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Hoofdstuk 1  Inleiding 

 

§ 1.1 Inleiding 

 

Het straffen en behandelen van zedendelinquenten staat dezer dagen volop in de publieke 

belangstelling. Met ferme woorden wordt gesproken over de zogenaamd te milde straffen en 
de niet effectieve behandelingen van zedendelinquenten met een tbs-maatregel. Haast als 

vanzelfsprekend is hiermee de discussie over het al dan niet gebruiken van libidoremmende 

middelen in de tbs ook een publiek –en daarmee politiek-  debat geworden. Dikwijls wordt 

tijdens dat debat het argument gebruikt dat de inbreuk op de lichamelijke integriteit van de 

dader geoorloofd is, gezien de inbreuk die de dader heeft gemaakt op de lichamelijke 
integriteit van het slachtoffer. Vergelding en wraak staan hierbij voorop. Sedert enige tijd 

klinken er in de Tweede Kamer stemmen, onder andere van Kamerlid Weekers, die het 

gebruik van libidoremmende middelen wettelijk willen verplichten bij zedendelinquenten, 

een zeer ongenuanceerd standpunt zoals ik met de onderhavige scriptie hoop aan te tonen.1  

 

Het aantal veroordeelde mannen voor seksuele delicten is sinds de jaren tachtig opmerkelijk 
gestegen. Aan de gevolgen van deze stijging hangt een behoorlijk prijskaartje. Sinds 1980 

zijn er in Nederland meerdere behandelmethoden voor seksuele delinquenten ontwikkeld. 

Onderzoek naar de effectiviteit van deze behandelmethoden heeft echter nog nauwelijks 

plaatsgevonden. Slechts op beperkte schaal is de recidive onderzocht na afloop van de 

behandeling van seksueel delinquenten in het kader van de TBS-maatregel.2 Meer en 
langduriger onderzoek is nodig om het behandeleffect, ook op de lange termijn, goed vast te 

kunnen stellen. Momenteel bestaan er veel misverstanden over de recidivecijfers van 

zedendelinquenten. De media interpreteren deze cijfers dikwijls onjuist of geven de situatie 

negatiever weer dan deze daadwerkelijk is. Vanuit de psychiatrie en andere 

wetenschappelijke hoeken, zoals het strafrecht, wordt hiertegen onvoldoende een weerwoord 

gegeven. Echter, het is ook erg lastig voor de wetenschap om tegenwicht te bieden omdat 
gedegen onderzoek ontbreekt en er daardoor geen betrouwbare recidivecijfers na 

behandeling in de tbs-kliniek zijn. Dat komt niet alleen omdat er weinig onderzoek is 

verricht, maar vooral vanwege methodologische beperkingen van het onderzoek. Zo is 

bijvoorbeeld de onderzoeksgroep niet homogeen en zijn de recidivecijfers niet altijd 

betrouwbaar. Er blijft altijd een aanzienlijk „dark number‟ vanwege de onbetrouwbaarheid 
van zelfrapportages en gebruikte recidivecijfers op basis van een nieuwe veroordeling 

(recidivisten die niet opnieuw worden veroordeeld, worden dan niet meegerekend). Meer 

betrouwbaar onderzoek is noodzakelijk om deviant en delinquent seksueel gedrag beter te 

begrijpen en te behandelen. Biologische, psychologische en sociale oorzaken van deviant 

seksueel gedrag moeten hierbij in acht genomen worden.3 Voor behandeling zijn speciale 

vaardigheden op het gebied van psychologische en farmacologische behandelingen vereist. 
Inzicht in de biologische processen, die onder andere ten grondslag liggen aan antisociaal en 

seksueel deviant gedrag, spelen de laatste decennia een grote rol bij onderzoek. Het is van 

belang de neurobiologische kennis bij het onderzoek, beleid en de praktijk te betrekken. 

Samen met de kennis over sociale en psychologische diagnostiek en interventies kunnen bij 

het opleggen van de strafrechtelijke sancties de beschikbare middelen op deze manier zo 
effectief mogelijk ingezet worden.4 Ondanks het feit dat de effecten naar libidoremmende 

middelen nog niet volledig uitgekristalliseerd zijn, worden ze al wel voorgeschreven bij onder 

andere zedendelinquenten met tbs. Alvorens hier verder op in te gaan, is het mijns inziens 

van belang de onderzoeksvraag kenbaar te maken. 

 

                                                           
1 Peters 1997, p. 380.   
2 Tanghe & Vanhaeren 1998, p. 231-232. 
3 Bradford 1999, p. 209-211.  
4 De Kogel 2008, p. 9-13. 
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§ 1.2 Hoofdvraag 

 

In deze scriptie staat de volgende vraag centraal: 
 ‘In hoeverre is het geoorloofd om inbreuk te maken op de rechten –en daarmee tevens de 
rechtspositie- van mannelijke zedendelinquenten aan wie de maatregel tbs is opgelegd bij het 
gebruik van libidoremmende middelen?’ 
 

Zoals uit de hoofdvraag blijkt zal ik mij in dit onderzoek beperken tot mannelijke 

zedendelinquenten die de tbs-maatregel opgelegd hebben gekregen. Telkens zal beoordeeld 

worden of inbreuk op de rechten en de rechtspositie van de terbeschikkinggestelde 

geoorloofd is.  
 

§ 1.3 Onderzoeksmethode 

 

De gebruikte onderzoeksmethode is hoofdzakelijk literatuuronderzoek. Om een nog 

genuanceerder beeld te krijgen heb ik diverse interviews met experts bijgewoond, ben ik 

naar een studiedag in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen5 gegaan en ben ik naar een 
expertmeeting van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (Efp) in de Van der 

Hoeven-Kliniek6 te Utrecht geweest. De opgedane kennis uit de interviews en 

expertmeetingen zijn niet volledig uitgewerkt in deze scriptie, maar hebben vooral 

bijgedragen aan een verfijnder en nauwkeuriger beeld met betrekking tot de problematiek 

rondom het gebruik van libidoremmende middelen. Daarnaast heeft het spreken met een 
ervaringsdeskundige, te weten een terbeschikkinggestelde met transmuraal verlof die 

libidoremmende middelen gebruikt, veel indruk gemaakt. Ook de gesprekken met 

verschillende psychologen, psychiaters, advocaten en ethici hebben ervoor gezorgd dat het 

in de literatuur zo uitvoerig beschreven onderwerp voor mij persoonlijk een stuk levendiger 

en conreter werd. Doel van deze scriptie is een duidelijk en genuanceerd beeld te geven van 

de bestaande problematiek en het voordragen van mogelijke oplossingen. 
 

§ 1.4 Probleemvelden  
 

Het gebruik van libidoremmende middelen is niet bij iedere zedendelinquent geïndiceerd, 

zoals uit deze scriptie zal blijken. Tevens gaat het gebruik gepaard met de nodige ernstige 
bijwerkingen. Gewichtstoename, borstvorming en botontkalking zijn hier voorbeelden van. Is 

het ondanks deze bijwerkingen geoorloofd van de terbeschikkinggestelde te verlangen dat hij 

deze middelen gebruikt? En in welke mate mag men op de keuze tot het al dan niet 

gebruiken van libidoremmers dwang of drang uitoefenen? Bij langdurig gebruik kunnen 

dermate ernstige bijwerkingen optreden dat de terbeschikkinggestelde in een rolstoel kan 

belanden als de behandeling voortgezet wordt. Ofschoon het gebruik van libidoremmers 
ingebed dient te zijn in een breder behandelscala, met onder andere cognitieve 

gedragstherapie, is het dikwijls zo dat de terbeschikkinggestelde eerder op onbegeleid verlof, 

transmuraal verlof of zelfs proefverlof mag als libidoremmende middelen gebruikt worden. 

Er is derhalve snel sprake van dwang. Het behandeldoel is om de veroordeelde 

zedendelinquent uiteindelijk succesvol terug te laten keren in de maatschappij. Controle op 
het gebruik van libidoremmers zal dan een stuk moeilijker worden en de vraag rijst dan of 

de terugkeer in de maatschappij zonder libidoremmers nog steeds toelaatbaar is. Een ander 

groot probleem is dat de schadelijke bijwerkingen het onmogelijk maken de medicijnen 

onbeperkt te gebruiken. Een vraag die zich dan meteen opdringt is of het recidiverisico bij 

verlof zonder libidoremmers nog steeds aanvaardbaar is. En straf je een 

terbeschikkinggestelde niet dubbel indien hij zich goed heeft ingezet voor de behandeling en 
de libidoremmende medicatie heeft gebruikt op advies van de behandelaar, maar hij 

uiteindelijk alsnog zijn vrijheid niet krijgt omdat het gebruik van de libidoremmers stopgezet 

dient te worden wegens gezondheidsproblemen? Terugplaatsing in de tbs-kliniek na 

langdurig verlof voelt dan onredelijk aan. Terwijl het hoofddoel van de tbs-maatregel ten 

                                                           
5
 Studiedag: ‘Hormonale behandeling van seksueel misbruikers’, 8 oktober 2009, Universitair Ziekenhuis te 

Antwerpen. 
6
 Expertmeeting: ‘Libidoremmers voor zedendelinquenten: moreel aanvaardbaar?’, 17 november 2009, Van der 

Hoeven Kliniek te Utrecht.  
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langen leste toch de bescherming van de maatschappij is en de behandelaar dan soms geen 

andere keuze rest dan terugplaatsing.  

 

In het bovengenoemde wordt slechts een kleine greep gegeven uit de problemen die zich 

(kunnen) voordoen bij het gebruik van libidoremmende middelen bij zedendelinquenten in 

de tbs. Een heel ander probleem betreft de rechtspositie van de terbeschikkinggestelde. Door 
individuele standpunten van behandelaars, opvattingen van groepen behandelaars of zelfs 

van de hele tbs-kliniek omtrent het gebruik van libidoremmende middelen zijn er verschillen 

in behandelwijze ontstaan.  De rechtsgelijkheid komt hierdoor in het geding. In verband met 

het feit dat patiënten willekeurig ofwel aselect geplaatst worden, dienen alle klinieken 

dezelfde kwaliteit van behandelingen te waarborgen en alle patiënten dezelfde gelijke 
rechtspositie te hebben. Overal dient de best mogelijke behandeling gegeven te worden. Door 

de verschillende opvattingen van behandelaars over het gebruik van libidoremmende 

middelen, doet zich hier al snel een probleem voor. Voor het al dan niet verlenen van verlof 

kan het veel uitmaken of een patiënt wel of geen libidoremmers gebruikt. Wanneer 

behandelaars in bepaalde klinieken weigeren deze medicatie voor te schrijven, om 

persoonlijke of in de kliniek geldende principiële redenen, ontstaat er ongelijkheid in de 
rechtpositie. Deze rechtsongelijkheid door verschil in rechtspositie is ongewenst, derhalve 

kan een beleidskader bij het gebruik van libidoremmende middelen gewenst zijn. De nadruk 

van een dergelijk beleidskader dient te liggen op de rechtsgelijkheid tussen de tbs-patiënten 

in alle klinieken. Hoewel een landelijk Formularium libidoremmende middelen van het 

Expertisecentrum forensische psychiatrie (Efp) opgesteld is, volgen sommige klinieken toch 
een eigen beleid. Het is raadzaam in het beleidskader ook dit verschil niet toe te staan, maar 

het landelijk vastgelegde formularium te volgen. Een beleidskader mag echter niet (teveel) 

ingrijpen in de behandelautonomie van de behandelaar. De rechtszekerheid, vooral bij 

verlof, kan eveneens gediend zijn met een beleidskader. Voor patiënten wordt de mate van 

drang bij het opleggen van libidoremmers dan duidelijk, waardoor ze beter weten waar ze 

aan toe zijn. Ook is het van belang vooraf afspraken te maken met de patiënt over de duur 
van het gebruik, niet alleen voor de rechtszekerheid maar tevens voor de rechtspositie 

aangezien er tegen beslissingen omtrent het verlenen of intrekken van verlof niet altijd een  

rechtsmiddel openstaat voor de patiënt. Het gebruik van libidoremmende middelen mag 

daarentegen nimmer als standaardvoorwaarde voor verlof gesteld worden. 

 
§ 1.5 Opbouw 

 

De opbouw van de scriptie is als volgt. In hoofdstuk twee zullen de parafilieën uitgewerkt 

worden, waarbij de nadruk zal liggen op de strafbaar gestelde parafilieën. Daarna volgt in 

hoofdstuk drie een terugblik op de behandeling van zedendelinquenten in het verleden. 

Hoofdstuk vier zal de huidige behandeling van zedendelinquenten uitwerken. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk vijf een aantal bevindingen van empirisch onderzoek besproken. De 

rechtspositie van terbeschikkinggestelde staat centraal in hoofdstuk zes. Tot slot volgt de 

conclusie in hoofdstuk zeven, waar nog een kort overzicht van de belangrijkste punten uit 

deze scriptie gegeven zal worden en een antwoord op de hoofdvraag gegeven zal worden.  
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Hoofdstuk 2  Seksuele delicten en parafilieën  

 

Een parafilie is een deviante seksuele gedraging of voorkeur, pedofilie is hier een voorbeeld 

van. De grens tussen normaal seksueel gedrag en een parafilie is dun, soms onduidelijk en 

kan per cultuur, geslacht en tijd verschillen. De oorzaken van de verschillen tussen mannen 

en vrouwen is niet volkomen duidelijk, maar zeker is dat parafilieën vaker voorkomen bij 
mannen dan bij vrouwen. De biologische aanleg (predispositie) en psychologische factoren 

spelen hierbij een rol. Volgens psychoanalytische theorieën wordt een parafilie veroorzaakt 

door fixatie op één van de psychoseksuele fasen in de ontwikkeling of een afweer van 

castratieangsten. Tegenwoordig brengt men het ook in verband met laattijdige littekens van 

de dader, die als kind zelf seksueel werd misbruikt. Indien een kind seksuele opwinding 
ervaart en dit associeert met bepaald gedrag, bijvoorbeeld agressief gedrag, kan een stoornis 

ontstaan. Echter, dit is één van de vele mogelijke factoren van een parafilie. Het feit dat 

meisjes negenmaal vaker slachtoffer zijn van zedendelicten en minder vaak een parafilie 

ontwikkelen toont dit aan.7 In dit hoofdstuk zal eerst een aantal seksuele delicten besproken 

worden die gepaard kunnen gaan met bepaalde vormen van psychoseksuele problematiek. 

Vervolgens wordt de psychoseksuele problematiek nader uitgewerkt en daarna wordt de 
relevantie van het te maken onderscheid tussen psychoseksuele problematiek en seksuele 

delicten besproken. De aparte behandeling van seksuele delicten en psychoseksuele 

problematiek is om verwarring te voorkomen. Psychoseksuele problemen en seksueel 

delictgedrag kunnen samen gaan. Echter, ten onrechte worden zij vaak in een adem 

genoemd, terwijl zij elkaar noch impliceren, noch altijd samen voorkomen. 
 

§ 2.1 Zedendelicten 

 

Wanneer men spreekt van zedendelicten heeft men het doorgaans over seksuele delicten. 

Echter, er zijn ook zedendelicten die niet seksueel zijn, te weten het toedienen van een 

bedwelmende drank ex artikel 252 Wetboek van Strafrecht (art. 252 Sr) en het afstaan van 
een kind voor schadelijk werk ex art. 253 Sr. Vanzelfsprekend zal het in deze scriptie enkel 

gaan over de seksuele zedendelicten. Er zijn drie soorten zedendelicten te onderscheiden:8 

- „delicten gericht tegen de verdraagzaamheid (schennis van de eerbaarheid en 

pornografie); 

- delicten gericht tegen het gestelde vertrouwen (strafbaarstelling van seksuele 
contacten met jeugdigen en afhankelijken); 

- delicten tegen de persoonlijke vrijheid of geweldsdelicten zoals verkrachting en 

aanranding.‟9 

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een grote rol in het strafrecht en met name op het 

gebied van zedendelicten. Wat in de huidige tijdgeest een seksueel acceptabele handeling is 

kan jaren geleden uit den boze zijn geweest en andersom. Dit laat uiteraard zijn sporen na 
op de toepassing en interpretatie van bepaalde zedendelicten. Zo is homoseksualiteit niet 

meer strafbaar, maar kan het in deze tijd wel problemen geven als een docent de hand op de 

schouder van zijn leerling legt. Een organisatie die opkwam voor pedofielen kon daar in de 

jaren ´60 en ´70 openlijk voor uitkomen, terwijl de maatschappij zich in de daarop volgende 

jaren heftig ging verzetten tegen dergelijke organisaties. Al deze veranderingen in 
opvattingen omtrent seksuele handelingen hebben voor de nodige wetswijzigingen gezorgd. 

Van grote invloed op de wetswijzigingen in de jaren ´90 zijn de volgende twee punten 

geweest. Allereerst kwam het accent te liggen op de wilsvrijheid van personen bij het 

aangaan van seksuele contacten. Zodra bepaalde seksuele handelingen tegen de wil 

plaatsvinden, is er sprake van een strafbaar feit. Daarnaast heeft het beschermen van 

personen die niet in staat zijn te beoordelen of ze seksueel contact willen prioriteit gekregen. 
Vooral het beschermen van kinderen staat hierbij voorop.10    

 

Misdrijven tegen de zeden worden strafbaar gesteld in de artikelen 239 t/m 253 Sr. Ter 

illustratie zal ik een aantal van deze delicten en hun maximumstraffen noemen. 

Volledigheidshalve zij het opgemerkt dat krachtens art. 37a Sr de rechter de maatregel 

                                                           
7 Bradford 1999, p. 209-219. 
8 Cleiren & Nijboer 2008, p. 1079-1080. 
9 Cleiren & Nijboer 2008, p. 1079-1080. 
10 Moerings & Swier 1997, p. 13-15. 
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terbeschikkingstelling op kan leggen bij de genoemde zedendelicten. In art. 240b Sr wordt 

het verspreiden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of het 

bezitten van kinderpornografie strafbaar gesteld. Dit delict wordt bestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie. 

Verkrachting ofwel „het seksueel binnendringen‟ is strafbaar gesteld in art. 242 Sr en er kan 

bij dit delict een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaren opgelegd worden of een 
geldboete van de vijfde categorie. Krachtens art. 244 Sr is gemeenschap met een persoon 

onder de twaalf jaar strafbaar, art. 245 Sr stelt gemeenschap met een persoon onder de 

zestien jaar strafbaar. De maximum straffen die bij deze misdrijven opgelegd kunnen 

worden zijn respectievelijk twaalf jaren en acht jaren gevangenisstraf of een geldboete van de 

vijfde categorie. Tot slot de aanranding ex art. 246 Sr. Op aanranding staat een 
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of een geldboete van de vijfde categorie. Bij 

aanranding is er geen sprake van seksueel binnendringen, maar van dwingen tot het plegen 

of dulden van „ontuchtige handelingen‟.  

 

Er bestaan in Nederland geen minimumstraffen. De rechterlijke vrijheid bij de 

straftoemeting is erg groot. Straftoemeting is retrospectief, derhalve opgelegd vanwege het 
begaan van een strafbaar feit en daarnaast prospectief ofwel toekomstgericht. De rechter 

hoort hierbij wel de rechtsgelijkheid in acht te nemen. Door deze grote vrijheid bij de 

straftoemeting kan de rechter beter rekening houden met eventuele bijzondere 

omstandigheden.11  

 
Men verstaat onder seksueel delinquent gedrag, „seksueel of gedeeltelijk seksueel 

gemotiveerd gedrag dat gepleegd wordt zonder instemming van het slachtoffer of met een 

slachtoffer dat niet in staat wordt geacht instemming te kunnen geven‟.12 Verkrachting, 

aanranding, ontucht met kinderen, exhibitionisme en voyeurisme zijn voorbeelden van 
seksueel delinquent gedrag. Exhibitionisme en voyeurisme zijn hands off delicten, wat wil 

zeggen dat het slachtoffer daarbij niet aangeraakt wordt, de overige drie zijn hands on 

delicten.13 Over de oorzaak van seksuele delicten zijn diverse theorieën. Behavioristen zien 
het puur als deviant gedrag. Er wordt veel gespeculeerd over biologische oorzaken. Ook de 

invloed van sociale leerprocessen, waarbij jongens anders om leren gaan dan meisjes met 

emotionele situaties, speelt een rol. Uitermate belangrijk zijn het ethologische en 

evolutionaire psychiatrische verklaringsmodel. Mannen zijn competitief in de verovering van 

jonge gezonde vrouwen, falen hierin kan dan leiden tot seksuele deviatie. Bij de 
socioculturele determinanten van seksueel agressief gedrag is de houding van de man ten 

opzichte van de vrouw van belang. Wanneer een succesvolle verovering van de vrouw hun 

seksuele dominantie bevestigt, kunnen ze ook sneller gefrustreerd raken bij afwijzing. Het 

afdwingen van seks door middel van geweld kan zich zo eerder voordoen. Behandeling van 

seksuele delinquenten kan erg lastig zijn en moeizaam verlopen. Het psychologische profiel 

van de dader is bij de behandeling van groot belang. Genezende en „veilige‟ behandelingen 
bestaan (nog) niet. Bovendien lijkt een bepaalde groep simpelweg onbehandelbaar. Er 

kunnen diverse typen worden onderscheiden bij seksuele delicten. Zo bestaat er de 

woedeverkrachting uit vijandigheid, de machtsverkrachting door de wil om te domineren en 

de sadistische verkrachting waarbij zowel woede als macht geërotiseerd worden. Bij 

eenvierde van de seksuele delicten gaat het om relatief onschuldig exhibitionisme, wat vaak 
voorkomt bij mannen met een intelligentiehandicap.14 In het navolgende zullen de 

parafilieën nader besproken worden. 

 

§ 2.2 Oorzaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

Wanneer gedrag seksueel of seksueel gemotiveerd is en er een slachtoffer is dat hier niet 
mee instemt of daartoe niet in staat geacht kan worden, spreekt men van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Er zijn verschillende oorzaken voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag te vinden in de literatuur. Er kan sprake zijn van 

psychoseksuele problematiek, hoewel dit niet altijd zo hoef te zijn. Iemand kan ook aan 

                                                           
11 Corstens 1995, p. 219-221.   
12 De Ruiter & Veen 2005, p. 27. 
13 De Ruiter & Veen 2005, p. 26-27. 
14 Tanghe & Vanhaeren 1998, p. 235-238. 
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sociale- of persoonlijkheidsstoornissen lijden en daardoor een seksueel delict plegen. In deze 

paragraaf wordt dieper ingegaan op de psychoseksuele problematiek.  Opvallend is dat het 

Efp een ruimere invulling geeft aan het begrip psychoseksuele problematiek dan terug te 

vinden is in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). In de DSM 

wordt ook niet van psychoseksuele problematiek gesproken, maar van parafilieën.  

 
Allereerst licht ik het zorgprogramma van het Efp en hun definitie van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag toe. Vervolgens zal er dieper ingegaan worden op de parafilieën 

krachtens de DSM. 

 
§ 2.2.1 Psychoseksuele problematiek 

Het Efp heeft in 2008 een zorgprogramma ontwikkeld voor seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. De behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag draait hoofdzakelijk om het 

behandelen van de psychoseksuele problematiek van de terbeschikkinggestelde. Seksuele 

deviantie, hyperseksualiteit en andere psychoseksuele problematiek maken volgens het 

zorgprogramma van het Efp onderdeel uit van de psychoseksuele problematiek. Het Efp 

hanteert zoals gezegd niet precies dezelfde definitie als de DSM-IV-TR. De definitie van de 
DSM-IV-TR is beperkter dan die van het Efp. Hyperseksualiteit en een parafilie voor 

afgedwongen seks horen aldus het Efp ook onder de definitie van psychoseksuele 

problematiek te vallen en derhalve dient behandeling daar ook op gericht te zijn. In het 

navolgende wordt een korte beschrijving gegeven van de drie vormen van psychoseksuele 

problematiek. 
 
Seksuele deviantie 

Seksuele deviantie ofwel seksueel afwijkend gedrag komt vaker voor dan men zou denken en 

is lang niet altijd grensoverschrijdend. Travestie is een seksueel deviante voorkeur, maar 

geenszins grensoverschrijdend te noemen. Voor deze scriptie is alleen het 

grensoverschrijdende seksuele deviante gedrag van belang, derhalve beperk ik me daar ook 
tot. Het zorgprogramma van het Efp is gericht op de behandeling van seksueel deviant 

gedrag dat gerelateerd is aan het plegen van delicten of wanneer er tekenen van 

hyperseksualiteit zijn. De seksuele interesses die anderen schaden, ofwel waar anderen 

slachtoffer van worden, vervullen hierbij een sleutelrol. Niet iedere vorm van seksueel 

misbruik wordt veroorzaakt door een seksuele deviante voorkeur. Immers, seks met een 
kind onder de zestien behoeft niet per definitie voortgekomen te zijn uit een seksueel 

afwijkende voorkeur, antisociaal gedrag kan er ook aan ten grondslag liggen. Men spreekt 

derhalve pas van seksuele deviantie als er een uitgesproken interesse of een (exclusieve) 

voorkeur bestaat voor bijvoorbeeld minderjarigen. Deze voorkeur maakt ook dat het erg 

moeilijk is om niet terug te vallen in het grensoverschrijdende gedrag.  

