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Woord vooraf 

 
 
Van oudsher richten de forensisch psychiatrische behandelcentra en de daar werkzame 
behandelaars zich op ontwikkelingen in hun vakgebied. Deze gerichtheid komt primair 

voort uit de professionele verantwoordelijkheid van de instellingen en de behande-
laars. De opdracht van het ministerie van Justitie aan het EFP om drie landelijke zorg-
programma’s te ontwikkelen heeft een unieke kans geboden in deze gerichtheid meer 

samenhang aan te brengen.  
 

Onder regie van het EFP is voor ieder te ontwikkelen zorgprogramma een aantal werk-
groepen geïnstalleerd, waaraan professionals uit forensisch psychiatrische behandel-

centra deelnamen. In de werkgroepen zijn de drie zorgprogramma’s inhoudelijk tot 
stand gebracht. Hiertoe zijn de beschikbare informatie uit de forensische behandel-

praktijk, de buitenlandse ontwikkelingen en de stand van zaken in relevant weten-
schappelijk onderzoek gebruikt.  
 
Het EFP brengt de zorgprogramma’s uit, maar met recht mag gezegd worden dat het 
de zorgprogramma’s zijn van de deskundigen uit het forensische veld. Het is immers 

te danken aan hun inspanningen dat dit resultaat is bereikt. Het EFP is allen die mee-
werkten aan de totstandkoming van dit zorgprogramma dankbaar voor hun inspannin-

gen. Onze dank gaat tevens uit naar de instellingen die zo ruimhartig de tijd van hun 
medewerkers beschikbaar stelden. 

 
Met deze landelijke zorgprogramma’s wordt beoogd een impuls te geven aan de kwali-

teitsontwikkeling en transparantie van de forensische zorg. Essentieel is dat de behan-
delcentra de bestaande richtlijnen en deze landelijke zorgprogramma’s gaan gebruiken 

als basis voor de te bieden zorg. Van bijzonder belang is daarbij de decentrale uitwer-
king en specifieke aanpassing aan de desbetreffende organisaties. Implementatieon-
derzoek heeft geleerd dat zonder een vertaalslag naar de lokale situatie de zorgpro-

gramma’s niet als eigen worden ervaren en het beoogde effect simpelweg niet wordt 
verwezenlijkt. 

 
Tot slot. 

De ontwikkelingen in het forensische veld gaan snel en de inzichten over wat een 
zorgprogramma moet bevatten staan nog steeds ter discussie. Zorgprogramma’s en 

dus ook deze landelijke programma’s hebben daardoor een beperkte houdbaarheid. 
Wellicht is het zelfs beter om te zeggen dat het ontwikkelen ervan een geval van ‘werk 

in uitvoering’ is. Daarom zullen deze landelijke zorgprogramma’s periodiek moeten 
worden geactualiseerd. Het EFP heeft hiervoor een werkwijze ontworpen waarin de 
professionals uit het veld opnieuw een belangrijke plaats innemen. 

 
Utrecht, november 2008  

Dr. I. Embley Smit, directeur EFP 
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Inleiding 

 
 

De samenwerking in het project zorgprogrammering voor de forensische sector zoals 
geïnitieerd door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP), is in 2005 ge-

start. Met inhoudelijke, organisatorische en logistieke ondersteuning van het EFP heb-
ben deskundigen in het forensische werkveld de krachten gebundeld en hun ervaring 

en kennis ingebracht om in gezamenlijkheid te komen tot een beschrijving van een 
landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met seksueel grens-

overschrijdend gedrag. Zorgprogramma’s voor twee andere doelgroepen, forensisch 
psychiatrische patiënten met een psychotische kwetsbaarheid en forensisch psychiatri-
sche patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, zijn parallel ontwikkeld. 

 
Professionals, werkzaam in het forensische werkveld, zijn samengebracht in drie werk-
groepen, voor de drie onderdelen Diagnostiek, Behandeling en Resocialisatie. De 

werkgroepen hebben gebruikgemaakt van het werk dat in een aantal instituten en 
inrichtingen in de voorgaande jaren op het gebied van zorgprogrammering is verricht. 
Reeds aanwezige, relevante rapporten en documenten zijn gebruikt: ‘Aanzet tot een 

basisprogramma voor daders van seksuele delicten’ van het Trimbos-instituut en de 
beschikbare zorgprogramma’s van verschillende inrichtingen (Verburg & Boerema, 

2004). De totstandkoming van dit zorgprogramma is aldus het resultaat van het ge-
zamenlijke gedachtegoed vanuit het forensische werkveld, aangevuld met de laatste 

stand van de wetenschap. Het zorgprogramma is zo veel mogelijk gebaseerd op inter-
ventiemethodes waarvan in empirisch onderzoek is aangetoond dat zij effectief zijn in 

het verminderen van het recidiverisico (het principe van evidence based practice). 
Daar waar overtuigende empirische evidentie ontbreekt, wordt de voorkeur gegeven 

aan interventies die in tenminste sommige onderzoeken als effectief naar voren komen 
(het principe van best evidence), en/of die in professionele kringen worden gezien als 
passend, en in het veld brede acceptatie en toepassing genieten (het principe van best 
practice). Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat de toepassing van een aantal 
algemene aspecifieke principes de effectiviteit van forensische behandelingen substan-

tieel vergroot, de What works principes. 

 
Het zorgprogramma heeft het karakter van een richtlijn, een document met aanbeve-
lingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de klinische praktijk. Beslissin-

gen over hoe aan deze richtlijnen vorm wordt gegeven in de dagelijkse behandelprak-
tijk, vallen uiteraard onder de verantwoordelijkheid van instellingen (c.q. de aanbie-

ders van behandeling). Dit zorgprogramma is daarbij bedoeld als ondersteuning. Door 
het overkoepelende karakter wordt in mindere mate aandacht besteed aan organisato-

rische aspecten. Deze dienen bij de uitwerking van een zorgprogramma van de instel-
ling vorm te krijgen. Verder past enige bescheidenheid ten aanzien van de pretenties 

van dit zorgprogramma op langere termijn. Het is een beschrijving van de huidige 
stand van de wetenschap en de ontwikkelingen staan niet stil. Het is dan ook om deze 

reden dat deze beschrijving periodiek zal worden geactualiseerd.  

 



 10 

Het eerste hoofdstuk is een algemeen deel over zorgprogrammering en daarmee ver-
wante onderwerpen. Dit algemene deel is zo goed als identiek voor de drie zorgpro-

gramma’s voor forensisch psychiatrische patiënten. De navolgende hoofdstukken be-
schrijven een samenhangend hulpaanbod voor de behandeling van patiënten met sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag op basis van de What works principes. De inhoude-
lijke en procesmatige kanten van de behandeling worden in een beslisboom globaal 
inzichtelijk gemaakt. Die biedt als zodanig een houvast voor de behandelaar in diens 
pogingen om een effectieve behandeling volgens de eerder genoemde principes te 

bieden. De hoofdstukken geven een overzicht van de wetenschappelijke stand van 
zaken met betrekking tot risicotaxatie, diagnostiek, het behandelproces, individuele 

behandelevaluatie en resocialisatie voor deze doelgroep. Het laatst genoemde hoofd-
stuk is wat minder toegespitst op de doelgroep en is als zodanig, in ietwat gewijzigde 
vorm, ook opgenomen in de zorgprogramma’s voor forensisch psychiatrische patiënten 

met een psychotische kwetsbaarheid en forensisch psychiatrische patiënten met een 
persoonlijkheidsstoornis. Dit hoofdstuk gaat met name in op het resocialisatieproces 

van tbs-patiënten. Dit hoofdstuk wordt in de volgende versie van de zorgprogramma 
meer op de doelgroep toegespitst. 
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1 Zorgprogrammering in de forensi-

sche psychiatrie  
 
In de afgelopen jaren heeft het begrip zorgprogrammering zijn intrede gedaan in de 
forensisch psychiatrische behandelcentra. In het licht van de hoge kwaliteitseisen die 

heden ten dage gesteld worden aan het werken in de (forensische) geestelijke gezond-
heidszorg, is het streven om het behandelaanbod beter af te stemmen op de meeste 

voorkomende ziektebeelden en psychische stoornissen. Zorgprogramma’s zijn bedoeld 
om meer samenhang in de zorg te bewerkstelligen. De toenemende complexiteit van 

de pathologie van de forensische populatie, als ook het toenemend aantal (experimen-
tele) behandelmethoden vanuit biologische en sociaal-psychologische invalshoeken, 
vereisen een specifiek gedefinieerd zorgaanbod. Zorgprogramma’s bieden houvast bij 

het bewaken van de kwaliteit van het samenhangende hulpaanbod en kunnen een 
bevorderende werking hebben op de aansluiting van verschillende behandelfasen die 

een patiënt doormaakt tijdens het verblijf in het forensisch psychiatrische centrum. 
Bovendien kunnen zorgprogramma’s behandelintegriteit waarborgen en op de lange 

termijn beter het procesmatig en inhoudelijk evalueren van behandelingen mogelijk 
maken. Eén van de ontwikkelingen die mogelijk wordt gemaakt door het systematisch 

en transparant beschrijven van het hulpaanbod, is dat de verbindingen tussen de GGZ 
en de forensische behandelcentra versterkt zullen worden. 

 
Het vakgebied van de forensische psychiatrie bevindt zich op het grensvlak van de 

reguliere gezondheidszorg en justitie. De uitwerking van zorgprogramma’s is gebon-
den aan belangen die beide vakgebieden behartigen. Dit vraagt een heldere analyse 

van zowel gezondheidszorgaspecten als de forensische en justitiële kanten van het 
gedrag van de patiënt. De specifieke combinatie van een psychische stoornis met ge-

dragsproblemen, leidend tot het plegen van een delict, is ingewikkeld. Enerzijds vraagt 
dit begrip, medische zorg, respect voor de patiënt en een therapeutische attitude. An-
derzijds is er de noodzaak van structuur, dwang, beveiliging en sancties om delictge-
drag te voorkomen.  

 
Binnen de forensisch psychiatrische behandelsetting is het doel van de behandeling 

primair het verminderen van delictrisico’s. In het zorgaanbod staat de psychische 
stoornis in relatie tot het door de patiënt gepleegde delict centraal. De aanleiding tot 
het delict en de toedracht van het delict zijn een belangrijk onderwerp van onderzoek. 

Bij de veroordeling en oplegging van enige juridische maatregel speelt een verband 
tussen de geconstateerde stoornis en het gepleegde delict uitdrukkelijk een rol. Aldus 

is het delict en de kans op recidive in combinatie met de stoornis een leidend gegeven 
in de forensisch psychiatrische behandeling. Dit geldt in alle fasen van de behandeling. 

De relatie tussen stoornis(sen) en delict, de kans op delictherhaling en het risico-
management hiervan zijn specifieke aspecten van het forensisch psychiatrische wer-

ken.
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1.1 Uitgangspunten 

Bij het ontwikkelen van zorgprogramma’s voor forensische doelgroepen wordt reke-

ning gehouden met een aantal uitgangspunten om ervoor te zorgen dat patiënten de 
best beschikbare behandeling wordt aangeboden. 
 

1.1.1 Empirische fundering/niveaus van bewijsvoering 

Een zorgprogramma is zoveel mogelijk gebaseerd op interventiemethodes waarvan in 
empirisch onderzoek is aangetoond dat zij effectief zijn in het verminderen van het 

recidiverisico (het principe van evidence based practice). Daar waar overtuigende em-
pirische evidentie ontbreekt, wordt de voorkeur gegeven aan interventies die in ten-
minste sommige onderzoeken als effectief naar voren komen (het principe van best 

evidence), en/of die in professionele kringen worden gezien als passend, en in het veld 
brede acceptatie en toepassing genieten (het principe van best practice).  

 

1.1.2  What works principes 

Op basis van empirisch onderzoek is een aantal algemene aspecifieke principes te 

formuleren die aan iedere effectieve interventie c.q. behandeling ten grondslag liggen, 
de What works principes. Deze principes zijn voor het eerst beschreven in het risk-

needs-responsivity-model van Andrews en Bonta, (1990,1994; zie Ward, Melser & 
Yates, 2007) waarin wordt gesteld dat er drie principes ten grondslag liggen aan de 

effectiviteit van een forensische behandeling: het risicoprincipe, het behoefteprincipe 
en het responsiviteitsprincipe. Later is er een vierde principe ‘behandelintegriteit’ toe-
gevoegd (Andrews & Bonta, 2006). Andrews en Bonta e.a. hebben het meeste weten-

schappelijke werk verricht naar deze principes (zie o.a. Andrews & Bonta, 2006). Hun 
meta-analyses tonen aan dat hoe meer What works principes worden toepast in de 

behandeling, hoe groter de effect-size is van die behandeling. In de Nederlandse lite-
ratuur zijn goede uiteenzettingen verschenen over deze principes bij behandeling van 
(seksueel-)geweldsdelinquenten (De Ruiter & Veen, 2004) en van pedoseksuelen (Van 
Beek, 2006). De vier principes worden hieronder uitgebreider toegelicht. 

1.1.2.1 Risicoprincipe 

Dit principe zijn de centrale vragen hoe hoog het recidiverisico is bij een bepaalde ple-

ger en hoe het behandelaanbod kan worden afgestemd op zijn risiconiveau. Bij een 
gering risico op recidive kan worden volstaan met een behandeling van geringe inten-
siteit en/of duur. Een intensieve en langdurige aanpak is vereist bij patiënten met een 

hoog risiconiveau. Een juiste afstemming van intensiteit en duur van de interventie op 
het recidiverisico is van groot belang omdat het leidt tot grotere effectiviteit. Een ver-

keerde afstemming van intensiteit en duur van de behandeling op het recidiverisico 
kan zelfs een tegenovergesteld effect bewerkstelligen en leiden tot een verhoging van 

het recidiverisico. Van essentieel belang is daarbij dat een schatting wordt gemaakt 
van het recidiverisico met zo goed mogelijk gevalideerde en betrouwbare gestructu-
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reerde risicotaxatie-instrumenten. In de risicotaxatie dient ook aandacht te worden 
gegeven aan de baserate van de terugval bij de groep van plegers van hetzelfde type. 

Voor incestplegers is die bijvoorbeeld vrij laag en bij plegers van misbruik van onbe-
kende jongens tamelijk hoog. 

1.1.2.2 Behoefteprincipe 

Dit principe behelst de vraag wat er behandeld moet worden. Volgens het behoefte-
principe heeft elke pleger zijn eigen individuele combinatie van factoren die tot crimi-
neel gedrag leidt. Criminogene behoeften zijn aanwezige dynamische risicofactoren bij 

de pleger die samenhangen met zijn delinquent gedrag en die door behandeling kun-
nen worden beïnvloed (Laan & Slotboom, 2002). Dynamische factoren kunnen worden 

onderscheiden in acute en stabiele dynamische risicofactoren. Acute dynamische risi-
cofactoren zijn factoren die van invloed zijn op de timing van het delict, maar die niet 
de recidive op de lange termijn voorspellen (o.a. Harris, Rice e.a., 1998). De stabielere 

dynamische factoren (bijvoorbeeld antisociale problematiek), vormen meestal de be-
handeldoelen voor gedragsinterventies. De behandeling moet volgens het behoefte-

principe goed aansluiten bij de criminogene behoeften van de dader. Individuele be-
handelevaluatie is essentieel om verandering te monitoren. Daarnaast is het van be-

lang om ook in de behandeling rekening te houden met statische risicofactoren (histo-
rische risicofactoren, zoals jonge leeftijd waarop delinquent gedrag is begonnen). De-

ze, niet door behandeling te beïnvloeden risicofactoren zijn vaak wel belangrijke voor-
spellers van recidive en kunnen als risk markers fungeren van mogelijke psychiatri-

sche problematiek. Belangrijk is verder dat protectieve factoren ook een grote rol spe-
len in de behandeling (Bender & Lösel, 1997). Het adequaat inzetten van deze sterke 
punten van de patiënt en/of diens omgeving kan een belangrijk delictpreventief effect 

hebben.  

1.1.2.3 Responsiviteitsprincipe 

Dit principe geeft aan hoe behandeld dient te worden zodat de patiënt van de behan-
deling kan/wil profiteren. Een behandelinterventie dient in beginsel afgestemd te zijn 

op bijvoorbeeld de intellectuele, cognitieve en sociale capaciteiten van de patiënt. 
Daarbij valt te denken aan aangepaste groepstherapie voor extreem angstige patiën-

ten of aangepast materiaal voor patiënten met lees- en leerproblemen. Het gaat dus 
om factoren van de individuele patiënt die de werkzaamheid van de interventie beïn-

vloeden (positief of negatief). Ogloff en Davis (2004) wijzen op factoren die de res-
ponsiviteit bevorderen en factoren die deze belemmeren. Veelal wordt een onder-

scheid gemaakt naar interne en externe responsiviteit waarbij de eerste gaat om pati-
entenfactoren en de tweede over de kenmerken van de behandelomgeving en de the-
rapeut. Interne factoren zijn bijvoorbeeld comorbiditeit, maar ook andere (neuro)bio-

logische en (neuro)psychologische variabelen zijn van belang. Een belangrijke interne 
factor die in de behandeling in ogenschouw genomen moet worden, is behandelmoti-

vatie (Drieschner, Lammers & Van der Staak, 2004). Externe factoren betreffen eigen-
schappen van het behandelteam en de behandelsetting, maar ook de vorm van de 

behandeling, de aanwezigheid van adequate gedragsinterventies, eigenschappen van 
de therapeut en bejegening van de patiënt.  
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Tot slot impliceert het responsiviteitsprincipe dat verschillende risicofactoren op ver-
schillende manieren bij verschillende patiënten behandeld dienen te worden. Een mul-

timodale benadering maakt het mogelijk om de individuele behandeldoelen in combi-
natie met de individuele capaciteiten en mogelijkheden optimaal op elkaar af te stem-

men.  

1.1.2.4 Behandelintegriteit  

Het is van belang de factoren te identificeren die verzekeren dat de behandeling ook 
gegeven wordt op de manier waarop zij bedoeld is. Hollin (1999) noemt drie fenome-

nen die een bedreiging vormen voor de behandelintegriteit: 
 

1 Afdrijven van het programma (programme drift), waarbij de doelen en uitgangs-
punten van het programma onsystematisch veranderen over de tijd.  

2 Programmaomdraaiing (programme reversal). De behandeldoelen worden direct 

ondermijnd of bedreigd, bijvoorbeeld doordat stafleden agressief gedrag vertonen 
terwijl het behandeldoel voor de patiënten is om hun agressie onder controle te 

krijgen.  
3 Niet-nakoming van het programma (treatment non-compliance). De inhoud van het 

programma of de doelen van een sessie worden veranderd of weggelaten zonder 
dat daarbij rekening wordt gehouden met de theoretische principes die aan het be-

handelprogramma ten grondslag liggen.  

 
Er zijn een aantal afspraken ten aanzien van de behandeling, het management van de 
behandeling en de behandelaar zelf te maken die de behandelintegriteit kunnen waar-

borgen. Op die maatregelen wordt nader ingegaan in het hoofdstuk over behandeling.  

 

Richtlijn voor de behandeling in de forensische psychiatrie (1) 

• Baseer de behandeling zo veel mogelijk op empirisch wetenschappelijk ge-

fundeerde inzichten en interventies (evidence based practice). 
• Daar waar empirische wetenschappelijke evidentie (nog) ontbreekt verdient 

het aanbeveling om de behandeling te stoelen op best evidence of op best 
practice. 

• De What works principes behoren op basis van evidence based practice als 

uitgangspunt te dienen voor de forensische behandeling.
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2 Doel en doelgroep  
 

2.1 Doel van het zorgprogramma 

Het doel van het zorgprogramma is het terugdringen van de seksuele recidive. Dit 
zorgprogramma beoogt daaraan bij te dragen door de ontwikkeling van richtlijnen en 

aanbevelingen voor de assessment en de behandeling van plegers van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, op basis van de meest recente wetenschappelijke en kli-
nische inzichten.  
 
Noot: Richtlijnen zijn bedoeld om richting te geven, niet als dwingend keurslijf. Wij 

realiseren ons terdege dat de klinische werkelijkheid altijd weerbarstiger is dan de 
richtlijnen toestaan. In de praktijk is het natuurlijk mogelijk om van de richtlijnen af te 

wijken of deze op te rekken. Aangeraden wordt hier terughoudend in te zijn en om 
eventuele afwijkende stappen goed te beargumenteren. Daarnaast moet men zich 

realiseren dat de hier aangevoerde empirische evidentie, toch al niet in overdaad aan-
wezig, dan mogelijk niet meer van toepassing is. 

 

2.2 Doelgroep 

Dit zorgprogramma is primair bedoeld voor  

1. volwassen mannen (18 jaar en ouder) die  
2. seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond 

3. een verhoogd risico hebben om opnieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag 
te vertonen 

4. welk risico (mede) bepaald wordt door psychoseksuele problematiek. 
 

