedemoniseerd, wat veelal het geval is. Het betreft een verhaal van hoop en verandering,
maar is Vlaanderen hier wel klaar voor? De berichten die onlangs in de media verschenen over
een pedofiele priester, riepen bij de bevolking hevige nationale reacties op. Mede omwille van
de huidige maatschappelijke visie op deze problematiek is er durf vereist bij zowel de
(potentiële) daders als bij de deskundigen, willen zij dit probleem aanpakken. Ten tweede
mogen ook minderjarige daders hierin niet over het hoofd gezien worden. Op het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling komen immers verscheidene zaken binnen omtrent
seksueel grensoverschrijdend gedrag door minderjarigen ten opzichte van minderjarigen. Ook
hier is een gedifferentieerd aanbod nodig om te kunnen voorkomen dat deze jongeren later
geen daders van seksuele delicten worden.



Mr. Frank Scheerlinck: advocaat bij advocatenkantoor Van Eeckhaut, vindt het voornamelijk
een kwestie van het garanderen van het beroepsgeheim. Want wat als tijdens een huiszoeking
beslag wordt gelegd op de gesprekken uit de chatbox met de hulplijn? Of wanneer de
telefoonlijn van de beller wordt afgeluisterd? Hoe kan men dan het beroepsgeheim
waarborgen? Hij is van mening dat opleiding voor advocaten voor specialisatie in zedenzaken
hierop een antwoord zal kunnen bieden. Zij kunnen er dan immers van op de eerste rij op
toezien dat er meer respect is voor het beroepsgeheim. Dit natuurlijk in samenwerking met
psychologen, artsen en andere medewerkers binnen de hulpverlening.



Dhr. Peter De Waele: woordvoerder van de Federale Politie, voormalig hoofd van de cel
pedofilie van de Brusselse gerechtelijke politie en auteur van het boek ‘Kan je een geheim
bewaren?’. De huidige focus van preventie van kindermisbruik is uitsluitend gericht op
potentiële slachtoffers en dat moet dringend veranderen. Hij haalt hierbij als voorbeeld aan
dat wanneer een pedofiel in contact komt met de politie, hij gemiddeld reeds 80 tot 100
feiten gepleegd heeft, waardoor preventie dus meer dan één feit voorkomt. Het is dus niet
logisch om preventie volledig bij de slachtoffers te leggen. Een grote preventiecampagne kan
dus voorkomen dat een persoon een misdrijf zal plegen. Het is beter dat de preventieve
hulpverlening moet optreden, dan wanneer de politie moet uitrukken nadat een kind reeds
misbruikt werd. Het kwaad is dan immers reeds geschied. Mits de nodige accurate informatie
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kan men de mensen uit de maatschappij dat een preventieve vorm van hulpverlening aan
(potentiële) daders van seksuele misdrijven wel degelijk noodzakelijk is.


Dhr. Alexander Witpas: seksuoloog en criminoloog, woordvoerder van de Vlaamse Vereniging
voor Seksuologie maar aanwezig ten persoonlijke titel, bekijkt de zaak eerder vanuit kritisch
oogpunt. Eén van de grootste moeilijkheden waarop men zal stuiten is het stigma dat rond
pedofilie heerst. Het wordt immers gezien als de moeder van alle stigma. Factoren die in
eerdere sensibiliseringscampagnes, zoals de HIV-campagne, aanwezig waren, zijn bij deze
problematiek niet werkzaam. De politicus die hiervoor (financiële) middelen wilt vrijmaken, is
het oogpunt van kritiek en pleegt hiermee politieke zelfmoord. Er moet inderdaad iets aan
deze problematiek gedaan worden, maar de vraag blijft wat dit exact zal zijn.



Dhr. Kris Vanhoeck: coördinator I.T.E.R. voegt zich gedeeltelijk bij het standpunt van Frank
Scheerlinck en voegt eraan toe dat I.T.E.R. reeds meerdere huiszoekingen meemaakte waarbij
dossiers in beslag werden genomen. Dit laatste is niet bevorderlijk voor de therapeutische
relatie met de cliënt en kan een eventuele positieve evolutie schaden.



Dhr. Jules Mulder: voorzitter Stop it Now! Nederland. Geeft zijn advies voor het Vlaamse
preventie aanbod. Eerst en vooral moet het probleem serieus genomen worden. Naar
schatting zou het in Vlaanderen tussen 33 000 en 102 000 mannen betreffen. Lobbyen speelt
in de oprichting van dit aanbod een essentiële rol. De hulpverlening heeft immers de hulp van
de politiek en de media hard nodig om deze opdracht te kunnen volbrengen. Ten derde dien
je bij aanvang van het project vooral bescheiden te zijn. Het niet meteen te groots zien en de
kosten beperkt houden vergemakkelijken de start. Belangrijk hierbij is wel dat het belang van
het doel niet onderschat wordt. Naderhand kan men uitbreiden naar een bredere preventie,
gericht op het nuanceren van ons maatschappelijke klimaat omtrent dit onderwerp.