 
Hyperseksualiteit 

Bij hyperseksualiteit speelt vooral hoe vaak bepaalde seksuele gedragingen of gedachten 

voorkomen een belangrijke rol. De kwantiteit staat centraal en niet de inhoud van de 

gedragingen of gedachten. Opvallend is dat hyperseksualiteit en een seksueel deviante 

voorkeur vaak samen voorkomen. Iemand met hyperseksualiteit die tevens een afwijkende 
seksuele voorkeur heeft, vervalt vanzelfsprekend eerder in delictgedrag. Wanneer er sprake 

is van meer seksueel afwijkende voorkeuren en een  grotere behoefte aan seksuele 

interactie, neemt de kans op seksueel grensoverschrijdend (delict)gedrag toe. Het is in het 

kader van behandeling van groot belang dat vastgesteld wordt of er sprake is van 

hyperseksualiteit. Door middel van therapie of medicatie kan dan getracht worden de 

regelmatig terugkerende seksuele gedragingen of gedachten in toom te houden. Bij 
sommigen verpleegden is de hyperseksualiteit zelfs zo overheersend, dat zij zonder 

libidoremmende medicatie niet ontvankelijk zijn voor therapie. 

 
Andere psychoseksuele problematiek 

Onder andere psychoseksuele problematiek rekent het Efp alle psychoseksuele problemen 
die verbonden zijn aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De deviante voorkeur an sich 

hoeft dan niet grensoverschrijdend te zijn, maar kan wel geleid hebben tot het delictgedrag. 
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De relatie met het seksueel grensoverschrijdende gedrag is dan dat er bijvoorbeeld geen 

toestemming was van het slachtoffer.15  
 

§ 2.2.2 Parafilieën krachtens de DSM-IV-TR 

Wanneer er sprake is van een stoornis in het seksuele verlangen spreekt men krachtens de 

DSM van een parafilie. De seksuele impuls of impulsen zijn dan zoals reeds gezegd 
afwijkend van de geldende normen in een bepaalde cultuur. Vaak lijdt de persoon zelf onder 

de parafilie of zorgt het voor beperkingen in het (sociale) leven.16 Psychiatrische 

comorbiditeit, een complex aan diagnosen, komt dikwijls voor bij mensen met parafilieën. 

Behandeling in de forensische psychiatrie is vaak niet gericht op één psychiatrische 

aandoening, maar op een comorbiditeit welke geleid kan hebben tot een bepaald misdrijf of 
bedreigend gedrag.17 Hoewel er nog geen duidelijk verband is vastgesteld tussen 

persoonlijkheids- en impulscontrolestoornissen en het plegen van zedendelicten, komen 

deze stoornissen vaak voor bij zedendelinquenten. Het plegen van zedendelicten kan deel 

uitmaken van de parafiele stoornis zelf. Het recidiverisico van zedendelinquenten wordt 

groter naarmate er sprake is van meerdere parafilieën. Parafilieën horen tot de DSM-IV-TR 

en worden gedefinieerd als „stoornissen van het seksueel verlangen die worden gekenmerkt 
door sterke opwinding, wederkerende seksuele fantasieën, intense aandrang  en 

gedragingen en dit gedurende ten minste zes maanden. Deze impuls moet als afwijkend 

worden ervaren in relatie tot de culturele normen en moet gepaard gaan met klinisch 

betekenisvol lijden voor de persoon zelf ofwel beperkingen veroorzaken op sociaal of 

beroepsvlak of op andere levensdomeinen.‟18 Wanneer een persoon geen hinder ondervindt 
van bijvoorbeeld fetisjisme is er derhalve geen sprake van een seksuele stoornis en is 

behandeling niet noodzakelijk. Echter, wanneer iemand een partner heeft die niet instemt of 

iemand die daartoe niet meer in staat is, maar zelf de parafilie niet als een probleem ervaart 

kan er toch een diagnose van een parafilie krachtens de DSM-IV-TR gesteld worden, omdat 

de parafilie strafbaar is. Er hoeft derhalve niet altijd sprake te zijn van een significant lijden 

van degene met een parafilie.19 Bij een parafilie is gedrag niet gericht op wederzijdse 
lustbevrediging. Parafilieën kunnen sociaal aanvaardbaar alsook onaanvaardbaar zijn. 

Dikwijls gaat het om multipele perversies. Opvallend is dat mensen met een parafilie zich 

uiteindelijk vaak opsluiten in hun eenzame parafiele denkwereld. Vaak bestaat de behoefte 

aan een ongewone partner, die bijvoorbeeld niet dezelfde verlangens heeft en daarom 

overweldigd wordt of de behoefte aan een weerloze seksuele partner, zoals een kind. Bij 
andere parafilieën kan het juist draaien om het (doen) lijden of vernederen en/of om 

seksuele opwinding te ervaren door een bepaald object of dier. Parafilieën zijn dikwijls meer 

compulsief (dwangmatig) dan normale seksuele behoeften. Er overheerst een gevoel van 

onvermogen tot het weerstaan van alle onophoudelijke impulsen.20 Parafilieën ontstaan over 

het algemeen voor het achttiende levensjaar. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat fetisjisme 

rond het zestiende levensjaar ontwikkeld wordt, voyeurisme over het algemeen op de leeftijd 
van 17,4 jaar, niet-incestueuze homoseksuele pedofilie bij 18,2 jaar en niet-incestueuze 

heteroseksuele pedofilie bij 21,1 jaar. De daadwerkelijke parafiele fantasie en drang uiten 

zich echter al veel eerder. Uit dit gegeven kan men derhalve afleiden dat de mogelijkheid 

bestaat tot vroegtijdige interventie, wanneer de klinische signalen en symptomen zich 

voordoen. Wellicht dat het plegen van delicten dan voorkomen kan worden. Er moet echter 
wel eerst een aantoonbaar effectieve behandeling ontwikkeld worden. Het ontwikkelen van 

een goede behandeling is evenwel zeer moeilijk, daar er vaak sprake is van meerdere 

stoornissen (een comorbiditeit). Hierdoor moet de behandeling gericht zijn op alle parafilieën 

en/of stoornissen en consistent worden toegepast. Onder andere hierbij kan men steun 

vinden voor de rol die een medicamenteuze behandeling kan innemen bij de behandeling 

van parafilieën.21 Hieronder volgt een beknopte bespreking van drie strafbare parafilieën uit 
de DSM-IV-TR.  

                                                           
15 Efp 2008, p. 16-28. 
16 Van Wijk, Bullens & Van den Eshof 2007, p. 52.  
17 Jairam & Van Marle 2008, p. 113-115. 
18 Van Wijk, Bullens & Van den Eshof 2007, p. 35-36. 
19 Site efp, seksuele stoornissen, 
<http://www.efp.nl/site/files/u2/EFP_website_Seksuele_Stoornis_0.pdf>. 
20 Tanghe & Vanhaeren 1998, p. 231-232. 
21 Bradford 1999, p. 209-219. 

http://www.efp.nl/site/files/u2/EFP_website_Seksuele_Stoornis_0.pdf
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Pedofilie 

Pedofilie wordt gezien als een ernstig problematische parafilie. Er wordt van pedofilie 

gesproken indien iemand minstens zes maanden een terugkerende intense seksuele drang 

en fantasieën heeft over seksuele handelingen met een kind van ongeveer twaalf jaar of 

jonger. Aan deze drang moet als het ware toegegeven worden, anders lijdt de pedofiel er 
hevig onder. Het leeftijdsverschil wordt bij de behandeling betrokken. Iemand kan als 

pedofiel bestempeld worden wanneer de leeftijd van zestien jaar is bereikt en het 

leeftijdsverschil met het slachtoffer minimaal vijf jaar is. Enige voorzichtigheid bij de 

beoordeling van adolescenten en pubers is hierbij geboden, omdat hun seksuele 

ontwikkeling nog niet voltooid is. De kans op recidive is aanzienlijk bij pedoseksuelen. 
Tegenover seks met een gelijkwaardige volwassen partner staan pedofielen vaak angstig of 

afkeurend, daarnaast is er dikwijls sprake van een minderwaardig zelfbeeld zowel geestelijk 

als lichamelijk. Pedoseksuelen rechtvaardigen hun strafbare daden met minderjarigen vaak 

op een rationele manier. Zo kan hun beleving zijn dat een kind dat seksuele contacten niet 

afweert er min of meer om vraagt. Ook zien ze seks met een volwassene soms als een goed 

leerproces voor het kind. Daarnaast menen sommige pedoseksuelen dat kinderen indirect 
toegeven het plezierig te vinden omdat ze er niet bij anderen over klagen. Weer andere 

pedoseksuelen zien het als een verkapte vraag om seks indien een kind om seksuele 

voorlichting vraagt. Pedofielen die seksuele delicten hebben gepleegd worden het meest 

behandeld, een derde daarvan is incestueus. Pedofielen zijn in drie groepen op te delen qua 

leeftijd. Te weten, pedofilie tijdens de adolescentie als overgangsverschijnsel, tijdens de 
middelbare leeftijd (rond de 35 jaar) door seksuele regressie en bij de leeftijdsgroep tussen 

50-60 jaar oud wegens eenzaamheid.22 Qua voorkeur voor een sekse moet volgens de DSM-

diagnose ook onderscheid gemaakt worden. Echter, uit onderzoek is gebleken dat er vaak 

geen sprake is van een exclusieve voorkeur, die misbruik met het andere geslacht volledig 

uitsluit. Daarnaast maakt de DSM ook onderscheid naar incestueuze en niet-incestueuze 

pedofielen. Wederom is hier vaak geen hard onderscheid te maken en komt het vaak voor 
dat de pedofiel slachtoffers maakt zowel binnen als buiten het gezin. Als oorzaak voor het 

ontstaan van pedofilie zijn de meningen van de wetenschappers verdeeld. Sommigen menen 

dat eigen slachtofferschap een ontstaansoorzaak is. Immers, het percentage van seksueel 

misbruik onder pedofielen ligt opmerkelijk hoger dan onder de rest van de bevolking. Ook 

biologische oorzaken worden genoemd als verklaring voor het ontstaan van parafilieën. Zo 
menen sommigen dat er een verband bestaat tussen pedofilie en serotoninestoringen. 

Serotonine is een neurotransmitter en van invloed op de regulatie van agressiviteit en 

impulsiviteit. Anderen die serotoninestoringen vaststellen brengen het juist weer in verband 

met obsessief-compulsief gedrag. Meer onderzoek naar de oorzaken lijkt dus noodzakelijk, 

dit geldt overigens ook voor de overige parafilieën.23  
 
Exhibitionisme 

Dit is een drang waarbij iemand zijn genitaliën in het openbaar toont. Shockeren en het 

flink laten schrikken van het slachtoffer is daarbij het doel. Op die manier wordt een gevoel 

van bevestiging omtrent de intactheid van de penis ervaren. Exhibitionisten kan men 

grofweg verdelen in twee groepen. Allereerst bestaat er de exhibitionist met een agressieve, 
antisociale persoonlijkheid of psychopathie die vaak masturbeert tijdens het plegen van het 

delict. Daarnaast onderscheidt men het neurotisch exhibitionisme, waarbij een schuwe 

dader die onzeker is en beladen met schuld- en schaamtegevoelens naast het seksuele delict 

ook vaak andere delicten pleegt. Voor beiden geldt dat dominantie en meesterschap over het 

slachtoffer de onderliggende motivatie is. Exhibitionisten ervaren meestal een sterke 

dwangmatigheid, maar door middel van therapie kunnen ze leren hierover controle te 
krijgen. Echter, in deze groep treft men wel het hoogste recidivecijfer aan.24 Keuze van plaats 

van delict en slachtoffer kunnen geheel willekeurig zijn alsook zorgvuldig uitgekozen, 

afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de exhibitionist. Dat geen een exhibitionist 

hetzelfde is blijkt ook wel uit het feit dat de een veel voorzichtiger is om niet gezien te 

worden dan de ander. Exhibitionisme gaat vaak gepaard met andere parafilieën, 
voornamelijk scatologie (grote belangstelling voor uitwerpselen en/of vuilbekkerij), 

                                                           
22 Tanghe & Vanhaeren 1998, p. 236-238. 
23 Van Wijk, Bullens & Van den Eshof 2007, p. 40-42. 
24 Tanghe & Vanhaeren 1998, p. 233-238. 
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frotteurisme (iemand ongewenst betasten of tegen zich aanduwen) en voyeurisme (zie het 

navolgende).25   

 
Voyeurisme 

Voyeurisme komt, bij uitzondering, ook voor bij vrouwen. Door het bespieden van een 

nietsvermoedend naakt of gedeeltelijk naakt slachtoffer of een groep slachtoffers worden 
seksuele fantasieën geprikkeld. Zoals reeds aangegeven betreft het een hands off delict en 

wordt het slachtoffer dus niet onzedelijk betast.26 Juist bij voyeurisme moet het gedrag 

strikt gescheiden worden van de parafiele aandoening. Immers, bijna ieder mens zou 

stiekem even kijken naar een aantrekkelijk persoon die zich van de kleren ontdoet. Het 

gluren moet derhalve onder sterke aandrang frequent plaatsvinden. Dikwijls gaat het gluren 

gepaard met masturberen en fantaseren. Voyeuristen houden het meestal enkel bij het 
stiekeme gluren en zoeken vrijwel nooit direct contact met de persoon die ze zojuist hebben 

begluurd. Om de diagnose voyeurisme krachtens de DSM te stellen, maakt het niet uit of 

het gaat om het begluren van bekende of onbekende slachtoffers. Voyeurisme kan lang 

verborgen blijven. Doorgaans wordt het pas ontdekt als andere strafbare feiten aan het licht 

komen, zoals het betreden van privéterreinen of inbreken. Qua comorbiditeit kan het, 
volgende gezegd worden. Voyeurisme is dikwijls niet de enige stoornis die een persoon heeft 

het komt meestal voor in combinatie met „courtship disorders‟ zoals frotteurisme en 

exhibitionisme.27  

 

§ 2.3 Relevantie van het maken van onderscheid 

 
Er bestaat deels een overlap tussen psychoseksuele problematiek en seksuele delicten, maar 

tegelijkertijd moeten ze afzonderlijk bezien worden. Pedofielen hoeven immers niet aan hun 

psychoseksuele problemen toe te geven in de vorm van delictgedrag. Daarnaast zijn er ook 

deviante seksuele gedragingen die niet strafbaar gesteld zijn, sadomasochisme is hier een 

voorbeeld van.28  Opvallend is dat vrouwelijke daders anders worden behandeld en benaderd 
dan mannelijke zedendelinquenten, mogelijk omdat zij doorgaans een stuk milder zijn en 

minder geweld gebruiken. Ook jongeren kunnen seksuele delicten plegen, doch vaak gaat 

het dan om experimenteergedrag en dient men voorzichtig te zijn bij het stellen van een 

diagnose.29 Het onderscheid tussen psychoseksuele problematiek en strafbare feiten is van 

groot belang. Dat bepaalde zedendelinquenten eenzelfde soort delict hebben gepleegd wil 

allerminst zeggen dat zij ook aan een seksuele stoornis lijden. De verschillende subgroepen 
kindermisbruikers vertonen onderling grote verschillen als men kijkt naar de diagnose van 

psychische stoornissen en het recidiverisico. Zedendelinquenten verschillen derhalve niet 

alleen qua type delict en deviant gedrag. Zij verschillen eveneens op gebieden als 

persoonlijke en criminele antecedenten, de situatie die vooraf is gegaan aan een delict, de 

leeftijd, het geslacht van de slachtoffers, de attitudes met betrekking tot het eigen 
delictgedrag en het recidiverisico. Seksueel delinquent gedrag is heterogeen en complex van 

aard.   

 

§ 2.4 Conclusie 

 

In deze scriptie zal het gaan om seksueel deviant gedrag dat strafbaar is gesteld bij wet, 
omdat het gebruik van libidoremmers bij zedendelinquenten met een tbs-maatregel centraal 

staat. Immers, om een tbs-maatregel opgelegd te krijgen moet je een strafbaar feit hebben 

gepleegd. Uiteraard kan de behandeling met gebruik van libidoremmende middelen ook in 

de reguliere zorg plaatsvinden, maar bespreking daarvan gaat de grenzen van deze scriptie 

te buiten. Bij de behandeling van de parafilieën zoals pedofilie, exhibitionisme en 
voyeurisme kunnen libidoremmers geïndiceerd zijn. Het libido van de terbeschikkinggestelde 

wordt dan teruggebracht naar prepuberaal niveau. In de volksmond wordt dit ook wel 

chemische castratie genoemd. Juist omdat psychoseksuele problematiek heterogeen is en 

een complex karakter heeft, is het onmogelijk om alle zedendelinquenten aan dezelfde 

                                                           
25 Van Wijk, Bullens & Van den Eshof 2007, p. 38-40. 
26 Tanghe & Vanhaeren 1998, p. 234. 
27 Van Wijk, Bullens & Van den Eshof 2007, p. 47-48. 
28 De Ruiter & Veen 2005, p. 26-27. 
29 Tanghe & Vanhaeren 1998, p.235-236. 
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behandeling te onderwerpen. Dit geldt ook als men alleen naar het voorschrijven van 

libidoremmende medicatie kijkt. Niet aan ieder seksueel delict ligt een vorm van 

psychoseksuele problematiek, zoals bijvoorbeeld hyperseksualiteit, ten grondslag. 

Voorstellen om het gebruik van libidoremmers standaard voor te schrijven zijn derhalve te 

kort door de bocht en kunnen ook geheel zinloos zijn. Later in deze scriptie zal duidelijk 

worden dat libidoremmende middelen de nodige bijwerkingen hebben, reden te meer om 
voorzichtig te zijn met het voorschrijven van deze medicatie en veel waarde te hechten aan 

een goede diagnose. Vooral als er geen psychoseksuele problematiek aan het seksueel 

grensoverschrijdende gedrag ten grondslag ligt, zou het een zeer kwalijke zaak zijn als de 

zedendelinquent toch verplicht is tot het gebruik van libidoremmende middelen. De 

genoemde voorstellen van verschillende politici moeten daarom gemotiveerd bestreden 
worden. Niet alleen ter bescherming van de gezondheid van zedendelinquenten, maar ook 

om de bevolking geen valse hoop te geven. Behandeling van zedendelinquenten om recidive 

te voorkomen omvat meer dan enkel het voorschrijven van libidoremmende medicatie. 

Slechts na een uitvoerige diagnose waarbij de behandelaar vaststelt dat het gebruik van 

libidoremmende middelen geïndiceerd is, mag men pas overgaan tot het voorschrijven van 

libidoremmers. 
  

In het navolgende zal de geschiedenis van het behandelen van zedendelinquenten besproken 

worden. De nadruk bij deze terugblik zal liggen op de operatieve ofwel chirurgische castratie.  
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Hoofdstuk 3  Behandeling van zedendelinquenten in het verleden 

 

In dit hoofdstuk wordt de behandeling van zedendelinquenten beschreven zoals deze in het 

verleden plaatsvond. Omstreden behandelingen als chirurgische castratie, de behandeling 

met een koolzuur-inhalatiekuur en psychochirurgie (lobotomie) werden toegepast in zowel 

Europa als de Verenigde Staten. Omdat een aantal dilemma‟s dat zich voordeed bij de 
chirurgische castratie zich thans weer voordoet bij chemische castratie zal hier uitvoerig 

over geschreven worden.  

 

§ 3.1 Chirurgische castratie 

 
Chirurgische castratie ofwel operatieve castratie houdt in dat de testes verwijderd worden 

met als resultaat vermindering van het plasma testosteron, een afname van de geslachtsdrift 

en een onvermogen tot voortplanting.30 Chirurgische castratie is in 1968 officieel afgeschaft. 

Toch wordt in 1985 de vraag over het al dan niet wenselijk zijn van castratie, zowel 

chirurgisch als chemisch, opnieuw gesteld. Sinds 1985 verandert ons straftoemetingsbeleid 

en neemt het aantal zeer langdurig opgelegde gevangenisstraffen fors toe in Nederland. Alle 
opties om de behandeling van tbs-verpleegden te verbeteren en langdurige opsluiting te 

voorkomen worden thans weer overwogen.31  

 
 § 3.1.1 Historische ontwikkeling 

Van oudsher wordt chirurgische castratie toegepast als offer en als straf. Vanaf de 
middeleeuwen werd het om therapeutische redenen toegepast bij bepaalde lichamelijke 

aandoeningen, maar ook om seksuele parafilieën als pedofilie en homoseksualiteit te 

onderdrukken.32 In Alexandrië ging men voor het eerst over tot castratie in een forensische 

expertise-setting, de goedkeuring van Justitie was hierbij noodzakelijk. De Hunnen en de 

Spanjaarden gebruikten het later ook als straf voor seksuele delinquenten, evenals China, 

Australië, de Indianen en de Indiërs. Massacastraties vonden in 1920 plaats tijdens de 
oorlog tussen Roemenië en Armenië. Castratie vond echter niet alleen plaats ter vergelding. 

Bij sommige therapieën werd castratie voorgeschreven en ook jongenssopraantjes werden 

gecastreerd om de hoge stem te behouden. In justitiële context vond castratie in eerste 

instantie plaats als strafmaatregel. Mettertijd ging de strafdoelstelling een ondergeschikte rol 

spelen en werden beveiligingsdoeleinden en belangen van het individu steeds belangrijker. 
Het strafrecht werd meer dadergericht, niet vergelding maar beïnvloeding van het gedrag van 

de dader ter bescherming van de maatschappij kwam centraal te staan.33 In 1892 werd 

castratie voor het eerst gebruikt uit puur psychiatrische overwegingen. Zwitserland was in 

1928 het eerste land met sterilisatie- en castratiewetgeving, waarna Duitsland snel volgde. 

In Nederland is dwangcastratie nooit toegepast, maar enkel met toestemming van de patiënt 

en de verklaring dat hij zich vrijwillig liet castreren. Castratie kwam over het algemeen pas 
aan de orde als iemand met de strafrechter in aanraking was geweest, slechts bij 

uitzondering werd direct contact met de medicus gezocht.34 In Nederland was Justitie in 

1930 voor het eerst betrokken bij een chirurgische castratie.35 Voor de invoering van de 

castratie woedden er volop discussies over de toelaatbaarheid. De discussies werden vrijwel 

altijd in verband gebracht met rassenverbetering ofwel eugenetica, wat voor veel verwarring 
zorgde omtrent de ingreep. Uiteindelijk is geconcludeerd dat castratie bij tbr-verpleegden en 

eugenetica twee totaal verschillende dingen waren, waartussen geen verband bestond. 

Castratie werd daarmee een acceptabele behandeling.36 Gevolg hiervan was dat er tussen 

1938 en 1967 volgens Beyaert 381 tbr-verpleegden werden gecastreerd.37 Volgens Van der 

Meer ligt het aantal gecastreerde tbr-verpleegden nog hoger, hij spreekt over ruim 400 

castraties in dit verband.38 In 1968, vlak voordat de operatieve castratie niet meer toegepast 
werd, vonden de laatste drie castraties plaats. Voor Nederland geldt dat een zeer restrictief 

                                                           
30 De Ruiter & Veen 2005, p.  26-28. 
31 Beyaert 1986, p. 362-365. 
32 Wijffels 1955, p.  3-8. 
33 Peters 1997, p. 381.  
34 Wijffels 1955, p.  3-8. 
35 Beyaert 1986, p. 362-365. 
36 Van der Meer 2009, p. 317-323. 
37 Beyaert 1986, p. 362-365. 
38 Van der Meer 2009, p. 302. 



 Het gebruik van libidoremmende middelen bij zedendelinquenten 

 

  Pagina 
14 

 
  

beleid tijdens de beginfase van de chirurgische castratie eind jaren „30 geleidelijk aan 

soepeler werd, met zelfs een forse stijging vanaf 1945, waarna in de jaren ‟60 een daling 

optrad en in 1968 de chirurgische castratie uiteindelijk geheel afgeschaft werd.39 Er is nooit 

een duidelijke reden gegeven waarom de operatieve castratie in 1968 afgeschaft werd. 

Vermoedelijk had het te maken met de opkomst van de psychotherapie en het toenemende 

gebruik van libidoremmende middelen.  
 