2.2.1 Volwassen mannen 

Voor jonge mannen onder de 18 jaar zijn speciale instrumenten en zorgprogramma’s 

ontwikkeld, waarvoor we verwijzen naar bijvoorbeeld Understanding Juvenile Sexual 
Offenders: Assessment, Treatment, and Rehabilitation (Rich, 2003) of Working with 

children and young people who sexually abuse (Calder, 2007). 

Zwakbegaafde mannen vallen binnen het zorgprogramma, hoewel deze groep met 
betrekking tot de responsiviteit soms een specifieke aanpak vraagt (zie bijlage 1). 

Vrouwelijke plegers van seksuele delicten zijn schaars, zo schaars dat er weinig onder-
zoek naar gedaan kan worden. Recent onderzoek (Hanson & Morton-Bourgon, in 

press) lijkt er op te wijzen dat de risico’s bij vrouwen beduidend anders liggen dan bij 
mannen. Anderzijds zijn er zo weinig vrouwen dat een heel apart zorgprogramma niet 

gerechtvaardigd lijkt. Vrouwen kunnen eventueel opgenomen worden in dit zorgpro-
gramma, maar er dient rekening gehouden te worden met de aanzienlijke verschillen 

tussen mannelijke en vrouwelijke plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
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2.2.2 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is seksueel-, of seksueel gemotiveerd gedrag dat 
gepleegd wordt zonder instemming van het slachtoffer of met een slachtoffer dat vol-
gens de wet niet in staat wordt geacht instemming te kunnen geven. Dat kunnen kin-
deren onder de 16 jaar zijn, maar ook zwakbegaafden, mensen buiten bewustzijn, en 

mensen in een afhankelijkheidsrelatie (ouder/kind, arts/patiënt etc.). 
Het in bezit hebben of het verspreiden van kinderporno (pornografisch materiaal met 
kinderen kennelijk jonger dan 18 jaar) hoort ook bij seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. Het in bezit hebben of verspreiden van andere porno niet, ook niet als het 
pornografische afbeeldingen van seksueel geweld betreft. Wel strafbaar en dus grens-

overschrijdend is het aanbieden van porno op openbare plaatsen of het aanbieden van 
porno aan kinderen onder de 16 jaar. 

  
Het gaat hierbij om de aannemelijkheid dat seksueel delictgedrag heeft plaatsgevon-

den, dus plegers die (nog) niet veroordeeld zijn vallen zonder meer binnen het pro-
gramma. Ook plegers die veroordeeld zijn voor een niet-seksueel delict waar duidelijk 
seksuele aspecten aan zaten passen in het programma.  
Mannen van wie niet aannemelijk is dat ze een seksueel delict gepleegd hebben, maar 
waarbij aanleiding is om te denken dat ze het zouden kunnen gaan doen, kunnen 

eventueel worden opgenomen in het programma. Dat kan bijvoorbeeld wanneer ie-
mand zich vrijwillig aanmeldt voor behandeling, omdat hij zelf bang is een delict te 

zullen plegen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de empiri-
sche evidentie die aan dit zorgprogramma ten grondslag ligt, (nog) niet van toepas-

sing is op deze specifiek groep. Dat is geen reden om deze mensen zorg te onthouden, 
maar wel om vooralsnog enige terughoudendheid te betrachten (zie §2.4) 

 

2.2.3 Verhoogd risico 

Het zorgprogramma richt zich primair op de risicogroepen. Dat wil zeggen mensen met 
een verhoogd risico op seksuele recidive, i.c. een nieuw seksueel delict. Dit zijn vaak 

personen die de maatregel terbeschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd heb-
ben gekregen en worden behandeld in forensisch psychiatrische instituten. Echter, in 
de ambulante forensische sector en in gevangenissen bevinden zich ook personen met 
een verhoogd risico op seksuele recidive. De programmaonderdelen in dit zorgpro-

gramma kunnen in zowel de klinische-, de ambulante-, als de gevangenissetting wor-
den toegepast, waarbij de duur en de intensiteit van de interventies afgestemd dienen 
te worden op het risiconiveau. Zie verder hoofdstuk 3 over risicotaxatie. 

 

2.2.4 Psychoseksuele problematiek 

Tenslotte richt dit zorgprogramma zich op die plegers waarbij het seksuele recidiverisi-
co (mede) wordt bepaald door psychoseksuele problematiek. Dat wil zeggen dat de 

mensen bij wie een verhoogd seksueel recidiverisico uitsluitend bepaald wordt door 
antisociale factoren of andere factoren (bijvoorbeeld een psychotische stoornis), er 
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buiten vallen. Zij horen thuis in andere zorgprogramma’s die zich nadrukkelijker rich-
ten op de voor hen relevante factoren. Zie bijvoorbeeld het zorgprogramma persoon-

lijkheidsstoornissen of het zorgprogramma psychotische stoornissen. 
Mensen met een laag risico op seksuele recidive, maar met duidelijke psychoseksuele 

problematiek, kunnen eventueel wel worden opgenomen in het zorgprogramma. 
Voorwaarde is wel dat de psychoseksuele problematiek delict-gerelateerd is. Meer over 
psychoseksuele problematiek in §2.4.2.  
 

Ook al is de doelgroep nauw omschreven, het betreft bij nader inzien toch een zeer 
heterogene groep met zeer uiteenlopende karakteristieken, stoornissen, leeftijden, 

slachtoffers, drijfveren en persoonlijkheidstrekken. Hierover meer in hoofdstuk 4 over 
diagnostiek. 
 

2.3 De SGG beslisboom 

De SGG beslisboom kan gezien worden als de kapstok van het zorgprogramma. De 

beslisboom is een hulpmiddel bij het correct uitvoeren van het zorgprogramma. Het 
geeft hulpverleners overzicht, houvast en handvatten in het behandelproces. De be-
slisboom bestaat uit een aantal logisch uit elkaar volgende stappen, die in principe in 

de aangegeven volgorde moeten worden doorlopen. Afwijken van de volgorde of rich-
ting vraagt expliciete onderbouwing van degene die deze keuze maakt. Hieronder 

worden de stappen kort omschreven, in de hierna volgende hoofdstukken wordt elke 
stap uitgebreid uitgewerkt. 

 
Noot: Er bestaat enige overlap tussen de verschillende stappen in de beslisboom. Het  

vaststellen van psychoseksuele problematiek bij de indicatie (stap 2), behelst diagnos-
tiek (stap 4) en heeft gevolgen voor de inschatting van het recidiverisico (stap 3). 

Enerzijds is risicotaxatie (stap 3) op te vatten als een vorm van diagnostiek (stap 4), 
anderzijds kunnen diverse diagnostische instrumenten behulpzaam zijn bij het maken 
van een goede risicotaxatie. Daarnaast is de herhaalde risicotaxatie een voor de hand 
liggend vorm van behandelevaluatie (stap 6). Er is dus een duidelijke volgorde zicht-
baar, maar de onderdelen zijn in het schema wat kunstmatiger uit elkaar getrokken 

dan in de praktijk het geval zal zijn. 
 

Stap 1 en 2:  indicatie  
Doel van de eerste twee stappen, de indicatiestappen, is om vast te stellen of een pa-

tiënt in aanmerking komt voor het zorgprogramma. Mogelijk is een ander zorgpro-
gramma meer aangewezen. Soms ligt het meer voor de hand eerst een ander zorg-

programma aan te bieden en daarna het SGG zorgprogramma. Zie §2.2 doelgroep en 
§2.4 indicatie. 
 

Stap 3: risicotaxatie  
Het doel van de risicotaxatie is enerzijds het inschatten van het risico op nieuw seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag. Op basis van het risicoprofiel wordt, volgens het risi-
coprincipe, bepaald in welke setting de persoon behandeld dient te worden. Hoe hoger 

het risico des te intensiever en langduriger de behandeling. Anderzijds dient de risico-
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taxatie voor het identificeren van de behandeldoelen, de zogenaamde dynamische 
risicofactoren, die door behandeling beïnvloed kunnen worden. Zie hoofdstuk 3. 

 
Stap 4: diagnostiek 

Diagnostiek dient enerzijds ter verfijning van de risicotaxatie, waarbij diagnostische 
instrumenten gebruikt worden voor het zo goed mogelijk meten van de individuele 
risicofactoren. Anderzijds dient de diagnostiek om een compleet beeld krijgen van de 
patiënt met betrekking tot zijn responsiviteit en eventuele comorbiditeit. Zie hoofdstuk 

4. 
 

Stap 5: behandeling 
De behandeling dient vormgegeven te worden volgens de What Works principes, om-
dat deze principes de empirische basis zijn voor een zo effectief mogelijke behandeling 

(Andrwes & Bonta, 2002)  
• zorg ervoor dat de voor de persoon relevante dynamische risicofactoren worden 

behandeld (behoefteprincipe) 
• zorg ervoor dat de behandeling zo wordt aangeboden dat de persoon ervan kan 

profiteren (responsiviteitsprincipe) 
• zorg ervoor dat het programma wordt aangeboden zoals het is bedoeld (integri-

teitsprincipe). 
Zie hoofdstuk 5.  

 
Stap 6: evaluatie 
De behandeling dient te worden geëvalueerd om te kijken wat de effecten zijn voor de 

betreffende patiënt. Op basis van de individuele behandelevaluatie kan het risicoprofiel 
opnieuw opgesteld worden (zie hoofdstuk 3 risicotaxatie) en het vervolg van de be-

handeling worden aangepast aan de actuele situatie. De behandeling is derhalve een 
cyclisch proces van behandelen, evalueren, bijstellen en verder behandelen. Zie 

hoofdstuk 6. 
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2.3.1 De beslisboom in schematisch overzicht 

 
stap 1 
indicatie 1 

  
 
 
  
 

stap 2:  
indicatie 2 

  

 

 

 
  
stap 3: 
risicotaxatie 

stap 4:  
diagnostiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
stap 5: 
behandeling 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
stap 6: 
evaluatie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Is er seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond 
of dreigt dat in de toekomst vertoond te worden? 

Is er sprake van psychoseksuele  
SGG problematiek?  

Grote kans op licht seksueel 
delict of kleine kans op ern-
stig delict? 

Klinische setting Transmura-

lesetting 

nee 

exit ZP SGG 

nee 

ja 

ja 

Risicotaxatie (om behandeling te kunnen bieden volgens risicoprincipe) 

Grote kans op ernstig seksu-
eel delict? 

Kleine kans op 
licht seksueel 
delict? 

Klinische Be-
handeling 
Geen succes 

Klinische 
Behandeling 
Succes 

Ambulante  
Behandeling 
Succes 

Ambulante  
Behandeling 
Geen succes 

Herselectie 
of 
Longstay 

Exit Klini-
sche fase 
SGG 

exit ZP SGG 

Exit Ambulante fase SGG 

Ambulante 
setting 

 

Behandel volgens behoefte-, responsiviteits- en integriteitsprincipe 

Klinische Behandeling Ambulante Behandeling 
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Richtlijn voor de behandeling in de forensische psychiatrie (2) 

• Gebruik als leidraad voor de behandeling de aanwijzingen in de beslisboom. 

• Wijk slechts met goede argumenten af van de stappen zoals die in de be-

slisboom staan vermeld. 

 

 
In de praktijk wordt bij een niet succesvolle behandeling een advies gegeven of een 
besluit genomen over een geschikt vervolg. Na een succesvolle behandeling kan aan-

sluitend doorverwijzing plaatsvinden naar vervolgvoorzieningen. Deze opties worden in 
de beslisboom niet vermeld, omdat zij niet meer binnen het zorgprogramma vallen. 

 

 

2.4 Indicatie 

 
Doel van deze eerste twee stappen is om vast te stellen of iemand in dit zorgpro-
gramma thuishoort of het best op zijn plek is. Mogelijk is een ander zorgprogramma 
meer aangewezen. Soms ligt het meer voor de hand eerst een ander zorgprogramma 

aan te bieden en iemand daarna in te laten stromen in het SGG zorgprogramma. Om 
na te gaan of iemand in het SGG zorgprogramma thuis hoort, moeten twee vragen 
beantwoord worden: is er sprake geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

is er sprake van enige psychoseksuele problematiek? 

 

2.4.1 Is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

Zoals bij de doelgroep in §2.2 omschreven, is dit zorgprogramma bedoeld voor men-
sen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Hiermee wordt aange-

duid seksueel-, of seksueel gemotiveerd gedrag dat gepleegd wordt zonder instem-
ming van het slachtoffer of met een slachtoffer dat volgens de wet niet in staat wordt 

geacht instemming te kunnen geven. Dat kunnen kinderen onder de 16 jaar zijn, maar 
ook zwakbegaafden, mensen buiten bewustzijn, en mensen in een afhankelijkheidsre-

latie (ouder/kind, arts/patiënt etc.). 
Het in bezit hebben of het verspreiden van kinderporno (porno met kinderen kennelijk 
jonger dan 18 jaar) hoort ook bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het in bezit 

hebben of verspreiden van andere porno niet, ook niet als het pornografische afbeel-
dingen van seksueel geweld betreft. Wel grensoverschrijdend is het aanbieden van 

porno op openbare plaatsen of het aanbieden van porno aan kinderen onder de 16 
jaar. 

 

2.4.1.1 De wet 

In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is strafbaar seksueel gedrag terug te vin-
den bij de Misdrijven tegen de zeden, met name de artikelen 239 tot en met 250 

(Kool, 2007). Het zorgprogramma volgt grotendeels de wet waardoor seksueel grens-
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overschrijdend gedrag min of meer gelijk staat aan seksueel delictgedrag. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag is iets ruimer omdat ook seksueel gemotiveerd gedrag 

hier onder valt. Artikel 250 van de misdrijven tegen de zeden, dwingen tot prostitutie, 
valt echter buiten de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, omdat 

het daarbij meestal meer om geld gaat dan om seks.  
 
De eerste artikelen 239 en 240, beschrijven de zogenaamde hands-off delicten, seksu-
ele delicten zonder direct fysiek contact met het slachtoffer. Over het algemeen is het 

verboden om ongevraagd pornografisch materiaal aan te bieden of geslachtsdelen te 
tonen. Daarnaast is het altijd verboden om pornografisch materiaal aan te bieden of 

geslachtdelen te tonen aan kinderen onder de 16 jaar, gevraagd of ongevraagd. Por-
nografisch materiaal waar kinderen bij betrokken zijn is in alle opzichten verboden. 
Artikel 240b is in oktober 2002 nog aangepast om niet alleen het vervaardigen en ver-

spreiden-, maar ook het bezit van kinderporno strafbaar te stellen. Kinderporno is 
daarbij gedefinieerd als pornografisch materiaal met kinderen die kennelijk nog geen 

18 jaar zijn, m.a.w. die er uitzien als jonger dan 18 jaar. Met name behandelaars in de 
ambulante forensische sector hebben veel te maken met mannen die hiervoor veroor-

deeld zijn, de zogenaamde ‘downloaders’. 
Eerlijkheidshalve moet hierbij aangetekend worden dat onderzoek naar plegers van 

hands-off delicten schaars is. Exhibitionisme wordt nog vaak gezien als ‘nuisance be-
havior’ en de downloaders vormen een nog jonge groep. Bij veel onderzoek wordt de 

groep hands-off plegers buiten beschouwing gelaten en maar zelden wordt de groep 
apart bekeken. Er is dus relatief weinig empirisch materiaal met betrekking tot bij-
voorbeeld risicotaxatie bij deze groepen plegers.  

 
De artikelen 242 tot en met 249 (artikel 241 bestaat niet meer) beschrijven de zoge-

naamde hands-on delicten, delicten waarbij wel sprake is van direct fysiek contact met 
het slachtoffer. Dit strafbare seksuele gedrag wordt in de wet onderverdeeld aan de 

hand van drie kenmerken: het al of niet gebruiken van fysieke dwang of geweld (of 
het dreigen daarmee), het al of niet penetreren van het lichaam van het slachtoffer, 

en de leeftijd van het slachtoffer.  
Komt er fysieke dwang of (dreiging met) geweld bij kijken dan spreekt de Nederlandse 

wet van verkrachting of aanranding, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. Is dat 
niet het geval dan gaat het voor de  Nederlandse wet om ontucht. Automatisch wordt 

er dan vanuit gegaan dat een slachtoffer niet in staat is tot  instemming. Daarbij zijn 
doorgaans op z’n minst zeer ongelijke verhoudingen en meer of minder subtiele psy-
chologische dwang aanwezig. Bij penetratie van het slachtoffer spreekt men van ‘het 

seksueel binnendringen van het lichaam’, zonder penetratie van ‘ontuchtige handelin-
gen’. Vroeger gold alleen penetratie van de vagina of anus met de penis als ‘binnen-

dringing van het lichaam’. In de loop der jaren is dit echter steeds ruimer geïnterpre-
teerd. Tegenwoordig geldt bijvoorbeeld ook het penetreren met vingers of gedwongen 

orale seks als verkrachting. Zelfs een afgedwongen tongzoen kan juridisch tegenwoor-
dig als verkrachting worden aangemerkt. Tot slot worden drie verschillende leeftijdsca-
tegorieën gehanteerd. Ten eerste kinderen beneden de 12 jaar. Ten tweede kinderen 
beneden de 16 jaar. En ten derde personen boven de 16 jaar, die om andere redenen 

niet in staat zijn tot  instemming.   
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De delicten tegen personen boven de 12 jaar waren tot voor kort zogenaamde klacht-
delicten. Dat betekende dat de  pleger alleen vervolgd kon worden wanneer het 

slachtoffer of degenen die voor haar/hem verantwoordelijk zijn, een aanklacht indien-
den. Sinds de laatste wetswijziging (1 oktober 2002) ligt de bevoegdheid tot het in-

stellen van strafvervolging echter geheel in handen van het Openbaar Ministerie. Vol-
doende is dat de officier van Justitie het slachtoffer de gelegenheid geeft zijn of haar 
mening over eventuele vervolging kenbaar te maken (Kool, 2007). 
 

Zo krijgen we de volgende voor seksueel grensoverschrijdend gedrag relevante artike-
len, waarvan de dikgedrukte verreweg het meeste voorkomen: 

 
239, exhibitionisme, ongevraagd tonen van geslachtsdelen 
240, pornografie, ongevraagd tonen van pornografisch materiaal 

240a, pornografie, tonen pornografisch materiaal aan kinderen onder de 16 jaar 
240b, pornografie, bezit of verspreiden van pornografisch materiaal met kinderen 

onder de 18 jaar 
 

242, verkrachting, binnendringen van het lichaam met dwang of (dreiging met) ge-
weld 

243, ontucht, met binnendringen van het lichaam, slachtoffer is niet in staat tot  in-
stemming 

244, ontucht, met binnendringen van het lichaam, slachtoffer onder de 12 jaar 
245, ontucht, met binnendringen van het lichaam, slachtoffer onder de 16 jaar 
246, aanranding, ontuchtige handelingen met dwang of (dreiging met) geweld 

247, ontucht, slachtoffer onder de 16 jaar of boven de 16 jaar, maar niet in staat tot  
instemming 

 
248, verzwarende factor indien ernstig letsel of dood van slachtoffer 

248a, verleiding, verleiden tot ontucht van slachtoffer onder de 18 jaar (meestal bo-
ven de 16) 

248b, prostitutie, ontucht met slachtoffer tussen de 16 en de 18 jaar dat zich prostitu-
eert 

248c, aanwezigheid bij ontucht met slachtoffer onder de 18 jaar of afbeelding daarvan 
249, ontucht met misbruik van gezag, zowel onder als boven de 18 jaar 

 

2.4.1.2 Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag dat buiten de zedenwet valt 

Voor dit zorgprogramma zijn de bovenstaande delicten natuurlijk erg belangrijk en de 

meeste patiënten die in het zorgprogramma terecht komen, zullen ook voor een of 
meerdere van deze delicten veroordeeld zijn. Maar zoals gezegd is de definitie van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag iets breder dan die van de wet. Ten eerste is er 
het seksueel gemotiveerde gedrag. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gedrag dat 

de aanloop tot een seksueel delict vormde, maar waarbij het eigenlijke seksuele delict 
niet gebeurde, bijvoorbeeld door verzet van het slachtoffer of het ingrijpen van om-
standers of politie. Ook kan er sprake zijn van een andersoortig delict waar wel een 
seksuele motivatie aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld diefstal van ondergoed. Wat 
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hier niet bedoeld wordt zijn psychodynamische seksuele interpretaties van niet-
seksuele delicten, zoals brandstichting of tasjesroof. 