Frank Scheerlinck krijgt op zijn standpunt over een gespecialiseerde opleiding voor advocaten
uiteenlopende feedback. Sommige panelleden stellen zich de vraag of deze taak wel weggelegd is voor
een advocaat. Als advocaat beschikt men immers niet over de nodige kennis en vaardigheden om op
een adequate manier te reageren wanneer een cliënt emotioneel overspoeld geraakt of wanneer
andere psychologische aspecten meespelen. Desalniettemin is in de aanpak ook kennis van het
juridische kader nodig. Dit is iets waarin zowel een advocaat als een criminoloog een rol kan spelen.
Men mag ook de kracht van een mogelijke straf die boven het hoofd hangt niet onderschatten. Deze
kan op zich ook al preventief inwerken op de persoon in kwestie. Wetenschappelijk onderzoek toonde
inderdaad reeds aan dat de kans op recidive na een gevangenisstraf tot 20% kan dalen. Maar wanneer
een persoon intensief therapie heeft gevolgd, daalt deze kans zelfs tot 10%. Anderen zijn het daar niet
mee eens en zijn van mening dat als straf een vorm van preventie was, men in de Verenigde Staten
helemaal geen pedofilie meer zou kennen.
Een ander groot werkpunt is de humanisering van deze problematiek binnen onze maatschappij. De
attitude binnen de samenleving moet dringend veranderen. Tot op heden worden personen met
pedofiele gevoelens gedemoniseerd, wat zich uit in een morele paniek bij de bevolking. Het is
noodzakelijk dat alle betrokken partijen hierin een consequent beleid voeren en met behulp van de
media feitelijke informatie aan de samenleving bieden. Dit houdt onder meer in dat een concreet
actieplan van kracht is waarbij een degelijke analyse van de problematiek en visie worden gehanteerd
en waarbij de verantwoordelijkheid bij diverse sectoren ligt. Men mag dus zeker niet vergeten dat een
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samenwerking met de media noodzakelijk is in deze aanpak en ze beschouwd moeten worden als
bondgenoot.

Conclusie en preliminaire aanbevelingen
Uit de presentaties van de sprekers kunnen we alvast de volgende aanbevelingen expliciteren.


Hulplijnen mogen niet gezien worden als “pedolijnen”. Ten eerste moet de publieke
gevoeligheid niet gevoed worden door de boodschap over te brengen dat het een aanbod
betreft dat alle mogelijke ondersteuning en hulp biedt aan kindermisbruikers. Drie
doelgroepen zouden moeten bereikt kunnen worden, zoals in Engeland en Nederland. Ten
eerste daders die al tot actie overgingen met als finaal doel voorkomen dat dit opnieuw
gebeurd. Ten tweede mensen die worstelen met pedofiele gevoelens om te voorkomen dat ze
tot actie over gaan. En ten derde mensen uit de sociale cirkel van de vorige twee doelgroepen,
om hen te responsabiliseren en accurate informatie te geven over hoe zij eventueel kunnen
handelen.



Qua aanpak kan dus een globale aanpak onderschreven worden, zoals we leren uit Engeland:
preventie moet bekeken worden vanuit een breed kader, met aandacht voor verschillende
fases van het misbruik, zowel ervoor als erna. Er moet bovendien preventief gewerkt worden
op verschillende niveaus zijnde bij het kind, ouders, daders, potentiële daders, familie en
vrienden.



De concrete hulp die geboden wordt verschilt van land tot land. In Nederland en Duitsland is
er een grote aandacht voor het dadertherapie aspect terwijl er in the UK eerder ingespeeld
wordt op het momentum van het telefoongesprek. Daders worden daar voornamelijk
geresponsabiliseerd, er worden hen concrete tools aangereikt om hun gedrag aan te passen
aan hun situatie.



Voor opstartende hulplijnen zijn er studies en bijhorende toolkits voorhanden met best
practices ter ondersteuning. Daarnaast is training van het personeel belangrijk en moet de
aandacht voor het initiatief “levend” gehouden worden door bijvoorbeeld campagnes in de
media.



Er is wel degelijk een grote nood aan een hulpaanbod want het beantwoordt aan een
behoefte, zo blijkt uit voorbeelden uit het buitenland en het feit dat de hulplijnen wel degelijk
hoge cijfers van aantal oproepen kennen.



Het aanbod moet specifiek zijn, gezien mensen met pedofiele neigingen zich niet snel tot een
algemeen nummer of een algemene chatbox ed. zullen richten waar ze eerst hun probleem
moeten uitleggen. Ze moeten weten dat ze specifiek geholpen kunnen worden en dat de
persoon aan de andere kant van het gesprek weet waarom hij contact zoekt en ervaring heeft
met hun specifieke situatie.



De concrete praktische context moet verder onderzocht worden. Zo moet bijvoorbeeld
uitgezocht worden welk het beste medium is voor dergelijke hulpverlening in België; chat?
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Telefoon? Bij het maken van bepaalde praktische keuzes moeten steeds de anonimiteit van
de beller en het beroepsgeheim van de hulpverlener worden gegarandeerd.


Uiteraard vergt dit initiatief middelen, die door de bevoegde instanties moeten worden
verleend en in stand worden gehouden.



De rol van de media en hun aandeel in bepaalde, positieve beeldvorming is essentieel voor de
goede uitkomst.



De betrokkenheid van en nauwe samenwerking met actoren van Justitie is onontbeerlijk in dit
verhaal.

Toekomst
Het UFC en Child Focus nodigen afgevaardigden van alle Vlaamse stakeholders (CGG, CAW,
Vertrouwenscentra Kindermishandeling, Vlaamse Vereniging voor seksuologie, media…) begin 2015
uit voor een ronde tafel gesprek. Dit verslag zal het uitgangspunt zijn om verdere concrete
aanbevelingen en praktische uitwerkingen te formuleren.
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