§ 3.1.2 Het effect 

Al vrij direct na de operatie waren de effecten zichtbaar. Seksuele fantasieën namen af en 

het hebben van geslachtsgemeenschap was vrijwel direct onmogelijk. Ook traden er diverse 

bijwerkingen op, zoals transpiratie met als gevolg het vaak langdurig verkouden zijn, 
kortademigheid, borstvorming, obesitas en osteoporose. Deze bijwerkingen zijn op jonge 

leeftijd misschien niet levensbedreigend, maar op latere leeftijd kan dit geheel anders zijn. In 

die tijd stond men redelijk onverschillig tegenover deze bijwerkingen, de tbr-verpleegde had 

immers zijn vrijheid terug en verklaarde zelf vaak erg tevreden te zijn over de resultaten en 

eindelijk een normaal leven te kunnen leiden. Onderzoek naar de neveneffecten werd dus 

niet of nauwelijks verricht, ze werden geaccepteerd. Behandeling tegen de bijwerkingen door 
het toedienen van hormonen werd eveneens nauwelijks gedaan.40  

 

In 1936 was al volop discussie over het al dan niet vrijwillig zijn van de castratie toen de 

rechtbank Alkmaar bereid was een voorwaardelijke tbr op te leggen, met de overweging dat 

de operatieve castratie werd uitgevoerd. Nooit eerder werd de castratie zo uitdrukkelijk in 
een vonnis genoemd.41 Onverlet de uitspraak van de rechtbank Alkmaar in 1936, wees het 

ministerie van Justitie toch pertinent het idee af dat de verdachte gedurende zijn voorarrest 

gecastreerd kon worden om de uitkomst van zijn proces te beïnvloeden.42 Voor de tbr-

verpleegde bleek „vrijwillige castratie‟ een soort ruilmiddel te zijn voor ontslag uit de tbr, 

waardoor deze vrijwilligheid zeer betwistbaar was. Daarnaast werden in sommige gevallen 

familieleden ingeschakeld om de tbr-verpleegde ervan te overtuigen de castratie toe te staan. 
Gedegen wetenschappelijk onderzoek naar het effect van castratie is nooit uitgevoerd in 

Nederland. Onderzoek van justitie in 1969 richt zich slechts op recidivecijfers na castratie 

en toont aan dat 7-10% recidiveert. Drie andere Nederlandse onderzoeken geven aan dat het 

recidivepercentage tussen de 1-3% ligt en daarnaast dat vrijwilligheid en verdere begeleiding 

of psychotherapie noodzakelijke voorwaarden zijn voor succes. De kans op recidive was erg 
klein en als het voorkwam was dat volgens experts te wijten aan het gebrek aan 

hulpverlening na de operatie. Wat men bij deze oude onderzoeken in acht moet nemen is dat 

de onderzoeksgroepen sterk verschilden en de patiënten onderling vaak slecht te vergelijken 

waren, zo kwamen bijvoorbeeld normaal begaafden en zwak begaafden in één 

onderzoeksgroep voor. In Duitsland is tussen 1933 en 1963 onderzoek gedaan naar recidive 

na castratie. De onderzoeksgroep bestond uit ongeveer vierduizend mannen. Van de 
mannen die waren gecastreerd is tussen de 1-12% gerecidiveerd, terwijl bij de niet-

gecastreerde mannen 43-60 % zou zijn gerecidiveerd. De bruikbaarheid van deze cijfers is 

twijfelachtig. Zo is er geen onderscheid gemaakt naar het soort delict of seksuele handeling, 

waardoor homofilie en exhibitionisme ook nog zwaar meewegen in het onderzoek. Inmiddels 

is homofilie zoals welbekend niet meer strafbaar en exhibitionisme wordt amper nog 
vervolgd. Dit maakt dat de onderzoekscijfers thans onbruikbaar zijn voor het bepalen van de 

effectiviteit van castratie met betrekking tot het voorkomen van recidive.  

 

Zoals door sommigen abusievelijk werd verondersteld, bestaat er (voor de operatie) geen 

relatie tussen een verhoogd geslachtshormoongehalte (testosteron) en zedendelinquentie. Dit 

gehalte in het bloed was namelijk bij zedendelinquenten (voor behandeling) gemiddeld niet 
hoger dan bij de “normale” man. Daarnaast kan de bijnierschors de productie van 

testosteron overnemen na castratie en blijken sommige gecastreerde mannen toch seksueel 

actief te zijn. Bijwerkingen als feminisering en initiatiefverlies bleken vaker voor te komen 

dan vooraf werd voorspeld en in onderzoek werd gemeld.43 Indirecte dwang vond dikwijls 

                                                           
39 Peters 1997, p. 381-382. 
40 Van der Meer 2009, p. 311-326. 
41 Beyaert 1986, p. 362-365. 
42 Van der Meer 2009, p. 307. 
43 Beyaert 1986, p. 362-365. 
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plaats bij chirurgische castratie. Het werd echter wel als onjuist gezien om in te gaan op 

voorstellen van patiënten om over te gaan tot castratie als louter het mild stemmen van 

Justitie het doel was. Nevenintenties dienden dus ondervangen te worden, waardoor de 

eerlijke intentie om te genezen overbleef en de kans op succes groter was. Indien de 

nevenintenties het hoofdmotief vormden om tot operatieve castratie over te gaan, konden er 

grote problemen optreden. Een (snelle) reïntegratie in de maatschappij was dan niet 
mogelijk door gevoelens van teleurstelling over het onomkeerbare verlies. Sommigen gingen 

het genot van hun seksuele deviante voorkeur missen of konden de lichamelijke verminking 

maar moeilijk accepteren. Prikkelbaar en agressief gedrag kon hiervoor in de plaats komen.  

 

Castratie kan door middel van bestralingstherapie en operatie geschieden.44 Chirurgische 
castratie kan de volgende lichamelijke effecten hebben: 

- vermindering van het vermogen tot erectie; 

- vertraagde of geen ejaculatie; 

- de spermatogenese wordt afgeremd; 

- seksuele impulsen nemen af alsmede de kracht van seksuele fantasieën.45 

De mate van afname of verdwijning van de drang naar seks hangt samen met de mate 
waarin de seksualiteit is opgenomen in de psychische sfeer en de sterkte van het vitale 

erotische driftleven. Hierbij geldt dat er meer restanten van seksuele uitingen aangetroffen 

zullen worden als deze vooraf ook al erg sterk waren. Spanningen, asociaal gedrag en 

karakterstoornissen die samenhangen met het deviante seksuele gedrag kunnen afnemen 

na castratie. De patiënt zal dan een gevoel van bevrijding ervaren. Hierdoor zal ander 
delictgedrag ook dikwijls afnemen. Echte wezensveranderingen na castratie zijn niet 

geconstateerd.46 Gedegen nazorg, het vermijden van verleidingen en plaatsing in een 

geschikt milieu zijn van groot belang, waardoor ontslag na castratie niet te snel moet 

geschieden. Terugplaatsing naar de vroegere afdeling is ook niet altijd bevorderlijk vanwege 

de reactie van andere patiënten op de ingreep. Ook lichamelijke complicaties als 

gewichtstoename dienen na operatie en eventuele vrijlating goed in de gaten gehouden te 
worden door de medicus.47 
 

§ 3.1.3 Procedure en voorwaarden 

Minister van Justitie Goseling stemde als eerste in met de chirurgische castratie. Het is een 

misvatting als men denkt dat er veel uitgebreide documenten werden overlegd aan de 
minister, alvorens deze een beslissing nam. Een aantal keer kort telefonisch en schriftelijk 

contact met de leidinggevende van de tbr-kliniek en aantekeningen van hoge ambtenaren 

waren doorgaans voldoende om de minister te informeren. Er moest een medische indicatie 

tot castratie zijn bij de betreffende tbr-verpleegde. De geneesheer-directeur moest samen 

met „een onafhankelijke derde‟ de minister advies geven over de castratie. Dit contact met 

een onafhankelijke derde stond doorgaans echter niet in het teken van medisch advies, 
maar ging over ministeriële verantwoordelijkheid. Enkel advies van de geneesheer-directeur 

was namelijk niet genoeg voor de minister om zichzelf tegen eventuele verkeerde informatie 

te beschermen bij het nemen van een besluit. Daarnaast moest de verpleegde schriftelijk bij 

de minister om castratie verzoeken. Hierin moest de verpleegde aangeven dat er sprake was 

van een vrijwillige keuze en blijk geven van inzicht in de gevolgen van de castratie (ook al 
bestond er feitelijk weinig inzicht en kennis over de gevolgen). Niet het terug willen krijgen 

van de vrijheid, maar de wil om te genezen moest uit de brief blijken. Ingeval van een 

getrouwde verpleegde moest ook de echtgenote toestemming geven.48  

 

Tijdens een vergadering van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap49 (PJG) in 1955 werd 

het castratievraagstuk in Nederland door de deskundigen behandeld. Men besprak de 
mogelijkheden van chirurgische en zelfs al chemische castratie. Vanwege het irreversibele 

                                                           
44 De Ruiter & Veen 2005, p.  21-25. 
45 Peters 1997, p. 383-384. 
46 De Ruiter & Veen 2005, p.  25-26. 
47Wijffels 1955, p.   8-28. 
48 Van der Meer 2009, p. 310-313. 
49 Het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap (PJG) is in 1907 opgericht en behoort tot de Moderne 
Richting in het strafrecht. Het doel van de oprichting was het bevorderen van theoretische discussies 
tussen de disciplines van de forensische psychiatrie en het strafrecht. Tijdens bijeenkomsten van het 
PJG  worden ook specifieke casussen besproken.  
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karakter van de chirurgische ingreep was men het er unaniem over eens dat castratie 

slechts als een ´ultimum refugium´ zou kunnen worden gebruikt. Voorwaarde was dus dat 

eerst alle minder ingrijpende behandelmethoden geprobeerd of overwogen moesten worden. 

Psychotherapie gold als eerste en belangrijkste behandeling. Groepstherapie werd toegepast 

als ondersteuning van de individuele psychotherapie. Als tweede behandeloptie werd de 

hormonale behandelmethode genoemd, waarbij oestrogene stoffen het libido moesten 
dempen. Bij ernstig seksueel gestoorden werd deze behandeling niet toegepast, vanwege het 

reversibele karakter ingeval de behandeling niet voortgezet werd. Toch groeide het belang 

van de hormonale behandeling in combinatie met de psychotherapie, met als doel het 

volledig vervangen van de chirurgische castratie. Wel werd opgemerkt dat de behandeling 

succesvoller was indien de patiënt bereid was om mee te werken aan de behandeling. De 
conclusie van de experts destijds was dat chirurgische castratie toegepast diende te worden 

als andere behandelingen niet of onvoldoende aansloegen. Het PJG stelde een aantal 

voorwaarden op waaronder chirurgische castratie kon plaatsvinden. Allereerst diende er een 

minimumleeftijd vastgesteld te worden. Daarnaast moest de patiënt goed voorbereid worden 

op de gevolgen van de operatie. Toestemming van de patiënt was te allen tijde vereist. 

Bovendien was er ook toestemming van de echtgenote nodig wanneer een patiënt was 
gehuwd. De belangrijkste reden van de patiënt om over te gaan tot castratie moest zijn het 

bevrijd willen worden van de ziekelijke neigingen. Na de ingreep moest men alles op alles 

zetten om zichzelf te handhaven en risicosituaties te vermijden. De medicus moest bedacht 

zijn op bijkomende intenties, zoals de behoefte aan vrijheid van de gedetineerde of 

terbeschikkinggestelde of de neiging de straf te ontlopen.50  Wanneer was chirurgische 
castratie dan geïndiceerd volgens het PJG? Vanwege het irreversibele karakter van de 

castratie moesten zoals gezegd eerst alle minder ingrijpende behandelingen geprobeerd 

worden. Castratie moest per geval apart geïndiceerd worden. Van belang hierbij was wat de 

seksualiteit betekende voor de patiënt en hoe de wereld seksueel ervaren en beleefd werd. 

De indicatie tot castratie was in de visie van het PJG destijds vooral op zijn plaats bij 

zwakzinnigen met een deviant (gestoord) seksuele voorkeur. Ook bij exhibitionisten en 
hyperseksuelen kon castratie als laatste redmiddel effectief zijn in hun optiek. Ernstige 

vormen van krankzinnigheid gepaard met een seksuele deviante voorkeur, zoals 

schizofrenie, hebben een contra-indicatie. Paranoïde en querulante patiënten kregen 

eveneens een contra-indicatie. 

 
Ondanks de opvallende reductie van recidive, wordt de chirurgische castratie niet meer 

toegepast wegens het invasieve en irreversibele karakter, wat ethisch onverantwoord wordt 

geacht.51 Er zijn diverse redenen aan te wijzen waarom castratie thans ontoelaatbaar is. 

Allereerst is castratie ontoelaatbaar omdat men de mogelijkheid wordt ontnomen intiem 

lichamelijk contact te hebben en de daarmee gepaarde gevoelens van warmte en affectie te 

ervaren. De libido bepaalt slechts ten dele het seksuele gedrag van mensen. Er vindt een 
voortdurende wisselwerking plaats tussen mensen en hun omgeving. Daarnaast zorgen 

normverschuivingen ook voor de nodige veranderingen. Zo is homoseksualiteit al geruime 

tijd niet meer strafbaar, wat ten tijde van de chirurgische castratie een grote periode nog wel 

strafbaar was.52  Bovendien bleek de invloed op de agressie die met de seksualiteit gepaard 

gaat nauwelijks af te zwakken en het gevaar dreigt zelfs dat er een nog grotere agressie ten 
opzichte van de maatschappij ontstaat uit haat en frustratie door de castratie. De 

neveneffecten en medische gevolgen van deze ingreep zijn derhalve zeer groot.53 Dankzij de 

goede resultaten van de chirurgische castratie op de seksuele recidive is echter wel de 

belangstelling ontstaan voor de ontwikkeling van een testosteronreducerende behandeling. 

Aanwijzingen dat seksuele opwindbaarheid en seksuele interesse in zekere mate 

samenhangen met testosteronconcentraties in het bloed zijn reden voor het aanwenden van 
farmacologische behandeling. Nogmaals benadruk ik dat er tussen een verhoogd 

testosterongehalte en het plegen van seksuele delicten geen verband bestaat. Echter, 

farmaca die de concentratie testosteron verminderen tot prepuberaal niveau of het effect van 

testosteron op de betreffende organen verhinderen kunnen in de huidige tijd wel een rol 

                                                           
50 Wijffels 1955, p.   8-21. 
51 De Ruiter & Veen 2005, p.  21-28. 
52 Peters 1997, p. 383-384. 
53 Tanghe & Vanhaeren 1998, p. 236-240. 
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spelen bij de behandeling van zedendelinquenten.54 Diepgaand onderzoek naar onder 

andere de effecten en bijwerkingen is noodzakelijk alvorens men een goed beleid vast kan 

stellen. Het zelfbeschikkingsrecht van patiënten moet bij behandeling voorop staan en een 

goede voorlichting is hierbij vereist. Dwangbehandeling is niet mogelijk en blijkt uit diverse 

onderzoeken ook zinloos en soms zelfs averechts te werken.  

 
§ 3.2  Conclusie: oude dilemma‟s blijken nog steeds actueel 

 

Tegenwoordig maakt men onderscheid tussen delicten gepleegd uit seksuele gevoelens en 

delicten gepleegd op basis van agressie. Samen met de patiënt wordt de toedracht van het 

delict uitgezocht en in samenspraak wordt een behandelplan opgesteld. Psychotherapie en 
gedragstherapie zijn het meest voornaam bij de behandeling van zedendelinquenten. Het 

gebruik van libidoremmende middelen zal slechts ter aanvulling van de behandeling zijn. 

Net zoals vroeger het geval was bij chirurgische castratie, moeten eerst de minder 

ingrijpende behandelmethodes uitgeprobeerd worden. Het voordeel van hormonale castratie 

is dat deze wel reversibel is en daardoor iets minder beangstigend en ingrijpend voor de 

patiënt. De vraag blijft echter, net als bij chirurgische castratie, in hoeverre het gebruik van 
libidoremmende middelen vrijwillig is. Oneigenlijke motieven, zoals strafvermindering, doen 

zich eveneens voor en mogen nimmer de doorslag geven.55  

 

Ook de gevolgen van hormonale behandeling zijn aanzienlijk. Hoewel deze reversibel zijn, 

kunnen de nodige bijwerkingen genoemd worden. Het dilemma wat zich thans weer voordoet 
is of die bijwerkingen gerechtvaardigd zijn. En ook bij libidoremmende middelen zijn er 

discussies over welke voorwaarden er aan het gebruik gesteld moeten worden. Diverse 

problemen die zich voordeden bij de chirurgische castratie staan derhalve opnieuw ter 

discussie. Vragen of castratie bij wet geregeld moest worden en of een speciale 

toetsingscommissie noodzakelijk was, werden destijds negatief beantwoord. De deskundigen 

waren het er in 1936 al over eens dat castratie nimmer bij wet geregeld zou moeten worden. 
De gedachte hierachter was dat zodra castratie bij wet geregeld zou zijn het teveel op een 

straf zou lijken, wat de genezing van de verpleegde zou kunnen tegenwerken. Ook was men 

het er over eens dat er geen speciale toetsingscommissie moest komen voor castratie, dat 

was bij andere behandelingen immers ook niet nodig.56 Gedurende het onderzoek voor deze 

scriptie is gebleken dat alle deskundigen het er tegenwoordig nog steeds over eens zijn dat 
het gebruik van libidoremmende middelen niet bij wet geregeld moet worden. Het al dan niet 

voorschrijven behoort tot de professionele autonomie van de behandelaar. Dat sommige 

politici hier wel voor pleiten duidt op onwetendheid. De werking van libidoremmende 

medicatie wordt door hen overschat, terwijl de bijwerkingen -wellicht gemakshalve- 

onderschat worden.  

 
Wat betreft het instellen van een speciale toetsingscommissie zijn de meningen verdeeld. 

Enerzijds gaan er nog steeds stemmen op die menen dat zedendelinquenten aan wie de 

maatregel tbs is opgelegd geen uitzonderingspositie moeten krijgen, in verband met de 

rechtsgelijkheid. Anderzijds menen sommigen dat gezien de bijzondere aard van de 

medicatie, namelijk het feit dat de bijwerkingen nog niet volledig uitgekristalliseerd zijn en 
gedegen wetenschappelijk onderzoek ontbreekt, er wel ruimte is voor het instellen van een 

speciale toetsingscommissie. Je brengt hiermee wel de rechtsgelijkheid in gevaar, doch je 

zorgt voor meer waarborgen als je denkt aan de onbekendheid met de bijwerkingen en de 

onbekendheid van sommige behandelaren met de medicatie. Wellicht dat een 

toetsingscommissie ook bij kan dragen aan het registeren van het gebruik, wat weer nuttig 

is voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard kan een beleidskader hier ook uitkomst 
bieden. Immers, behandelaren zullen dan hun keuze tot het al dan niet overgaan op het 

voorschrijven van libidoremmers moeten motiveren en registreren in het dossier van de 

verpleegde. Eventuele rechtsongelijkheid komt op deze manier ook aan het licht en het 

bevordert eveneens de registratie, wat nuttig kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek. 
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 Het gebruik van libidoremmende middelen bij zedendelinquenten 

 

  Pagina 
18 

 
  

Later in deze scriptie zullen de genoemde knelpunten en problemen verder besproken 

worden. In hoofdstuk vier wordt onder meer de behandeling van zedendelinquenten zoals 

die tegenwoordig plaatsvindt beschreven. Cognitief gedragstherapeutische interventies, 

biomedische interventies, libidoremmers, penisplethysmografisch onderzoek en het 

Formularium libidoremmende middelen van het Efp komen hierbij aan bod.  
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Hoofdstuk 4  Behandeling van seksuele delinquenten: algemeen 

 

Ter voorkoming en vermindering van seksueel gewelddadig gedrag zijn diverse interventies 

ontwikkeld en toegepast. De eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk zien op de 

therapeutische benadering van behandelingen. In § 4.4 wordt het penisplethysmografisch 

onderzoek besproken. Dit is geen behandelmethode, maar een hulpmiddel bij de diagnostiek 
en tijdens de behandeling. Tenslotte zal het Formularium libidoremmende middelen en de 

behandeling van zedendelinquenten in het buitenland besproken worden, in het bijzonder 

de behandeling in België. 

 

§ 4.1 Cognitief gedragstherapeutische interventies 
 

Er bestaan diverse cognitief gedragstherapeutische interventies voor zedendelinquenten. Zo 

bestaan er terugvalpreventietechnieken en interventiemethoden gericht op een deviante 

seksuele voorkeur, antisociale persoonlijkheidskenmerken en cognitieve vervormingen.57  

 

Een relatief stabiel patroon van seksuele opwinding bij ongepaste prikkels is kenmerkend 
voor een deviante seksuele voorkeur. De kans op seksuele recidive wordt verhoogd indien 

seksueel gewelddadig gedrag voortkomt uit deze deviante seksuele voorkeur. In de jaren ‟60 

en ‟70 waren de gedragstherapeutische behandelingen voornamelijk gericht op het 

veranderen van de deviante seksuele fantasieën. Ten eerste maakte men destijds gebruik 

van de aversietherapie waarbij de fantasie wordt verbonden aan een elektrische schok. 
Daarnaast bestaat de masturbatie herconditionering, waarbij werd verzocht om gepaste 

seksuele fantasieën te hanteren. Satiatie, tot slot, was een behandeling waarbij de 

behandelde tijdens en na het masturberen moest blijven denken aan de deviante seksuele 

fantasie. Deze methoden vinden niet meer plaats, er is ook empirisch amper ondersteuning 

voor te vinden.58  

 
Tegenwoordig maakt men tijdens de therapie vooral gebruik van het „delictscenario‟. Door 

biofeedback en geleide fantasieën worden vermijdingsgedrag en een mentale stop geoefend. 

Bij psychotherapie staan ook het corrigeren van ongecontroleerde seksuele agressie en 

ziekelijke gedragingen die steeds terugkeren centraal. Impulsiviteitcontrole is de focus, 

waarbij sociale vaardigheidstrainingen als aanvulling dienen. Seksuele heropvoeding valt 
onder de creatieve cognitieve gedragsbehandeling. Meer specifieke technieken gericht op het 
gedrag zijn „fading‟ en ‘shaping’. Bij „fading‟ wordt het beeld van de deviante seks tijdens de 

masturbatie vervangen door een normaler beeld. Bij „shaping‟ wordt het subject 

gedehydrateerd en later bij de aangename lichaamssensatie van vloeistoftoediening worden 

sociaal acceptabele beelden getoond.59  

 

Uit meta-analyses blijkt dat de huidige interventiemethoden redelijk effectief zijn. Wel is het 
zo dat een groot aantal interventies niet of onvoldoende werkt, onderzoek hiernaar is 

derhalve van groot belang. Relevant bij onderzoek naar interventies is dat men rekening 

houdt met neurobiologische en neuropsychologische kenmerken die verbonden zijn met de 

verwerking van sociale en emotionele informatie, het functioneren van het stresssysteem en 

het reguleren van het eigen gedrag. Uit onderzoek blijkt dat mensen met persistent asociaal 
gedrag minder goed reageren op een cognitief gedragstherapeutische behandeling. 

Noodzakelijk is het dan ook om de diagnostiek te verfijnen, zodat er een beter passende 

interventie kan komen en nieuwe interventies ontwikkeld worden.  

 

Nieuwe interventies kunnen mede ontwikkeld worden door technieken uit de neurologie te 

gebruiken om hersenfuncties te stimuleren of voor het verminderen van teveel activiteit van 
bepaalde hersencellen. Men kan hierbij denken aan Transcraniale Magnetische Stimulatie 

(TMS) en Deep Brain Stimulation (DBS). De toepassingsmogelijkheden van deze technieken 

moeten nog goed onderzocht worden. TMS wordt soms gebruikt binnen de forensische 

psychiatrie om bij patiënten met psychopathie bepaalde hersenfuncties te stimuleren. 

Farmacologische behandeling acht men vaak van belang bij de behandeling van 
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zedendelinquenten. Medicatie die het serotonine-neurotransmittersysteem beïnvloedt, wordt 

bij langdurige behandelingen als veelbelovend beschouwd. Effectenonderzoek en onderzoek 

naar de werkingsmechanismen is er echter nauwelijks. Medicatie, zoals later ook 

aangetoond zal worden, dient altijd te geschieden in combinatie met gedragstherapeutische 

interventies.60  

 
In het navolgende zal een aantal punten genoemd worden waar cognitieve gedragstherapie 

zich voornamelijk op richt. 

 
§ 4.1.1 Ontkenning en minimalisering 

De ernst van reeds gepleegd seksueel gewelddadig gedrag en het ontkennen van persoonlijke 
verantwoordelijkheid of betrokkenheid daarvoor typeren vaak seksuele delinquenten. Veel 

cognitief gedragstherapeutische behandelingen zijn er dan ook op gericht de daders 

verantwoordelijkheid te laten nemen. Dit kan door ze een gedetailleerde beschrijving te laten 

geven van het delict en een beschrijving van de omstandigheden tijdens het delict zoals de 

reactie van het slachtoffer en eigen gedachten en gevoelens. Kortom het geven van het 

zogenaamde „delictscenario‟.61 Op minutieuze wijze wordt het delict zes uur voor het plegen 
en tijdens het plegen geanalyseerd om zo zelf cognitief en emotioneel alternatief gedrag aan 

te leren, de controleerbaarheid te verbeteren en het acting-out tegen te gaan.62 Om een zo 

hoog mogelijk waarheidsgehalte te bevorderen kunnen deze verklaringen vergeleken worden 

met die van het slachtoffer. Nog een andere manier is om de delinquent een beschrijving te 

laten geven in een groep, die de verklaring zal uitlokken. 
 