Wat in de Verenigde Staten regelmatig voorkomt is het zogenaamde down pleading, 
dat wil zeggen dat de oorspronkelijke aanklacht sexual assault veranderd wordt in 

assault in ruil voor een bekentenis. Dat heeft te maken met de enorme levenslange 
maatschappelijke gevolgen bij een veroordeling voor een seksueel delict in de VS. In 
Nederland is dat (nog) niet het geval, en de indruk is dat dit downpleading van sek-
suele delicten dan ook niet veel voorkomt. Wat in Nederland wel af en toe voorkomt is 

dat iemand die een seksueel getinte moord heeft gepleegd alleen een veroordeling 
voor moord krijgt. Dit komt doordat de straf voor de moord doorgaans hoger is dan 

voor bijvoorbeeld aanranding. Omdat in Nederland de straffen niet bij elkaar opgeteld 
kunnen worden, wordt volstaan met een veroordeling voor het meest ernstige feit. In 
beide gevallen kan natuurlijk wel gesproken worden van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. 
 

In dit zorgprogramma gaat het om de aannemelijkheid dat seksueel delictgedrag heeft 
plaatsgevonden, dus een veroordeling voor een seksueel delict is geen voorwaarde. Er 

kan ook sprake zijn van een ander soort sanctie (een uit het ambt gezette priester 
bijvoorbeeld) of enkel van een bekentenis van de pleger. Het gaat wederom om de 

inschatting van de beoordelaar of het aannemelijk is dat seksueel grensoverschrijdend 
gedrag heeft plaatsgevonden 

Andersom kan het soms ook zo zijn dat er zich patiënten aandienen van wie niet aan-
nemelijk is dat ze een seksueel delict gepleegd hebben, maar waarbij aanleiding is om 
te denken dat ze het zouden kunnen gaan doen. Dit zullen dan vrijwillige aanmeldin-

gen zijn die echter niet vaak voorkomen. Zoals eerder vermeld kan overwogen worden 
deze mensen op te nemen in het zorgprogramma, maar empirisch is over deze groep 

weinig bekend. Omdat ze zich doorgaans niet in groten getale aanmelden blijven ze 
grotendeel ononderzocht.  

 

2.4.1.3 Prevalenties van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 

Het is zeer moeilijk concrete cijfers te geven over de prevalentie van seksuele delicten. 
Een belangrijke reden hiervan is het hoge dark number. In het algemeen ligt de aan-

giftebereidheid boven de dertig procent. Seksuele delicten worden echter het minst 
vaak aangegeven (Mali, 2007). De aangiftebereidheid is groter wanneer het gaat om 

een onbekende dader, er meerdere daders zijn, het een voltooid delict is, of wanneer 
er gebruik is gemaakt van een wapen of geweld met fysiek letsel tot gevolg. De hoog-
ste onderrapportage wordt verondersteld bij incest en intrafamiliaal seksueel misbruik. 

In het geval van  verkrachting door een bekende wordt geschat dat minder dan tien 
procent van de slachtoffers hier een melding van maakt (Mali, 2007).  

De discrepantie tussen het werkelijke aantal delicten en het aantal waarover aangifte 
wordt gedaan wordt zichtbaar wanneer slachtofferenquêtes worden vergeleken met 

officiële politiegegevens. Van de vrouwen tussen de vijftien en tachtig jaar geeft zo’n 
twee procent, omgerekend 170.000 vrouwen, aan het afgelopen jaar te zijn gecon-
fronteerd met één of meer ongewenste seksuele contacten. Het grootste deel van de 
voorvallen werden als ‘vervelend of kwetsend gedrag’ ervaren. In tien procent van de 
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gevallen ging het om een poging tot verkrachting of aanranding, in twee tot vier pro-
cent werd dit ook daadwerkelijk voltooid (Frenken, 2002). In de politiestatistieken zien 

we daar echter maar een fractie van terug. In 1999 werden 4.734 verkrachtingen en 
aanrandingen bij de politie aangegeven, dit is naar schatting een kleine drie procent 

van het totale aantal. Van 1996 tot en met 2004 werden in totaal 61.559 aangiften 
geregistreerd van seksuele delicten. Het grootste deel, iets meer dan eenderde, be-
treft aanrandingen. In 27 procent van de gevallen gaat het om schennis van de eer-
baarheid (exhibitionisme), in twaalf procent gaat het om verkrachting en in elf procent 

om ontuchtige handelingen met een persoon onder de zestien jaar (Frenken, 2002; 
Mali, 2007).  

 
 
Tabel 2.1  Het vóórkomen van (pogingen tot) verkrachting, aanranding en 

ontucht in verschillende bronnen in 2002 (Onderzoek- en Beleidsdatabase 

Justitiële Documentatie in Brouwer & Smit, 2005). 

             Verkrachting   Aanranding     Ontucht 

Door slachtoffers gemelde delicten                    15.000 tot 16.000          N.v.t. 

Aantal processen-verbaal                           1801               2737             2301 

Aantal gehoorde verdachten                       1132               1398             1381 

Aantal ingeschreven zaken bij het O.M.        939                879               955 

Aantal schuldigverklaringen rechter             362                389               648 
 

 
Jarenlang is gedacht dat in Nederland 50.000 tot 80.000 kinderen per jaar slachtoffer 
werden van seksueel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing (Van IJzendoorn 

e.a., 2007). Ander onderzoek toont echter aan dat de aantallen vele malen hoger zou-
den kunnen liggen. Draijer (1990) vond dat 15.6 procent van de Nederlandse vrouwen 

voor het zestiende levensjaar slachtoffer is geworden van seksueel misbruik door een 
gezins- of familielid. Iets meer dan de helft van deze slachtoffers is ernstig misbruikt; 

bij hen was sprake van herhaalde verkrachtingen en pogingen hiertoe. Tevens is er bij 
24 procent van de vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie sprake van seksueel misbruik 
door iemand van buiten de familie. In dit geval was het meestal eenmalig, en ging het 
in de helft van de gevallen om het dwingen tot masturbatie of een poging tot ver-

krachting. Indien de slachtofferschappercentages van binnen en buiten de kring van 
verwanten worden gecombineerd, kan dus over het totale percentage worden gezegd 
dat deze tussen de 24 en 40 procent ligt. De slachtoffers zijn meestal tussen de acht 

en twaalf jaar oud. Buitenlands onderzoek laat zien dat zo’n drie tot negen procent 
van de jongens te maken heeft gehad met seksueel misbruik, meestal gepleegd door 

mannen van buiten de familie (Peters, 1988).  
  

2.4.2 Is er sprake van psychoseksuele problematiek? 

Het zorgprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag richt zich nadrukkelijk op de 

behandeling van psychoseksuele problematiek. Naast seksueel grensoverschrijdend 
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gedrag moet er sprake zijn van psychoseksuele problematiek. Onder psychoseksuele 
problematiek wordt verstaan: 

 
• Seksuele deviantie, afwijkende seksuele interesses, met name: 

o Seksuele interesse in kinderen 
o Seksuele interesse in niet-instemmende partner 
o Seksueel sadisme 

• Hyperseksualiteit 

• Andere psychoseksuele problematiek 
 

De voor ons doel meest bruikbare omschrijving van deze psychoseksuele stoornissen 
loopt niet synchroon met de beschikbare DSM-IV-TR diagnoses. Hieronder wordt uit-
gelegd waarom.   

 

2.4.2.1 De DSM-IV-TR 

Parafilieën volgens de DSM-IV-TR zijn gedurende minstens zes maanden terugkeren-
de, intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele impulsen of gedragingen die 

betrekking hebben op kinderen of andere niet instemmende personen, niet-menselijke 
objecten, het lijden of vernederen van zichzelf of de partner (American Psychiatric 

Association, 2000). Tot parafilieën worden gerekend exhibitionisme, fetisjisme, frot-
teurisme, pedofilie (seksueel aangetrokken tot jongens, meisjes of beide seksen; ex-

clusief of niet-exclusief; beperkt tot incest), seksueel masochisme, seksueel sadisme, 
fetisjistisch transvestitisme en voyeurisme. De DSM-IV-TR classificatie bevat ook de 
(rest)categorie parafilie niet anders omschreven (N.A.O.). 

Een parafilie voor afgedwongen seks en hyperseksualiteit komen niet als zodanig voor 
in de DSM-IV-TR definitie. Verkrachting kan desgewenst gerangschikt worden onder 

de V-code voor seksueel misbruik van een volwassene (V61.12 als dader tevens part-
ner is; V62.83 als dader niet tevens partner is). 

De DSM IV-TR lokt veel discussie uit in de literatuur en ook binnen het forensische 
veld blijken deze diagnoses vaak niet gebruikt te worden. Een diagnose aan de hand 

van de DSM-IV criteria brengt problemen met zich mee die in verband staan met de 
volgende beperkingen:  

Het is onduidelijk wat er bedoeld wordt met “recidiverend” en “intens” en met “sek-
suele gedragingen”. Valt bijvoorbeeld grooming onder seksuele gedragingen? Het ge-

geven dat men in de DSM-IV-TR gedragingen heeft opgenomen in criterium A heeft tot 
gevolg dat dit weliswaar makkelijker te meten is omdat het om overt gedrag gaat 
maar dat dit anderzijds ertoe leidt dat de diagnose veel vaker gesteld zal worden.  

Evenmin is duidelijk hoe men fantasieën moet beoordelen. Daarnaast is het onduidelijk 
wat bedoeld wordt met “klinisch significant lijden” of met “sociaal dysfunctioneren”.  

De keuze voor een termijn van zes maanden is niet gemotiveerd. Mogelijk is het de 
bedoeling geweest om een temporeel stabiel fenomeen te beschrijven. De duur is niet 

empirisch gefundeerd. Ook de leeftijdslimiet van dertien jaar stelt in de praktijk pro-
blemen. 
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Dat betekent dat een parafilie gediagnosticeerd kan worden als iemand bepaald devi-
ant seksueel gedrag heeft laten zien. Op grond van de DSM-IV-TR kan men dus nu 

wel, in tegenstelling tot de DSM-IV, de diagnose pedofilie stellen als iemand pedosek-
sueel gedrag vertoont maar hier verder niet onder lijdt. Maar een door gedrag bepaal-

de diagnose is op veel meer zedendelinquenten van toepassing en differentieert niet 
tussen diegenen met en zonder voorkeur voor dat gedrag. Incestueus misbruik duurt 
meestal langer dan zes maanden, maar er ligt meestal geen pedofiele voorkeur aan 
ten grondslag. Toch krijgt een dergelijke pleger de diagnose pedofilie volgens de DSM-

IV-TR. De diagnose is daarmee zo breed geworden, dat die weinig bijdraagt aan het 
accuraat inschatten van het recidiverisico. Kingston (2007) onderzocht de diagnose 

pedofilie aan de hand van o.a. de DSM (in deze studie III/III R) en vond geen signifi-
cante relatie met de PPG of met de SSPI (PPG, zie §4.3.3.1; SSPI, zie §3.3.1.3). Er 
blijkt dan ook weinig relatie te bestaan tussen de DSM diagnose en recidive. De DSM-

IV-TR diagnose is ook niet opgenomen in enig risicotaxatie-instrument. 
De diagnose seksueel sadisme komt wel voor in de DSM-IV-TR. Ook voor seksueel 

sadisme geldt een gedragscriterium, op voorwaarde dat het hier gaat om sadistisch 
gedrag dat gericht is op een niet instemmende partner. Marshall (2002a,b) onderzocht 

in twee studies de validiteit van de diagnose seksueel sadisme. In een eerste studie 
vond hij dat ervaren forensische psychiaters de diagnose vooral stelden bij patiënten 

die niet aan de DSM-IV-TR criteria voldeden. In een tweede studie vroeg hij aan inter-
nationaal bekende forensische psychiaters om een aantal case vignettes te beoorde-

len. Resultaat was een erg lage overeenkomst tussen de beoordelaars (interbeoorde-
laarsbetrouwbaarheid gemeten met kappa was .14). 
 

Samengevat komen twee van de belangrijkste psychoseksuele stoornissen/parafiliën 
met betrekking tot seksueel delictgedrag niet expliciet in de DSM-IV-TR voor; een pa-

rafilie voor afgedwongen seks en hyperseksualiteit. De criteria voor pedofilie leiden 
niet tot een zinvol onderscheid tussen pedofiele en niet-pedofiele plegers van seksuele 

delicten jegens kinderen. Daarnaast ontbeert de diagnose seksueel sadisme de mini-
maal vereiste betrouwbaarheid. 

 

2.4.2.2 Seksuele deviantie  

Er is dus een nieuwe definitie nodig om de centraal gestelde psychoseksuele proble-
matiek te beschrijven. Seksuele deviantie is niet gelijk aan het plegen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. De wet, wat mag en wat niet mag, loopt hier maar deels 
gelijk met wat als normaal en wat als afwijkend beschouwd kan worden (op grond van 
hoeveel mensen het hebben). Er zijn vele seksuele interesses die als afwijkend be-

schouwd kunnen worden (pluchefreaks, ballonnenfetisj, travestie). Het grootste ge-
deelte daarvan is niet strafbaar omdat het gaat om seksuele interacties met voorwer-

pen of tussen instemmende volwassenen. Over deze afwijkende interesses gaat het in 
dit hoofdstuk in principe niet, omdat mensen daardoor doorgaans niet in aanraking 

komen met justitie en de forensische psychiatrie. Alleen wanneer dergelijke deviante 
interesses delictgerelateerd zijn of opgevat kunnen worden als een teken van hyper-
seksualiteit, zijn ze interessant voor dit zorgprogramma (zie §2.4.2.4 over hypersek-
sualiteit). 
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Voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn vooral die seksuele interesses van 
belang die zich richten op niet-instemmende personen en kinderen onder de zestien 

jaar. Seksueel gedrag dat anderen schaadt dus. Dit zijn de seksuele gedragingen die 
bij de wet verboden zijn. Echter, het seksueel aantrekkelijk vinden van meisjes of jon-

gens van veertien of vijftien is weer niet perse seksueel deviant te noemen. De meeste 
volwassen mannen vinden jonge meisjes wel eens aantrekkelijk. Maar de sociale con-
ventie vereist dat ze daar niets mee doen. Seks met een minderjarige kan heel goed 
antisociaal gemotiveerd zijn in plaats van uit seksuele deviantie geboren.  

Ook enige interesse in afgedwongen seks komt veel vaker voor dan men zou denken. 
In 1980 constateerde Malamuth dat 51% van een groep Amerikaanse college-

studenten aangaf een verkrachting te zullen plegen als ze zeker wisten dat ze er mee 
weg zouden komen (Malamuth e.a., 1980). 
Seksueel sadisme komt ook voor binnen sadomasochistische relaties tussen instem-

mende volwassenen. Seksueel sadisme is opwinding door het lijden of vernederen van 
de seksuele partner. Als er geen sprake is van instemming van die partner, dan is er 

sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag en dus van een voor dit zorgpro-
gramma relevante deviantie. Dit soort seksueel sadisme lijkt gelukkig relatief zeld-

zaam. 
 

2.4.2.3 Interesse versus voorkeur 

Bij het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is enerzijds natuurlijk altijd 

minimaal sprake van enige (mogelijk ook eenmalige) interesse in dat gedrag, i.c. sek-
suele interesse in een kind of seksuele interesse in een niet-instemmende partner. 
Voor veel mensen valt dergelijk gedrag binnen het mogelijke repertoire en wanneer 

onvoldoende remming door antisociale/impulsieve problemen kan dat gedrag een keer 
voorkomen. Dat is nog geen seksuele deviantie. Seksuele deviantie wordt het wanneer 

er een uitgesproken interesse bestaat in het deviante gedrag of zelfs een voorkeur of 
exclusieve voorkeur voor dergelijke seksuele interacties. Dan bestaat er als het ware 

een innerlijke drive naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Duidelijk is dat dat een 
groot probleem vormt bij het opnieuw terugvallen in dergelijk gedrag.  

 

2.4.2.4 Hyperseksualiteit  

Hyperseksualiteit of seksuele preoccupatie heeft vooral betrekking op de kwantiteit 
van het seksuele gedrag of de gedachten en niet op de inhoud van dat gedrag of die 

gedachten (Kafka, 1992). Dat wil zeggen dat iemand gepreoccupeerd kan zijn met 
uitsluitend ‘normale’ en legale seksuele ideeën of gedragingen. Hyperseksualiteit en 
seksuele deviantie komen wel vaak samen voor. Personen die veel afwijkende interes-

ses/voorkeuren hebben, zijn vaak ook hyperseksueel. Personen die hyperseksueel zijn 
hebben vrijwel altijd ook afwijkende seksuele interesses/voorkeuren. Hyperseksualiteit 

is te zien als een hele grote en meestal ook hele brede seksuele interesse waarin ge-
makkelijk iets geïncludeerd raakt wat grensoverschrijdend is. Men kan zich voorstellen 

dat een hyperseksueel persoon met veel afwijkende interesses een grotere kans op 
toekomstig delictgedrag heeft. Hoe meer seksueel afwijkende interesses/voorkeuren 
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en hoe groter de drang naar seksuele activiteit, hoe groter de kans op een seksueel 
delict zal zijn (Ten Hag, 2007). 

 

2.4.2.5 Andere psychoseksuele problematiek   

Onder andere psychoseksuele problematiek wordt verstaan alle psychoseksuele pro-
blematiek gerelateerd aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hier kunnen dus wel 
andere afwijkende voorkeuren onder vallen, die op zichzelf niet illegaal zijn, maar wel 
tot delictgedrag geleid hebben. Denk bijvoorbeeld aan impotentieproblemen, gender-

issues of gyneacologische preoccupaties. Een en ander dient wel gerelateerd te zijn 
aan het seksueel grensoverschrijdende gedrag en dat betekent meestal dat naast de 

afwijkende voorkeur, die in principe niet strafbaar is, er geen toestemming van het  
slachtoffer verkregen is, wat wel strafbaar is. 
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3 Risicotaxatie 
 
 

Gestructureerde risicotaxatie, uitgevoerd volgens expliciete richtlijnen die gebaseerd 

zijn op uitkomsten van empirisch onderzoek, is aantoonbaar één van de best weten-
schappelijk gefundeerde onderwerpen in het forensisch psychiatrische veld. Risicotaxa-

tie neemt dan ook een centrale plaats in binnen dit zorgprogramma.  

 

3.1 Doel van de risicotaxatie 

Het doel van risicotaxatie is tweeledig. 

1 Het bepalen van het basisrisico voor elke pleger. Dit basisrisico is bepalend voor de 
intensiteit van de behandeling volgens het Risicoprincipe (zie hoofdstuk 1). Bij een 
hoog risico moet maximaal behandeld worden (in een klinische setting, intensief en 
langdurig). Bij een matig of laag risico kan ambulante behandeling worden ingezet. 
Bij een laag risico kan ook worden besloten om geen behandeling in te stellen.  

Het is overigens ook zinnig om rekening te houden met de aard van het risico; het 
delict waarmee iemand zou kunnen recidiveren. Exhibitionisten recidiveren bijvoor-

beeld vaak, maar een dergelijk delict wordt veel minder erg gevonden dan bijvoor-
beeld een verkrachting met een doding. Ook als het risico op recidive bij de pleger 

van dat laatste delict kleiner is, is er nog reden om de betreffende persoon toch in 
een klinische setting te behandelen. Exhibitionisten worden daarentegen meestal in 

een ambulante setting behandeld. 
2 Het identificeren van de specifieke statische en vooral dynamische risicofactoren 

voor elke pleger. Volgens het Behoefteprincipe (zie hoofdstuk 1) richt de behande-

ling zich vooral op de dynamische risicofactoren, daarbij rekening houdende met de 
statische risicofactoren. 

 
In latere stappen in de beslisboom komt de risicotaxatie nog ter sprake in twee andere 
hoedanigheden. 
3 In de evaluatiefase (behandelevaluatie; zie hoofdstuk 6): De eerste risicotaxatie in 

de diagnostische fase dient ook als een nulmeting, waarna in de behandelfase her-
halingsonderzoek plaatsvindt. Het verminderen van het recidiverisico is het belang-
rijkste behandeldoel in de forensische setting. Daarom is het herhalen van risico-
taxatie-onderzoek bij uitstek geschikt om gegevens te genereren over effecten van 

behandeling. 
4 In de resocialisatiefase (zie hoofdstuk 7): Risicotaxatie dient ook het verbeteren 

van de communicatie over risico’s; op welke risico’s moet men bij de individuele pa-
tiënt bedacht zijn, welke factoren lenen zich voor een op die persoon toegesneden 

risicomanagement en hoe ziet het risicomanagement eruit bij een bepaalde verlof-
modaliteit?  
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3.2 Het ontstaan van de risicotaxatie 

In tegenstelling tot wat de media ons willen doen geloven, recidiveren de meeste sek-

sueel delinquenten niet. Slechts een minderheid van alle veroordeelde zedendelin-
quenten (ongeveer 20%) wordt binnen afzienbare tijd (ongeveer 10 jaar) opnieuw 
veroordeeld of aangeklaagd voor een zedendelict (Hanson, Steffy & Gauthier, 1993; 
Quinsey, Lalumière, Rice & Harris, 1995). Twintig procent kan dus beschouwd worden 
als een algemene base-rate voor seksuele recidive van veroordeelde zedendelinquen-

ten. Steeds vaker wordt echter benadrukt dat zedendelinquenten een zeer heterogene 
groep vormen (De Vogel, 2005; Doren, 1998; Prentky, Knight, Lee & Cerce, 1995). In 

dit zeer heterogene gezelschap van zedendelinquenten zitten ook individuen die wel 
geneigd blijven steeds weer opnieuw seksuele delicten te plegen. Het is belangrijk om 

deze hoogrisicoplegers van de rest te onderscheiden.  