§ 4.1.2 Cognitieve vertekeningen 

Door bepaalde opvattingen en denkbeelden vergoelijken veel delinquenten hun seksueel 

gewelddadige gedrag. Een vertekend beeld van de reactie van het slachtoffer en meningen 

die hun gedrag rechtvaardigen zijn hierbij kenmerkend. Cognitieve 

herstructureringstechnieken zijn erop gericht deze cognitieve vertekeningen bij zichzelf te 
herkennen, te veranderen, uit te dagen en te vervangen door cognities en overtuigingen die 

het seksueel gewelddadig gedrag niet ondersteunen. 

 
§ 4.1.3 Slachtofferempathie 

Slachtofferempathie omschrijft het begrip dat een zedendelinquent heeft voor de ervaringen 
van het slachtoffer. Een gebrek aan dit empathisch vermogen is een belangrijke oorzaak 

voor de recidive en instandhouding van het gedrag. Vandaar dat empathietraining onderdeel 

uitmaakt van de cognitief gedragstherapeutische interventies. Er wordt geleerd de gevoelens 

van slachtoffers te herkennen en op welke manier zij zelf emoties kunnen uiten met 

betrekking tot de pijnlijke ervaringen van het slachtoffer. De nadruk ligt ook hier op het 

leren nemen van verantwoordelijkheid voor deze pijnlijke ervaringen en het doel is voortaan 
op basis van gevoel beslissen of er over wordt gegaan op het plegen van seksueel 

gewelddadig gedrag. Inlevingsvermogen moet zorgen dat de delinquent terugschrikt.63  

 

Opvallend is dat het ´normale´ empathische vermogen over het algemeen normaal is. Het 

ontbreekt dikwijls aan slachtofferempathie, in het bijzonder bij eigen slachtoffers. Dit wordt 
door sommigen gezien als een gevolg van cognitieve vertekening. Behandeling is dan ook 

gericht op het vergroten van slachtofferempathie door middel van cognitieve 

herstructurering. Slachtofferempathie-training heeft overigens weinig effect op mensen die 

hoog scoren op de Psychopathy Checklist-Revised. Dit omdat psychopathie samengaat met 

een gebrekkig algemeen empathisch vermogen, wat weer samen lijkt te hangen met 

functionele en/of structurele defecten in de verwerking van emotionele prikkels door 
orbitofrontale en ventromediale hersenstructuren. 
 

§ 4.1.4 Sociale herstructurering 

Het ontbreekt seksuele delinquenten vaak aan sociale vaardigheden, rationele vaardigheden, 

een probleemoplossend vermogen op het sociale vlak en het herkennen, alsmede het uiten 
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van emoties. Veelal ontwikkelen seksuele delinquenten ongepaste relaties of gaan zij 

interpersoonlijke relaties juist uit de weg. Bovendien is er vaak sprake van een gebrek aan 

zelfvertrouwen. De training is gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en op 

herstructurering van interpersoonlijke relaties.  

 
§ 4.1.5 Terugvalpreventie 

Hierbij staan het aanleren en in stand houden van zelfregulatievaardigheden centraal, zodat 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag beheerst kan worden. Vanwege het grote aantal 

recidivisten onder zedendelinquenten maakten de terugvalpreventietechnieken al snel deel 

uit van de behandelprogramma‟s. Het leren herkennen van de risicofactoren voor het 

seksueel gewelddadig gedrag van de delinquent, door middel van copingvaardigheden die het 
risico verminderen en waarbij de handhaving van reeds behaalde interventiedoelen 

nagestreefd wordt, staat hierbij centraal. Daarenboven worden plannen opgesteld met de 

cliënt waarin precies wordt uitgewerkt hoe risico‟s vermeden kunnen worden en hoe er 

omgegaan dient te worden met onverwachtse of onvoorziene risicosituaties. Na beëindiging 

van de behandeling zal er intensief contact voortgezet worden tussen de delinquent en 

behandelaar. Eventueel kunnen familieleden en vrienden ingelicht worden over het 
terugvalpreventieplan zodat ook zij risicofactoren kunnen signaleren en recidive zo mede 

kunnen helpen voorkomen.  

 

§ 4.2 Biomedische interventies 
 
Biomedische interventies zijn gebaseerd op de hypothese dat er bij seksueel delictgedrag 

sprake is van een fysiologisch defect. Testosteron wordt voor 85-95% geproduceerd in de 

testes en maakt deel uit van de groep androgenen. De uitscheiding van testosteron wordt via 

een feedbacksysteem in de zogenaamde ´hypothalamo-hypofysaire-gonadale (HHG)-as´ 

gereguleerd. Dat er op verschillende plaatsen van de HHG-as biomedisch ingegrepen kan 

worden zal hieronder, soms onvermijdelijk in medische termen, uiteengezet worden.64 
 

§ 4.2.1 Neurobiologische interventies 

Binnen justitie bestaat weinig neurobiologische en gedragsgenetische kennis en onderzoek. 

Dit terwijl het een positieve invloed kan uitoefenen op de interventies, de praktijk en het 

beleid van justitie. Hieronder een kort overzicht van zaken waarbij de neurobiologie van 
belang kan zijn: 

- het vergoten van het inzicht in de onderliggende mechanismen, drijfveren, de 

ontwikkeling, het in stand blijven houden en stoppen van antisociaal gedrag; 

- bestaande gedragsinterventies bij de tijd te houden; 

- diagnostische instrumenten alsmede de risicotaxatie instrumenten updaten en 

verder ontwikkelen; 
- de meest passende interventie selecteren; 

- het ontwikkelen van nieuwe interventies; 

- het ontwikkelen van beschermende factoren, die onder meer preventief werken om 

ontsporing te voorkomen.65 
 
Technologische ontwikkelingen, zoals de MRI-scan, dragen bij aan de kennis over de 

werking van de menselijke hersenen. Ook de moleculaire genetica geven veel nieuwe 

inzichten met betrekking tot bepaalde soorten genen als risico of beschermende factoren 

voor antisociaal gedrag.  

 

Verschillende wetenschappers menen dat pedofilie kan ontstaan door een 
ontwikkelingsstoornis die begonnen is in de kindertijd of zelfs voor de geboorte. Zo is het 

opvallend dat bij pedofielen verwondingen aan het hoofd in de kindertijd vaker voorkomen. 

In recent onderzoek is geconstateerd dat er sprake is van structurele afwijkingen in de delen 

van de hersenen waar de seksuele ontwikkeling plaatsvindt. Algemene neuropsychologische 

tekorten worden geconstateerd bij een deel van de zedendelinquenten. Er wordt relatief 
weinig onderzoek gedaan naar de endocrinologische aspecten van zedendelicten.66 
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Endocrien wil zeggen dat er afgifte van een hormonale stof naar de bloedstroom plaatsvindt. 

Endocriene klieren zorgen ervoor dat de hormonen door het bloed opgenomen worden. 

Endocrinopathie is een ziekte die veroorzaakt wordt door de ziekelijke (pathologische) 

werking van één of meer endocriene klieren.67 Onderzoek naar de endocrinologische 

aspecten van zedendelicten kan van belang zijn bij risicomanagement. Zo zou het kunnen 

dat men bijvoorbeeld door het testosteronniveau te meten de kans en de ernst van recidive 
weet te voorspellen tijdens de intake in een behandelcentrum. 

 

Tevens is uit onderzoek gebleken dat tekorten aan bepaalde voedingsstoffen in de 

baarmoeder en gedurende de kinderjaren van invloed kunnen zijn op antisociaal gedrag op 

latere leeftijd. Goede preventie, al tijdens de prenatale zorg, kan dus van evident belang zijn. 
Zogenaamde „social neuroscience‟, gericht op positief sociaal gedrag als empathie en 

samenwerking, kan mogelijk van groot belang zijn ter preventie en het verminderen van 

antisociaal gedrag alsmede bij het verbeteren van de sociale samenhang. Bij empathie zijn 

spiegelneuronen betrokken die zich bevinden in de insula (de centrale hersenkwab) en 

zorgen voor het meevoelen van sociale emoties. De insula speelt weer een rol bij het 

verwerken van de emotionele informatie en krijgt input van de amygdala. De amygdala is 
een amandelvormige kern van neuronen in de hersenen die informatie uit diverse zintuigen 

koppelt aan bepaalde emoties en vooroordelen. Vermoedelijk brengt de insula fysieke 

prikkels die verbonden zijn aan emoties in kaart en draagt zij zo bij aan de bewustwording 

van emotionele ervaringen. Meer kennis hierover kan wenselijk zijn bij het verkrijgen van 

meer inzicht in stoornissen waarbij een gebrek aan empathie kenmerkend is.  
 

Onderzoek naar deze onderwerpen blijft beperkingen houden. Mogelijke 

onderzoeksrichtingen voor de toekomst zijn het bepalen of er een relatie bestaat tussen 

genetische kenmerken, het al dan niet goed functioneren van het emotieregulatiecircuit in 

de hersenen, de ontwikkeling van het stresssysteem en antisociaal gedrag. Zo kan 

testosteron, als neurobiologische factor, mogelijk ook een toegevoegde waarde hebben bij 
risicomanagement en de risicotaxatie. Gecombineerd met psychologische interventies 

kunnen farmacologische interventies erg nuttig zijn, er is alleen nog te weinig onderzoek 

verricht. Ondanks de beperkte kennis over de neurobiologie en endocrinologie bij de 

verschillende vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag, wordt de medicatie al wel 

toegepast. De vraag is of het wenselijk is de medicatie in praktijk al veelvuldig te gebruiken, 
terwijl gedegen methodologisch effectenonderzoek nog niet is verricht. Verondersteld wordt 

dat het bij het ontstaan van antisociaal gedrag interacties tussen genetische aanleg, de 

hersenontwikkeling en omgevingsfactoren van belang kunnen zijn.68 Hieronder volgt een 

bespreking van de libidoremmende medicatie.  

 
§ 4.2.2 Hormonale behandelingen 

Uit de literatuur blijkt dat men er dikwijls vanuit gaat dat er een verband is tussen 

verhoogde testosteronspiegels en seksueel agressief gedrag. Androgenen spelen een rol bij de 

ontwikkeling van de mannelijke geslachtsorganen alsmede bij de ontwikkeling van 

secundaire mannelijke geslachtskenmerken en het onderhouden van de normale mannelijke 

seksuele functie. Een verlaging van ongeveer 30-40% van de normale androgeenconcentratie 
bemoeilijkt de mannelijke seksuele functie. Uit de placebogecontroleerde studies is eveneens 

gebleken dat testosteron noodzakelijk is voor het seksueel gedrag van mannen. Chirurgische 

castratie leidt tot een reductie van 95% van de testosteronproductie. Follow-up studies 

tonen aan dat er een forse afname van recidive wordt geconstateerd na castratie, namelijk 

van 70% voor castratie tot 1,6-10,8% postcastratie.  

 
Bovengenoemde bevindingen ondersteunen de veronderstelling dat androgenen binnen het 

normale fysiologische seksuele gedrag en binnen de pathofysiologie van deviant seksueel 

gedrag een belangrijke rol spelen. Op basis hiervan is de hypothese ontstaan dat farmaca 

die de concentratie androgenen verminderen of het effect van androgenen op de 

geslachtsorganen verhinderen, geïndiceerd zouden kunnen zijn bij de behandeling van 
plegers van seksueel geweld.69 
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Cyproterone Acetaat (CPA)  en Medroxyprogesterone (MPA) zijn anti-androgenen die de 

productie van sperma en het vermogen tot erectie en ejaculatie verminderen. Globaal gesteld 

vermindert hierdoor de seksuele drang en de mate waarin er opwinding optreedt. CPA en 

MPA behoren tot de testosteronantagonisten, die verkrijgbaar zijn in zowel tabletten als 

depotinjecties. Bij CPA worden competitief de receptoren geblokkeerd van de 
androgeenafhankelijke organen, zoals de testes en de huid. Van evident belang hierbij is dat 

de leverfuncties met enige regelmaat gecontroleerd worden. MPA remt het uitscheiden van 

de gonadotrofinen LH en FSH door de hypofyse.70 

 

De noodzakelijke duur van de behandeling varieert van vier tot 24 maanden en soms zelfs 
tot zeer langdurige behandeling. De gewenste effecten zijn reversibel zodra het gebruik van 

de medicatie stopgezet wordt. Er kleeft bovendien een aantal ongewenste bijwerkingen aan 

het gebruik, zoals feminisatie (waaronder borstvorming), gewichtstoename, depressie, 

vermoeidheid, een hoge bloeddruk, mogelijk versterkt het chronische hartfalen en 

osteoporose ofwel botontkalking. De behandeling wordt doorgaans ervaren als chemische 

castratie, waardoor de therapietrouw slechts beperkt is.  
 

Het toedienen van LHRH-agonisten is eveneens een hormonale behandeling. LHRH-

agonisten veroorzaken bij toediening een verminderde vorming van gonadotropine ofwel 

„downregulatie‟ ter hoogte van de LHRH-receptoren van de hypofyse. Dit heeft een reductie 

in de afscheiding van testosteron tot gevolg. LHRH-agonisten hebben in eerste instantie een 
verhoogde testosteronconcentratie tot gevolg, waar men rekening mee dient te houden 

tijdens de behandeling. Na twee à drie weken is dit echter over en vermindert het juist.71 
Gosereline en triptoreline zijn LHRH-agonisten. Triptoreline is verwerkt in injectievloeistof en 

bij gosereline plaatst men een implantatiestaafje bij cliënt. LHRH-remmers werken in 

beginsel hetzelfde als testosteronagonisten, bij langdurig gebruik kan echter permanente 

onderdrukking van de testosteronproductie voorkomen, doordat de gonadotrope 
hypofysecellen uitgeput en ongevoelig raken.72 

De gewenste effecten zijn doorgaans echter reversibel, „genezing‟ vindt dus niet plaats. De 

noodzakelijke duur van de behandeling met LHRH-agonisten is niet bekend. Hoewel er 

minder negatieve bijwerkingen zijn dan bij anti-androgenen, zijn er toch aanwijzingen dat er 

ernstige neveneffecten als osteoporose kunnen optreden indien men hier langdurig mee 

behandeld wordt.73  
 

Bij behandeling van hyperseksualiteit dient men rekening te houden met de overige 

symptomen die gelijktijdig kunnen spelen. Bepaald dient te worden welke plaats de 

hyperseksualiteit inneemt, zodat er een hiërarchie van probleemgebieden ontstaat. Op basis 

daarvan kan de behandeling gestart worden.74 
 

§ 4.2.3 Psychofarmaca 

Er bestaan vanuit verschillende onderzoeksterreinen aanwijzingen dat een verminderde 

serotonerge functie een belangrijke plaats inneemt binnen de pathofysiologie van 

gewelddadig deviant seksueel gedrag. Uit dierenonderzoek zijn aanwijzingen dat een 

verminderde serotonerge activiteit samenhangt met het ontbreken van remmingen bij 
seksueel gedrag. Een grotere serotonerge activiteit leidt tot vermindering van seksueel 

gedrag. Uit onderzoek bij mensen bestaan aanwijzingen dat zogenaamde serotonine 

heropname remmers, die de centrale serotonerge neurotransmissie bevorderen, als 

bijwerking aanleiding geven tot seksuele disfunctie en dan in het bijzonder tot 

potentiestoornissen.  
 

Een parafilie gaat gepaard met een bepaalde mate van impulsieve agressie. Uit onderzoek is 

gebleken dat er aanwijzingen zijn dat er bij impulsieve agressie sprake is van een 

verminderde serotonerge activiteit. Deze onderzoeksresultaten ondersteunen de hypothese 
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omtrent de invloed van serotonine op parafilieën. Het gebruik van serotonerge 

psychofarmaca bij parafilieën ontstond in eerste instantie door toevallige klinische 

observaties. Het deviante seksuele gedrag bleek te verminderen, wat eveneens een 

aanwijzing vormt dat serotonine een belangrijke rol speelt bij seksueel deviant gedrag. Er is 

echter meer onderzoek noodzakelijk naar de rol van serotonine bij parafilieën om deze 

hypotheses te onderbouwen.75 Serotonineheropnameremmers (SSRI‟s) worden voornamelijk 
voorgeschreven bij depressieklachten. Eén van de bijwerkingen is een verminderde 

geslachtsdrift. Relatief gezien oefent behandeling met serotonerge farmaca weinig invloed uit 

op het conventioneel seksueel gedrag, het richt zich meer specifiek op deviant seksueel 

gedrag. Gebruik van deze farmaca lijkt dan ook vooral geïndiceerd indien er sprake is van 

obsessief-compulsief of impulsief deviant seksueel gedrag. Het effect op de geslachtsdrift is 
dat deze vermindert, doordat de hoeveelheid dopamine wordt verminderd in de hersenen. 

Wegens de vele negatieve bijwerkingen worden antipsychotica nauwelijks voorgeschreven bij 

zedendelinquenten.76  

 

Sinds de jaren ‟90 is er steeds meer onderzoek gedaan naar het gebruik van SSRI‟s. In een 

onderzoek naar de werking van drie SSRI‟s, te weten fluvoxamine, fluoxetine en sertraline, is 
gebleken dat ze ongeveer even effectief zijn. In vergelijking met een cognitieve behandeling 

bleken SSRI‟s de seksuele fantasieën en drang een stuk krachtiger te verminderen. 

Farmacologische behandelingen waren gebaseerd op de veronderstelling dat onderdrukking 

van de libido het parafiele of seksueel deviante gedrag zou verminderen. Men dacht dat het 

seksuele deviante gedrag werd veroorzaakt door verschillende elementen van de seksuele 
gedrevenheid, zoals seksuele aandrang en fantasieën. Onderzoek naar SSRI‟s ondersteunt 

deze veronderstelling, maar gelijktijdig is de vraag gerezen waaruit de deviante seksuele 

drang/behoeften en fantasieën ontstaan. Bradford vraagt zich in dit verband af in hoeverre 

hyperseksualiteit en parafilieën onderdeel kunnen zijn van de obsessieve-compulsieve 

stoornissen (OCD). Dit verband kan aangetoond worden door de respons van parafilieën op 

behandeling met SSRI‟s. Er is een aantal overeenkomsten tussen parafilieën en de OCD, te 
weten: in de adolescentie ontstaan ze waarna ze zich verder ontwikkelen, beiden zijn 

dwangmatig, intrusief en men beseft doorgaans een ziekte te hebben (ziekte-inzicht). 

Compulsieve rituelen die gepaard gaan met OCD ziet men ook bij parafilieën, zoals 

bijvoorbeeld het compulsief masturberen. Ook de comorbiditeit komt overeen, het zijn beide 

aandoeningen die behoren tot het spectrum van angststoornissen en depressies.77  
Parafilieën worden krachtens de DSM IV gekenmerkt door impulscontrolestoornissen. 

Hoewel parafilieën niet worden gerekend tot de OCD, zijn er naast Bradford meer auteurs 

die menen dat er toch een verband bestaat hiertussen. Sommigen rekenen 

impulscontrolestoornissen (ICD) en parafilieën al tot de OCD. Voor zover parafilieën 

beschouwd kunnen worden als onderdeel van de OCD en er voor ICD en OCD aanwijzingen 

bestaan voor het aanwezig zijn van een stoornis op serotonerg niveau, ondersteunt dit de 
veronderstelling dat parafilieën gekenmerkt kunnen zijn door serotonerge stoornissen.78  

 

Het doel van de farmacologische behandeling is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. 

Voorheen was het doel een aseksueel individu te creëren. Het ideaal nu is echter een 

behandeling waarbij slechts het deviante seksuele gedrag wordt geremd en het normale 
seksuele gedrag intact blijft. Steeds meer farmacologische medicatie is hierop gericht.79 De 

hormonale therapie verdient vooralsnog de voorkeur, omdat via controle van de 

testosteronspiegels eenvoudig aangetoond kan worden of iemand therapietrouw is. In België 

worden anti-androgenen het meest voorgeschreven. Hormonale behandeling lijkt op het 

gehele seksuele gedrag in te werken en serotonerge medicatie meer specifiek op de deviante 

seksuele voorkeur. Nadeel van serotonerge medicatie is dat er minder eenvoudig valt te 
controleren of de patiënt de therapie trouw is. Ingeval er zekerheid bestaat over de 

therapietrouw van de patiënt kunnen serotonerge psychofarmaca aangewend worden. Met 

name indien er sprake is van een parafilie waarbij op de voorgrond een obsessief-compulsief 

of impulsief karakter heerst, alsmede indien er sprake is van comorbiditeit met een 

                                                           
75 Dillen & Cosyns 2000, p. 211-214. 
76 De Ruiter & Veen 2005, p. 29-30. 
77Bradford 1999, p. 209-219.  
78 Dillen & Cosyns 2000, p. 211-214. 
79 Bradford 1999, p. 209-219. 



 Het gebruik van libidoremmende middelen bij zedendelinquenten 

 

  Pagina 
25 

 
  

obsessief-compulsieve stoornis, een impulsstoornis of een affectieve stoornis. Nogmaals 

dient te worden benadrukt dat verder onderzoek noodzakelijk is.  

 

§ 4.3 Libidoremmers 

 

Biopathofysiologische aspecten worden verondersteld ten grondslag te liggen aan deviant 
seksueel gedrag. Hierbij spelen geslachtshormonen en serotonine een rol.80 Vrouwelijke 

hormonen hebben een libidoremmend effect op mannen, dit gaat echter wel gepaard met een 

aantal ongewenste neveneffecten en bijwerkingen zoals uit de onderstaande bespreking van 

een aantal libidoremmende middelen zal blijken.  

 
Metroxyprogesteronacetaat (MPA), ook wel bekent als Depo-Provera, dempt bijvoorbeeld de 

libido. Nadeel hierbij is vermoeidheid die twee dagen lang na toediening optreedt, 

gewichtstoename, temperatuursopwellingen, hoofdpijn, slapeloosheid, misselijkheid en 

ontstekingen van aders. Zelfs botontkalking en borstvorming kunnen na langdurig gebruik 

optreden.  

 
De anti-androgenen, zoals Adrocur, worden echter het meest gebruikt. Hierbij wordt binnen 

twee weken een hormonale demping van seksualiteit, libido, erectie (ook de spontane en 

ochtend erectie), orgasme en een reductie van het plasmatestosteron geconstateerd. 

Androcur werkt als een antihormoon voor de testes die testosteron produceren en 

afscheiden. Niet onbelangrijk is dat de neveneffecten aanzienlijk zijn. Ook hier doen 
schommelingen in lichaamsgewicht, borstontwikkeling, snellere vermoeidheid, toename van 

het hoofdhaar, maar ook depressie en het ontstaan van suïcidale neigingen zich voor. De 

zogenaamde zaadproductie komt terug indien gestopt wordt met de anti-androgenen en de 

vruchtbaarheid herstelt binnen vijf maanden. Androcur heeft gunstige psychologische 

effecten en leidt tot een seksuele rustpauze wat een positieve werking heeft op de 

psychotherapie.  
 

Neuroleptica hebben een algemeen dempende werking. Nevenwerkingen zijn parkinsonisme 

veroorzaakt door medische handelingen en tardieve dyskinesieën81. Bij 

serotonineheropnameremmers (SSRI‟s) bestaat er mogelijk een verband tussen een verlaagd 

5-hydroxytryptofaan, een serotoninemetaboliet en suïcide.82 SSRI-antidepressiva kunnen 
gebruikt worden bij minder ernstig seksueel delictgedrag en dan met name als er sprake is 

van een dwangmatig component in dit gedrag. Antipsychotica blijken, uit seksuologisch 

onderzoek dat recent heeft plaatsgevonden, ook als bijwerking de seksuele aandrang te 

verminderen en kunnen in het bijzonder bij impulsgedrag geïndiceerd zijn. Vele 

antipsychotica hebben een stijging van de prolactinespiegel tot gevolg, dat een verdere 

remming van seksuele functies tot gevolg heeft.  
 
 § 4.3.1 Werking en indicatie 

Wanneer de testosteronspiegel daalt, neemt eveneens de seksuele opwindbaarheid af, 

vandaar dat Androcur wordt voorgeschreven. CPA, waar Androcur onder valt, is een stof met 

eenzelfde soort werking als het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron die door blokkade 
van de testosteronreceptor het effect van testosteron verminderd. Androcur is officieel 
geregistreerd en dus geen off label medicament.  

 

De LHRH-agonisten triptoreline (Decapeptyl) en leuproreline (Lucrin) worden officieel slechts 

bij prostaatkanker en kinderen die te vroeg in de puberteit geraken voorgeschreven om de 

testosteronspiegel te verlagen. Door de verlaging van het testosterongehalte worden 
eveneens de seksuele prikkelbaarheid en fantasieën geremd. Indien Androcur niet het 

gewenste resultaat heeft worden LHRH-agonisten soms daarnaast voorgeschreven door de 
behandelaars. Het voorschrijven bij zedendelinquenten betreft echter een off label-indicatie, 

LHRH-agonisten zijn niet voor de behandeling van zedendelinquenten geregistreerd.  

 

                                                           
80 Dillen & Cosyns 2000, p. 211-219. 
81 Dit is een bewegingsstoornis die ontstaat na medicijngebruik. 
82 Tanghe & Vanhaeren 1998, p. 240-241. 
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Farmacologische remmingen van seksueel gedrag zijn geïndiceerd als er sprake is van een 

parafilie en/of hyperseksualiteit, waarbij de stoornis en het delinquente gedrag met elkaar 

verband houden. De volgende factoren zijn op de farmacologische behandeling van invloed83: 

- „de mate van zelfcontrole bij de patiënt; 

- het (verwachte) effect van psychotherapeutisch behandeling; 

- de ernst van het delictgedrag; 

- de grootte van het recidiverisico; 

- de (verwachte) therapietrouw van de patiënt; 

- het effect van eerder toegepaste farmacologische behandeling.‟84 
 

Farmacotherapie kan geïndiceerd zijn bij seksuele geweldplegers in de volgende gevallen: 

- „bij gevaarlijke cliënten bij wie er een dringende nood is om het deviant seksueel 

gedrag te controleren; 

- bij personen die een hyperseksueel ingesteld zijn, bij wie de afwijkende seksuele 

drang weinig aan specifieke stimuli gerelateerd is, maar onafgebroken in sterke mate 
aanwezig is; 

- bij patiënten die er niet in slagen hun seksuele drang te controleren via cognitief 

gedragsmatige interventies of manipulatie van omgevingsvariabelen.‟85 Manipulatie 

van omgevingsfactoren of cognitieve gedragstherapie helpt niet het seksuele 

delictgedrag te controleren. 
- er een dringende noodzaak is om risico af te wenden; 

- de hyperseksualiteit of obsessief-compulsieve drang tot het toegeven aan parafiele 

neigingen aanwezig is.‟86 

 

Vaak is het in deze gevallen zo dat medicamenteuze behandeling meer ruimte biedt voor 

psychotherapeutische behandeling en een betere beveiliging als gevolg heeft. Hierbij wordt 
wel geadviseerd de medicamenteuze behandeling te combineren met een bredere 

psychotherapeutische aanpak. 

  

§ 4.4 Penisplethysmografisch onderzoek 

 
De seksuele voorkeur kan omschreven worden als seksuele responsiviteit op bepaalde 

personen of bepaalde gedragingen, die een erotische waarde hebben en aanleiding kunnen 

geven tot seksueel gedrag. Met behulp van penisplethysmografisch onderzoek kan de 

seksuele opwinding bij mannen gemeten worden. Hierbij wordt de man blootgesteld aan 

bepaalde stimuli en wordt de mate van erectie vastgesteld om zo de seksuele opwinding te 

meten. Er wordt een verband aangetoond tussen stimulusspecifieke seksuele opwinding en 
de mate van erectie op de getoonde stimulus. Met penisplethysmografisch onderzoek kan de 

seksueel deviante voorkeur vastgesteld worden, hoewel het voor kan komen dat deze 

voorkeur onafhankelijk van de genitale functie is. Deviante seksuele opwinding hoeft dus 

niet te leiden tot deviant seksueel gedrag. Penisplethysmografisch onderzoek kan gebruikt 

worden in het kader van de behandeling alsmede bij de risicotaxatie. Het effect van de 
medicatie kan gemeten worden door zowel voor gebruik als tijdens gebruik een 

penisplethysmografisch onderzoek te verrichten. 
 

§ 4.4.1 Werking penisplethysmografisch onderzoek  

De graad van erectie kan op twee manieren gemeten worden, te weten door de volumetrische 

meting of de omtrekmeting. De volumetrische meting houdt in dat er een glazen cylinder 
met luchtkussens rond de penisschacht geplaatst wordt. Iedere (minimale) 

volumeverandering kan door de drukveranderingen gemeten worden. De penisomtrekmeting 

kan op twee manieren uitgevoerd worden, namelijk door een kwikzilver-in-rubber-draadje of 

een metalen expansiering die rond de schacht van de penis aangebracht dient te worden. De 

techniek is zeer eenvoudig en kan door de betrokkene zelf aangebracht worden. Het nadeel 
is dat deze meting weer minder precies is dan de volumetrische meting. Seksuele preferentie 

is onder te verdelen in stimuluspreferentie (de preferentie voor bepaalde personen of 

                                                           
83 Troelstra, Kossen & Helmus 2009, p. 55-58. 
84 Troelstra, Kossen & Helmus 2009, p. 57.  
85 Dillen & Cosyns 2000, p. 214. 
86 Veen & De Ruiter 2005, p. 85-94. 
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voorwerpen) en de responspreferentie (preferentie voor de vorm van het seksueel gedrag met 

het seksuele object). Het spreekt voor zich dat het meeste onderzoek gedaan wordt naar de 

stimuluspreferentie en dan wel naar de voorkeur voor een bepaalde leeftijd of geslacht.  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.4.1.1 De penisplethysmograaf 
 

§ 4.4.2 Beperkingen van het onderzoek 

Het penisplethysmografisch onderzoek kan op fysieke en cognitieve wijze gemanipuleerd 
worden bij normaal seksueel gedrag en de deviante seksuele voorkeur. Opwinding op 

geprefereerde stimuli wordt dan onderdrukt en seksuele opwinding bij niet geprefereerde 

stimuli wordt opgewekt. Fysieke vormen van bedrog zijn redelijk makkelijk te constateren, 

cognitieve vormen daarentegen blijken een stuk moeilijker aantoonbaar en zijn lastig te 

ondervangen.  
Cognitief bedrog kan voor een laag respons zorgen. Echter, er kunnen meerdere oorzaken ee 

rol spelen bij een laag respons. In de literatuur gaat men er daarom vanuit dat de 

penisplethysmografische gegevens onbruikbaar zijn indien de proefpersoon gedurende het 

hele onderzoek een respons vertoont die niet groter is dan de respons op de neutrale stimuli 

of wanneer er geen respons van minimaal 10% van de maximale erectie voorkomt op alle 

getoonde stimuli.  
 

§ 4.4.3 Geldigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek 

Opvallend is dat er vooral, zo blijkt uit de literatuur en onderzoek, dat indien de betrokkene 

geen deviante seksuele voorkeur vertoont gedurende het onderzoek, er geen diagnostische 

waarde aan de test toegekend dient te worden. Er wordt dan dus niet aangetoond dat er 
geen sprake is van een seksuele deviante voorkeur, maar slechts dat de test geen 

waardevolle diagnostisch informatie oplevert. De betrouwbaarheid van test-hertest lijkt wat 

beperkter omdat men bij de hertest beter in staat is te „faken‟. 

Penisplethysmografisch onderzoek wordt voornamelijk gebruikt op het gebied van de 

diagnostiek om de seksuele preferentie te bepalen. Bovendien blijkt er een aanzienlijke 

validiteit van het onderzoek te zijn. Het is echter wel van belang dat dit onderzoek nooit op 
zich staat, maar er altijd een meer globaal diagnostisch onderzoek en evaluatie plaatsvindt.  

Opmerking verdient het dat door het aanwenden van genoemd onderzoek geen antwoord op 

de schuldvraag gegeven wordt, maar slechts een indicatie van de seksuele voorkeur wordt 

gegeven. Het is alles behalve een leugendetector. Wel wordt er tegenwoordig in België bij 

risico-management rekening gehouden met de onderzoeksresultaten. Ondanks het feit dat 
penisplethysmografisch onderzoek, en dan met name in Noord-Amerika, al ruim dertig jaar 

gebruikt wordt bestaat er bij het afnemen van een dergelijk test nog geen standaardisatie. 

Qua validiteit is er sprake van een hoge specificiteit en een redelijke sensitiviteit, wat zoals 

reeds aangegeven wil zeggen dat men uit een positieve test betere conclusies kan trekken 

dan uit een negatief testresultaat. Indien men het penisplethysmografisch onderzoek op 
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adequate wijze uitvoert en rekening houdt met de genoemde beperkingen, kan het in 

belangrijke mate contribueren aan de aan te wenden methoden van de diagnostiek, de 

behandeling en het risico-management van seksuele delinquenten.87  

 

§ 4.5 Formularium libidoremmende middelen  

 
In het Forensisch Psychofarmacologisch Formularium 2009 wordt een indicatie gegeven 

wanneer psychofarmacotherapie bij volwassen zedendelinquenten die in behandeling zijn 

geïndiceerd is. Hieronder volgt een behandelalgoritme van een medicamenteuze behandeling 

ingeval enkel psychotherapie onvoldoende effect lijkt te hebben bij patiënten met een 

parafilie en/of hyperseksualiteit. Dit algoritme werd eveneens gebruikt tijdens de 
expertmeeting van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie in 2007 (Schabracq & 

Embley Smit 2008) en is gebaseerd op de behandelalgoritmen van Bradford en Briken.88  

  

Figuur 4.5.1 Behandelalgoritme LRM89 

 

Bijgaand ter illustratie een overzicht met informatie wanneer welke medicatie het beste 
voorgeschreven kan worden en wanneer er sprake kan zijn van een contra-indicatie volgens 

het formularium.90 Tezamen met het bovenstaande behandelalgoritme kan dit overzicht 

handvatten bieden aan behandelaars bij het voorschrijven van libidoremmende middelen. Zo 

kan eveneens de gelijke behandeling van de verpleegden beter gegarandeerd worden. 

                                                           
87 Dillen & Cosyns 2000, p. 219-229. 
88 Schabracq & Embley Smit 2008, p. 39. 
89 Efp, Behandelalgoritme medicamenteuze behandeling, 
<http://www.efp.nl/site/files/u2/remmers_17112009_dilemma_s_voor_behandelaars.pdf>.  
90 Troelstra, Kossen & Helmus 2009, p. 57-63. 
 

http://www.efp.nl/site/files/u2/remmers_17112009_dilemma_s_voor_behandelaars.pdf
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‘SSRI-antidepressiva 

- fluoxetine (Prozac) 20-40 mg/dd 

- sertraline (Zoloft) 50-100 mg/dd 
 

Met name wanneer een dwangmatige component aanwezig is.  

Let op: er bestaat risico van een paradoxale reactie, m.n. in die gevallen waarbij angst bij de 

patiënt een remmende invloed heeft op het optreden van delictgedrag.  
 
Anti-psychotica 

- risperidon (Risperdal) 1-3 mg/dd 

- quetiapine (Seroquel) 25-300 mg/dd 

 

Met name wanneer impulscontroleproblemen een rol spelen bij het tot stand komen van 

delictgedrag. 
 
Anti-androgene en antigonadotrope medicatie 

- cyproteronacetaat (Androcur): oraal 50-300 mg/dd; i.m. 300-600mg/2 weken 
 
LH-RH-agonisten 

- triptoreline (Decapeptyl): i.m. 3,75 mg/4 weken 

- leuproreline (Lucrin): i.m. 3,75 mg/4 weken 

- gosereline (Zoladex): s.c. 3,6 mg/ 4 weken (implantatiestaafje) 
 

Let op: de eerste drie tot vier weken na start van de behandeling is de testosteronspiegel 

juist verhoogd. Om problemen in deze periode tegen te gaan kan van de receptorblokkerende 

eigenschap van cyproteronacetaat gebruik worden gemaakt: gedurende 4 weken 

cyproteronacetaat  (Androcur) 100 mg/dd. 
 

Bij cyproteronacetaat  en LH-RH-agonisten: ter voorkoming van osteoporose de medicatie 

combineren met een befosfonaat: 

- alendroninezuur (Fosamax) 70 mg/week 

- risedroninezuur (Actonel) 35mg/ week (of 5 mg.dag) 

en 

suppletie van calcium en vitamine D: 

- calciumcarbonaat 500 mg en colecalciferol 400 IE (Calci Chew D3) 1 dd a.n. 

 

Bij toepassing van cyproteronacetaat (Androcur), LH-RH-agonist triptoreline en leurporeline: 

- Uitleg geven over de mogelijke gevolgen van medicatie (zie hiervoor ook de 

patiëntenfolder  Libidoremmende medicatie, te bestellen via Service Centrum Van der 

Hoeven Stichting te Utrecht 030-2758234, mevr. E. Blankestijn): afname van 

hoeveelheid ejaculaat, toename waterigheid van ejaculaat, mogelijk verlies van 
lichaamsbeharing, mogelijk lichte borstontwikkeling, kleiner worden van de testes, 

mogelijke botontkalking, mogelijk blijvend laag testosterongehalte, ook na het 

stoppen met de medicatie. 

- Bij een (toekomstige) kinderwens wordt geadviseerd zaad in te laten vriezen. Indien 
cyproteron toegepast wordt bij een vrouwelijke patiënt dient betrouwbare 

anticonceptie toegepast te worden i.v.m. de teratogene werking. 

- Somatische anamnese, met name cardiovasculair. 

- Lichamelijk onderzoek, waarbij speciale aandacht voor: 

o gewicht 

o tensie 
o testesgrootte 

 

Contra-indicaties 

cyproteronacetaat (Androcur): 

- trombo-embolische processen 

- leverafwijkingen 

- diabetes 

 

LR-RH-agonist triptoreline (alsmede bij leuproreline en gosereline): 
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- osteoporose 

- leeftijd onder de 18 jaar 
 

Wat betreft contra-indicaties: als geen andere behandeling mogelijk is, overleggen met een 

endocrinoloog. 

Doorverwijzen voor endocrinologische screening wanneer: 

- de uitgangstestosteronspiegel lager dan de normaalwaarde is; 

- bij de uitgangsbotdichtheidsmeting 
o de T-score ≤ -2; 

o de T-score ≤ -1,5 en de uitgangswaarden voor testosteron, LH en FSH laag 

zijn. 

 

Bloedonderzoek voor het begin van de medicatie op: 

- testosteron 

- LH 

- FSH 

- prolactine 

- oestradiol 

- SHBG 

- leverfuncties (ALAT, ASAT, gamma GT) 

- kreatinine 

- glucose 

- bloedbeeld 

 

Botdichtheidsmeting (DEXA-scan) voorafgaand of in de eerste weken na start van de 
medicatie. 

 

Controles gedurende de behandeling: 

- regelmatig: tensie/gewicht 

- (half)jaarlijks: testosteron, LH, prolactine, oestradiol, SHBG 

- leverfuncties 

- kreatinine 

- glucose 
 

Meten van de botdichtheid na een jaar, indien stabiel om de twee jaar en frequenter indien 

andere osteoporosebevorderende factoren, zoals immobiliteit of behandeling met 
corticosteroïden, aan de orde zijn.‟91 

 

§ 4.6 Behandeling met libidoremmers in het buitenland 

 

Uiteraard is er in het buitenland ook onderzoek gedaan naar de behandeling van 

zedendelinquenten. Echter, er is maar beperkt bruikbare informatie over te vinden. Om toch 
niet volledig aan de situatie buiten Nederland voorbij te gaan zal kort de mogelijkheid tot 

behandeling in België besproken worden. Daarnaast zal ik aangeven hoe er in landen als 

Frankrijk en de Verenigde Staten omgaan wordt met het gebruik van libidoremmende 

middelen.  

 

Internering is in België een strafvervangende veiligheidsmaatregel van onbepaalde duur, die 
de meeste gelijkenis toont met de voor ons bekende tbs-maatregel. Internering is mogelijk 

voor zowel volledig als verminderd toerekeningsvatbare delinquenten. Een veel gehoord punt 

van kritiek uit de maatschappij op internering richt zich op het ontlopen van een straf voor 

degenen die niet volledig ontoerekeningsvatbaar zijn en derhalve deels verantwoordelijk voor 

hun daden. Ondanks deze kritiek is bij de Wet van 21 april 2007 toch besloten de 
internering als strafvervangende veiligheidsmaatregel op te blijven leggen. Een andere optie 

was geweest om de internering als strafaanvullende maatregel op te leggen, zoals dat hier in 

Nederland geldt voor de tbs en in Frankrijk eveneens telt voor een soortgelijke maatregel. 

Maar volgens de Belgische psychiaters kan het echter niet zo zijn dat de rechter een 

behandeling als straf oplegt en is het dus niet mogelijk internering als strafaanvullend op te 

                                                           
91 Troelstra, Kossen & Helmus 2009, p. 58-60. 
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leggen. Indien behandeling geïndiceerd is, zelfs de via justitie afgedwongen behandeling, 

moet men de beginselen uit de gezondheidszorg respecteren naast de beginselen van het 

strafrecht.  

 

Om over te kunnen gaan tot internering moet de mate van schuld ofwel toerekenbaarheid 

beoordeeld worden. In principe is de schuldvraag met betrekking tot de 
toerekeningsvatbaarheid een puur juridische vraag in België.  De rechter dient de mate van 

schuld te bepalen en de psychiater dient zich hier in zijn advies niet over uit te laten. 

Immers, er dient door de rechter gekozen te worden voor een straf of internering als 

strafvervangende veiligheidsmaatregel. Indirect beantwoorden de aangestelde 

gedragsdeskundigen en/of psychiaters deze vraag toch voor de magistraten doordat de 
onderzoeksrechter de deskundige verzoekt antwoord te geven op vier vragen omtrent de 

toerekenbaarheid. De vier vragen luiden als volgt: 

- „Leed de persoon op het ogenblik van de feiten en op het ogenblik van het 
onderzoek aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over 

zijn daden tenietgedaan of ernstig aangetast heeft? 

- Bestaat er mogelijk een oorzakelijk verband tussen de geestesstoornis en de 
feiten? 

- Bestaat er gevaar dat de betrokkene ten gevolge van de geestesstoornis opnieuw 
misdrijven pleegt? 

- Kan de persoon worden behandeld, begeleid en verzorgd met het oog op een re-
integratie in de maatschappij en zo ja, hoe?‟92 

Als de delinquent verminderd of volledig ontoerekeningsvatbaar is zal de rechter overgaan 

tot internering.  

 

Zoals in ieder land gelden er eisen voor de psychiatrische zorg van delinquenten. Echter, in 

België is gebleken dat geen enkele psychiatrische afdeling in gevangenissen voldoet aan de 

normering van de (reguliere) psychiatrische ziekenhuizen. Interpenitentiaire behandelingen 
hoeven namelijk niet te voldoen aan de kwaliteitsnormen van de gezondheidszorg, wat 

logischerwijs problemen oplevert. Gedetineerden hebben tenslotte recht op dezelfde en even 

goede medische zorg. Om die reden zijn veel psychiaters van mening dat gedetineerden met 

een psychiatrische stoornis in het reguliere psychiatrische zorgcircuit behandeling 

verdienen, ze zijn immers niet verantwoordelijk te houden voor eigen gedrag.  
 

Voor seksuele delinquenten met minderjarige slachtoffers is in België, als gevolg van het 

hele circus rondom de zaak-Dutroux, een origineel ambulant zorgaanbod ontwikkelt voor de 

begeleiding en behandeling. Justitie zorgt ervoor dat gespecialiseerde psychosociale teams, 

die de penitentiaire begeleiding verzorgen, worden gecontroleerd door justitieassistenten. 

Bovendien subsidieert justitie een wetenschappelijk steuncentrum. Door middel van follow-
up verslagen over de formele aspecten van de behandeling wordt justitie geïnformeerd. 

Uiteraard zullen vertrouwelijke aspecten van de behandeling hierin niet vernoemd worden, 

onder meer om het beroepsgeheim niet te schaden en geen verlengstuk van justitie te 

worden.93 Bij de behandeling van zedendelinquenten maakt men tevens gebruik van 

libidoremmende medicatie. In 1999 werd in België het aantal seksuele geweldplegers dat 
met anti-androgenen (voornamelijk CPA) werd behandeld geschat op tien procent. 

Farmacologische behandeling wordt in België altijd gecombineerd psychotherapie en 

permanente medische evaluatie. 

 

Ook in andere Europese landen zoals Denemarken, Duitsland, Tsjechië, Zweden, Hongarije 

en Italië worden libidoremmende middelen voorgeschreven bij de behandeling van 
zedendelinquenten. Frankrijk is hierop geen uitzondering. Sinds 2005 loopt er in Frankrijk 

een onderzoek naar het gebruik van libidoremmers. Ook in de politiek bestaat er grote 

belangstelling voor de behandeling met libidoremmende medicatie. President Sarkozy heeft 

recentelijk zelfs een farmacologische behandeling in zijn anti-pedofilie actieplan opgenomen. 

Politici in Frankrijk neigen steeds meer naar het automatisch voorschrijven van 
libidoremmende middelen, zoals dat in Polen al het geval is bij pedofielen. Of dit een 

positieve ontwikkeling is valt sterk te betwijfelen.  

                                                           
92 Cosyns, Koeck & Verellen2008, p. 64. 
93 Cosyns, Koeck & Verellen2008, p. 63-68. 
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Sedert januari 1997 bestaat er in de Verenigde Staten (VS) wetgeving omtrent het gebruik 

van libidoremmende middelen. In Californië is het zelfs een voorwaarde om uit de 

gevangenis te komen en het verplichte gebruik geldt dan voor de duur van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling of verlofperiode. Wie niet „chemisch gecastreerd‟ wil 

worden kan kiezen voor chirurgische castratie. In sommige staten wordt chirurgische 
castratie vaker toegepast dan in andere. In Florida gaat men zelfs zo ver dat chemische 

castratie als een op zichzelf staande behandeling wordt gezien waarbij geen extra therapie 

noodzakelijk wordt geacht.94 Men ziet veel heil in het chirurgisch en chemisch castreren van 

zedendelinquenten. Menig documentaire met betrekking tot zedendelinquenten gaat dan ook 

over de behandeling door middel van chirurgische of chemische castratie.  
 

Het algemene beeld wat men ziet is dat in veel landen steeds gemakkelijker wordt gedacht 

over het voorschrijven van libidoremmende medicatie. Opmerkelijk is deze ontwikkeling 

zeker te noemen, aangezien degelijk empirisch onderzoek naar de daadwerkelijke effecten 

nog steeds grotendeels ontbreekt. Voorheen gold het ontbreken van dat onderzoek als groot 

punt van bezwaar of zelfs als struikelblok bij het voorschrijven, maar thans lijkt dit bezwaar 
in veel landen niet meer aan de orde. Op basis van het bestaande empirisch onderzoek is de 

ontwikkeling van het steeds gemakkelijker voorschrijven van libidoremmende medicatie 

eveneens niet te verklaren en wellicht zorgwekkend te noemen zoals uit het navolgende zal 

blijken. 

 
§ 4.7 Conclusie 

 

Begeleiding en controle, ook buiten de kliniek, zijn gedurende een lange tijd noodzakelijk 

voor patiënten die libidoremmende middelen gebruiken. Therapietrouw is immers van het 

grootste belang. Daarnaast is ook in het kader van het monitoren van de bijwerkingen 

begeleiding en controle gewenst. Het is  zaak om het gebruik van libidoremmende medicatie 
niet als chemische castratie te omschrijven, omdat deze term een erg negatieve lading 

heeft.95 Zo kan het gebruik van deze term het zelfvertrouwen van de terbeschikkinggestelde 

aantasten, de behandeling negatief beïnvloeden en het gebruik van de libidoremmers een 

punitief karakter geven terwijl dat juist voorkomen moet worden. Voorts is het raadzaam om 

richtlijnen op te stellen met betrekking tot het gebruik van libidoremmers. Zo moet het 

medicatiegebruik altijd ingebed worden in een bredere behandeling. De nadruk moet 
derhalve blijven liggen op de cognitieve gedragstherapie. Te meer nu wetenschappelijk 

onderzoek er nauwelijks is en wegens methodologische beperkingen vaak ook niet geheel 

betrouwbaar. Resultaten uit het bestaande wetenschappelijk onderzoek, zoals ook uit het 

volgende hoofdstuk zal blijken, moeten met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden. Om 

de behandelaren meer houvast te geven bij het voorschrijven van libidoremmende medicatie 
zou er één behandelalgoritme ontwikkeld moeten worden die voor alle klinieken als 

standaard geldt. Het Forensisch Psychofarmacologisch Formularium 2009 biedt hier 

wellicht de oplossing. Zo voorkom je de huidige situatie waarbij iedere kliniek een eigen 

koers vaart. Het opstellen van een beleidskader met onder andere een behandelalgoritme, 

waar iedere kliniek zich aan moet houden, zou een extra waarborg betekenen voor het 

bewerkstelligen en bevorderen van de gelijkheid van de rechtspositie van 
terbeschikkinggestelden. Hier zal later in deze scriptie uitvoeriger bij stilgestaan worden. 

 

In hoofdstuk vijf staan de bevindingen van het empirisch onderzoek centraal. Wegens 

methodologische beperkingen en het geringe onderzoek dat is verricht, is het van belang de 

nodige reserves te hebben bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten. 