 

3.2.1 Ongestructureerd klinisch oordeel 

Tot aan de jaren negentig van de vorige eeuw was het ‘ongestructureerd klinisch oor-
deel’ de gebruikelijke manier om te bepalen hoe ‘gevaarlijk’ iemand was. Dat oordeel 
bestond uit specifiek op de betreffende delinquent toegespitste overwegingen van een 

individuele deskundige. Inmiddels hebben vele onderzoeken aangetoond dat het onge-
structureerd klinisch oordeel geen goede voorspellende waarde heeft. Ongestructu-

reerde klinische oordelen gaan vooral gebukt onder een zeer lage statistische be-
trouwbaarheid (geen twee deskundigen oordelen hetzelfde). Bovendien ontvangen de 

deskundigen meestal geen feedback in de vorm van recidivegegevens, dus is het erg 
moeilijk om de deskundigheid verder te ontwikkelen. Het klinische oordeel wordt wel 

beter als meerdere deskundigen er samen consensus over weten te bereiken. 

 

3.2.2 Base-rates van verschillende subgroepen 

Een goede manier om te kijken naar het recidiverisico is door de gehele, zeer hetero-

gene groep zedendelinquenten onder te verdelen in kleinere, meer homogene sub-
groepen en de bij elke van deze subgroep horende recidivepercentages te bekijken. In 

de jaren negentig zijn een aantal van dergelijke base-rate (basisrisico) studies gedaan. 
Delinquenten werden daarbij ingedeeld naar de aard van hun delict (bijvoorbeeld de 

subgroep exhibitionisten), maar vooral naar de aard van hun slachtoffers. Slachtoffers 
onder of boven de zestien, bekende of onbekende slachtoffers, of jongens of meisjes. 

Uit deze onderzoeken komt het volgende redelijk stabiele beeld naar voren. Exhibitio-
nisten recidiveren het vaakst, maar met een soortgelijk delict. Mannen die jongetjes 

buiten het gezin misbruiken, recidiveren gemiddeld vaker dan mannen die meisjes 
buiten het gezin misbruiken of verkrachters. Incestplegers recidiveren het minst. Deze 

Amerikaanse en Canadese resultaten zijn inmiddels gerepliceerd in Nederland. Ook 
wanneer er gekeken wordt naar plegers die in de tbs terechtkomen zien we min of 
meer dezelfde verdeling, alleen liggen de recidivecijfers over de hele linie hoger (De 

Vogel, De Ruiter, Hildebrand, Bos & Van de Ven, 2004; Quinsey e.a., 1995). 
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Noot: 
Verschillen in gevonden base-rates zijn ook afhankelijk van de manier van meten, 

bijvoorbeeld de follow-up-periode (na langere tijd meer recidives), het recidivecriteri-
um (bijvoorbeeld arrestatie, veroordeling, detentie of zelfrapportage) en de aard van 

de recidive (bijvoorbeeld: seksueel of seksueel en gewelddadig) (o.a. Nieuwenhuijzen 
& Philipse, 2002; De Vogel & De Ruiter, 2004). Meest gebruikelijk zijn de onderzoeken 
die recidive meten in de zin van een (aanklacht of) veroordeling voor een nieuw sek-
sueel delict na een ruime follow-up-periode van minimaal vijf jaar maar meestal tien 

jaar of meer. 

 

3.2.3 Gestructureerde risicotaxatie: indelen op risico 

Risicotaxatie is een zeer gestructureerde manier om het risico in te schatten dat ie-

mand opnieuw een seksueel delict zal plegen. De diverse beschikbare risicotaxatie-
instrumenten zijn op vergelijkbare empirische wijze tot stand gekomen. Uit oude dos-
siers van veroordeelde zedendelinquenten is alle mogelijke informatie over de plegers, 
hun slachtoffers en het delict gedestilleerd. Vervolgens is nagegaan welke van de ple-

gers opnieuw aangeklaagd of veroordeeld zijn voor een zedendelict en in welke opzich-
ten deze recidivisten verschillen van degenen die niet opnieuw veroordeeld zijn. Alle 

kenmerken die correleren met recidive (d.w.z. kenmerken die recidivisten opvallend 
vaker hebben dan niet-recidivisten) zijn samengevoegd in een lijst. Die lijst wordt ver-

volgens gebruikt om bij nieuwe delinquenten het risico te taxeren.  
 Eigenlijk is dit een manier om de totale groep zedendelinquenten onder te verdelen 
in kleinere subgroepen waar een bepaald recidiverisico bij hoort. Het risicotaxatie-

instrument is dus te zien als een soort base-rate machine. Men stopt er de gegevens 
van een individuele pleger in en deze komt terecht in de risicocategorie die de base-

rate van seksuele recidive aangeeft voor mensen met die score. De items van de in-
strumenten vallen dan ook deels samen met de hierboven beschreven indeling op 
grond van het delict of slachtofferkeuze. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld mannen die 
delicten plegen met jongetjes buiten het gezin als slachtoffer automatisch veel hoger 

scoren dan incestplegers. Dat wil overigens niet zeggen dat het dan zeker is dat een 
persoon wel of niet zal recidiveren daar het een kansberekening blijft. 

 
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de risicotaxatie een hoge vlucht 
genomen (voor een overzicht zie: Craig, Browne & Beech, 2008). Het belang van een 
gestructureerde risicotaxatie bij personen die onder invloed van een geestesstoornis 

een (ernstig) delict pleegden, vindt in steeds bredere kring erkenning. In het Verlofbe-
leidskader (RSJ, 2007) is voorgeschreven, dat in een verlofaanvraag voor een patiënt 

de inschatting van het risico voor (seksueel) gewelddadig gedrag dient te worden 
vastgesteld met behulp van een risicotaxatie-instrument. De overtuiging is dat zowel 
de consistentie en transparantie van de besluitvorming over verlofmodaliteiten en uit-

stroom uit de behandeling als de tbs-maatregel verbetert door risicotaxatie en dat 
daarmee het aantal recidives teruggedrongen kan worden. Daarnaast waarborgt ge-

structureerde risicotaxatie ook de rechten van de betrokkenen: het toekennen van 
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verloven of juist niet toekennen ervan gebeurt op zakelijke gronden die van belang 
zijn voor de algemene veiligheid.  

 
De beschikbare wetenschappelijke fundering brengt echter de beperking met zich mee 
dat de hier besproken instrumenten en de daarin ondergebrachte factoren uitsluitend 

van toepassing zijn op volwassen mannen die al eens een seksueel delict gepleegd 
hebben. Voor andere plegers is die empirische evidentie (nog) niet van toepassing. 
Vanwege de centrale rol die de risicotaxatie in dit zorgprogramma inneemt, is de doel-

groep van dit zorgprogramma daarom min of meer op dezelfde wijze gedefinieerd.1 

 

3.2.4 Actuarieel versus gestructureerd klinisch oordeel 

De eerste risicotaxatie-instrumenten die op de hierboven beschreven wijze tot stand 
kwamen, waren zogenaamde actuariële instrumenten. Actuarieel wil zeggen dat er 

volgens een vast principe gescoord wordt en dat het eindoordeel volgens een vaste 
optelsom berekend wordt. Deze werkwijze staat erg ver af van de klinische praktijk en 

wordt door die praktijk doorgaans als negatief ervaren. Het actuariële karakter roept 
weerstand op omdat het te kort door de bocht voelt om risicofactoren tot een optel-
som te reduceren. Er blijft geen ruimte over voor individuele specifieke risico- en be-

schermende factoren, weging van de verschillende risicofactoren, of speciale aandacht 
voor combinaties van risicofactoren.  

 Als oplossing is het ‘gestructureerd klinisch oordeel’ ontwikkeld, een tussenvorm 
tussen actuariële risicotaxatie en het ongestructureerde klinische oordeel. Bij het ge-

structureerd klinisch oordeel wordt op een gestandaardiseerde wijze de risicotaxatie 
uitgevoerd door een deskundige met behulp van een checklist met vastgestelde risico-

items. Kenmerkend voor deze methode is dat de deskundige niet alleen de items 
scoort en bij elkaar optelt om tot een conclusie over het risico te komen, maar daar-

naast zijn/haar kennis en ervaring gebruikt om de items te interpreteren, te integre-
ren, te combineren en te wegen. 

 
Het gestructureerd klinisch oordeel kan een meerwaarde hebben voor de validiteit van 

de risicotaxatie (De Vogel, 2005) maar dit is zeker niet altijd het geval. Onderzoek 
heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat het meewegen van het klinisch oordeel, 

naast de empirisch bepaalde risicofactoren, het eindoordeel niet altijd beter maakt. In 
het meeste internationale onderzoek neemt de validiteit van het gestructureerd kli-
nisch oordeel een middenpositie in tussen de actuariële instrumenten en het onge-

structureerd klinisch oordeel (Hanson & Morton-Bourgon, 2004). Een uitzondering 
daarop vormt het onderzoek van De Vogel (2005), waar het gestructureerd klinisch 

oordeel aanzienlijk beter seksuele recidive voorspelde voor plegers van seksueel 

                                            

1 In een aantal onderzoeken komt naar voren dat seksueel delinquenten veelal vaker met een geweld-
dadig (niet-seksueel) delict recidiveren dan met een seksueel delict (Hanson & Bussière, 1998; Hanson 
& Morton-Bourgon, 2005). Veel instrumenten die seksuele recidive voorspellen, voorspellen ook vaak 
prima geweldsrecidive of algemene recidive. Het voorspellen van seksuele recidive voor zedendelin-

quenten wordt over het algemeen echter het belangrijkst gevonden en krijgt hier dus de nadruk.  
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grensoverschrijdend gedrag na een tbs-behandeling dan een actuariële inschatting. Bij 
dit onderzoek was sprake van een gestructureerd klinisch oordeel in een professionele 

omgeving, waarbij multidisciplinair overleg en consensus centraal stonden. Andere 
onderzoeken in de tbs-sector, met een algemenere opzet, leveren een veel minder 

goede voorspellende waarde van de SVR-20 op (Schönberger, Hildebrand, Spreen & 
Bloem, 2008; Koster, Lankveld & Spreen 2007). De voordelen van het gestructureerd 
klinisch oordeel lijken daarmee aan strikte voorwaarden gebonden. 

 

3.2.5  Statisch versus dynamisch 

De eerste actuariële instrumenten bevatten voornamelijk statische risicofactoren, fei-
telijke informatie, die relatief eenvoudig uit dossiers te scoren is: delictkenmerken, 
slachtofferkenmerken en relatief makkelijk te achterhalen daderkenmerken. Deze 

kenmerken zijn veelal onveranderbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld eerdere delicten en 
aantal slachtoffers niet ongedaan gemaakt worden. Dat vormt op zich geen probleem 
voor de inschatting van het basisrisico, maar is wel een probleem met betrekking tot 
de behandeling, er verandert immers niets in de statische risicofactoren gedurende de 

behandeling en het risico na behandeling is met deze instrumenten dan ook niet in te 
schatten.  

 De laatste jaren is er daarom steeds meer aandacht gekomen voor dynamische 
risicofactoren, factoren die door behandeling te beïnvloeden zijn en daardoor het reci-

diverisico naar beneden brengen. Idealiter geven dynamische risicofactoren niet alleen 
informatie over het risico op delictgedrag, maar geven ze ook richting aan de wijze 
waarop het risico gereduceerd kan worden (Hanson & Morton-Bourgon, 2007) en be-

palen zo de focus van de behandeling. De instrumenten die gebruikmaken van het 
gestructureerd klinisch oordeel, waren de eerste instrumenten die naast statische ook 

enige dynamische factoren bevatten. Inmiddels zijn er ook een aantal actuariële in-
strumenten die uitsluitend of grotendeels bestaan uit dynamische factoren. 
 Er wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen stabiele en acute dynamische risico-
factoren. Acute dynamische risicofactoren zijn factoren die van invloed zijn op de aan-

loop tot een delict (toegang tot slachtoffers, emotionele inzinking, etc.); zij zijn een 
signaal voor acuut delictgevaar. Relatief stabiele dynamische risicofactoren (mate van 

ziekte-inzicht, impulsiviteit etc.) vormen over het algemeen de uiteindelijke behandel-
doelen. 

 

3.2.6 Soorten instrumenten  

De hierboven beschreven kenmerken leiden tot de volgende indeling van de verschil-
lende beschikbare risicotaxatie-instrumenten voor het inschatten van het risico van 

seksuele recidive. 

 
1 Actuarieel statische instrumenten 
Deze bestaan uit relatief eenvoudig te scoren statische factoren, die volgens een vaste 

puntentelling leiden tot indeling in een risicocategorie. Er zijn erg veel instrumenten in 
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deze categorie beschikbaar (§ 3.3.1) waar relatief veel onderzoek naar gedaan is. 
Over het algemeen hebben deze instrumenten een goede betrouwbaarheid en behoor-

lijke validiteit. Ze zijn zeer geschikt voor het bepalen van het basisrisico aan het begin 
van de behandeling.  

 
2 Actuarieel dynamische instrumenten 
Deze bevatten doorgaans minder eenvoudig te scoren dynamische factoren, die vol-
gens een vaste puntentelling leiden tot indeling in een risicocategorie. Er zijn nog 

maar weinig instrumenten in deze categorie beschikbaar (§ 3.3.2) en er is nog niet 
veel onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat deze instrumenten een  redelijk tot 

goede betrouwbaarheid hebben en een behoorlijke validiteit. Ze zijn gemaakt om be-
weging ten opzichte van het basisrisico te meten en lijken daar ook toe in staat. 

 
2a Actuarieel acute instrumenten 

Relatief eenvoudig te scoren acute factoren, die volgens een vaste puntentelling leiden 
tot indeling in een risicocategorie. Er is maar een instrument in deze categorie be-

schikbaar (§ 3.3.2) waar nog maar één groot onderzoek naar gedaan is (Hanson, Har-
ris, Scott & Helmus, 2007b). Het instrument lijkt een goede betrouwbaarheid te heb-
ben maar niet precies te werken zoals verwacht werd.  

 
3 Gestructureerd klinisch oordeel instrumenten 
Deze instrumenten bevatten altijd een combinatie van statische en dynamische risico-

factoren. Er is geen vaste puntentelling, maar er wordt een geïntegreerd klinisch oor-
deel gemaakt op basis van de gescoorde risicofactoren. De items zijn deels makkelijk 

en deels moeilijk te scoren, met name de dynamische items vereisen op zich al vaak 
een klinisch oordeel. Er zijn een aantal instrumenten in deze categorie beschikbaar (§ 

3.3.3) waar enig onderzoek naar gedaan is. Deze instrumenten hebben een redelijke 
tot goede betrouwbaarheid en een validiteit die sterk wisselt per onderzoek/setting. 
Het gestructureerd klinisch oordeel geeft een overall eindoordeel over het risico op 

enig moment en lijkt vooral geschikt voor gebruik in professionele settings met veel 
expertise en multidisciplinair overleg. 

 
De actuariële statische instrumenten kunnen goed gebruikt worden in combinatie met 
actuarieel dynamische en acute instrumenten. Eerst wordt door middel van het stati-
sche instrument het basisrisico bepaald en vervolgens kan door middel van het dyna-

mische instrument bepaald worden of iemand gedurende de behandeling opschuift in 
zijn risico. De origineel vastgestelde basisrisicocategorie wordt altijd als ijkpunt in het 

oog gehouden. 
 Uit het nog beperkte beschikbare onderzoek naar de dynamische factoren, blijkt dat 

deze vooral op de kortere termijn (enkele jaren) behoorlijk tot goed kunnen voorspel-
len. Naar mate de follow-up-tijd langer wordt, winnen de statische factoren over het 

algemeen aan gewicht. 
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3.3 Instrumenten 

Hieronder volgt een overzicht van de meest gebruikte risicotaxatie-instrumenten voor 

het inschatten van het risico van seksuele recidive. De instrumenten staan per catego-
rie zo veel mogelijk in ‘chronologisch volgorde’, dat wil zeggen de volgorde waarin ze 
gepubliceerd zijn.  

 
Bij de instrumenten wordt de validiteit genoemd in de vorm van de AUC-waarden. 
AUC-waarden verwijzen naar het resultaat van een zogenaamde ROC-analyse. De 

ROC-analyse werd oorspronkelijk ontwikkeld voor het testen van de accuraatheid van 
radiologische tests. De laatste jaren wordt deze statistische methode steeds meer ge-
bruikt als toets voor de voorspellende waarde van psychologische instrumenten. Een 

belangrijk voordeel van deze methode is de onafhankelijkheid van de base-rate van de 
uitkomstmaat (in dit geval recidive). De ROC-analyse leidt tot een ROC-curve welke de 

verhouding sensitiviteit (juist positieven)/1-specificiteit (vals positieven) weergeeft 
voor elke mogelijke cut-off-waarde van het instrument. Op de Y-as worden de juist 

positieven weergegeven, op de X-as de vals positieven. De 45-gradendiagonaal waar-
op beide assen een gelijke waarde hebben (van 0-0 naar 100-100) is de lijn van ‘geen 

informatie’. Het gebied onder de ROC-curve, de Area Under the Curve (AUC), varieert 
van 0 (perfecte negatieve voorspelling) tot 1,0 (perfecte positieve voorspelling), waar-

bij een AUC van .50 (de 45-gradendiagonaal) het kansniveau vertegenwoordigt. De 
AUC-waarde geeft de kans aan dat een willekeurig gekozen recidivist een score boven 

iedere gegeven cut-off-waarde van het instrument behaalt en een willekeurig gekozen 
niet-recidivist een score beneden deze cut-off-waarden. AUC waarden van .70 worden 
doorgaans beschouwd als redelijk, waarden boven de .75 als groot. 

 De AUC-waarde voor de STATIC-99 totaalscore (zie § 3.3.1.4) is .75 wat significant 
groter is dan .50 (p < .001) en wil zeggen dat de kans dat een willekeurig gekozen 

recidivist een hogere STATIC-99 totaalscore heeft dan een willekeurig gekozen niet 
recidivist 75% is.  

 

3.3.1 Actuarieel statische instrumenten 

Bij deze categorie instrumenten gaat het om allemaal feitelijke informatie die meestal 
goed in dossiers terug te vinden is. Deze instrumenten zijn dan ook relatief eenvoudig 
en met grote betrouwbaarheid in te vullen. Een training in het gebruik van een derge-
lijk instrument blijft echter noodzakelijk evenals het raadplegen van de handleiding bij 

elke nieuwe taxatie. De scoringsregels moeten gedetailleerd nageleefd worden om de 
hoge betrouwbaarheid te waarborgen. Zonder die hoge betrouwbaarheid gaat de vali-

diteit van de instrumenten onmiddellijk ver achteruit (Schönberger e.a., 2008). 
 Voor alle hier besproken instrumenten geldt dat ze (nog) niet in een brede Neder-

landse populatie van zedendelinquenten gevalideerd zijn. De RRASOR en de STATIC-
99 zijn wel gebruikt in risicotaxatie-onderzoek bij uitgestroomde tbs-patiënten en am-

bulante forensische patiënten (De Vogel, Ruiter, Beek & Mead, 2004; Schönberger 
e.a., 2008; Van Horn, Scholing & Mulder, 2005). Op dit moment loopt er een grote 

valideringsstudie in Nederland onder een brede groep zedendelinquenten, waarin alle 
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onderstaande instrumenten zijn opgenomen. De eerste resultaten worden in 2009 
verwacht. 

3.3.1.1 RRASOR 

In 1997 ontwikkelde Karl Hanson in Canada de RRASOR, Rapid Risk Assessment for 

Sexual Offence Recidivism (Hanson, 1997). Uit de verzameling recidivevoorspellende 
factoren uit zijn meta-analyse (Hanson & Bussiere, 1996) selecteerde hij door staps-
gewijze regressie vier items die seksuele recidive het beste voorspellen: eerdere sek-
suele delicten, leeftijd van de pleger, geslacht van het slachtoffer, en de relatie tot het 

slachtoffer. Het instrument kent geen indeling in categorieën, maar gebruikt alleen de 
eindscore, die tussen de 0 en de 6 ligt. De RRASOR laat over het algemeen een rede-

lijke validiteit zien voor seksuele recidive met een gemiddelde AUC-waarde van .66 
over 34 studies (Hanson & Morton-Bourgon, in press). De voorspellende waarde kan 
wel behoorlijk verschillen per onderzoekspopulatie en lijkt iets beter voor pedosekuele 

delictplegers dan voor verkrachters (Hanson & Thornton, 2000; Sjöstedt & Långström, 
2000; Barbaree, Seto, Langton & Peacock, 2001; Langton e.a., 2007). Van de RRA-

SOR zijn de coderingsregels vrij beschikbaar (Hanson, 1997) maar niet in het Neder-
lands vertaald. De RRASOR is in zijn geheel opgenomen in de STATIC-99 met dezelfde 

coderingsregels en kan dus altijd terugberekend worden uit een STATIC-99 afname. 