                                                           
94 Harrison 2008, p. 14-18. 
95 Efp 2008, p. 123-124. 
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Hoofdstuk 5  Bevindingen empirisch onderzoek 

 

Resultaten van empirisch onderzoeken naar de effectiviteit van interventies bij 

zedendelinquenten zijn niet eenduidig wegens methodologische beperkingen. Bij 

effectenonderzoeken kijkt men vooral naar de seksuele recidive als uitkomstmaat van de 

behandeling. Men moet deze onderzoeken met de nodige voorzichtigheid interpreteren. Het 
precies vaststellen van recidive is niet eenvoudig, zelfrapportages blijken uiterst 

onbetrouwbaar en sommige onderzoeken spreken alleen bij een nieuwe veroordeling van 

recidive. De bronnen kunnen verschillen en er kunnen verschillende omschrijvingen van 

bepaalde typen delicten bestaan. Ook bij de interpretatie van onderzoek is sprake van een 

belangrijke methodologische beperking, te weten het  bestaan van verschillen in kenmerken 
van zedendelinquenten, de follow-up periode kan per onderzoek anders zijn, statistische 

analyses kunnen verschillend gebruikt worden en daarenboven bestaan er ook verschillen in 

de vorm en duur van de behandelprogramma‟s die geëvalueerd worden.96   

 

Het is opvallend dat er zo weinig behandelevaluatieonderzoek naar zedendelinquenten in 

Tbs-klinieken is, terwijl drie op de tien terbeschikkinggestelden een zedendelinquent is en 
een groot deel van hen recidiveert. Noord-Amerikaanse zorgprogramma‟s, waarbij de 

cognitief-gedragstherapeutische behandeling als terugvalpreventie centraal staat, vormen de 

basis. Methodologische beperkingen maken het geven van algemene en betrouwbare 

conclusies ook hier onmogelijk. Het onderzoek Sex Offender Treatment and Evaluation, dat 

wel gerandomiseerd en gecontroleerd is, toont aan dat het effect van de 
terugvalpreventiemethoden op de recidive niet duidelijk aantoonbaar is. Uit andere 

onderzoeken is gebleken dat bepaalde daderkenmerken samenhangen met een hoog 

recidiverisico. Meta-analyses tonen aan dat persoonlijkheidsstoornissen (zoals impulsiviteit, 

slechte algemene zelfregulatie en een pro-criminele attitude), eerdere veroordelingen voor 

zedendelicten, een seksueel afwijkende voorkeur en slachtofferkeuze (vooral minderjarige 

jongens en onbekenden) risicofactoren zijn voor seksuele recidive. Opgemerkt dient te 
worden dat zedendelinquenten vaker recidiveren met niet-seksuele delicten dan met 

seksuele delicten.97 

 

§ 5.1 Meta-analyse 

 
Meta-analyse maakt het mogelijk de statistische kracht van effectenstudies te vergroten. Er 

wordt dan naar diverse studieresultaten gekeken alvorens men uitspraak doet over de 

effectiviteit van een bepaalde behandeling. In het navolgende zullen de resultaten van 

verschillende meta-analyses besproken worden. 

 
§ 5.1.1 Onderzoeksresultaten van meta-analyses  

De Ruiter en Veen hebben in hun onderzoek in 2005 verschillende meta-analyses 

bestudeerd. Hieronder worden korte samenvattingen gegeven van de onderzoeksresultaten 

van de verschillende meta-analyses. 
 

Een meta-analyse door Alexander, gebaseerd op de gegevens van 10.988 deelnemers laat 
interessante resultaten zien.98 Behandeling leidt tot lagere recidivecijfers bij onder andere 

incestdaders, exhibitionisten en pedofielen met een homoseksuele voorkeur, dan een enkele 

gevangenisstraf. Het verschil tussen de recidivecijfers van behandelde en onbehandelde 

daders van verkrachtingen en pedofielen met een heteroseksuele voorkeur is niet 

noemenswaardig volgens dit onderzoek. Veroordeelden die een terugvalpreventiebehandeling 

hebben gevolgd recidiveren in 7,2% van de gevallen, tegen 17,6% van de onbehandelde 
delinquenten. Opvallend is dat bij groepsbehandeling of gedragstherapie de delinquenten die 

in de gevangenis behandeld zijn de laagste kans op recidive hebben, namelijk 9,4%. Het 

recidivecijfer van degenen die de behandeling na detentie hebben gevolgd ligt op 13,9%. 

Opmerkelijk is dat bij de daders die een klinische behandeling hadden ondergaan het 

recidivecijfer met 16,6% hoger ligt dan bij deelnemers aan een dagbehandeling (11%). De 
conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat behandeling voor bepaalde groepen 

                                                           
96 Veen & De Ruiter 2005, p. 83-84. 
97 Vlachos & De Hoop 2007, p. 73-74. 
98 Alexander 1999, p. 101-116  
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zedendelinquenten een positief effect kan hebben, daar zij minder recidiveren. Maar 

wanneer men echter alle data van alle typen zedendelinquenten samen neemt komt er geen 

duidelijk behandeleffect naar voren. Dit kan onder meer komen doordat in deze analyse 

effectonderzoeken zijn opgenomen die methodologisch teveel uiteenlopen.  

 

In de meta-analyse van Hall is getracht deze verschillen te beperken, opdat de 
onderzoeksresultaten beter bruikbaar zouden zijn.99 Uit deze meta-analyse bleek, kort 

omschreven, dat van de behandelde delinquenten 19% seksueel recidiveert, tegen 27% van 

onbehandelde zedendelinquenten. Bij intramurale opname van de delinquenten bleek de 

behandeling beter aan te slaan dan bij de ambulante behandeling. Medicatie en cognitieve 

gedragstherapie bleken het meest effectief. Gallager e.a. constateerden slechts een 
significant effect bij cognitieve gedragstherapie.100 Cognitieve gedragstherapie blijkt over het 

algemeen het meest effectief voor zowel de seksuele als algemene recidive. 

Zedendelinquenten met een hoge score op de Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) maar 

toch goed gedrag vertonen tijdens de behandeling blijken vaker te recidiveren dan de 

delinquenten met een lage PCL-R score. Wellicht leren zij tijdens de behandeling gedrag en 

vaardigheden die recidiveverhogend werken. Men kan hierbij denken aan het leren van 
elkaar in groepsbehandelingen door ervaringen te delen. Sommigen menen dat 

groepsbehandelingen wel effectief zijn als er ook terugvalpreventietechnieken aangeleerd 

worden. Dit is echter niet aangetoond in het onderhavige onderzoek.101  
 

§ 5.2 Behandelevaluatieonderzoek in Nederland 
 

In het navolgende wordt het behandelevaluatieonderzoek van Vlachos en De Hoop 2007 

besproken. Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Veldzicht te Balkbrug heeft een 

speciale afdeling voor zedendelinquenten, te weten het Cluster Seksuele Delinquenten. Hier 

is een groep bestaande uit 56 mannelijke zedendelinquenten, die tussen april 1999 en april 

2005 werd opgenomen, onderzocht. Schizofrenen en delinquenten met een IQ lager dan 75 
zijn van onderzoek uitgesloten. De gemiddelde intelligentie van de onderzoeksgroep was 98. 

Meer dan 75% was alleenstaand, van Nederlandse afkomst en laag opgeleid. 
 

§ 5.2.1 Soort onderzoek 

Het betreft een retrospectief onderzoek. Door het WODC wordt onder matige incidenten 
verstaan drugsgebruik –en handel, vernieling en het bezitten van porno. Bedreiging, fysiek 

geweld, seksueel gerelateerde incidenten (exhibitionisme en aanranding) en seksueel of 

fysiek gewelddadige recidive tijdens verlof zijn geclassificeerd als ernstige incidenten. Alleen 

in geval van een nieuwe veroordeling werd recidive geregistreerd .  

In geval van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis kan het opleggen van een tbs-

maatregel zinvol zijn, mits de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid dit vereist. 
Hoewel tbs een gedwongen karakter heeft, mag een patiënt nimmer tot behandeling en/of 

medicatie gedwongen worden. FPC Veldzicht werkt tijdens behandeling met het 

terugvalpreventiemodel. Trainingen en therapieën om sociale en cognitieve vaardigheden 

aan te leren ondersteunen de behandelingen. Biomedische interventies kunnen ook een rol 

spelen bij de behandeling.  
 

§ 5.2.2 Statistische analyses  

De verschillende variabelen, te vinden in onderstaande tabel, werden vergeleken met de 

´Chi-kwadraat toets´ ofwel de ´Fischer‟s exact toets´ om te onderzoeken of men voorspellers 

van incidenten kon vaststellen. Met behulp van de ´Mann-Whitney toets´ is gekeken of er 

een verband bestaat tussen het behandelbeloop en het totale aantal veroordelingen per 
patiënt. De resultaten zijn verwerkt in onderstaande tabel. Een aantal opvallende 

uitkomsten zullen in het navolgende behandeld worden. 

 

                                                           
99 Hall 1995, p. 802-809. 
100 Gallager 1999, p. 19-29. 
101 Veen & De Ruiter 2005, p. 84-87. 
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Figuur 5.2.2.1  Overzicht van patiëntenkenmerken en het behandelbeloop in het cluster 

seksuele delinquenten.102 

 
§ 5.2.3 Resultaten 

Ruim 64% van de patiënten kreeg nog behandeling in FPC Veldzicht of een andere Tbs-
kliniek gedurende het onderzoek. Van de onderzoeksgroep is ruim 23% geplaatst op een 

longstayafdeling of wachtte op een plaatsing. Veel patiënten, namelijk 57 %, verbleven in 

meer dan één tbs-kliniek tijdens hun tbs. Zestien procent kreeg zelfs behandeling in meer 

dan twee klinieken. Tijdens verlof of na ontvluchting recidiveerde één patiënt met een 

levensdelict en een vijftal patiënten met een seksueel delict. Twee van de drie patiënten 
recidiveerden na beëindiging van de tbs tegen het advies van de tbs-kliniek in, waarvan één 

recidiveerde met een vermogensdelict en de andere met meerdere zedendelicten. Eén 

patiënt, bij wie de tbs niet contrair werd beëindigd, recidiveerde met geweldsdelicten en 

drugssmokkel. Recidive vond binnen één tot vier jaar na beëindiging van de tbs plaats. 

Patiënten die overgeplaatst zijn blijken vaker de diagnose psychopathie te krijgen, vaker weg 

te lopen en totaal vaker veroordeeld te zijn dan patiënten die gedurende drie jaar in FPC 
Veldzicht behandeling hebben genoten. Reden voor overplaatsing kan onbehandelbaarheid 

zijn. Ook de neiging van behandelaars om psychopaten eerder over te plaatsen vanwege de 

negatieve ondertoon bij psychopathie door mediaberichten over het hoge recidivecijfer van 

psychopaten kan hierbij een rol spelen. Patiënten op de longstay blijken opvallend vaker 

weggelopen te zijn en hebben ook vaker psychopathie als diagnose. Er is geen verband 
gevonden tussen psychopathie en de ernst van de gepleegde delicten.  

 

Het behandelresultaat is beperkt. Een kwart van de patiënten werd doorverwezen naar een 

andere kliniek door FPC Veldzicht. Bijna 25% van de patiënten beschikte tijdens de 

                                                           
102 Vlachos & De Hoop 2007, p. 74-77. 
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onderzoeksperiode over een longstaystatus. De meerderheid van de patiënten was nog in 

behandeling ten tijde van het onderzoek. De risicofactoren voor seksuele recidive zijn van 

invloed op het behandelbeloop, een hoger risico op recidive hangt samen met een 

ongunstiger behandelverloop. Niet van invloed op een ongunstig behandelverloop blijken de 

voorspellers ofwel variabelen “onbekende als slachtoffer” en “eerdere veroordelingen voor 

seksuele delicten”. Wellicht is er dus verschil tussen voorspellers van behandelverloop en 
van recidive. Een voorspeller van seksuele recidive is indien een patiënt uit eigen beweging 

de behandeling stopzet. Hoewel niet eens alle incidenten aan het ligt komen omdat zij niet 

geregistreerd zijn, is het toch opvallend dat er veel ernstige incidenten plaatsvinden. 

Opgemerkt dient te worden dat de follow-up periode beperkt is en het behandelbeloop en de 

recidivecijfers nog niet volledig zijn. Bovendien zijn niet alle patiëntenkenmerken en externe 
factoren opgenomen in het onderzoek. Een verklaring voor de vertraging in het 

behandelbeloop kan het aangescherpte verlofbeleid zijn. Veel patiënten verblijven op de 

longstayafdeling, waarmee het doel bescherming van de maatschappij gediend wordt. 

Zedendelinquenten blijken een zeer moeilijk behandelbare groep.103 

 

§ 5.3 Conclusie  
 

De effecten van bepaalde behandelingen kunnen per zedendelinquent sterk verschillen. 

Effectgrootte is een gestandaardiseerde maat voor het verschil tussen de uitkomst van 

behandelde en onbehandelde delinquenten. Over de effectgrootte op basis van meta-

analyses kan gezegd worden dat cognitieve gedragstherapie een klein tot matig effect heeft. 
Dit is echter wel een hele grove en algemene conclusie. Indien de risico-inschatting hoger is 

dan gemiddeld moet de delinquent een intensiever behandelprogramma krijgen. Door middel 

van risicotaxatie moeten de zeer gevaarlijke delinquenten, bij wie cognitieve gedragstherapie 

geen effect heeft, anders behandeld worden. Er kan dan bijvoorbeeld gekeken worden of een 

medicamenteuze behandeling wel effect heeft, desalniettemin zal terugvalpreventie als 

cognitieve gedragstherapie wel altijd de boventoon blijven en moeten blijven voeren. 
Hormonale behandeling is erg effectief gebleken, zij het dat deze behandeling slechts ter 

ondersteuning is. Door de verminderde geslachtsdrift neemt ook het recidiverisico af. Ingeval 

van zedendelinquenten met een obsessief-compulsief component in het seksuele gedrag 

kunnen SSRI‟s effectief zijn blijkens de onderzoeken. Vanwege de bijwerkingen is langdurig 

gebruik niet gewenst. Omdat het gebruik van medicatie vrijwel altijd stopt wanneer er geen 
toezicht meer wordt gehouden, zijn de cognitief-gedragstherapeutische behandelingen van 

het grootste belang.104  

 

In het volgende hoofdstuk zal de rechtspositie van de terbeschikkinggestelde 

zedendelinquenten besproken worden. Allereerst zal een kort historisch overzicht geboden 

worden omtrent de ontwikkelingen van de tbs, vervolgens zal het huidige tbs-systeem 
belicht worden. De nadruk in dit hoofdstuk komt, zoals aangegeven, te liggen op de 

rechtspositie. Hierbij moet men denken aan de mogelijkheden van de verpleegde om al dan 

niet over te gaan tot het gebruik van libidoremmende medicatie en welke mogelijkheden er 

zijn om hiertegen een klacht in te dienen.  

 
 

 

                                                           
103 Vlachos & De Hoop 2007, p. 73-79. 
104 Veen & De Ruiter 2005, p. 85-94. 
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Hoofdstuk 6  De rechtspositie van terbeschikkinggestelden 

 

In het onderhavige hoofdstuk zal een beeld gegeven worden van de ontwikkeling van de 

terbeschikkingstelling in Nederland en daarmee gepaard gaand de rechtpositie van de 

terbeschikkinggestelde. Ook zal er kort aandacht besteed worden aan de rechtspraak van de 

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Opvallend hierbij is dat er eigenlijk 
geen zaken zijn die specifiek over het al dan niet gebruiken van libidoremmende middelen 

gaan. Slechts zijdelings komt het gebruik van libidoremmers aan bod. 

 

§ 6.1 Historische achtergrond van de terbeschikkingstelling  

 
De voorloper van de tbs is de „terbeschikkingstelling van de regering‟ (tbr). Tbr is in 1925 

opgenomen in het Wetboek van Strafrecht als maatregel.105 Er was behoefte aan een 

strafrecht dat meer toegespitst was op het individu en zo ontstond de Moderne Richting 

binnen het strafrecht. Gevolg was een breuk met de Klassieke Richting, waarbij men uitging 

van een normaal denkend mens dat verantwoordelijk is voor het eigen gedrag.106 

Proportionaliteit tussen straf en het gepleegde strafbare feit was voor de klassieke denkers 
van het grootste belang. Een maatregel als tbr, waarbij vooraf niet duidelijk was voor welke 

periode de maatregel opgelegd werd, paste hier niet bij. De Moderne Richting daarentegen 

bood wel ruimte voor de tbr-maatregel, daar bij de moderne denkers de behoefte bestond om 

een politiek beleid op te stellen om criminaliteit te bestrijden en de maatschappij te 

beschermen.107 Zowel de Klassieke Richting als de Moderne Richting zijn van grote invloed 
op het huidige strafrecht. Om deze reden heeft ons strafrecht ook een zogenaamd 

tweesporenstelsel, met straffen ter vergelding en maatregelen ter bescherming van de 

maatschappij. Zoals reeds gezegd is de duur van de tbs-maatregel van tevoren niet bekend. 

Dit betekent echter niet dat indien iemand psychisch gestoord is, hij zijn burgerlijke rechten 

verliest en voor de rest van zijn leven opgesloten mag worden. Dat zou geenszins legitiem 

zijn. Opmerking verdient het wel dat vergelding heden ten dage weer steeds hoger op de 
politieke agenda staat met betrekking tot psychisch gestoorden, maar ook op andere 

terreinen in het strafrecht zoals bijvoorbeeld bij de wetgeving ter bestrijding van terrorisme. 

Onder het mom van ´bescherming van de maatschappij´ maakt de overheid in deze tijd 

steeds verdergaande inbreuken op de rechten van de burgers. Uiteraard dringt in dit 

verband de vraag zich op in hoeverre deze inbreuken geoorloofd zijn.  
 

Sedert het invoeren van de tbs is er bij het opleggen ervan een golvende lijn zichtbaar. Hier 

kan men de conclusie aan verbinden dat, naast het feit dat sociaal culturele opvattingen 

veranderen, het belang van de beveiliging van de maatschappij qua prioriteit op de politieke 

agenda ook van tijd tot tijd verschilt. Zo heeft de beveiliging van de maatschappij tegen 

pedofielen deze dagen hoge prioriteit. Dit terwijl men in de jaren vijftig de nadruk juist legde 
op het behandelen en straffen van hardnekkige exhibitionisten, iets wat nu aandacht noch 

prioriteit heeft.108 In het navolgende zal de vorm van tbs zoals we deze thans kennen in 

vogelvlucht beschreven worden.    

 

§ 6.2 De huidige vorm van tbs 
 

Tegenwoordig hebben we nog steeds twee tbs varianten, te weten de tbs met bevel tot 

verpleging en de tbs met voorwaarden. Officieel heet de tbs met bevel tot verpleging de „tbs 

met bevel tot verpleging van overheidswege‟. Er volgt dan een opname in een gesloten tbs-

kliniek, waar er met een behandeling gestart zal worden. Bij de tbs met voorwaarden zal ook 

behandeling plaatsvinden, maar zal er geen verplichte opname in een tbs-kliniek volgen. De 
reclassering houdt dan toezicht. Indien men zich niet aan de tbs met voorwaarden houdt, 

kan het omgezet worden in tbs met bevel tot verpleging.109  

 

                                                           
105 Muller & Vergter 2005, p. 132.   
106 Koenraadt, Kelk & Vijselaar 2007, p. 75-76. 
107 Mooij 2004, p. 125.  
108 Koenraadt, Kelk & Vijselaar 2007, p. 75-76. 
109 Site van het Openbaar Ministerie, <http://www.justitie.nl/onderwerpen/straf_en_boete/tbs/>. 
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De rechter bepaalt of de tbs-maatregel opgelegd moet worden. Alvorens de tbs-maatregel 

opgelegd kan worden moet de rechter advies inwinnen bij twee gedragsdeskundigen over de 

toerekeningsvatbaarheid van de dader. Al gedurende het gerechtelijk vooronderzoek kan er 

een onderzoek naar de persoon van de verdachte gestart worden op initiatief van het 

Openbaar Ministerie, maar ook op initiatief van de verdachte of de rechter-commissaris zelf. 

De zittingsrechter kan, indien hij dit nodig acht, eveneens een onderzoek over de 
toerekeningsvatbaarheid vorderen. Schorsing van het onderzoek ter terechtzitting voor 

onbepaalde tijd is dan het gevolg. Indien de rechter tbs oplegt bij een verminderd 

toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar persoon zal het doorgaans gaan om tbs met 

dwangverpleging. Dit betekent dat de dader opgenomen zal worden in een forensische 

psychiatrische kliniek.110  
 

Tbs geldt als een vrijheidsbenemende maatregel en heeft als voornaamste doel de 

bescherming van de maatschappij. Vergelding is derhalve niet het doel, zoals dat bij het 

opleggen van een straf wel zo is. Psychiatrische ziektes of stoornissen worden behandeld in 

de tbs-klinieken om zo recidive te voorkomen en de maatschappij te beschermen. 

Dwangbehandeling wordt niet toegepast, behandeling vindt altijd op vrijwillige basis plaats. 
Gevolg hiervan is dat iemand die behandeling weigert een groot gevaar zal blijven vormen en 

de kans op recidive niet is afgenomen, waardoor de rechter genoodzaakt is de tbs te 

verlengen. In het uiterste geval kan dat zelfs leiden tot plaatsing op een longstay-afdeling. 

Indirect, zou men dus kunnen stellen, dat er wel degelijk sprake is van dwangbehandeling.  

 
Het uiteindelijke doel van de tbs is het veilig terug laten keren van terbeschikkinggestelde 

naar de samenleving. Stapsgewijs zal er naar de volledige invrijheidsstelling toegewerkt 

worden. Dit houdt in dat er eerst begeleid verlof zal plaatsvinden, waarna onbegeleid verlof 

zal volgen, transmuraal verlof is de volgende stap waarbij terbeschikkinggestelde buiten de 

kliniek verblijft maar nog wel onder toezicht en verantwoordelijkheid staat van de tbs-kliniek 

en tenslotte volgt het proefverlof. Proefverlof houdt in dat terbeschikkinggestelde op proef 
terugkeert in de maatschappij. Het toezicht kan worden overgedragen aan de reclassering en 

de dan inmiddels ex-patiënt zal zelfstandig gaan wonen. Naast deze vormen van verlof 

bestaat er altijd nog de mogelijkheid tot incidenteel verlof om bijvoorbeeld de eigen 

terechtzitting bij te kunnen wonen.111 Later in dit hoofdstuk zal er dieper op de resocialisatie 

van de terbeschikkinggestelden ingegaan worden.  
 

§ 6.2.1 Regeling rechtspositie terbeschikkinggestelden 

De rechtspositie van een tbs-gestelde bevat zowel een materiële als een formele zijde. De 

materiële rechten van de tbs‟er en de beperkingen die hierop mogelijk zijn vormen de 

materiële rechtspositie. De formele rechtspositie beschermt de materiële rechten en toetst of 

de opgelegde beperkingen terecht zijn. Naast bovengenoemd onderscheid differentieert men 
eveneens tussen de interne en externe rechtspositie. De tbs-kliniek bepaalt de interne 

rechtspositie, waar de Beginselenwet verpleging tbs-gestelden (Bvt) geldt. Een aantal 

regelingen van de Bvt is verder uitgewerkt in het Reglement verpleging tbs-gestelden (Rvt). 

Het Efp heeft speciaal voor zedendelinquenten een zorgprogramma ontwikkeld, hierin 

worden richtlijnen gegeven voor de behandeling van terbeschikkinggestelden met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. De tbs-klinieken bepalen zelf hoe zij gehoor geven aan dit 

zorgprogramma. Desalniettemin dragen de richtlijnen uit het zorgprogramma bij aan het 

bevorderen van de rechtsgelijkheid van de behandelingen voor de terbeschikkinggestelden. 

Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering is voor alle tbs-gestelden van 

toepassing, vandaar dat men hier spreekt van de externe rechtspositie. Het al dan niet 

verlengen van de tbs maakt bijvoorbeeld deel uit van de externe rechtspositie. De interne 
rechtspositie zal in de volgende subparagraaf verder uitgewerkt worden. 

 
§ 6.2.2 Interne rechtspositie 

Krachtens art 15 lid 4 Grondwet gelden de grondrechten onverminderd voor tbs-gestelden, 

zij het dat een beperking daarop mogelijk is tijdens de vrijheidsbeneming. Een inbreuk op of 
beperking van de grondrechten wordt hiermee gerechtvaardigd. Vanzelfsprekend zijn er 
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eisen gesteld aan de mogelijkheid tot het inperken van de grondrechten. Ex art. 2 lid 2 Bvt 

dienen de beperkingen noodzakelijk te zijn voor de vrijheidsbeneming of handhaving van de 

orde en veiligheid in de tbs-kliniek. Het zogenaamde beginsel van minimale beperkingen is 

hierop van toepassing, wat wil zeggen dat de minst ingrijpende doch effectieve beperking 

gekozen dient te worden.  

 
In het navolgende zal iets dieper worden ingegaan op de interne rechtspositie waarbij de Bvt 

centraal staat. In de Bvt wordt het verschil aangegeven tussen verpleging ex art. 1t Bvt en 

behandeling ex art. 1u Bvt. De verpleging richt zich op diverse handelingen die ter 

bescherming van de maatschappij tegen terbeschikkinggestelde dienen. De veiligheid van 

anderen staat bij de verpleging dus centraal, ook de intramurale veiligheid van de verplegers 
en medepatiënten valt hieronder. Daarnaast bestaat de verpleging ook uit de verzorging van 

terbeschikkinggestelde zelf. Behandeling richt zich op het verminderen van het gevaarlijke 

gedrag van terbeschikkinggestelde door behandeling van de psychische stoornis. Het doel 

van de medisch-psychiatrische behandelingen is uiteindelijk een veilige terugkeer naar de 

samenleving. Het hoofd van de tbs-kliniek is ervoor verantwoordelijk dat de juiste, meest 

gangbare therapieën beschikbaar zijn. De Minister van Justitie controleert uiteindelijk of 
terbeschikkinggestelde de nodige behandelingen krijgt die vereist zijn voor een goede 

resocialisatie.112 Het verschil tussen behandeling en verpleging wordt ook zichtbaar als men 

kijkt naar de inbreuken op de rechten van de terbeschikkinggestelden. Bij verpleging zijn 

inbreuken eerder toelaatbaar dan bij de behandeling, omdat bij de behandeling de 

autonomie en instemming van de verpleegde van groter belang zijn. Bij het opleggen van de 
tbs-maatregel wordt derhalve niet gekeken of de verpleegde überhaupt behandelbaar is. 