3.3.1.2  SACJ-Min 

Rond dezelfde tijd als de RRASOR in Canada, wordt in Groot Brittannië de Structured 
Anchored Clinical Judgement ontwikkeld (SACJ-Min; Grubin, 1998). De scoring bestaat 

uit twee stappen. Op grond van de score op vijf items (betreffende eerdere seksuele  
en geweldsdelicten) wordt een pleger ingedeeld in een van de risicocategorieën laag, 
matig of hoog. Door middel van de score op drie extra items (betreffende slachtoffer-

kenmerken, eventuele hands-off-delicten en relationele geschiedenis) kan een pleger 
nog één of zelfs twee risicocategorieën stijgen.  

 De SACJ-Min is niet erg veel onderzocht, maar laat in de laatste meta-analyse een 
teleurstellende AUC-waarde zien van .46 over zes studies (Hanson & Morton-Bourgon, 

in press). De SACJ-Min wordt niet veel gebruikt vanwege het verschijnen van een 
nieuwe versie van het instrument, de Risk Matrix 2000 (zie verderop). 

3.3.1.3 SORAG 

De Sex Offender Risk Appraisal Guide, (Quinsey, Harris, Rice, & Cormier, 1998) ont-

wikkeld in de Verenigde Staten, is een modificatie van de Violence Risk Appraisal Gui-
de (VRAG), een veel gebruikt actuarieel en statisch risicotaxatie-instrument voor ge-

weldsrecidive. Van de VRAG is één item aangepast met betrekking tot het geslacht van 
de slachtoffers en één item is verwijderd. Daarnaast zijn er drie items toegevoegd 
betreffende eerdere seksuele en geweldsdelicten en afwijkende seksuele interesses. 

Het resultaat is een instrument met veertien items, die deels relatief eenvoudig in te 
vullen zijn (leeftijd, burgerlijke staat, criminele voorgeschiedenis), maar deels ook 

ingewikkelder (persoonlijkheidsstoornis, ontwikkelingsproblemen, psychopathie). De 
scoring van de items is ingewikkeld vanwege de weging en leidt tot een indeling in een 

van maar liefst negen risicocategorieën. 



 37 

Met name de vaststelling van psychopathie door middel van de PCL-R (of eventueel de 
PCL:SV), wanneer die score niet al voor de risicotaxatie beschikbaar is, kost veel extra 

tijd en inspanning. De PCL-score kan eventueel vervangen worden door de score op de 
veel eenvoudiger in te vullen CATS. Daarnaast bevat het instrument de uitslag van een 

fallometrisch onderzoek als item. Dergelijk onderzoek wordt in Nederland (nog) niet 
gedaan bij deze doelgroep. Het fallometrisch onderzoek kan echter vervangen worden 
door de score op de SSPI, (Screening Scale for Pedophilic Interest, Seto & Lalumière, 
2001) een met de RRASOR vergelijkbaar instrumentje dat aan de hand van vier 

slachtofferkenmerken probeert een indicatie te geven of er sprake is van een afwij-
kende seksuele interesse in kinderen. Tot slot wordt de ernst van de het delictverleden 

in de SORAG gemeten met behulp van de Cormier-Lang Criminal History Score. Hierbij 
krijgt elk delict naar ernst een aantal punten toebedeeld op basis van het Amerikaanse 
classificatiesysteem van delicten. Van deze lijst is geen Nederlandse vertaling beschik-

baar. Samenvattend kan gesteld worden dat het scoren van de SORAG vergeleken bij 
de overige instrumenten een moeizame en tijdrovende bezigheid is. 

 Uit internationaal onderzoek komt de voorspellende waarde van de SORAG als re-
delijk naar voren met een gemiddelde AUC-waarde van .60 over twaalf studies (Han-

son & Morton-Bourgon, in press). Het lijkt er op dat de SORAG een betere voorspel-
lende waarde heeft voor pedoseksuele daders dan voor verkrachters (Harris e.a., 

2003). 
De coderingsregels van de SORAG staan tamelijk summier weergegeven in het boek 

Violent Offenders (Quinsey, Harris, Rice & Cormier, 2005) en zijn niet in Nederlandse 
vertaling beschikbaar. 

3.3.1.4 STATIC-99 

De STATIC-99 is internationaal het meest gebruikte en het meest onderzochte instru-
ment in zijn soort. Het instrument is voortgekomen uit het onderzoek van Hanson en 

Thornton (2000) waarin zij de beste items van de RRASOR (alle) en de SACJ-Min 
(deels) verenigen. De STATIC-99 bestaat uit tien items betreffende eerdere seksuele, 

gewelds- en overige delicten, slachtofferkenmerken, relationeel verleden en leeftijd 
van de pleger. Het totaal van de score op de tien items ligt tussen de 0 en de 12 en 

leidt tot een indeling in vier risicocategorieën van laag tot hoog. De STATIC-99 laat 
over de vele onderzoeken heen, ook in Nederland, een vrij consistente voorspellende 

waarde zien met gemiddelde AUC-waarde van .74 over 63 studies (Hanson & Morton-
Bourgon, in press; De Vogel, De Ruiter, Van Beek & Mead, 2003; Ducro & Pham, 

2006; Looman, 2006; Van Horn, Mulder & Scholing, 2006). Tabel 3.1 laat zien welke 
recidivepercentages de verschillende risicocategorieën met zich meebrengen. 
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Tabel 3.1  Voorspellende waarde van STATIC-99 (overgenomen uit Hanson 

  & Thornton, 2000) 

             Seksuele recidive 

Risicocategorie n   na 5 jaar na 10 jaar na 15 jaar 

Laag   257 (24%)  0.06  0.09  0.09 

Laag-gemiddeld 410 (38%)  0.11  0.14  0.18 

Hoog-gemiddeld 290 (27%)  0.30  0.34  0.37 

Hoog   129 (12%)  0.39  0.45  0.52 

 
Van de plegers die ingedeeld worden in de laagrisicocategorie is na vijftien jaar minder 
dan een op de tien gerecidiveerd met een nieuw seksueel delict terwijl van de plegers 
die ingedeeld worden in de hoogrisicocategorie dan iets meer dan de helft is gerecidi-

veerd. Deze recidivepercentages per risicocategorie van de STATIC-99 worden vrij 
consistent over verschillende onderzoekspopulaties teruggevonden (Doren, 2004). 

De STATIC-99 is ook vertaald in het Nederlands (Van Beek, De Doncker & De Ruiter, 
2001) en wordt gebruikt door de reclassering en in de tbs-sector. In 2009 wordt de 

nieuwe Nederlandse uitgave met de verduidelijkte en aangescherpte coderingsregels 
verwacht.  

3.3.1.5 RM2000/S 

De Risk Matrix 2000/Sex offender version is de vernieuwde versie van de eerder be-

schreven SACJ-Min. De RM2000/S heeft dezelfde stapsgewijze opbouw als de SACJ-
Min maar bevat nog maar drie items in het eerste deel: leeftijd, eerdere seksuele en 
algemene delicten. Op grond van de score op deze drie items wordt de pleger inge-

deeld in een van vier risicocategorieën. Door middel van de score op vier extra items 
(betreffende slachtofferkenmerken, eventuele hands-off-delicten en relationele ge-

schiedenis) kan een pleger nog een of twee risicocategorieën stijgen. 
 De RM2000/S wordt in Groot-Brittannië algemeen gebruikt, daarbuiten een stuk 

minder. De voorspellende waarden die bij Engelse onderzoeksgroepen gevonden wor-
den zijn over het algemeen beter dan die in onderzoeken buiten Groot-Brittannië. De 

RM2000/S heeft over het geheel genomen een redelijke predictieve validiteit met een 
gemiddelde AUC-waarde van .66 over tien onderzoeken (Hanson & Morton-Bourgon, in 

press).  
 De coderingsregels van de RM2000 zijn vrij toegankelijk, maar niet in een Neder-
landse vertaling beschikbaar (Thornton, 2007). 

3.3.1.6 STATIC-2002 

De STATIC-2002 is een vernieuwde versie van de Static-99, waarin veel veranderin-

gen aangebracht zijn. De dertien items van de STATIC-2002 zijn onderverdeeld in vijf 
clusters: leeftijd, persistentie van seksueel delictgedrag, deviante seksuele interesses, 

relatie tot slachtoffers en algemeen crimineel gedrag. De itemscores worden per clus-
ter opgeteld en leiden tot een bepaalde clusterscore, die clusterscores tellen op tot een 

eindscore en deze leidt tot een indeling in een van de vier risicocategorieën. Deze vrij 
ingewikkelde scoringsprocedure zou wel eens gevoelig kunnen zijn voor rekenfouten. 
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Daarnaast zijn de toegevoegde items niet direct heel eenvoudig in de dossiers terug te 
vinden. Arrestaties voor zedendelicten in de jeugd, twee of meer slachtoffers onder de 

twaalf waarvan minstens één geen familie is, aantal jaren in vrijheid voor het plegen 
van het indexdelict, zijn geen eenvoudige vragen. De STATIC-2002 wordt internatio-

naal dan ook lang niet zo veel gebruikt als de STATIC-99. Uit onderzoeken waarin de 
STATIC-2002 gebruikt wordt, komt een goede voorspellende waarde naar voren met 
een gemiddelde AUC-waarde van .71 over acht onderzoeken (Hanson & Morton-
Bourgon, in press). 

 De coderingsregels van de STATIC-2002 zijn vrij toegankelijk (Hanson & Thornton, 
2003) maar niet in een Nederlandse vertaling beschikbaar.2 

 

3.3.2 Actuarieel dynamische instrumenten 

3.3.2.1 SONAR 

De Sex Offender Need Assessment Rating is het eerste actuarieel dynamische instru-

ment, wederom ontwikkeld in Canada (Hanson & Harris, 2001). De dynamische items 
van de SONAR zijn onderverdeeld in vijf stabiele factoren en vier acute factoren. De 

stabiele dynamische factoren omvatten intimiteitsproblemen, sociale invloeden, anti-
sociale opvattingen, seksuele en algemene zelfregulatie. De acute dynamische facto-

ren bevatten middelenmisbruik, negatieve stemming, boosheid/vijandigheid en toe-
gang tot slachtoffers. De SONAR is minder makkelijk te scoren dan de statische actua-

riële instrumenten omdat dynamische factoren vaak een inschatting van een psycho-
logische toestand zijn. Hanson en Harris (2001) onderzochten de SONAR in een popu-
latie verkrachters en pedoseksuele daders. Het instrument liet een goede predictieve 
validiteit zien. 
 De SONAR wordt internationaal nog regelmatig gebruikt. Er is een onofficiële Ne-

derlandse vertaling van de SONAR beschikbaar. Inmiddels hebben Hanson en Harris 
de SONAR verder ontwikkeld tot twee instrumenten, de STABLE en de ACUTE (zie ver-

der). 

3.3.2.2 STABLE  

De STABLE is het verder ontwikkelde stabiele dynamische gedeelte van de SONAR. Het 
instrument bevat zeventien stabiele dynamische items in vijf domeinen te weten inti-

miteitsproblemen, sociale invloeden, algemene en seksuele zelfregulatie en de mate 
van samenwerking met toezicht. De items van de STABLE zijn minder makkelijk te 

scoren dan de statische actuariële instrumenten omdat dynamische factoren vaak een 
inschatting van een psychologische toestand zijn. Wel is de STABLE voorzien van een 
handleiding met zo strikt mogelijke scoringsregels en een semi-gestructureerd inter-

                                            

2 In de studie van Seto (2005) wordt de vraag gesteld of het combineren van bovenstaande instru-
menten kan zorgen voor een hogere accuraatheid in het voorspellen van seksuele recidive. Uit de re-
sultaten bleek dat de combinatie van meetinstrumenten dezelfde validiteit oplevert als wanneer ze 
apart worden genomen. Het combineren levert dus geen significant voordeel boven het best voorspel-
lende instrument alleen. 
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view dat bij de in behandeling zijnde of onder toezicht staande pleger kan worden af-
genomen. Dit maakt het instrument ook geschikt voor gebruik in minder specialisti-

sche settings.  
 In 2003 is een begin gemaakt met de validering van beide instrumenten in het Dy-

namic Supervision Project (Harris & Hanson, 2003) waarbij plegers worden gevolgd bij 
reïntegratie in de samenleving. Deze supervisie is te zien als een soort reclasserings-
contact. Omdat het instrument tegelijkertijd onderzocht maar ook gebruikt wordt om 
recidive te voorkomen, zijn de resultaten van dergelijk onderzoek altijd moeilijk te 

interpreteren. De validiteit lijkt redelijk voor seksuele recidive voor de STABLE-schaal 
(Hanson e.a., 2007b).  

 De coderingsregels van de STABLE-2007 zijn beschikbaar (Hanson, Harris, Scott & 
Helmus, 2007a) in het Engels. Aan een Nederlandse vertaling wordt momenteel ge-
werkt, welke naar verwachting in 2009 beschikbaar komt. 

3.3.2.3 ACUTE 

De ACUTE is het verder ontwikkelde acute dynamische gedeelte van de SONAR. Het 

instrument bevat zeven acute dynamische items. Boven een bepaalde totaalscore 
heeft de ACUTE een alarmbelfunctie, dat wil zeggen dat onmiddellijk ingrijpen aange-

raden wordt. De items van de ACUTE zijn relatief makkelijk te scoren en het instru-
ment is bedoeld om bij elk contact met de pleger af te nemen. 

 Ook de ACUTE wordt gevalideerd in het Dynamic Supervision Project (Harris & Han-
son, 2003), waarbij plegers gevolgd worden bij reïntegratie in de samenleving, Omdat 

ook dit instrument tegelijkertijd onderzocht maar ook gebruikt wordt om recidive te 
voorkomen, zijn de resultaten van het onderzoek moeilijk te interpreteren. Uit het 
Dynamic Supervision Project komt naar voren dat de acute factoren wellicht stabieler 

zijn dan gedacht. Dat wil zeggen dat niet de laatste acute afname voor de recidive het 
beste die recidive voorspelt, maar de gemiddelde ACUTE-score over de laatste paar 

afnames. Verder onderzoek zal uitsluitsel moeten geven (Hanson e.a., 2007b). 
 De coderingsregels van de ACUTE-2007 zijn beschikbaar (Hanson e.a., 2007a). Aan 

een Nederlandse vertaling wordt momenteel gewerkt, deze is naar verwachting in 
2009 beschikbaar. 

 

3.3.3 Gestructureerd klinisch oordeel 

3.3.3.1 SVR-20 

De in Canada ontwikkelde Sexual Violence Risk-20 (Boer, Hart, Kropp & Webster, 
1997) is het bekendste instrument voor zedendelinquenten dat werkt volgens het  
gestructureerd klinisch oordeel. Gebruik van dit instrument is sinds 2004 verplicht 
gesteld bij de beoordeling van verlofaanvragen bij zedendelinquenten in de Nederland-
se tbs-sector.  

De in totaal twintig items zijn deels empirisch bepaald en deels toegevoegd op basis 
van de inzichten van deskundigen. De items zijn in drie domeinen onderverdeeld: psy-

chosociale aanpassing (11), seksuele delicten (7) en toekomstplannen (2). Slechts 
enkele items zijn dynamisch van aard (4). De mate waarin plegers hun delicten ont-

kennen, minimaliseren of goedpraten; hun houding ten opzichte van de behandeling 
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en hun eigen toekomst zijn de factoren in de SVR-20 die voor verandering vatbaar 
zijn. Alle items worden gescoord op aan- of afwezigheid of ertussenin, ‘waarschijnlijk 

of enigszins aanwezig’. Een aantal items zijn op zich al een klinisch oordeel/inschat-
ting. De lijst met factoren kan per individueel geval aangevuld worden met eventuele 

extra risico- en beschermende factoren. Het eindoordeel is geen optelsom, maar een 
klinisch oordeel dat gemaakt wordt op basis van de besproken risicofactoren. De ple-
ger wordt op basis van het eindoordeel ingedeeld in een van de risicocategorieën laag, 
matig of hoog. De SVR-20 is ronduit moeilijk te scoren. Daarnaast ontbreekt het voor 

een aantal opgenomen factoren inmiddels nadrukkelijk aan eenduidige empirische 
steun (bijvoorbeeld ontkenning). Tevens ontbreken een aantal algemeen geaccepteer-

de risicofactoren (bijvoorbeeld het aantal eerdere seksuele delicten). Er wordt reeds 
gewerkt aan een noodzakelijke revisie (Boer, pers. com.).  

 
De onderzoeksresultaten met betrekking tot de validiteit van de SVR-20 zijn schaars 

en lopen sterk uiteen. In de meest recente meta-analyse (Hanson & Morton-Bourgon, 
in press) worden de resultaten uitgesplitst naar onderzoeken die gebruik maken van 

het gestructureerd klinisch eindoordeel van de SVR-20 versus de gewone optelling van 
de scores (actuariële puntentelling). Dit laatste levert met de items van de SVR-20 
een matige gemiddelde AUC waarde op van .60 over tien studies. Hetgeen overeen 

lijkt te komen met de voorlopige resultaten van Nederlands valideringsonderzoek in 
een brede populatie zedendelinquenten dat momenteel in de Van der Hoeven Kliniek 

wordt gedaan.  
 Naar de validiteit van het gestructureerd klinisch oordeel op basis van de items van 

de SVR-20, het zogenaamde eindoordeel, is weinig onderzoek gedaan. Slechts drie 
internationale onderzoeken halen de recente meta-analyse van Hanson & Morton-
Bourgon, wat eigenlijk te weinig is voor een gefundeerd oordeel. In twee van de ge-
noemde studies (waarvan één uit Nederland) doet het eindoordeel het erg goed, in de 

andere studie erg slecht. In twee andere Nederlandse studies, die niet in de meta-
analyse opgenomen zijn, presteert het eindoordeel van de SVR-20 ook onvoldoende 
(Koster, Lankveld & Spreen, 2006; Schönberger e.a., 2008). De indruk bestaat dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheden bij deze verschillen een cruciale rol spelen.   
 Met het oog op het bovenstaande kan het gebruik van de SVR-20 het beste beperkt 

blijven tot sterk professionele settings, waar met zo veel mogelijk deskundigheid en 
ervaring en het liefst door meerdere getrainde mensen in consensus de eindbeoorde-

ling kan worden bepaald, om de betrouwbaarheid op peil te houden en validiteit te 
waarborgen. 

 De SVR-20 is in het Nederlands verkrijgbaar en wordt gebruikt in de tbs-sector 
(Hildebrand, De Ruiter & Van Beek, 2001). 

3.3.3.2 RSVP 

De Risk Sexual Violence Protocol (Hart e.a., 2003) is ontwikkeld in Canada en zou ge-
zien kunnen worden als een aangepaste versie van de SVR-20. Het omvat 22 items, 

deels statisch en deels dynamisch, onderverdeeld in een aantal domeinen: geschiede-
nis van seksueel gewelddadig gedrag, psychologische aanpassing, psychopathologie, 

sociale aanpassing en behandelbaarheid. Elk item wordt gescoord op aanwezigheid in 
het verleden, recente aanwezigheid en relevantie voor de toekomst. Alle items worden 
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gescoord op aan- of afwezigheid of ertussenin, ‘waarschijnlijk of enigszins aanwezig’. 
Een aantal items vergen op zich al een klinisch oordeel/inschatting. De factoren kun-

nen per individueel geval aangevuld worden met eventuele extra risico- en bescher-
mende factoren. Het eindoordeel is een klinisch oordeel dat gemaakt wordt op basis 

van de besproken risicofactoren en is geen optelsom. Ook de RSVP is moeilijk te sco-
ren, naar alle waarschijnlijkheid nog moeilijker en zeker bewerkelijker dan de SVR-20. 
De betrouwbaarheden zullen dus niet makkelijk hoog te houden zijn. 
 Bedoeling van de RSVP is dat door gebruik te maken van specifieke risicoformule-

ringen het mogelijk wordt om aan de hand van de RSVP meer specifiek de aard en de 
ernst van het toekomstig gewelddadig gedrag in te schatten en deze informatie doel-

gericht in te zetten in het risicomanagement. Er is internationaal nog te weinig (zo niet 
geen) onderzoek gedaan naar de RSVP om iets zinnigs te kunnen zeggen over de 
voorspellende waarde van het instrument. 

 De coderingsregels van de RSVP zijn verkrijgbaar (Hart e.a., 2003), maar zijn niet 
in een Nederlandse vertaling beschikbaar. 

3.3.3.3 VRS:SO 

De in Canada ontwikkelde Violence Risk Scale: Sex Offender Version is de op zedende-

linquenten aangepaste versie van de gewone VRS van Wong en Gordon (2001), geba-
seerd op het Risk, Need, Responsivity model. De VRS:SO omvat 24 factoren, waarvan 

zeven statisch en zeventien dynamisch (van een aantal als dynamische genoemde 
items wordt de mogelijke dynamiek echter betwijfeld). Alle items worden gescoord op 

een vierpuntsschaal. De initiële afname dient ter vaststelling van het Riskniveau en 
voor het bepalen van de treatment Needs. Naast de score op de items wordt ook de 
readiness for treatment vastgelegd op de aangepaste versie van het Transtheoretical 

Model of Change (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). Op basis van informatie 
over en een semi-gestructureerd interview met de pleger wordt zijn plaats op de zo-

genaamde motivatiecirkel met betrekking tot elk item vastgelegd. Dit gebeurt ter in-
vulling van het Responsivitygedeelte van het instrument. Bij elke volgende afname 

wordt gekeken of iemand zich verplaatst heeft op de motivatiecirkel (Stages of Chan-
ge), waarop de score op het betreffende risico-item naar rato wordt aangepast. De 

VRS:SO is bewerkelijk in het gebruik en moeilijk te scoren, maar heeft door het ge-
bruik van het Risk, Need, Responsivity model en de motivatiecirkel een unieke extra 

dimensie.  

 
De VRS:SO bevat geen klinisch eindoordeel, maar telt de itemscores op tot een totaal-
score welke echter niet wordt ingedeeld in een risicocategorie. Over het algemeen 

geldt: hoe hoger de score, hoe hoger het risico, de rest wordt overgelaten aan het 
oordeel van de afnemer. Deze werkwijze legitimeert de indeling onder de instrumen-

ten die werken volgens het gestructureerd klinisch oordeel. 
 Er is internationaal nog te weinig onderzoek gedaan naar de VRS:SO om iets zin-
nigs te kunnen zeggen over de voorspellende waarde van het instrument. 

 Van de VRS:SO is een handleiding verkrijgbaar in het Engels (Wong, Olver, Nichola-
ichuk & Gordon, 2004) waarbij een training in gebruik verplicht is. Een Nederlandse 

vertaling van de VRS:SO of de training is niet beschikbaar. 



 43 

3.3.3.4 De Waagschaal 

De Waagschaal is een gestructureerd klinisch risicotaxatie-instrument voor ambulante 

forensisch psychiatrische instellingen, bestaande uit (delen van) diverse risicotaxatie-
instrumenten, waaronder de Static-99, SVR-20 en SONAR. De Waagschaal bevat zo-

wel statische als dynamische items. De items variëren van relatief eenvoudig in te 
vullen ‘feitjes’ tot veel moeilijkere items die een klinisch oordeel vergen. Het recidive-

risico wordt ingeschat in termen van ‘laag’, ‘laag-matig’, ‘matig’, ‘matig-hoog’ en 
‘hoog’ op basis van de ingevulde items. 

 Op basis van toetsing in de poliklinische behandelpraktijk is de Waagschaal geschikt 
bevonden voor afname in sterk professionele ambulante settings. De Waagschaal 

wordt sinds januari 2006 als standaard risicotaxatie-instrument gebruikt in acht vesti-
gingen van De Waag. De eerste onderzoeksresultaten lijken uit te wijzen dat de Waag-
schaal een behoorlijk betrouwbaar instrument is en een goede voorspelling oplevert 

voor recidive met een geweldsdelict, maar met betrekking tot zedendelicten is de 
Waagschaal nog niet onderzocht.  

 Van de Waagschaal is een handleiding beschikbaar, waarbij een training in gebruik 
sterk wordt aangeraden (Van Horn, Bos & Wipert, 2007). 

 

 

3.4 Causaliteit en correlaties 

De meeste items die in de diverse instrumenten gebruikt worden, vooral de statische 

items, zijn ‘feitjes’ die correleren met recidive. Deze zijn praktisch bruikbaar, maar a-
theoretisch en zeggen vaak niets over etiologie. Met andere woorden: er is een groot 
verschil tussen correlaties en causale verbanden. Kijken we bijvoorbeeld naar de factor 

‘alleenstaand’ (item 10 van de STATIC-99), dan leidt alleenstaand zijn niet tot het ple-
gen van seksuele delicten, maar mensen die seksuele delicten plegen zijn wel vaker 

alleenstaand. Waarschijnlijk hebben zij interpersoonlijke beperkingen die zowel een 
gebrek aan volwassen intieme relaties als seksuele delicten tot gevolg kunnen hebben. 

 Ook als factoren als dynamisch beschouwd kunnen worden, dus veranderbaar zijn, 
zijn ze nog niet automatisch causaal. Het helpt bijvoorbeeld niet om alle zedendelin-

quenten verplicht te laten trouwen. Wel is het zo dat wanneer je de onderliggende 
interpersoonlijke problemen weet aan te pakken, de kans op recidive mogelijk daalt. 

Het is dus zaak in de behandeling aan te haken bij de onderliggende factoren die on-
der de ‘feitjes’ schuilgaan. 
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3.5 Twee onderliggende factoren 

Op grond van meta-analyses en factoranalyses (Roberts, Doren & Thornton, 2002; 

Hanson e.a., 2007b) blijkt dat de meeste items uit de risicotaxatie-instrumenten ver-
wijzen naar twee onderliggende factoren. Door Hanson en Morton (2004) genoemd 
seksuele deviantie en antisociale oriëntatie. Seksuele deviantie verwijst naar de mate 
waarin iemand zich aangetrokken voelt tot het verboden seksuele gedrag, en antisoci-
ale oriëntatie verwijst naar hoezeer iemand geneigd of bereid is andermans belangen 

te schaden of volledig uit het oog te verliezen. De twee hoofdfactoren zijn eigenlijk te 
zien als twee assen: de seksuele deviantie as en de antisociale/impulsieve as. 

 Als iemand heel erg antisociaal is, dan is een minimale interesse genoeg om tot het 
delictgedrag te komen, eigenlijk hoeft zich alleen de mogelijkheid voor te doen. Dit 

geldt zeker wanneer het delictgedrag betreft wat niet echt deviant is in de seksuele 
zin, bijvoorbeeld seks met een veertien- of vijftienjarige. Plegers kunnen dus uitslui-

tend stoornissen aan de antisociale en/of impulsieve kant hebben, die met het delict-
gedrag samenhangen, zonder verdere psychoseksuele problematiek. Dat is bij plegers 

van seksuele delicten geen uitzondering. Deze mensen horen in principe niet thuis in 
dit zorgprogramma, maar bijvoorbeeld in het zorgprogramma voor persoonlijkheids-
stoornissen.  

 Anderzijds kunnen plegers hoofdzakelijk psychoseksuele problemen hebben (bij-
voorbeeld een pedofiele voorkeur), zonder al te veel antisociale of impulsieve tenden-

sen. Als iemand een uitgesproken voorkeur heeft voor delictgedrag (bijvoorbeeld seks 
met kinderen) maar niet antisociaal is, dan is er de nodige remming die overwonnen 

moet worden voor het delictgedrag plaatsvindt. 
 Vaak is er echter sprake van een combinatie van beide factoren, waarbij de ene of 

de andere factor meer op de voorgrond treedt. Beide factoren zijn ook terug te vinden 
in zowel statische als dynamische risicofactoren. Bij de hierna beschreven risicofacto-

ren zal waar mogelijk vermeld worden op welke van deze twee onderliggende factoren 
men denkt dat ze betrekking hebben. 
 

 

3.6 De risicofactoren van seksuele recidive 

Na de beschrijving van de diverse risicotaxatie-instrumenten, volgt nu een nadere 
beschouwing van de risicofactoren waar de items van de diverse instrumenten naar 
verwijzen. De items die in wisselende samenstelling met variërende criteria deel uit-
maken van bovengenoemde instrumenten zijn de volgende.  
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Statische items Dynamische items 

  

Delictverleden Seksuele interesses 

Eerdere seksuele delicten Hyperseksualiteit/preoccupatie 
Hands-off-seksuele delicten Gebruik van seks als coping 

Geweldsdelicten Seksuele interesse kinderen 
Geweld in seksueel delict Overige delictgerelateerde parafilieën 
Algemene criminaliteit Emotionele identificatie met kinderen 

 Seksuele interesse geweld/seksueel sadisme 
Slachtoffers  

Geslacht slachtoffer(s) Cognitieve vervormingen/schema’s 
Relatie tot slachtoffer(s) Ontkenning minimalisering 
 Attitudes die goedkeuren 
Persoonlijke geschiedenis Child abuse supportive believes 

Leeftijd  Rape supportive believes 
Problemen in de jeugd Adversarial sexual believes 

Relationele geschiedenis Sexual entitlement 
Werkgeschiedenis Vrouwvijandigheid 
Schending van voorwaarden  

 Relationele vaardigheden 
Stoornissen Capacity relationship stability 

Middelenmisbruik/-afhankelijkheid Distorted intimacy balance 
Major mental illness Lack of emotional intimacy with adults 

Persoonlijkheidsstoornissen Lack of concern for others 
Impulsiviteit  Grievance thinking towards others 
Psychopathie Sociale invloeden 
 General social rejection 

Deviante Seksuele Interesses  
Seksuele interesse kinderen Zelfregulatie 
Seksuele interesse geweld Impulsiviteit  

Seksueel sadisme Gebrek aan probleemoplossende vaardigheden 
Overige parafilieën Management of emotions 

Hyperseksualiteit Negative emotionality 
 Feelings personal inadequacy 

 Middelen 
 Instemming toezicht/behandeling 

 Realistische toekomstplannen 
  

 Acuut 
 Toegang tot slachtoffers 
 Vijandigheid  

 Seksuele preoccupatie 
 Afwijzing van supervision 

 Emotional collapse 
 Verlies sociale contacten 

 Middelengebruik  



 46 

Bovenstaand overzicht is een samenvatting van de items van de beschikbare risico-
taxatie-instrumenten. Voor precieze omschrijving en coderingsregels verwijzen we 

naar de handleidingen van de diverse instrumenten. De indeling statisch/dynamisch is 
niet keihard, de meningen verschillen regelmatig over de veranderbaarheid van bij-

voorbeeld seksuele deviantie, persoonlijkheidsstoornissen etc. Sommige factoren zijn 
in beide categorieën terug te vinden, eenvoudigweg omdat ze in beide soorten instru-
menten gebruikt worden. Soms is dat een verschil van inzicht, soms wordt eenzelfde 
factor anders bekeken. Van middelenmisbruik of van seksuele preoccupatie kan bij-

voorbeeld vastgesteld worden of er ooit sprake van was (statisch), hoe het zich gedu-
rende de behandeling ontwikkelt (dynamisch) en of er sprake is van plotselinge toe-

name (acuut). De statische items worden hieronder kort uitgelicht. 

 

3.6.1 Overwegend statische risicotaxatie-items 

3.6.1.1 Delictenverleden  

Het aantal eerdere seksuele delicten dat iemand gepleegd heeft is één van de belang-
rijkste voorspellers voor seksuele recidive. Hoe meer eerdere seksuele delicten iemand 

gepleegd heeft, hoe groter ruwweg het risico wordt op een nieuw seksueel delict. Het 
gedrag van een persoon in de toekomst is nu eenmaal goed te voorspellen uit diens 

gedrag in het verleden. Dat geldt niet alleen voor het plegen van seksuele delicten, 
maar bijvoorbeeld ook voor depressies of suïcidepogingen. Deze cirkel hopen we na-

tuurlijk te doorbreken met goede behandeling, maar voor de bepaling van het basisri-
sico blijft dit een belangrijk onderwerp.  
 Sommige instrumenten tellen alleen de eerdere veroordelingen voor seksuele delic-
ten, andere tellen ook de aanklachten en weer anderen tellen alles wat men te weten 
kan komen, bijvoorbeeld ook zelfrapportage. De cut-off-score wordt navenant hoger 

naarmate men meer meetelt. De STATIC-2002 bevat een berekening van delictdicht-
heid, waarbij het gemiddelde aantal veroordelingen in een periode van vijftien jaar 

berekend wordt. De SVR-20 bevat een item waarbij ingeschat moet worden of er spra-
ke is van een hoge dichtheid van delicten. 

 
Plegers van hands-on-delicten die daarnaast ook hands-off-seksuele delicten gepleegd 

hebben, hebben een groter risico op het plegen van nieuwe hands-on-delicten. Hands-
off-seksuele delicten in het verleden van hands-on-plegers verwijzen naar mogelijke 

seksuele deviantie of hyperseksualiteit. Voor plegers van louter hands-off-delicten 
levert dit geen hoger risico op hands-on delicten op. Eerlijkheidshalve moet gezegd 

worden dat de beschikbare risicotaxatie-instrumenten het voor de groep van uitslui-
tend hands-off-plegers niet erg goed doen. Vaak zijn de instrumenten voor deze groep 

ook moeilijk in te vullen, bijvoorbeeld met betrekking tot slachtoffers. 

 
Plegers die meerdere typen seksuele delicten gepleegd hebben, hebben een hoger 
risico op seksuele recidive dan plegers die één type delict hebben gepleegd. Deze risi-

cofactor wordt in een aantal onderzoeken genoemd (Hanson & Bussière, 1996) maar is 
maar in één instrument terug te vinden, de SVR-20. Waarschijnlijk is het item in de 

andere instrumenten vervallen, omdat het overlapt met het item betreffende het aan-
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tal seksuele delicten en het item betreffende hands-off-seksuele delicten. Immers, 
meerdere typen delicten zijn alleen mogelijk als er ook sprake is van meerdere delic-

ten. En hands-on- en hands-off-delicten zijn een relatief veel voorkomende combinatie 
van typen delicten.  

 Meerder typen delicten worden geacht te verwijzen naar seksuele deviantie of wel-
licht hyperseksualiteit.  

 
Escalatie in frequentie of ernst van de gepleegde seksuele delicten is een risicofactor 

die alleen in de SVR-20 aan de orde komt. De veronderstelling is dat iemand wiens 
gedrag aan het escaleren was, een grotere kans heeft om te recidiveren met seksueel 

delictgedrag. Deze factor geniet nog weinig empirische ondersteuning. Wellicht zou 
escalatie in het verleden kunnen helpen bij de inschatting van het soort recidive of de 
termijn waarop recidive verwacht kan worden.   

 

Gebruik van geweld bij seksuele delicten is een item dat in verschillende instrumenten 
terugkomt. Het idee is dat wanneer iemand fors geweld gebruikt bij een zedendelict, 

hij een grotere kans op seksuele recidive heeft dan iemand die weinig of geen geweld 
gebruikt. Ook voor dit item is nog niet veel empirische ondersteuning gevonden. Voor 
het gebruik van wapens of doodsdreigingen tijdens het delict en verwonding van het 
slachtoffer (alleen in de SVR-20) geldt hetzelfde. Volgens de theorie zouden deze fac-

toren kunnen verwijzen naar seksueel sadisme. In de praktijk leveren de items echter 
weinig op. Dat druist in tegen de populaire gedachte dat de meest gruwelijk ogende 
delicten met veel geweld en verwondingen, ook het hoogste recidiverisico met zich 

meebrengen. Dit lijkt niet het geval.  

 
Geweldsdelicten naast zedendelicten in het verleden van een pleger, verhogen het 

risico van seksuele recidive. Deze geweldsdelicten verwijzen naar de antisociale inslag 
van de pleger, de geneigdheid of bereidheid om de belangen van anderen te schaden. 
Vanzelfsprekend zijn eerdere geweldsdelicten ook een zeer belangrijke voorspeller 

voor nieuwe algemene geweldsdelicten. 
 Sommige instrumenten tellen alleen de eerdere veroordelingen voor geweldsdelic-

ten, andere tellen ook de aanklachten en weer anderen tellen alles wat men te weten 
kan komen, bijvoorbeeld ook zelfrapportage. De cut-off-score wordt navenant hoger 

naarmate er meer wordt meegeteld. 

 
Algemene criminaliteit in het verleden verhoogt het risico op seksuele recidive. Deze 
delicten verwijzen net als geweldsdelicten naar de antisociale inslag van de pleger. 

Vanzelfsprekend is eerdere criminaliteit ook een zeer belangrijke voorspeller voor 
nieuwe criminaliteit.  

 Sommige instrumenten tellen alle eerdere veroordelingen voor algemene delicten, 
andere tellen ook de aanklachten. De cut-off-score wordt navenant hoger naarmate 

men meer meetelt. 
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3.6.1.2 Slachtofferkeuze 

Plegers die slachtoffers maken buiten het gezin, dus geen (stief)kind of (ex-)partner, 

hebben een verhoogd risico om opnieuw een seksueel delict te plegen. Slachtofferkeu-
ze zegt vooral iets over de kans dat de dader seksueel deviant is. Dat heeft niets te 

maken met de verwerpelijkheid of ernst van het delict. Jarenlang misbruik van een 
eigen kind is een zeer ernstig delict, de plegers hebben echter over het algemeen geen 

hoog recidiverisico. Bij de groep die slachtoffers buiten het gezin of de familie maakt, 
zitten relatief meer plegers die een uitgesproken voorkeur hebben voor het delictge-

drag, bijvoorbeeld een voorkeur voor kinderen. Door die voorkeur hebben ze een gro-
tere kans op recidive. 

 Er zijn ook plegers met een voorkeur voor kinderen die zich aan een vrouw binden 
om toegang te krijgen tot haar kinderen. Als een nieuwe stiefvader heel snel begint 
met misbruiken van zijn stiefkinderen (binnen twee jaar) dan gelden deze kinderen 

bijvoorbeeld voor de STATIC-99 als slachtoffers buiten het gezin. 

 
Plegers die slachtoffers maken die ze helemaal niet kennen, de zogenaamde ‘stranger-

victims’ (vaak wat zwak vertaald als ‘onbekende’ slachtoffers), hebben een verhoogd 
risico op seksuele recidive. Dit verwijst vermoedelijk zowel naar seksuele deviantie als 
naar een erg antisociale inslag.  

 Het begrip stranger is in de meeste instrumenten streng gedefinieerd als bijvoor-
beeld een slachtoffer dat de pleger 24 uur voor het delict niet bij naam kende.  

 
Plegers die mannelijke slachtoffers maken hebben een groter risico op seksuele recidi-

ve dan plegers die alleen vrouwelijke slachtoffers maken. Dit item heeft vooral betrek-
king op plegers van pedoseksuele delicten. Ook dit item zegt, net als de familierelatie, 

vooral iets over de kans dat de dader seksueel deviant is. Dat heeft niets te maken 
met de verwerpelijkheid of ernst van het delict. Seks met een achtjarig jongetje is niet 
erger of vreemder dan seks met een achtjarig meisje, maar mannen die seks hebben 
met achtjarige jongetjes hebben daar vaker een uitgesproken (soms zelfs exclusieve) 

voorkeur voor. Door die voorkeur hebben ze een grotere kans op recidive. 

3.6.1.3 Persoonlijke geschiedenis 

Hoe eerder/jonger iemand begonnen is met seksueel delictgedrag, hoe groter het risi-
co op recidive. Deze zogenaamde ‘early onset’ verwijst naar seksuele deviantie (vroeg 

ontwikkelde voorkeur) voor juist dit soort delictgedrag. Men moet hierbij rekening 
houden met het feit dat het gaat om mannen die als volwassene seksuele delicten 
gepleegd hebben en waarbij wordt vastgesteld dat ze daar al heel jong mee begonnen 

zijn. Het gaat dus niet om een jongere die opgepakt wordt voor een eerste zedende-
lict. 

 
Jonge leeftijd ten tijde van de risicotaxatie, vooral als een pleger nog onder de 25 jaar 

is, verhoogt ook het risico op recidive. Deze factor verwijst waarschijnlijk weer meer 
naar antisociale oriëntatie, want bij het voorspellen van gewelds- en algemene recidive 

is dit ook een belangrijke factor. Algemeen wordt aangenomen dat jonge mannen 
meer antisociaal gedrag vertonen dan oudere mannen en dat dit antisociale gedrag 
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ook met de leeftijd afneemt. Wel is bekend dat dit bij plegers die hoog scoren op psy-
chopathie een stuk langzamer gaat dan bij ‘gewone’ antisocialen. Bij zedendelinquen-

ten ligt het iets gecompliceerder, daar men ook rekening moet houden met de andere 
risicofactor, seksuele deviantie.   