Zodoende kan de instemming met de behandeling door de verpleegde nogal eens ontbreken. 

Juist omdat de behandeling vrijwillig plaatsvindt zijn er ook aanzienlijk minder regels met 

betrekking tot de behandeling opgenomen in de Bvt.  

Krachtens art. 16 Bvt dient de terbeschikkinggestelde binnen drie maanden een 

verplegingsplan en een behandelplan hebben, in de praktijk blijkt dit niet altijd binnen de 
gestelde periode van drie maanden te lukken. Dit is een zorgplicht die rust op het hoofd van 

de kliniek. De terbeschikkinggestelde dient zijn instemming te geven en is samen met het 

hoofd van de inrichting verplicht de verplegings- en behandelplannen na te leven. Vooraf zal 

dus de haalbaarheid getoetst moeten worden. Wanneer de verpleegde en de kliniek het niet 

eens worden over het verplegings- en behandelplan staat er een bemiddelingsprocedure 
open voor de verpleegde. In praktijk blijkt het onderscheid tussen de behandeling en 

verpleging van de terbeschikkinggestelde niet altijd even scherp. Veel medewerkers geven 

aan dat er sprake is van een onvermijdelijke overlap.113 
 
§ 6.2.3 Wanneer is een beperking geoorloofd?  

Diverse redenen en oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het opleggen van een 
beperking aan de verpleegde. De volgende gronden kunnen een beperking rechtvaardigen: 

ter bescherming van de maatschappij, voor handhaving van de orde en veiligheid in de 

inrichting, om het verplegingsplan of behandelplan ten uitvoeren te leggen en ter 

bescherming van de gezondheid van terbeschikkinggestelde zelf. Zoals reeds aangegeven 

worden er wel eisen en voorwaarden gesteld waaronder een beperking opgelegd mag worden. 
Zo gelden de eisen van legaliteit (het moet bij wet geregeld zijn), de eis van toetsbaarheid (om 

de beperking van de materiële rechten te laten toetsen) en de eis van legitimiteit wat een 

uitvoerige besluitvorming behelst. De laatstgenoemde eis impliceert meteen de drie meest 

gewichtige rechtsbeginselen, namelijk de subsidiariteit, de proportionaliteit en de 

doelmatigheid van de beperking. Het minst ingrijpende middel moet toegepast worden en in 

verhouding staan tot het doel dat ermee gediend wordt. Al deze eisen zijn in de Bvt 
opgenomen en er zijn zelfs meer waarborgen voor de verpleegde opgenomen in de Bvt. 

Krachtens art. 18 Bvt heeft terbeschikkinggestelde minstens eenmaal per jaar recht op 

inzage van het evaluatie verslag, of op zijn minst een samenvatting daarvan. Daarnaast 

bestaat er ex art. 20 lid 1 Bvt in beginsel ook het recht op kennisneming van de gegevens uit 

het verpleegdossier. Zo zie je dat er diverse waarborgen zijn om niet onnodig beperkingen op 
te leggen en de Bvt daarnaast regels bevat die recht geven op inzage in (een deel van) het 
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dossier van de verpleegde.114 Ondanks deze waarborgen is het een veel gehoorde klacht dat 

er te weinig effectueerbare rechten terug zijn te vinden in de Bvt. Veel termijnen worden 

overschreden, waartegen geen beklagprocedure openstaat voor de verpleegde, daarnaast is 

het recht op inzage in het verpleegdossier vaak pas na lange tijd mogelijk en soms zelfs pas 

na tussenkomst van de advocaat. Deze problemen zijn inherent aan de vage scheiding 

tussen behandeling en verpleging. Wellicht dat een aantal zorgplichten als materiële rechten 
moeten gaan gelden, zodat hiertegen een beklagprocedure openstaat in plaats van een 

bemiddelingsprocedure.115 

 
§ 6.2.4 Medische verzorging en dwangmedicatie 

Medische verzorging door een arts is een van de rechten van de verpleegde. Hier wordt kort 
bij stilgestaan, vooral om aan te tonen dat medische verzorging niet valt onder de 

behandeling ex art. 1u Bvt. Het hoofd van de inrichting is verantwoordelijk en heeft een 

aantal zorgplichten. Zo zorgt het hoofd voor een regelmatig spreekuur, het verstrekken van 

de voorgeschreven medicatie of diëten en voor het uitvoeren van de aanwijzingen die de arts 

gegeven heeft. Het verschil tussen medische verzorging ex art. 41 Bvt en de behandeling, 

meer specifiek de geneeskundige handeling, is als volgt te omschrijven.  
  

Op het recht van lichamelijke onaantastbaarheid kan inbreuk gemaakt worden door een 

geneeskundige handeling. Let wel, een geneeskundige handeling is niet hetzelfde als 

medische verzorging. Meestal ziet de geneeskundige handeling op het gebruik en toedienen 

van medicatie. Doorgaans is de toestemming van de verpleegde hierbij vereist. Er is echter 
een uitzondering mogelijk, krachtens art. 26 lid 1 Bvt kan het in uitzonderlijke situaties zo 

zijn dat de verpleegde een geneeskundige handeling moet gedogen. Wanneer een verpleegde 

niet instemt met het gebruik van bepaalde medicatie is er sprake van dwangmedicatie, 

volgens de Beroepscommissie-tbs. Ingeval de verpleegde de medicatie na de nodige drang 

zelf inneemt is er geen sprake van dwangmedicatie. Voor de inbreuk op dit recht van de 

lichamelijke onaantastbaarheid gelden strikte voorwaarden. Zo dient de noodzaak van een 
geneeskundige handeling te liggen in het afwenden van ernstig gevaar voor de gezondheid of 

veiligheid van de verpleegde of anderen. De arts is in beginsel de aangewezen persoon om 

vast te stellen of de geneeskundige handeling al dan niet noodzakelijk is. Levensgevaar, 

gevaar voor zelfverminking of blijvende invaliditeit zijn vormen van ernstig gevaar voor de 

gezondheid van de verpleegde en alleen in deze gevallen is een geneeskundige handeling, 
zoals bijvoorbeeld dwangmedicatie, mogelijk. In deze gevallen zijn ook geen andere opties 

mogelijk. Zoals dat bij gevaar voor anderen soms wel mogelijk is, te denken valt hier aan 

separatie of afzondering zijn dan voor de hand liggende alternatieven. Procedurele regels met 

betrekking tot het melden en registreren van een geneeskundige handeling vindt men terug 

in art. 33 Rvt.116 In de afgelopen jaren zijn de toepassingsmogelijkheden van 

dwangmedicatie verruimd, desondanks zijn veel medewerkers in tbs-klinieken van mening 
dat de mogelijkheden tot het toepassen van dwangmedicatie erg beperkt zijn.117  

 
§ 6.2.5 Dwangbehandeling 

Dwangbehandeling is in beginsel niet mogelijk, omdat de terbeschikkinggestelde moet 

instemmen met de behandeling.118 Irreversibele chirurgische ingrepen als castratie en 
lobotomie mogen nooit onder dwang plaatsvinden, dit heeft de Hoge Raad reeds in het 

Lobotomie-arrest119 bepaald. Hier is geen enkele uitzondering op mogelijk, diverse 

waarborgen omringen dit absolute dwangverbod. Zo is er een schriftelijke verklaring van 

terbeschikkinggestelde vereist. Alvorens deze verklaring op te stellen dient er een uitvoerige 

voorlichting plaats te vinden waarin alle risico‟s besproken worden. Daarnaast dient er een 

second opinion plaats te vinden van een onafhankelijke arts die niet werkzaam is bij de 
inrichting. In tegenstelling tot de behandeling van de terbeschikkinggestelde is 

dwangverpleging wel mogelijk. Bij het opleggen van tbs met dwangverpleging is de 
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bevoegdheid tot dwangverpleging al direct gegeven. De Bvt gaat dan ook veel uitvoeriger op 

de dwangverpleging in.  

 

§ 6.3 De formele rechtspositie 

 

De formele rechtspositie behelst een bemiddelingsprocedure en een beklag -en 
beroepsprocedure. Klachten met betrekking tot de zorgplicht van het hoofd van de inrichting 

worden standaard afgedaan met een bemiddelingsprocedure. Het verschil in terminologie 

tussen materiële rechten van de verpleegde en de zorgplicht van het hoofd van de inrichting 

is van belang voor de soort procedure die gestart moet worden. Tegen een beperking van een 

materieel recht staat een beklag- of beroepsprocedure open bij de Commissie van Toezicht 
(beklagcommissie) van de kliniek en bij het niet nakomen van de zorgplicht door het hoofd 

staat enkel de bemiddelingsprocedure ter beschikking van de tbs-gestelde. Art. 56 en 57 Bvt 

geven aan welke beslissingen beklagwaardig zijn. Zo is onder andere de oplegging van een 

disciplinaire straf ex art 56 lid 1a juncto art. 49 Bvt beklagwaardig, evenals de intrekking 

van het proefverlof ex art 56 lid 2b. Gedurende de beklagprocedure heeft de verpleegde recht 

op rechtsbijstand en indien nodig een tolk. 120 In praktijk blijkt dat men ook bij 
beklagwaardige klachten eerst tracht ze op te lossen via bemiddeling. Mocht bemiddeling 

niet werken, wordt de klacht alsnog aan de Commissie van Toezicht van de kliniek 

voorgelegd. Ingeval de terbeschikkinggestelde per definitie geen bemiddeling wenst kan de 

klacht in de meeste tbs-instellingen direct aan de Commissie van Toezicht voorgelegd 

worden. De afgelopen jaren is het aantal klachten dat aan de Commissie van Toezicht werd 
voorgelegd toegenomen. Tegelijkertijd valt het ook op dat veel klachten na bemiddeling 

worden ingetrokken. Op de wijze van indiening en behandeling van het beklag zal verder 

niet worden ingegaan, dat valt buiten de reikwijdte van deze scriptie.  

 

Wanneer de tbs-inrichting of de terbeschikkinggestelde het niet eens is met de uitkomst van 

de beklagprocedure bij de Commissie van Toezicht, kunnen ze in beroep gaan bij de RSJ ex 
art. 67 Bvt. Het beroep kan gaan over de uitspraak of over de financiële tegemoetkoming als 

de klacht gegrond is verklaard door de beklagcommissie. Krachtens art. 69 Bvt kan er direct 

een klacht bij de RSJ ingediend worden tegen een aantal beslissingen van de minister van 

Justitie. Het gaat dan bijvoorbeeld om beslissingen omtrent het intrekken van (proef)verlof of 

overplaatsing. Ook bij de RSJ is een stijging van het aantal beroepszaken merkbaar.121  
 

§ 6.4 Resocialisatie 

 

Resocialisatie is voor de terbeschikkinggestelde zelf doorgaans het voornaamste doel van de 

behandeling. Om een veilige terugkeer in de maatschappij te bewerkstelligen gebeurt de 

resocialisatie stapsgewijs. Resocialisatie is gericht op het individu, derhalve houdt 
resocialisatie niet voor eenieder hetzelfde in. Sommigen zullen na de behandeling hun gehele 

vrijheid terug krijgen, anderen zullen medicatie moeten blijven gebruiken of intensief 

toezicht behoeven. Deze verschillende toekomstperspectieven worden in de 

behandelbesprekingen aan de verpleegde voorgelegd.  De resocialisatiefase vangt aan bij de 

eerste aanvraag voor begeleid verlof. Alvorens verlof aangevraagd kan worden dient er wel 
een risicotaxatie opgemaakt te worden. Begeleid verlof houdt in dat je onder continue 

begeleiding maximaal  één dag buiten de kliniek doorbrengt. Zo kunnen de ontwikkelingen 

die al dan niet geboekt zijn gemeten worden en de behandeling kan  daar indien nodig op 

aangepast worden. Immers, er zijn een hoop prikkels en impulsen waarneembaar buiten de 

kliniek die van invloed kunnen zijn op de verpleegde. Zodra begeleid verlof goed gaat, kan er 

onbegeleid verlof aangevraagd worden. Afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling van de 
verpleegde kan hij een of meerdere dagen zonder toezicht buiten de kliniek doorbrengen. Zo 

wordt wederom getoetst hoe de verpleegde met de vrijheid buiten de kliniek omgaat, in 

hoeverre hij in staat is om verantwoordelijkheid te nemen en afspraken na kan komen. Men 

kan zo tevens de reïntegratiemogelijkheden beter inschatten en indien deze er zijn overgaan 

tot het verlenen van transmuraal verlof. De verpleegde verlaat dan voor een langere periode 
de kliniek en gaat in een bepaalde woonvorm wonen, maar krijgt wel nog steeds begeleiding 

vanuit de kliniek omdat zij de verantwoordelijkheid dragen. Gedurende het transmuraal 
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verlof wordt beoordeeld of de behandeling eventueel beëindigd kan worden. Alvorens de tbs-

maatregel (on)voorwaardelijk te beëindigen of de behandeling elders voort te zetten vindt het 

proefverlof plaats. De reclassering kan in deze fase toezicht houden, maar sinds kort kan 

ook de tbs-kliniek zelf toezicht houden. De tbs-maatregel geldt, ondanks de verworven 

vrijheden, onverminderd en dat betekent dat de verpleegde meteen weer opgenomen kan 

worden in de kliniek als er zich problemen voordoen. Daarnaast kunnen er bepaalde 
voorwaarden aan het proefverlof gesteld worden, zoals bijvoorbeeld een verplichte 

deeltijdbehandeling.  

 

Resocialisatie is een essentieel onderdeel van de behandeling. Er worden zo min mogelijk 

risico‟s genomen, maar dat betekent niet dat het nooit verkeerd gaat. Het is onmogelijk alle 
risico´s uit de sluiten. Fouten kunnen en mogen als ze niet te groot zijn ook gemaakt 

worden, het is immers een soort oefenfase. Deze fouten kunnen dan tijdens de behandeling 

besproken worden en er kan een oplossing voor gezocht worden door de verpleegde en zijn 

behandelaar. Het maken van fouten  of het niet naleven van afspraken kan wel reden zijn 

om een tbs-gestelde (tijdelijk) terug te plaatsen in de kliniek. 

 
Gedegen nazorg is van het grootste belang. Derhalve dient de informatie uitwisseling tussen 

de kliniek en de andere zorginstellingen (zoals de GGZ-instellingen) optimaal te zijn. 

Uiteindelijk als de tbs-gestelde zijn vrijheid terugkrijgt zal hij vaak nog wel hulp nodig 

hebben ter nazorg en het is dan van belang dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt. 

Een duidelijk voorbeeld is dat bij sommige zedendelinquenten medicatiegebruik ook na 
beëindiging van de tbs-maatregel noodzakelijk zal blijven. De behandelaar van de kliniek 

dient zich ervan te vergewissen dat hij dit bij overdracht aan een andere zorginstelling 

duidelijk aangeeft.122  

 

§ 6.5 De rechtspraak 

 
Juist op het gebied van de forensische psychiatrie is de vrijheid van patiënten in het geding 

en dan in het bijzonder de wils- en keuzevrijheid. Bij de verminderd toerekeningsvatbare en 

ontoerekeningsvatbare personen staat de verhouding tussen de vrijheid om de eigen wil te 

bepalen en de mate van toerekeningsvatbaarheid hieromtrent op scherp. Een beperkte 

wilsvrijheid is immers kenschetsend voor mensen met psychisch afwijkend gedrag. Ingeval 
de wilsvrijheid beperkt is, kan het extern corrigeren van die wilsvrijheid geïndiceerd zijn. 

Dwang kan hier dus op zijn plaats zijn om herhaling van problemen te voorkomen. Een 

gedragsdeskundige stelt vast of een gedwongen behandeling gewenst en noodzakelijk is, 

terwijl de rechtvaardiging ervan aan juridische normering is gebonden. Wanneer gedrag van 

verminderd toerekeningsvatbare en ontoerekeningsvatbare patiënten ingeperkt mag worden 

door toepassing van dwang is vastgelegd in strafrechtelijke sanctiemodaliteiten. Er zijn 
verschillende vormen van dwang te onderscheiden, en wel: 

- gedwongen opneming; 

- gedwongen verblijf; 

- toepassing van middelen of maatregelen; 

- dwangverpleging; 
- dwangbehandeling. 

Deze vormen van dwang rechtvaardigen elkaar niet en impliceren allen een andere vorm van 

dwang. In praktijk blijkt dwang veelvuldig op creatieve manieren te worden toegepast in Tbs-

klinieken. Curieus is het feit dat het recht nauwelijks door het personeel wordt gebruikt als 

rechtvaardiging om dwang toe te passen, terwijl juist hiermee de rechtmatigheid van dwang 

getoetst wordt. Jurisprudentie en wetgeving geven een steeds specifiekere afbakening voor 
dwangtoepassing.123 Over het gebruik van libidoremmende middelen bij de behandeling van 

zedendelinquenten is weinig specifieke jurisprudentie te vinden. In het navolgende wordt 

desalniettemin getracht een beeld te schetsen van de behandeling van beroepszaken 

omtrent het gebruik van libidoremmers.  

 
Klachten over het gebruik van libidoremmende middelen in beroepszaken tegen uitspraken 
van de beklagcommissies zien vaak op de wijze van nakomen van de wettelijke zorgplicht. 

                                                           
122 Efp 2008, p. 107-123 
123 Koenraadt 1997, p. 148-153. 
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Deze klachten zijn ex art. 56 lid 4 Bvt niet-ontvankelijk. Immers, er staat krachtens dit 

artikel geen beklag open tegen de manier waarop het hoofd van een inrichting de zorgplicht 

betracht. Op grond van art. 55 Bvt heeft de beklaagde wel recht op bemiddeling. Zo is de 

klacht over het te lang stil liggen van de behandeling en het daardoor te laat opstarten van 

het verlof omdat men te laat gestart is met het gebruik van libidoremmende medicatie niet-

ontvankelijk, daar hier de wijze van betrachten van de zorgplicht in het geding is.124 De regel 
dat verlof alleen mogelijk is na het gebruik van libidoremmende middelen bij sommige 

verpleegden, is in principe niet strijdig met hogere regelgeving. De beroepscommissie van de 

RSJ is onbevoegd in deze zaken op te treden, vanwege het feit dat iedere inrichting een 

samenstel van handelingen mag voorschrijven, waarbij medicatie als voorwaarde voor verlof 

gesteld mag worden ex art. 1 sub u Bvt.125  
 

Klachten over het gebruik van libidoremmende middelen komt men ook tegen in 

beroepszaken tegen beslissingen van de staatssecretaris tot het al dan niet overplaatsen of 

de longstayplaatsing van verpleegden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een behandelaar 

die weigert libidoremmers voor te schrijven en de delictgevaarlijkheid juist te beïnvloeden is 

met het al dan niet gebruiken van libidoremmende medicatie, dan kan overplaatsing om 
elders een nieuwe behandeling op te starten op zijn plaats zijn. Dit alleen voor zover 

behandelaars in de andere inrichting wel mogelijkheden zien om vooruitgangen te boeken 
met de medicatie.126 Echter, een beroep dat ziet op het alsnog plaatsen van een patiënt uit 

de longstay vanwege de bereidheid tot het nemen van libidoremmers is in het verleden 

ongegrond verklaard. Zolang er onvoldoende aanwijzingen zijn tot het afnemen van het 

delictrisico maakt het voor het overplaatsen uit de longstay naar een reguliere tbs-kliniek 
derhalve niet uit of iemand bereid is tot het nemen van medicatie met een libidoremmende 

werking.127 Libidoremmers zijn puur ter ondersteuning van een bepaalde behandeling en 

spelen nimmer een allesbepalende rol. Uit andere zaken blijkt immers dat de weigering van 

inname van libidoremmende medicatie niet doorslaggevend mag zijn voor het niet starten 

van het resocialisatieprogramma, indien er naast seksuele problemen ook andere zaken een 
rol spelen zoals ernstige psychiatrische problematiek.128 Wanneer medicatie geweigerd 

wordt, terwijl dit volgens de behandelaar noodzakelijk is alvorens de patiënt op verlof mag of 

hiervoor in aanmerking kan komen, dan worden de vooruitzichten op terugkeer in de 

samenleving geblokkeerd en is longstayplaatsing uiteindelijk onvermijdelijk.129 Ingeval de 

patiënt slechts libidoremmende medicatie wil innemen als er daadwerkelijk resocialisatie 

plaatsvindt, terwijl de behandelaar nog twijfels heeft over de resocialisatiemogelijkheden 
vanwege het feit dat er ook andere risicofactoren een rol spelen, zal resocialisatie niet 

plaatsvinden. In sommige gevallen wordt iemand ondanks de bereidheid tot 

medicatiegebruik zelfs alsnog op de longstayafdeling geplaatst. Beroepen in dergelijke zaken 

tegen longstayplaatsing zijn ongegrond.130 Een beroep tegen longstayplaatsing in de 

volgende situatie is echter wel gegrond verklaard. Het betrof een zaak waarbij de patiënt 
voor een tweede behandelpoging was geplaatst in De Kijvelanden en waarbij het pro justitia 

rapport aangaf dat resocialisatie slechts mogelijk zou kunnen zijn op een zeer langzaam 

tempo, mogelijk in combinatie met libidoremmende medicatie. Toen de inrichting naar acht 

weken besloot de patiënt toch over te plaatsen naar een longstayafdeling omdat zij het nut 

van libidoremmende medicatie niet zag, is de patiënt met succes in beroep gegaan. 

Behandeling zou immers slechts succesvol zijn als deze zeer langzaam en gestaag plaats zou 
vinden. Dat is dan ook waar de verpleegde recht op heeft.131 Ingeval ondanks het gebruik 

van libidoremmende medicatie en een verbeterde behandelmotivatie er toch geen positieve 

resultaten geboekt worden bestaat er geen bezwaar tegen overplaatsing naar een 

longstayafdeling. Alle pogingen van de patiënt om dat te voorkomen ten spijt. Er zijn dan 

immers geen vooruitgangen waarneembaar en het recidiverisico is dan ondanks het gebruik 
van libidoremmende middelen niet afgenomen. De persoonlijkheidsproblematiek of 

                                                           
124 Uitspraak RSJ 14 juli 2009, zaaknummer: 07/1055/TA, 09/0568/TA. 
125 Uitspraak RSJ 13 september 2007, zaaknummer: 07/1055/TA. 
126 Uitspraak RSJ 14 april 2009, zaaknummer: 08/2954/TB. 
127 Uitspraak RSJ 13 oktober 2008, zaaknummer: 08/1392/TB. 
128 Uitspraak RSJ 11 februari 2008, zaaknummer: 06/1734/TB. 
129 Uitspraak RSJ, 5 februari 2007, zaaknummer: 06/1723/TB. 
130 Uitspraak RSJ, 22 januari 2007, zaaknummer: 06/0540/TB. 
131 Uitspraak RSJ 24 november 2006, zaaknummer: 06/1654/TB. 
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pathologie zijn niet dermate veranderd dat  de veiligheid van de maatschappij tegen de 

verpleegde gegarandeerd kan worden. Uiteraard valt een garantie van honderd procent nooit 

te geven, doch de situatie van de verpleegde moet significant veranderd zijn zodat de risico´s 

bij terugkeer in de maatschappij acceptabel zijn.132  

 

§ 6.6 Conclusie 
 

Zoals reeds aangegeven zijn de grondrechten ook voor terbeschikkinggestelden van kracht. 

Desalniettemin kunnen de rechten van de terbeschikkinggestelden ingeperkt ofwel beperkt 

worden, maar er moet dan wel steeds gekozen worden voor de minst ingrijpende doch 

effectieve maatregel. Verpleging in de tbs-kliniek geschiedt zoveel mogelijk in 
overeenstemming en met de instemming van de terbeschikkinggestelde, zij het dat indien 

nodig dwangverpleging mogelijk is. Dwangbehandeling komt in beginsel niet voor. Toch kan 

de terbeschikkinggestelde de nodige druk ervaren tijdens de behandeling, men spreekt dan 

van drang. Het toedienen en gebruik van medicatie vindt in principe ook op vrijwillige basis 

plaats. Alleen als ter afwending van ernstig gevaar kan medicatie onder dwang plaatsvinden. 