 In de afgelopen jaren is er toenemende aandacht voor de relatie tussen de leeftijd 
bij ontslag en recidiverisico (Hanson, 2002; Fazel, Sjostedt & Langstrom, 2006; Han-
son, 2002; Thornton, 2006; Prentky & Lee, 2007). Over het algemeen laten de resul-
taten zien dat er een zekere afname met de leeftijd is, maar dat plegers van pedosek-

suele delicten regelmatig tot op latere leeftijd recidiveren dan verkrachters.  
 Het zou zo kunnen zijn dat het seksuele delictgedrag dat bepaald wordt door anti-

sociale tendensen afneemt met de leeftijd, maar dat de sociale deviantie er veel langer 
over doet om af te zwakken. Het is vooralsnog onduidelijk en moeilijk te bepalen welk 
gewicht precies aan leeftijd toegekend moet worden vanwege tegenstrijdige onder-

zoeksresultaten en verschillende resultaten naar dader/delicttype. 

 
Relationele geschiedenis 

Of iemand in het verleden in staat is geweest een intieme relatie met een volwassen 
partner enige tijd staande te houden, zegt iets over iemands interpersoonlijke vaar-
digheden. Sommige instrumenten kijken eenvoudigweg of iemand wel eens getrouwd 

is geweest, andere instrumenten kijken of iemand een relatie van enige duur heeft 
gehad (langer dan zes maanden of langer dan twee jaar).  

 
Werkgeschiedenis 

Of iemand in staat is geweest een stabiel arbeidverleden op te bouwen, zegt ook iets 
over zijn interpersoonlijke vaardigheden en doorzettingsvermogen. Maar zeker zo 

groot is de relatie met antisociale oriëntatie en middelenmisbruik. Antisociale plegers 
werken doorgaans maar sporadisch en middelenmisbruikers houden een baan meestal 

maar beperkte tijd vol, doordat ze door hun middelenmisbruik in de problemen ko-
men.  

 
Schending van voorwaarden is een van de beste individuele voorspellers van recidive, 

zowel voor geweldsrecidive als ook seksuele recidive. Schending wil zeggen dat ie-
mand ondanks een hem boven het hoofd hangende voorwaardelijke straf of tijdens 

toezicht of gedurende behandeling, toch weer in de fout gaat. Dat hoeft niet per se 
met seksueel delictgedrag te zijn, het gaat om het schenden van de voorwaarden. Het 

betekent dat iemand, ook wanneer hij vrij zeker kan zijn van de consequenties, zijn 
gedrag toch niet onder controle kan of wil houden. Dat zegt iets over antisociale oriën-

tatie en impulsiviteit. 

3.6.1.4 Stoornissen 

Het hebben van een major mental illness (MMD) zit als item in enkele instrumenten. 

Bij de SORAG gaat het alleen om schizofrenie, wat enigszins correleert met geweldda-
dig gedrag (Monahan, 1992) en wellicht met seksuele recidive (Hanson & Bussière, 

1996) hoewel in een recentere studie geen samenhang werd gevonden (Hanson & 
Bussière, 1998). 
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In de SVR-20 wordt naar major mental disorders gevraagd, deze omvatten naast psy-
chotische stoornissen ook cognitieve beperkingen en ernstige stemmingsstoornissen. 

Er is geen duidelijke evidentie voor samenhang van MMD met seksuele recidive. 

 

Middelen misbruik/afhankelijkheid komt relatief veel voor bij zedendelinquenten, voor-

al alcohol speelt vaak een faciliterende rol bij het seksueel grensoverschrijdende ge-
drag. Er is een hoge correlatie tussen middelenmisbruik en antisociaal gedrag en dit 
risico-item lijkt vooral naar de antisociale oriëntatie te verwijzen. 

 
Persoonlijkheidsstoornissen zijn een belangrijke risicofactor. Vooral de antisociale per-
soonlijkheidsstoornis is belangrijk en verwijst natuurlijk naar de antisociale oriëntatie. 
Maar ook cluster C-persoonlijkheidsstoornissen komen regelmatig voor bij plegers van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. De assessment van persoonlijkheidsstoornissen 
is een moeizame aangelegenheid en de persoonlijkheidsstoornis NAO is de meest 

voorkomende diagnose op dat gebied. De meeste instrumenten vragen dan ook een-
voudigweg naar de diagnose van enige persoonlijkheidsstoornis. 

 
Psychopathie, zoals vastgesteld met behulp van de PCL-R (Hare, 1991), kan gezien 

worden als een extreem antisociale persoonlijkheidsstoornis en verwijst onder andere 
naar een extreem antisociale oriëntatie. Psychopathie is de enige persoonlijkheids-

stoornis die speciaal apart wordt vermeld voor deze doelgroep.  

 
Impulsiviteit is moeilijk te meten, maar van grote invloed op het recidiverisico. De 
meeste instrumenten die impulsiviteit als risicofactor bevatten, vragen naar de fre-

quentie van impulsief gedrag of vergen een klinische inschatting van de impulsiviteit. 
Impulsiviteit verwijst naar de antisociale factor van het seksueel grensoverschrijdende 

gedrag. 

 
Deviante seksuele interesses en hyperseksualiteit zijn heel belangrijk en verwijzen 
rechtstreeks naar de belangrijkste onderliggende risicofactor, de drive naar het delict-

gedrag. Zij zijn zijn echter ontzettend moeilijk vast te stellen (zie hoofdstuk diagnos-
tiek). De meeste instrumenten vragen niet rechtstreeks naar seksuele deviantie, maar 

kiezen voor hierboven beschreven correlerende items. Andere instrumenten vragen 
rechtstreeks naar de seksuele deviantie, maar vergen daarbij vooral een klinisch oor-

deel zonder al te veel ankers.  

 

3.6.2 Cognitieve vervormingen 

Cognitieve vervormingen zijn de excuses die plegers van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag gebruiken voor hun gedrag (bijvoorbeeld het kind wilde het zelf ook). Aange-
nomen wordt dat deze cognitieve vervormingen barrières voor grensoverschrijdend 

gedrag wegnemen, als excuus achteraf dienen en toekomstig seksueel grensover-
schrijdend gedrag makkelijker maken. Het ontmantelen van de cognitieve vervormin-

gen vormt al jaren een belangrijke insteek van de behandeling. Onderzoek heeft aan-
getoond dat plegers met veel cognitieve vervormingen een groter recidiverisico heb-
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ben, maar geen enkel onderzoek heeft nog aan kunnen tonen dat het wegnemen van 
cognitieve vervormingen leidt tot minder recidive. 

 

3.6.3 Combinatie seksuele deviantie en psychopathie 

Uit tal van onderzoeken is inmiddels naar voren gekomen dat er een kleine subgroep 

van zedendelinquenten bestaat met een uitzonderlijk hoog risico op seksuele recidive. 
Met name patiënten bij wie een seksueel deviante voorkeur gepaard gaat met een 

hoge mate van psychopathie, hebben een hoog tot extreem hoog recidiverisico (Rice & 
Harris, 1997; Hildebrand, De Ruiter & De Vogel, 2004; Olver & Wong, 2006). Zij heb-

ben een uitgesproken voorkeur voor verboden seksuele interacties en vertonen een 
zeer sterke antisociale inslag. Zij worden als het ware voortdurend tot delictgedrag 
aangetrokken en hebben daarnaast geen enkele remming om tot actie over te gaan. 

 Deze voorspellende waarde van de combinatie van seksuele deviantie en psychopa-
thie wordt teruggevonden in zowel gemengde groepen als in groepen met alleen ver-
krachters. Bij pedoseksuele delictplegers komt een hoge psychopathiescore overigens 
erg weinig voor. Opvallend is dat het hier vooral de factor 1-score van de PCL-R lijkt 

die het risico bepaalt (Hildebrand, 2004) terwijl het doorgaans factor 2 van de PCL-R is 
die correleert met allerlei recidives. 

 

3.6.4 Beschermende factoren 

Steeds vaker rijst de vraag of er naast risicofactoren ook beschermende (of protectie-

ve) factoren bestaan, die iemand voor terugval kunnen behoeden. Volgens sommigen 
is de discussie vooral een semantische kwestie. Het terugdringen van een risicofactor 
zou immers omgekeerd geformuleerd het opbouwen van een beschermende factor 

kunnen zijn. Het opbouwen van een beschermend en steunend netwerk bijvoorbeeld, 
verlaagt het risico op eenzaamheid en negatieve sociale invloeden. Anderen menen 

dat beschermende factoren meer zijn dan de tegenpool van bekende risicofactoren. 
Bovendien komt de aandacht voor beschermende factoren tegemoet aan de behoefte 

in de praktijk aan een positieve formulering van behandeldoelen, getuige het succes 
van het Good Lives Model (Ward & Mann, 2004).   

 Er zijn (nog) geen instrumenten die als graadmeter kunnen dienen voor (specifie-
ke) beschermende factoren bij plegers van seksuele delicten. Recentelijk is in Neder-

land de SAPROF ontwikkeld (De Vogel, De Ruiter, Bouman & De Vries Robbé, 2007). 
Dit is een gestructureerd klinisch-oordeelinstrument met beschermende factoren voor 
geweldsdelinquenten in het algemeen, die mogelijk ook op zedendelinquenten van 

toepassing zouden kunnen zijn. In onderzoeken is herhaaldelijk aangetoond dat veel 
risicofactoren die voor geweldsdelinquenten gelden, ook voor seksuele delinquenten 

gelden (zie bijvoorbeeld Hanson & Bussière, 1998; Hanson & Morton-Bourgon, 2004). 
Dat zijn de factoren die betrekking hebben op de antisociale oriëntatie. Alleen zijn bij 

seksueel delinquenten een aantal extra factoren van groot belang, namelijk de facto-
ren die betrekking hebben op de psychoseksuele problematiek. Deze factoren ontbre-

ken in de SAPROF. 



 52 

 

3.7 Samenvatting 

Risicotaxatie kan gezien worden als een manier om zedendelinquenten in te delen in 
subgroepen met een hoger of lager dan gemiddeld risico op recidive.  

 Actuariële risicotaxatie-instrumenten hebben een vaste scoringsprocedure. Bij in-
strumenten die werken volgens het gestructureerd klinisch oordeel, wordt wel een 

vaste lijst met factoren afgewerkt, maar het eindoordeel wordt niet berekend, maar 
beredeneerd. 

 Statische factoren zijn onveranderbaar (bijv. eerdere delicten), dynamische facto-
ren zijn potentieel door behandeling te beïnvloeden (bijv. probleemoplossende vaar-
digheden). 

 Empirisch vastgestelde risicofactoren correleren met recidive, maar er is niet per se 
sprake van een causaal verband (bijv. alleenstaand). 

 
 

Richtlijn voor de praktijk (3) 

• Gebruik een instrument voor de risicotaxatie. 

• Stel zowel statische als dynamische en eventueel acute risicofactoren vast. 
• Gebruik het gestructureerd klinisch oordeel alleen als de setting dat toe-

laat.  

• Volg een training, gebruik de handleiding bij elke taxatie en overleg zo veel 
mogelijk met collegae; de betrouwbaarheid is van ongekend belang. 

• Wees bedacht op de combinatie van seksuele deviantie en psychopathie. 
 

Realiseert u zich dat: 
• de meeste items verwijzen naar een correlatie met recidive, niet naar een 

causaal verband 
• risicotaxatie een schatting oplevert van het recidiverisico en geen zeker-

heid. 
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4 Diagnostiek 
 

 
Zoals reeds geconstateerd in hoofdstuk 2 bestaat er een duidelijke overlap tussen dia-
gnostiek en risicotaxatie. Risicotaxatie kan gezien worden als een vorm van diagnos-
tiek en verschillende diagnostische instrumenten en methoden kunnen een bijdrage 
leveren aan invulling van de risicotaxatie. De diagnostiek deelt dan ook een aantal 

doelen met de risicotaxatie.  

 

4.1 Doel van de diagnostiek 

Het doel van de diagnostiek is drieledig.  

1 De diagnostiek wordt ingezet ter ondersteuning en verfijning van de risicotaxatie 
met betrekking tot het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van het basisrisico. Dit ba-
sisrisico is bepalend voor de intensiteit van de behandeling volgens het Risicoprinci-

pe (zie hoofdstuk 1). 
2 De diagnostiek wordt ingezet ter ondersteuning en verfijning van de risicotaxatie 

met betrekking tot het identificeren van de specifieke statische en vooral dynami-
sche risicofactoren voor elke pleger. Volgens het Behoefteprincipe (zie hoofdstuk 1) 

richt de behandeling zich vooral op de dynamische risicofactoren, daarbij rekening 
houdend met de statische risicofactoren. 

3 De diagnostiek wordt ingezet voor het meten van de responsiviteit. Responsiviteit 
heeft betrekking op eigenschappen, talenten of beperkingen van de patiënt, die de 
behandeling positief of negatief kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld intelligentie). De 
responsiviteit verwijst vanzelfsprekend naar het Responsiviteitsprincipe (zie hoofd-
stuk 1). 

 
In latere stappen in de beslisboom komt diagnostiek nog ter sprake in een andere 
functie. 
4 De beschrijving van de diagnostiek is ook een ijkpunt in de tijd (nulmeting), waar-

aan veranderingen op latere momenten afgemeten kunnen worden. Latere diagnos-
tische onderzoeken in de evaluatiefase, zogenaamde herhalingsmetingen, kunnen 

zicht geven op effecten van de behandeling (behandelevaluatie: zie hoofdstuk 5). 
 

 

4.2 Methoden voor het vergaren van diagnostische informatie 

Twee uitgangspunten zijn van speciaal belang in het diagnostisch onderzoek bij ple-
gers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ten eerste is er de vraag welke dia-

gnostische informatie primair verzameld/gezocht moet worden en ten tweede is er de 
vraag op welke manier dat het beste gedaan kan worden. Plegers van seksueel grens-
overschrijdend gedrag vormen ook binnen de forensische patiëntenpopulatie een uit-

zonderlijke groep. Waar het zorgprogramma voor psychotisch kwetsbaren zich van-
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zelfsprekend centreert rond de diagnostiek van psychotische stoornissen en het zorg-
programma voor persoonlijkheidsgestoorden rond de diagnostiek van persoonlijk-

heidsstoornissen, is de focus van dit zorgprogramma bepaald gedrag. Gedrag waarbij 
een veelheid aan stoornissen een rol gespeeld kan hebben of waarbij soms geen enke-

le noemenswaardige stoornis een rol heeft gespeeld. In de SGG-beslisboom is in de 
eerste indicatiestappen terug te vinden dat in dit zorgprogramma gekozen is om naast 
het seksueel grensoverschrijdend gedrag de psychoseksuele problematiek als uit-
gangspunt te nemen. Ook met betrekking tot de diagnostiek is dat het geval. Dit 

hoofdstuk gaat dan ook primair over het meten van psychoseksuele problematiek zo-
als omschreven in hoofdstuk 2.  

 

Voor er dieper wordt ingegaan op de diagnostiek van psychoseksuele problematiek 
volgt een meer algemeen overzicht van de verschillende methoden waarop diagnosti-
sche informatie verzameld kan worden.  

 Voor diagnostiek in een forensische setting gelden een aantal specifieke regels (De 
Ruiter & Hildebrand, 1999: Nederlandse experimentele versie) en voor zedendelin-

quenten gelden die regels eigenlijk dubbel. Forensische patiënten worden behandeld 
voor problemen die zij zelf vaak (nog) niet erkennen. Daardoor wordt meestal een 
defensieve testhouding aangenomen en/of bestaat de neiging tot het geven van soci-

aal wenselijke antwoorden. Met name zedendelinquenten zijn niet genegen het achter-
ste van hun tong te laten zien. Waar andere forensisch patiënten nog wel eens open-

hartig kunnen zijn over antisociaal gedrag dat zij zelf als gerechtvaardigd of stoer be-
schouwen, staan plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag eigenlijk nergens in 

hoog aanzien en houden zij het hoe en waarom van hun delicten meestal liever ver-
borgen. Daarnaast is er vrijwel altijd sprake van een gedwongen juridisch kader en 
zijn aan de uitslag van het diagnostisch onderzoek zeer grote consequenties verbon-
den. Enerzijds betekent dit alles dat de diagnoses met extra zorgvuldigheid (lees be-

trouwbaarheid) gesteld dienen te worden. Maar anderzijds betekent het dat, doordat 
openhartige medewerking van de patiënt geen vanzelfsprekendheid is, een aantal me-
thoden van informatieverzameling in deze setting niet bruikbaar is.  

 In elke behandelsetting en dus ook in de forensische praktijk, verdient het de voor-
keur in elk geval deels instrumenten te gebruiken die veranderingsgevoelig zijn, zodat 

voortgang in de behandeling vastgelegd kan worden. Daarnaast is het altijd van be-
lang dat de psychometrische kwaliteit van de gebruikte tests voldoende is. De tests 

moeten betrouwbaar en valide zijn. Ten slotte is het verstandig om instrumenten te 
gebruiken die internationaal gangbaar zijn om vergelijkend onderzoek mogelijk te ma-

ken. 
 Meestal wordt aan bovenstaande criteria maar matig voldaan. Er is zeker nog geen 

algemeen geaccepteerde en gestandaardiseerde testbatterij. Tussen het gebrek aan 
bruikbare methoden/instrumenten en de beperkte betrouwbaarheid van individuele 
diagnoses, blijft er eigenlijk geen enkel instrument of methode over welke op zichzelf 

goed genoeg is voor een diagnose met dergelijke verstrekkende consequenties. Het is 
daarom raadzaam om gebruik te maken van verschillende methoden van informatie-

verzameling en liefst ook van meerdere instrumenten met verschillende invalshoeken 
om de belangrijkste diagnoses (met enige terughoudendheid) te stellen. 
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4.2.1 Collaterale informatiebronnen: dossier, derden en gedrags-

observatie 

Zorgvuldige bestudering van het (straf)dossier is van groot belang. Het is een belang-

rijke informatiebron wat betreft het gedrag van de pleger in het verleden. De meeste 
strafdossiers bevatten in elk geval informatie over het delictverleden van de pleger: 

het aantal seksuele en andere delicten, de leeftijd waarop de delicten werden ge-
pleegd, de slachtoffers van het indexdelict, de aard, ernst en toedracht van het index-

delict, slachtofferverklaringen en de eerste reactie van de pleger (proces-verbaal). 
Deze informatie is bruikbaar voor het scoren van de risicotaxatie-instrumenten, maar 

draagt ook bij aan kennis van de (psychoseksuele) problematiek van de pleger in bre-
dere zin. 
 Naast de informatie die rechtstreeks uit de dossiers gehaald wordt, is een voordeel 

dat in een rechtstreeks gesprek of diagnostisch interview de diagnosticus kan zien 
hoeveel de pleger van zijn eerdere gedrag erkent en dat de pleger met dossierinfor-

matie geconfronteerd kan worden.  
 De informatie uit het strafdossier is natuurlijk niet altijd compleet. Niet alle seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag in de voorgeschiedenis wordt als zodanig geregistreerd 
en heeft tot een veroordeling geleid; de politie heeft niet altijd naar alle informatie 

gevraagd die relevant is voor de diagnostiek. Soms zijn videobeelden van het politie-
verhoor beschikbaar die aanvullende informatie opleveren.  

 

Informatie van derden uit de omgeving van de pleger kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan de diagnostiek. Deze informatie kan worden verzameld door de diagnosti-
cus zelf of door medewerkers met netwerkcontacten/maatschappelijk werkers. Dit 

levert kennis op over de (seksuele) voorgeschiedenis van de persoon. Eventueel kan 
informatie worden verkregen van (volwassen) slachtoffers, indien zij beschikbaar zijn 

en bereid gevonden worden tot medewerking. 
 Getuigen zijn natuurlijk niet objectief dus dient men rekening te houden met verte-
kening zoals bijvoorbeeld vergoelijking. Het is belangrijk om ook hier de focus te hou-
den op objectiveerbaar eerder gedrag en eventueel uitlatingen van de pleger. 

 
Ook observatie van gedragingen van de pleger tijdens de behandeling kan relevante 

diagnostische informatie opleveren. Niet zozeer seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
maar wel andere gedragspatronen kunnen worden geobserveerd gedurende het ver-
blijf op de afdeling (in het geval van klinische behandeling), in de behandelgroep (in 

het geval van ambulante behandeling) en tijdens gesprekken, therapieën en activitei-
ten. Gedragsobservaties afkomstig van groepsleiders/sociotherapeuten en andere dis-

ciplines (vaktherapeuten, medewerkers onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding) kun-
nen behulpzaam zijn bij het stellen van de diagnose, het bepalen van de risico’s en de 

in te stellen behandeling. Het is hier wederom van belang dat de observatie zich zo 
veel mogelijk richt op objectief waarneembare gedragingen en uitlatingen. 
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4.2.2 Zelfrapportage 

Zelfrapportage is in de psychiatrie de meest gebruikelijke methode van informatiever-
garing. Gebruik van instrumenten die gebaseerd zijn op zelfrapportage van de onder-
zochte, ligt bij deze doelgroep om hierboven beschreven redenen niet voor hand. Er 
zijn wel onderdelen van de diagnostiek die minder beladen zijn en waar zelfrapportage 

tot de mogelijkheden behoort, zoals bijvoorbeeld een intelligentietest of het vaststellen 
van een eventuele depressie. Ook algemene vragen over de voorgeschiedenis (niet 
seksueel) kunnen door pleger zelf beantwoord worden, al blijft kruisvalideren met dos-

sier- en collaterale informatie altijd verstandig. De stoornissen en factoren waar het bij 
de plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag werkelijk om gaat lenen zich ech-

ter niet voor zelfrapportage. 
 Het is mogelijk om indirecte of projectieve testmethoden te gebruiken, waarbij het 

voor de proefpersoon niet direct duidelijk is wat uit zijn zelfrapportage precies geme-
ten wordt, zoals bijvoorbeeld de Rorschach of de TAT. Het probleem is echter dat der-

gelijke instrumenten een twijfelachtige reputatie genieten op het gebied van betrouw-
baarheid en validiteit. Het is de diagnosticus ook vaak niet helemaal duidelijk wat er 
precies gemeten wordt. Daarnaast vormen deze instrumenten alleen een uitkomst 
voor sociaal wenselijke antwoorden of liegen, maar wordt het (veel grotere) probleem 
van defensiviteit daarmee niet opgelost. Defensiviteit uit zich doorgaans in weinig of 

geen diepgang in de antwoorden op de tests, waaruit men dan nog slechts de mate 
van defensiviteit zelf kan afleiden. 