Duidelijk is dat libidoremmende medicatie derhalve nooit onder dwang toegediend kan 
worden. Er zijn immers minder ingrijpende maatregelen voor handen, zoals bijvoorbeeld 

tijdelijke afzondering en therapie. Dat libidoremmers niet als dwangmedicatie 

voorgeschreven kunnen worden, wil allerminst zeggen dat er geen druk op de 

terbeschikkinggestelde uitgeoefend wordt als de behandelaar van mening is dat 

libidoremmende medicatie in het kader van de behandeling noodzakelijk is. Het mag zelfs 
als voorwaarde gesteld worden om met verlof te mogen gaan. Het is echter niet zo dat het als 

standaard voorwaarde voor iedere zedendelinquent gesteld mag worden. Bij iedere 

terbeschikkinggestelde moet apart aangetoond worden dat het gebruik van libidoremmers 

geïndiceerd is. Men vindt hier meteen een verbeterpunt voor behandelaren. Zij moeten 

duidelijker en gemotiveerd in de rapportages aangeven waarom het gebruik van 

libidoremmers wel of niet geïndiceerd is. Zo worden de beweegredenen van de behandelaar 
voor eenieder meer inzichtelijk. 

 

Wat betreft de resocialisatie kan het volgende gesteld worden. Resocialisatie geschiedt 

stapsgewijs en het einddoel ervan is voor iedere terbeschikkinggestelde anders. Dit verschil 

in toekomstperspectief moet vooraf en tijdens de resocialisatie uitvoerig besproken worden 
met de terbeschikkinggestelde. Hoewel de controle groot is en begeleiding in de eerste fasen 

van de resocialisatie groot, kunnen er fouten gemaakt worden tijdens het verlof. Zolang de 

gemaakte fouten niet te groot zijn, is het ook geen probleem. Het verlof is immers bedoeld 

om te kijken hoe de terbeschikkinggestelde omgaat met alle impulsen en prikkels buiten de 

muren van de tbs-kliniek. Indien noodzakelijk kan de verpleegde direct terug opgenomen 

worden in de kliniek. De media meten misstappen, wanneer een terbeschikkinggestelde een 
nieuw (ernstig) delict pleegt, groot uit. Het staat buiten kijf dat het verschrikkelijk is als een 

zedendelinquent tijdens verlof een nieuw slachtoffer maakt. Maar feit is dat het in het 

merendeel van de gevallen goed gaat en ernstige delicten gepleegd tijdens verlof uit de tbs-

kliniek relatief weinig voorkomen. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering en hier kan 

meer wetenschappelijk onderzoek bij helpen. Ook op het gebied van de nazorg is verbetering 
mogelijk. Bij het overdragen van de zorg door de tbs-kliniek aan de reguliere zorginstellingen 

is het van groot belang dat de informatie uitwisseling optimaal is. Vooral ingeval het 

voortzetten van medicatiegebruik noodzakelijk is om risicosituaties te vermijden. 

 

Duidelijk is dat inbreuk op de rechten van terbeschikkinggestelden, met inachtneming van 

de wettelijke regels, geoorloofd is of kan zijn. Wanneer er een conflict ontstaat over de 
behandeling of verpleging, staat de weg van bemiddeling of beklag en beroep open. Wellicht 

is het aanbevelenswaardig om meer zaken als materiële rechten te omschrijven, zoals 

bijvoorbeeld over het gebruik van libidoremmende medicatie. Op die manier kunnen 

klachten omtrent het gebruik van libidoremmers eenvoudiger aan de beklag- en/of  

beroepscommissie voorgelegd worden.  

                                                           
132 Uitspraken RSJ: 20 september 2006, zaaknummer: 06/0708/TB; 15 augustus 2006, zaaknummer: 
06/0547/TB; 8 augustus 2006, zaaknummer: 06/0170/TB; 2 mei 2006, zaaknummer: 05/2664/TB; 
24 november 2003, zaaknummer: 03/2064/TB. 
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Hoofdstuk 7  Conclusie  

 

Ter afsluiting van deze scriptie volgt nu de conclusie. Allereerst herhaal ik de hoofdvraag die 

centraal staat in deze scriptie: 
 
‘In hoeverre is het geoorloofd om inbreuk te maken op de rechten –en daarmee tevens de 
rechtspositie- van mannelijke zedendelinquenten aan wie de maatregel tbs is opgelegd bij het 
gebruik van libidoremmende middelen?’ 

 

Om te beginnen geef ik in een korte samenvatting alle kernpunten van deze scriptie weer. 

Daarna geef ik een zo duidelijk en volledig mogelijk antwoord op de hoofdvraag. 
 

§ 7.1 Samenvatting 

 

Zedendelinquenten krijgen de maatregel tbs opgelegd indien zij niet of verminderd 

toerekeningsvatbaar zijn of waren ten tijde van het plegen van het delict. De rechter bepaalt 

of de tbs-maatregel zinvol is, nadat hij advies heeft ingewonnen bij ten minste twee 
gedragsdeskundigen. Het primaire doel van tbs is het beschermen van de maatschappij, 

vergelding speelt hierbij geen rol. Hoewel tbs geen straf is, wordt het desalniettemin vaak wel 

zo ervaren door de terbeschikkinggestelden omdat ze bepaalde vrijheden kwijtraken.   

 

Bij seksuele delicten kan er sprake zijn van psychoseksuele problematiek, die het delict 
veroorzaakt. Echter, dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Men spreekt van een seksuele 

stoornis of parafilie wanneer er sprake is van een deviante seksuele gedraging of voorkeur. 

De seksuele impulsen zijn dan afwijkend van de geldende normen in een bepaalde cultuur, 

houden langer dan zes maanden aan en gaan gepaard met klinisch betekenisvol lijden voor 

de persoon zelf of zorgen voor beperkingen in het sociale leven.133 Het Efp spreekt van 

psychoseksuele problematiek. Dit is een bredere omschrijving dan bekend uit de DSM-IV-TR 
omdat, naast een deviante seksuele voorkeur, ook hyperseksualiteit en een parafilie voor 

afgedwongen seks erbij horen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is (deels) seksueel 

gemotiveerd gedrag, waar het slachtoffer niet mee instemt of niet in staat is om mee in te 

stemmen.134 Seksueel delinquent gedrag is heterogeen en complex van aard. Geen enkel 

delict is exact hetzelfde en zedendelinquenten zijn onderling niet precies vergelijkbaar met 
elkaar. Psychoseksuele problematiek hoeft niet aan ieder zedendelict ten grondslag te liggen. 

Dit betekent dat de behandeling met libidoremmende medicatie lang niet altijd zinvol is, ook 

al wordt dit in de media soms wel geïmpliceerd. En zelfs als er sprake is van psychoseksuele 

problematiek, moet er eerst vastgesteld worden of behandeling met libidoremmende 

middelen geïndiceerd is. Libidoremmende medicatie als standaardvoorwaarde voor verlof of 

beëindiging van de tbs-maatregel is derhalve zinloos. 
 

Genezende en veilige behandelingen bestaan thans niet. Na ontslag uit de tbs kan dus 

nimmer een garantie gegeven worden dat iemand nooit meer zal recidiveren. Sedert zeer 

lange tijd staat de behandeling van zedendelinquenten in de belangstelling. Doelstelling is 

altijd geweest het beschermen van de maatschappij tegen gevaarlijke personen door middel 
van behandeling, waardoor resocialisatie verantwoord is. De behandeling is in de loop der 

tijd erg veranderd. De bejegening van zedendelinquenten is humaner geworden. 

Chirurgische castratie vindt al lange tijd niet meer plaats. Onder meer vanwege het 

irreversibele en invasieve karakter vindt men de chirurgische castratie thans ontoelaatbaar. 

Echter, bepaalde discussies en problematiek blijken niet tijdgebonden en daarom is het 

zinvol om te kijken hoe men in het verleden met deze vraagstukken omging.  
 

Bij chirurgische castratie waren veel problemen, die thans nog actueel zijn, onderwerp van 

discussie. Net als bij libidoremmers mocht de chirurgische castratie nooit als 

dwangbehandeling toegepast worden. Desalniettemin werd er vaak wel veel indirecte dwang 

op de tbr-gestelde uitgeoefend, doordat de mogelijkheid tot terugkeer in de maatschappij in 
gevaar kwam als men behandeling weigerde. De motivatie om over te gaan tot chirurgische 

castratie moest zijn de wil om te genezen. Nevenintenties speelden daarentegen ook vaak 
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een rol en deze moesten worden doorzien, zodat ze nooit doorslaggevend konden zijn. De 

effecten van de chirurgische castratie waren, hoewel irreversibel, vergelijkbaar met het 

gebruik van libidoremmende medicatie. Seksuele fantasieën namen af en voor de meesten 

was het hebben van geslachtsgemeenschap al snel niet meer mogelijk. Maar ook de 

bijwerkingen zijn vergelijkbaar. Transpiratie, borstvorming, obesitas en osteoporose zijn hier 

enkele voorbeelden van. Het PJG vond het stellen van voorwaarden aan het al dan niet  
overgaan tot chirurgische castratie noodzakelijk. Zo moest de patiënt en eventueel zijn 

echtgenote instemmen met de behandeling, alle minder ingrijpende behandelmethoden 

moesten eerst uitgeprobeerd worden, men moest een minimumleeftijd bepalen, goede 

voorlichting over de mogelijke effecten en gevolgen was noodzakelijk en de castratie moest 

per patiënt apart geïndiceerd worden. Soortgelijke eisen zouden ook in een beleidskader voor 
libidoremmende middelen gesteld kunnen worden. Het PJG stelde vast dat castratie nooit bij 

wet geregeld zou moeten worden, omdat het dan een punitief karakter krijgt. Ook zagen ze 

geen heil in een speciale toetsingscommissie, omdat dat bij andere behandelingen ook niet 

het geval was. Vanwege de gelijke rechtspositie van alle patiënten moest er ook geen speciale 

beroepsmogelijkheid komen voor enkel de chirurgische castratie. Tegenwoordig bestaat er 

meer verdeeldheid over het wenselijk zijn van een toetsingscommissie. Vooral omdat er nog 
weinig betrouwbaar en gedegen wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de precieze 

werking van libidoremmers. De effecten van het gebruik van libidoremmende middelen zijn 

derhalve nog niet volledig in kaart gebracht. Wel is er door het Efp een formularium 

opgesteld omtrent het gebruik en voorschrijven van libidoremmende middelen. In het 

formularium wordt aangegeven wanneer het gebruik van libidoremmers geïndiceerd kan 
zijn. Tbs-klinieken zijn echter niet verplicht dit formularium te volgen en dat heeft ertoe 

geleid dat er een verschillend beleid wordt gevoerd bij het al dan niet voorschrijven van 

libidoremmers. Vraag is dus of het opstellen van een beleidskader raadzaam is om de 

rechtsgelijkheid tussen terbeschikkinggestelden te waarborgen. Vanwege de aselecte 

plaatsing van (zeden)delinquenten in tbs-klinieken moet overal ongeveer dezelfde 

behandelingen aangeboden worden in verband met de rechtsgelijkheid. Vanzelfsprekend 
krijgt niet iedere zedendelinquent altijd dezelfde behandeling, omdat de individuele 

problematiek kan verschillen. Libidoremmende medicatie is nimmer automatisch 

geïndiceerd, de behandelaar zal moeten bepalen of een medicamenteuze behandeling zinvol 

is. Een beleidskader mag derhalve niet ingrijpen in de behandelautonomie van de 

behandelaar.  
 

Het punt dat in deze scriptie gemaakt wordt is dat indien een medicamenteuze behandeling 

geïndiceerd is en op een positieve manier bij kan dragen aan de totale behandeling, dat het 

al dan niet voorschrijven van libidoremmers niet afhankelijk mag zijn van een afkeurende 

visie van de behandelaar dan wel kliniek. De terbeschikkinggestelde heeft recht op een 

optimale behandeling en iedere tbs-kliniek moet derhalve de mogelijkheid van 
libidoremmende medicatie overwegen indien noodzakelijk. Rechtsongelijkheid in 

verschillende klinieken moet vermeden worden. Waar men het  unaniem over eens is, is dat 

een medicamenteuze behandeling nimmer op zichzelf mag staan, maar altijd ingebed dient 

te worden in een breder behandelspectrum. Cognitieve gedragsinterventies blijven derhalve 

van groot belang. Al is het maar omdat controle op medicatietrouw beperkt is na ontslag uit 
de tbs.  

 

In de loop der jaren is het doel van de farmacologische behandeling sterk veranderd. Het 

creëren van een aseksueel individu is niet meer de doelstelling. Getracht wordt om door 

middel van medicatie het deviante seksuele gedrag te onderdrukken, terwijl normale 

seksuele behoeften intact blijven om toch gevoelens van warmte en affectie te kunnen 
ervaren. Om die reden is meer onderzoek naar libidoremmende medicatie dus ook 

noodzakelijk. Het kan het gebruik meer humaan te maken. Wat betreft de bevindingen uit 

empirisch onderzoek over de huidige behandelmethoden is het volgende opgemerkt. 

Vanwege de heterogene en complexe aard van de behandelgroep en hun problematiek is het 

behandeleffect lastig vast te stellen. Methodologische beperkingen maken het moeilijk om 
harde conclusies te trekken uit bestaand onderzoek. Uit meta-analyses blijken de 

medicamenteuze behandeling en cognitieve gedragstherapie het meest effectief. Cognitieve 

gedragstherapie blijkt vooral effectief te zijn om recidive tegen te gaan. Farmacologische 

behandeling kan ter ondersteuning dienen van de cognitieve gedragstherapie.  
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In de tbs-kliniek gelden de grondrechten onverminderd, zij het dat een beperking daarop 

mogelijk is gedurende de vrijheidsbeneming. Een beperking is geoorloofd ter bescherming 

van de maatschappij, handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting, om het 

verplegingsplan of behandelplan uit te voeren of ter bescherming van de gezondheid van 

terbeschikkinggestelde zelf. Uiteraard zijn hieraan diverse voorwaarden verbonden. Te allen 

tijde moet er gekozen worden voor de minst ingrijpende effectieve beperking. De eisen van 
legaliteit, toetsbaarheid en legitimiteit zijn tevens van kracht. Legitimiteit impliceert dat de 

beperking subsidiair, proportioneel en doelmatig moet zijn. Al deze eisen zijn verwerkt in de 

Bvt en dienen nageleefd te worden. Het is van belang om onderscheid te maken tussen de 

verpleging en de behandeling in de tbs-kliniek. De verpleging richt zich onder meer op de 

verzorging van de terbeschikkinggestelden. De behandeling richt zich op het verminderen 
van het gevaarlijke (delict)gedrag door de behandeling van de stoornis. Behandeling in de 

tbs-kliniek geschiedt op vrijwillig basis, dwangbehandeling komt in beginsel niet voor. 

Dwangverpleging daarentegen is wel mogelijk. Wat echter niet uit het oog verloren mag 

worden is dat er diverse vormen van dwang en drang zijn, die een grote druk op de 

verpleegde kunnen uitoefenen zonder dat men spreekt van een dwangbehandeling. Een 

geneeskundige handeling kan een inbreuk maken op het recht van lichamelijke 
onaantastbaarheid van de verpleegde. De geneeskundige handeling ziet op het toedienen en 

gebruik van medicatie. Over het algemeen geldt dat de verpleegde hiervoor toestemming 

moet geven. Slechts als een geneeskundige handeling noodzakelijk is ter afwending van 

ernstig gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de verpleegde of anderen is de inbreuk 

geoorloofd. Men moet bij de geoorloofde gedwongen geneeskundige handeling, zoals 
dwangmedicatie, denken aan het afwenden van direct levensgevaar, gevaar voor 

zelfverminking of het risico van blijvende invaliditeit. Libidoremmende medicatie zal hier 

derhalve niet snel geoorloofd zijn.  

 

Tegen een beperking van of een inbreuk op een van de materiële rechten van de verpleegde, 

zoals het intrekken van proefverlof, staat een beklag- of beroepsprocedure open. Indien de 
verpleegde van mening is dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht door het hoofd van de 

inrichting, staat er slechts en bemiddelingsprocedure open. Er zijn geen procedures bekend 

bij de RSJ die enkel gaan over het gebruik van libidoremmende medicatie. Veel klachten 

over het gebruik van libidoremmende medicatie gaan over de wijze van nakomen van de 

wettelijke zorgplicht en zijn derhalve niet-ontvankelijk omdat er enkel een 
bemiddelingsprocedure open staat tegen dergelijke klachten. Wanneer een 

terbeschikkinggestelde pas op verlof mag als er libidoremmende medicatie gebruikt wordt, 

levert dit geen strijd op met de regelgeving. Het mag niet standaard als voorwaarde gesteld 

worden om risico‟s te vermijden. Echter, indien het gebruik geïndiceerd blijkt, is het ingeval 

van weigering geoorloofd om de mogelijkheid tot verlof te dwarsbomen. Immers, het gevaar is 

dan nog niet voldoende afgewend. Dit ondermijnt niet het feit dat libidoremmers slechts een 
ondersteunende rol mogen vervullen in de behandeling.  

 

§ 7.2 Beantwoording hoofdvraag 

 

Het al dan niet voorschrijven van libidoremmende medicatie is een delicate kwestie. De 
verschillen in het beleid van behandelaars komen aan het licht als men kijkt naar de 

rechtspositie en de kwaliteit van de behandeling. Het al dan niet gebruiken van 

libidoremmende medicatie heeft gevolgen voor het verlenen van verlof, de duur van de 

behandeling en de voortgang die wordt geboekt gedurende de behandeling. Als de patiënt 

libidoremmende medicatie geweigerd wordt, kan overplaatsing plaatsvinden. Het gevaar 

bestaat dat zo de indruk wordt gewekt dat er meer vrijheden verworven worden enkel door 
het gebruik van de libidoremmers. Zo komt de rechtspositie van patiënten onder druk te 

staan en is eenzelfde kwaliteit van behandeling in alle tbs-klinieken niet gegarandeerd. De 

rechtsgelijkheid komt hiermee eveneens in het geding.  

 

Een van de opties om deze ongelijkheid tegen te gaan is het opstellen van een beleidskader 
door de minister van Justitie. Hoewel men van een beleidskader enerzijds niet teveel moet 

verwachten, kan het anderzijds toch nuttige handvatten bieden bij het voorschrijven van 

libidoremmers. Het gebruik van libidoremmers is een beladen thema, niet alleen vanwege de 

rechtspositionele kant of de afhankelijkheid van de terbeschikkinggestelde, maar ook 

vanwege de ethische vraagstukken die zich bij dit thema voordoen. Zoals reeds betoogd, 
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dient de professionele autonomie van behandelaars in acht genomen te worden. Zij dienen 

een beleid te ontwikkelen wat in alle klinieken nageleefd zal worden. Immers, zij zijn 

uiteindelijk verantwoordelijk voor de werking en eventuele neveneffecten van de medicatie. 

Slechts de procedurele aspecten zouden in het beleidskader opgenomen moeten worden. Het 

al dan niet gebruiken van libidoremmende middelen moet verantwoord worden door de 

behandelaar in het behandelplan, daarnaast moeten de behandelaars op dit gebied meer 
samenwerken zodat er ook toetsing plaats kan vinden. Indien de kennis bij de behandelaren 

over libidoremmende medicatie ontbreekt is bijscholing nodig. Raadzaam lijkt het dan ook 

om permanente educatie verplicht te stellen bij het behandelen met libidoremmende 

medicatie. De kennis over libidoremmers dient verspreid en uitgewisseld te worden. Het 

farmacologisch formularium van het Efp biedt de klinieken handvatten bij het voorschrijven 
en gebruiken van libidoremmende medicatie. De behandelaars zullen zorgvuldig bij moeten 

houden welke effecten en welke werking de medicatie heeft op zowel de patiënt als de 

behandeling. Hierbij moeten de bijwerkingen, net als bij andere medicatie, ook goed in de 

gaten worden gehouden. Libidoremmende middelen mogen nimmer als dwangmedicatie 

voorgeschreven worden. Er zijn immers geen situaties denkbaar waarbij er sprake is van 

acuut en ernstig gevaar, die het gebruik van libidoremmers onder dwang rechtvaardigen. 
Ook het standaard voorschrijven van libidoremmers is uit den boze omdat libidoremmers 

niet voor alle psychoseksuele problemen een oplossing bieden en er überhaupt niet bij alle 

zedendelinquenten sprake is van psychoseksuele problematiek.  

 

Enige of zelfs vergaande drang uitoefenen op de verpleegde om het belang van de medicatie 
duidelijk te maken vormt echter geen bezwaar. Aan een veilige terugkeer naar de 

maatschappij mogen voorwaarden gesteld worden, derhalve ook de voorwaarde van het 

gebruik van libidoremmende medicatie. Vanzelfsprekend zal de verpleegde dan als gevolg 

eerder toestemming verlenen. Een argument dat pleit voor het door middel van drang 

voorschrijven van libidoremmende medicatie, is dat de kwaliteit van het leven van de 

verpleegde verbeterd wordt doordat deze meer vrijheden krijgt. De vrijheid binnen en buiten 
de kliniek kan vergroot worden doordat het functioneren van de verpleegde verandert door 

medicatiegebruik. Volgens velen weegt het verwerven van meer vrijheden en daarmee een 

betere kwaliteit van het leven op tegen alle negatieve bijwerkingen. Evenwel dient er meer 

rekening gehouden te worden met de bijwerkingen ingeval langdurig gebruik noodzakelijk is. 

De afweging tot het al dan niet voorschrijven en verlenen van verlof wordt dan lastiger, 
omdat de effecten op lange termijn nog niet onderzocht zijn. Hier moet de behandelaar zich 

telkens van vergewissen en het is derhalve ook van groot belang om de verpleegde bij de 

keuze te betrekken. De behandeling zal dan beter aanslaan en de verpleegde draagt er op die 

manier zelf ook meer verantwoordelijkheid voor. Bovendien heb je dan direct de zekerheid 

dat de verpleegde goed op de hoogte is van de effecten en mogelijke bijwerkingen. De 

behandelaar moet met de verpleegde tot een zogenaamd ´informed consent´ komen. 
 

Qua rechtszekerheid wil ik het volgende onder de aandacht brengen. De patiënt moet weten 

wat hem te wachten staat, vooral als het gaat om het gebruik van libidoremmende 

medicatie. De indruk dat het standaard als voorwaarde geldt om verlof te krijgen moet 

weggenomen worden. Daarnaast moet er vooraf besproken worden wat er qua behandeling 
en vooral qua verlof gebeurt als er wordt gestaakt met het gebruik van de libidoremmers. Dit 

omdat de beroepsmogelijkheden beperkt zijn als het om libidoremmende medicatie gaat. 

Vaak staat alleen de weg van de bemiddelingsprocedure tot beschikking van de patiënt. Net 

als bij de chirurgische castratie komt de vraag weer naar voren of er een speciale 

toetsingscommissie moet komen. Mijns inziens is dit niet gewenst, gezien het feit dat 

zedendelinquenten dan een andere behandeling krijgen dan de overige patiënten in de tbs-
kliniek. Gelet op de rechtspositie en rechtsgelijkheid tussen terbeschikkinggestelden 

onderling is dat onwenselijk. Mocht er echt een onoverkomelijk probleem ontstaan tussen de 

patiënt en de kliniek, is er altijd nog de optie om overplaatsing aan te vragen. Aangezien dit 
een vergaande stap betreft, is het wellicht verstandig om de mogelijkheid tot een second 
opinion te bieden als het gaat om het gebruik van medicatie. Naar mijn smaak is ingeval van 

twijfel dit een meer gepaste oplossing dan het instellen van een speciale toetsingscommissie.  
 

Zoals reeds meerdere malen betoogd, benadruk ik nogmaals dat er alleen meer zekerheid 

gegeven kan worden over de effecten en werking van libidoremmende medicatie op 

zedendelinquenten als er meer onderzoek naar wordt gedaan. Omdat de interesse naar 



 Het gebruik van libidoremmende middelen bij zedendelinquenten 

 

  Pagina 
49 

 
  

dergelijk onderzoek vanuit de farmaceutische industrie zeer minimaal is, kan het 

aanbevelenswaardig zijn om in opdracht van de minister van Justitie wetenschappelijk 

onderzoek te verrichten. Ook klinieken kunnen door het zorgvuldig registreren en 

beschrijven van de behandeleffecten hierbij een belangrijke rol vervullen.  

 

Dit alles overziend kan gesteld worden dat het maken van een inbreuk op de rechten van 
zedendelinquenten in de tbs tot op zekere hoogte geoorloofd is en soms zelfs onvermijdelijk 

is. Echter, er mag geen sprake zijn van dwangmedicatie of het gebruik van libidoremmers 

als standaardvoorwaarde voor verlof dan wel invrijheidstelling. De rechtspositie van alle 

zedendelinquenten in de tbs-klinieken moet gelijk zijn, wat niet impliceert dat de 

behandeling precies hetzelfde is. De behandeling moet tenslotte toegespitst zijn op het 
individu. Desalniettemin is het mijns inziens raadzaam dat er een beleidskader komt met 

algemeen geldende procedurele regels. Zo moet bijvoorbeeld uit de rapportages van de 

behandelaar blijken welke overwegingen er ten grondslag liggen aan het al dan niet 

voorschrijven van libidoremmende medicatie. Indien er dan geen overeenstemming is tussen 

de patiënt en de behandelaar is het duidelijker wat hiervan de oorzaak is. Eventueel zou een 
second opinion dan een goede optie zijn om de vergaande stap van overplaatsing te 

voorkomen.  
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