 Er bestaan ook zelfrapportagevragenlijsten die controleren voor liegen of sociaal 
wenselijk antwoorden, zoals de MMPI-2 of de MSI. Zij bevatten schalen waarmee de 

neiging tot liegen of sociaal wenselijk antwoorden als eigenschap wordt ingeschat. Het 
probleem bij gebruik van deze methode is dat wanneer er wordt vastgesteld dat er 

gelogen wordt of een sociaal wenselijk antwoord wordt gegeven, we alleen weten dat 
het testresultaat vervormd is, maar niet wat de uitkomst van de test zou zijn geweest 

zonder die vervorming. Bovendien is er een gerede kans dat er plegers zijn die ner-
gens over liegen, behalve over hun delictgedrag en dat is ook voor deze instrumenten 
moeilijk te achterhalen. 

 

4.2.3 Semi-gestructureerde interviews 

Zelfrapportage kan ook geschieden met tussenkomst van een deskundige diagnosti-

cus, die zoveel mogelijk dossier- en collaterale informatie betrekt in het interview en 
tot een genuanceerder oordeel komt. Vaak worden zogenaamde semi-gestructureerde 

interviews gebruikt, waarbij de tussenkomst van de diagnosticus moet corrigeren voor 
het feit dat het hier eigenlijk mondelinge zelfrapportage betreft. Ook hierbij wordt col-

laterale informatie meegenomen en gedragsobservatie gedaan bij testafname. Deze 
methode is een stuk betrouwbaarder dan een ongestructureerd interview. Met betrek-
king tot de belangrijke onderwerpen als seksuele deviantie, blijft zelfrapportage echter 

onzeker.  



 57 

4.2.4 Impliciete maten 

Het is ook mogelijk om reacties te meten die door de proefpersoon niet bewust te be-
invloeden zijn, zogenaamde impliciete maten. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik 
van psychofysiologische of neuropsychologische tests. Vanwege de onbetrouwbaarheid 
van zelfrapportage en de ontoereikendheid van gedragsobservatie bij deze doelgroep 

zijn psychofysiologische instrumenten een goede aanvulling om informatie te verkrij-
gen over bijvoorbeeld de voorgeschiedenis en seksuele fantasieën en gedragingen van 
de persoon. Deze instrumenten zijn nog volop in ontwikkeling. Het is evenwel de 

moeite waard om die ontwikkeling te blijven volgen. 
 Het gebruik van impliciete maten is een relatief betrouwbaardere manier om infor-

matie te vergaren dan bijvoorbeeld zelfrapportage of het klinisch oordeel. Tot op he-
den blijft men echter terughoudend met het gebruik van deze instrumenten, daar het 

nu juist bij deze instrumenten erg gevonden wordt dat ze niet 100% betrouwbaar of 
valide zijn. Beschikbare alternatieven zijn echter meestal nog minder betrouwbaar. 

Impliciete maten vormen dus een goede aanvulling, maar zijn niet bedoeld om het 
oordeel enkel op te baseren.  

 

4.2.5 Zelfrapportage met het polygrafisch interview 

De polygraaf (‘leugendetector’) is een psychofysiologisch instrument dat al in de jaren 
dertig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten is ontwikkeld om in te kunnen schat-

ten of iemand liegt of de waarheid spreekt (Larson, 1932; Marston, 1938). Bij het po-
lygrafisch interview worden specifieke vragen gesteld, terwijl een aantal lichamelijke 

reacties wordt gemeten (hartslag, ademhaling, huidgeleiding en bloeddruk). Het idee 
is dat wanneer iemand liegt, andere lichamelijke reacties worden vertoond dan wan-

neer iemand de waarheid spreekt. Door te kijken bij welk antwoord de afwijkende psy-
chofysiologische reacties optreden, kan men inschatten welk antwoord mogelijk gelo-

gen was. 
 
De polygraaf is zeker niet minder betrouwbaar dan de rest van het beschreven instru-

mentarium en aanzienlijk beter dan een individuele inschatting van een deskundige 
omtrent het waarheidsgehalte van iemands beweringen (DePaulo & Rosenthal, 1979; 

Vrij, 2000). 
 De validiteit en de betrouwbaarheid van deze methode varieert over de verschillen-

de studies. De British Psychological Society (Bull e.a., 2004) concludeerde, de litera-
tuur overziend, tot een accuraatheid tussen de 83-89% voor het juist vaststellen van 

schuld en een accuraatheid tussen de 53-78% voor het juist vaststellen van onschuld. 
Toch is er altijd grote controverse rond het gebruik van de polygraaf.  

 
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden polygrafische interviews in de Ve-
renigde Staten al gebruikt bij het vergaren van informatie omtrent het delictverleden 

van plegers van seksueel geweld en om te controleren of ze zich aan de hun opgeleg-
de beperkingen houden. De laatste jaren neemt het gebruik van de polygraaf bij ple-

gers van seksueel geweld toe, vooral in Groot-Brittannië. In Nederland wordt de poly-
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graaf tot op heden alleen sporadisch voor onderzoek gebruikt. In een eerste Neder-
landse studie, waarin Buschman (2008) de polygraaf toepaste bij internet zedendelin-

quenten (n=25) bleek deze methode zinvol om extra informatie te verzamelen betref-
fende andere (hands-on-)delicten in het verleden. Die informatie was behulpzaam bij 

het opstellen van een behandel- en risicomanagement plan. Er loopt momenteel in de 
Van Mesdagkliniek een onderzoek naar de rol van polygrafie in de behandeling van 
tbs-patiënten.  

 
Het polygrafisch interview kan gezien worden als een manier om de kwaliteit van de 
zelfrapportage te verhogen. Het gebruik van de polygraaf leunt daarbij niet zozeer op 

de betrouwbaarheid van de polygraaf, maar meer op het principe van de zogenaamde 
‘bogus pipeline’ (Grubin & Madsen, 2006). De proefpersonen zijn bang om door de 
mand te vallen en geven met de test in het vooruitzicht al veel meer openheid van 
zaken. Als de persoon in kwestie geconfronteerd wordt met het feit dat de test aan-

geeft dat hij gelogen heeft, wordt er vaak nog meer toegegeven. Zo wordt in elk geval 
meer informatie vergaard dan bij gewone zelfrapportage, waardoor bijvoorbeeld een 

nauwkeuriger risicotaxatie gemaakt kan worden (Gannon & Beech, 2008). 
 Volgens een aantal auteurs moet met gebruik van de polygraaf opgepast worden bij 
plegers met een lage intelligentie, actieve mentale stoornissen of angststoornissen. 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat een beperkt aantal pati-
enten wellicht de neiging hebben om meer te bekennen dan ze gedaan hebben, om de 

onderzoeker ter wille te zijn (Seto, 2008, p.31). Bij het gebruik van de polygraaf kan 
bovendien potentieel incriminerende informatie aan het licht komen, die zou kunnen 

leiden tot een nieuw justitieel onderzoek. Bij voorkeur worden patiënten vooraf inge-
licht hoe hiermee zal worden omgegaan. 
 

Richtlijn voor de praktijk (4) 

• Gebruik diverse methoden voor het vergaren van informatie. 

• Gebruik methoden die zo weinig mogelijk beïnvloedbaar zijn of verhoog de 
kwaliteit van zelfrapportage door een polygrafisch interview. 

• Volg nieuwe ontwikkelingen. 

 
 

4.3 Diagnostiek van psychoseksuele problematiek 

De diagnostiek van psychoseksuele problematiek staat centraal bij de diagnostiek van 
plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven  
wordt onder psychoseksuele problematiek verstaan: 

• Seksuele deviantie, afwijkende seksuele interesses, met name: 
− Seksuele interesse in kinderen 

− Seksuele interesse in niet-instemmende partner 
− Seksueel sadisme 

• Hyperseksualiteit 
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De risicotaxatie-instrumenten uit het vorige hoofdstuk geven natuurlijk een aardige 
indicatie met hun vele items die verwijzen naar/correleren met seksuele deviantie. 

Daarnaast is het ook nog mogelijk om te proberen deze belangrijke risicofactor direct 
te meten. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bekendste beschik-

bare methoden die behulpzaam kunnen zijn bij het diagnosticeren van psychoseksuele 
problematiek.  
 Hieronder volgt een overzicht van de meest gebruikte instrumenten die kunnen 
helpen bij het diagnosticeren van psychoseksuele problematiek, beschreven aan de 

hand van de methode van informatieverzameling. Daarna is er kort aandacht voor een 
aantal typologieën van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tot slot 

wordt de meer beschrijvende diagnostiek behandeld, in de vorm van seksuele anam-
nese, delictanalyses en -scenario’s.  

  

4.3.1 Collaterale informatie 

Veel van de beschreven risicotaxatie-instrumenten kunnen grotendeels op basis van 
het dossier gescoord worden en geven een aardige indicatie van de kans dat een ple-

ger sekueel deviante interesses/voorkeuren heeft. Vooral het aantal eerdere seksuele 
delicten en de slachtofferkenmerken lijken daarbij van belang. Sommige risicotaxatie-

instrumenten vragen de beoordelaar rechtstreeks een inschatting te maken van een 
eventuele seksueel deviante voorkeur of hyperseksualiteit (bijvoorbeeld de SVR-20). 

Dit zijn moeilijke items om te scoren en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheden ver-
schillen sterk per onderzoek. Bij plegers met een lange reeks van pedoseksuele delic-
ten is de inschatting natuurlijk makkelijk gemaakt, maar bij verkrachters ligt dat door-

gaans een stuk moeilijker. Er is dus behoefte aan eenvoudiger en betrouwbaarder me-
thoden om seksuele deviantie vast te stellen. 

 

4.3.2 Zelfrapportage 

Er bestaat een groot aantal zelfbeoordelingsvragenlijsten om allerlei psychoseksuele 

aspecten te meten bij plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meestal be-
staan dergelijke instrumenten uit veel vragen (honderden) met enkele antwoordcate-

gorieën. De vele vragen clusteren zich in schalen die verwijzen naar verschillende psy-
choseksuele probleemgebieden. Validering vindt meestal plaats door een groep beken-

de plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergelijken met een controle-
groep. Dat levert doorgaans gemiddeld significante verschillen op de diverse schalen 
op. Daarmee wordt het instrument al gauw als valide beschouwd. Probleem blijft ech-

ter hoe een individuele score te interpreteren, zeker wanneer geen Nederlandse norm-
scores beschikbaar zijn (wat in de meeste gevallen helaas het geval is). Daarnaast zijn 

de vragen meestal vrij doorzichtig zijn en dus kwetsbaar voor liegen of sociaal wense-
lijk antwoorden. Hieronder volgt een overzicht van de bekendste zelfbeoordelingsvra-

genlijsten. 
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4.3.2.1 Multidimensional Assessment of Sex and Aggression, MASA/MIDSA 

De MASA (Knight, Prentky & Cerce, 1994) behandelt diverse domeinen die op basis 

van onderzoek relevant bleken bij de assessment van seksuele agressie. Het instru-
ment beoogt een differentiatie tussen verkrachters volgens een door Knight e.a. eer-

der ontwikkeld model, de MTC:R3. Met de MASA is geprobeerd de beoordelingswijze 
van de MTC:R3 en MTC:CM3 classificatielijsten betrouwbaarder en meer valide te ma-

ken (voor beschrijving classificatielijsten zie § 4.7.1).   
 Voorlopig bestaat alleen een Nederlandse vertaling van versie 4 van de MASA, be-

staande uit zes ‘booklets’ vragenlijsten (Vertommen, Vanhouche & Verhoeven, 1999b). 
Deze versie werd in het kader van een onderzoeksproject naar de validering van psy-

chologische tests voor seksueel delinquenten in opdracht van het Belgische ministerie 
van Justitie bij een penitentiaire populatie onderzocht (Vertommen, Vanhouche & Ver-
hoeven, 1999a).  

 De meest recente versie van de MASA (versie 5) bestaat uitsluitend in een gecom-
puteriseerde vorm (MIDSA; Multidimensional Inventory of Development, Sex, and Ag-

gression) en vervult volgens Knight & Cerce (1999) de functie van een gestandaardi-
seerd uitvoerig (allesomvattend) zelfrapportage-instrument voor zowel jeugdige als 

volwassen seksueel misbruikers en voor zowel criminele als niet-criminele steekproe-
ven.  

4.3.2.2 Multiphasic Sex Inventory, MSI 

De MSI (Nichols & Molinder, 1984, Nederlandse versie; Vereniging Forensische Sek-

suologie, 1994) is een zelfbeoordelingsvragenlijst die de psychoseksuele kenmerken 
van een seksueel misbruiker in het raam van een evaluatie en/of een behandeling in 
kaart brengt. De meest recente versie (versie 3) bestaat uit 21 hoofdschalen die in 

vier grote subtests te vatten zijn, namelijk (1) ‘paraphilias (sexual deviance)’, waarbij 
het gaat om seksueel gedrag dat zowel op gerechtelijk, cultureel als klinisch gebied 

implicaties heeft (zoals bijvoorbeeld exhibitionisme); (2) ‘paraphilias (atypical sexual 
outlet)’, waarbij het gaat om seksueel gedrag waaraan vooral een ‘afwijkende’ beteke-

nis gehecht wordt in culturele en klinische zin maar dat niet per definitie gerechtelijke 
gevolgen met zich meebrengt (zoals bijvoorbeeld fetisjisme); (3) ‘other sexual sub-

tests and scales’ die betrekking hebben op seksueel gedrag dat geen gerechtelijke 
gevolgen heeft en op klinisch gebied slechts een betekenis heeft indien de persoon in 

kwestie het als een probleem ervaart (zoals bijvoorbeeld een seksuele functiestoornis) 
en (4) ‘validity subtest’ die uit zeven validiteitsschalen bestaat. 

 In een studie door Craig e.a. (2006) werd de MSI afgenomen bij 119 veroordeelde 
mannelijke zedendelinquenten. De MSI bleek een significante bijdrage te leveren in 
het voorspellen van seksuele recidive.  Er wordt gesuggereerd dat de MSI niet alleen 

geschikt is als een maat voor psychoseksuele kenmerken van seksueel misbruikers, 
maar het ook gebruikt kan worden om additionele informatie te verschaffen bij de risi-
cotaxatie.  

4.3.2.3 Sexual Adjustment Inventory, SAI 

De Sexual Adjustment Inventory (SAI) is een gecomputoriseerde vragenlijst voor sek-
sueel delinquenten (volwassen mannen en vrouwen) die seksueel deviant en parafiel 
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gedrag in kaart kan brengen, gebaseerd op normering van duizenden seksueel delin-
quenten. De SAI heeft 214 items en dertien subschalen, te weten de Sex Item Truth-

fulness Scale, Sexual Adjustment Scale, Child (Pedophile) Molest Scale, Sexual (Rape) 

Assault Scale, Exhibitionism Scale, Incest Scale, Test Item Truthfulness Scale, Alcohol 

Scale, Drugs Scale, Violence (Lethality) Scale, Distress Scale, Antisocial Scale en de  
Judgement Scale. De SAI heeft een uitstekende betrouwbaarheid, validiteit en accu-
raatheid (Lindeman, 2005). Deze assesmentmethode is (nog) niet in het Nederlands 
beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.online-

testing.com/sai.htm.  

4.3.2.4 Card Sort test (in combinatie met de Multiphasic Sex Inventory) 

Een eenvoudige methode om iemands precieze seksuele voorkeur vast te stellen is de 
Card Sort. Er worden een aantal plaatjes van mogelijke seksuele partners aangeboden 
en deze moeten op volgorde van aantrekkelijkheid gelegd worden, of er moet worden 

aangeven hoe aantrekkelijk de persoon op het plaatje is. Het grote probleem is dat 
deze methode volledig gebaseerd is op zelfrapportage en erg gevoelig is voor ontken-

ning of het geven van sociaal wenselijk antwoorden. Bij plegers die volledig meewer-
ken kan de precieze voorkeur met deze test goed bepaald worden, maar dan is dat 

eigenlijk niet meer nodig.  
 De hierboven beschreven MSI, een zelfbeoordelingsvragenlijst met driehonderd ja-

/neevragen, bevat een aantal schalen waarmee de neiging tot ontkennen of liegen 
(c.q. sociaal wenselijk antwoorden) kan worden vastgesteld. Met name deze deceptie-

schalen lijken goed te werken. Kalmus en Beech (2005) stellen dan ook een mogelijke 
combinatie van de Card Sort test en de MSI voor, waarbij door middel van de MSI 
ingeschat kan worden hoe betrouwbaar iemand heeft geantwoord en vervolgens door 

middel van Card Sort kan worden bepaald waar iemands precieze seksuele voorkeur 
ligt.  

 Het probleem blijf echter dat wanneer de MSI aangeeft dat iemand ontkent of liegt, 
de testuitslag van de Card Sort onbruikbaar wordt en men eigenlijk terug is bij af. 

Wanneer veel plegers geneigd zijn te ontkennen of te liegen, verliest deze methode 
snel zijn waarde. 

4.3.2.5 Zelfrapportage met polygrafische ondersteuning 

Het polygrafisch interview kan gebruikt worden om extra informatie in te winnen met 

betrekking tot iemands verleden. Deze informatie kan gebruikt worden voor het invul-
len van het risicotaxatie-instrument. Daarnaast is het mogelijk om het polygrafisch 

interview te gebruiken om specifiek te vragen naar deviante voorkeuren, ook dat le-
vert vaak veel extra informatie op. Hierbij moet natuurlijk, net als bij alle andere in-
strumenten, rekening gehouden worden met het feit dat het resultaat van een poly-

grafisch interview nooit 100% zekerheid geeft. 
 

4.3.3 Impliciete maten 

De aandacht voor impliciete maten voor het meten van seksuele interesses en voor-

keuren is de laatste jaren erg toegenomen. Naast de bekende penisplethysmografie 
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(PPG) wordt een aantal nieuwe instrumenten onderzocht die de voordelen van PPG 
moeten bieden zonder de nadelen. De meeste instrumenten lijken vooral geschikt om 

geslacht en leeftijd van de beoogde slachtoffers te bepalen. Voor al deze instrumenten 
geldt dat ze in Nederland (nog) niet op grote schaal gebruikt worden. De meeste in-

strumenten zijn nog niet eens in een Nederlandse versie verkrijgbaar. Het onderzoek 
ernaar is echter volop in beweging en het lijkt de moeite waard om in deze ontwikke-
ling mee te gaan. 

4.3.3.1 Penispleythysmografie, PPG 

PPG is reeds sinds enige decennia een bekende manier om de seksuele voorkeur te 
onderzoeken. Bij een PPG-onderzoek worden verschillende seksuele prikkels aangebo-

den, in beeld of geluid, waarbij de erectie van de proefpersoon gemeten wordt door 
middel van een bandje om de penis. Gekeken wordt of de erectie bij de aanbieding 
van bepaalde deviante seksuele prikkels (bijvoorbeeld seks met kinderen) groter is 

dan bij niet-deviante seksuele prikkels. Als dat het geval is, kan gesproken worden 
van een deviante voorkeur, weergegeven in een zogenaamde positieve ‘pedophile in-

dex’ of ‘rape index’. 
 De PPG-methode heeft als voordeel dat de meting direct aan de bron plaatsvindt en 

dat het bij een geslaagde afname een betekenisvolle indicatie lijkt te geven van het 
recidiverisico. In de meta-analyse van Hanson en Bussière (1998) was de pedofiele 

index bij PPG de belangrijkste individuele predictor van recidive (r = .32). In dezelfde 
meta-analyse bleek de PPG-verkrachtingsindex echter niet in staat om recidive te 

voorspellen.  

 
Naast het feit dat de klinische praktijk de neiging heeft om zich te verzetten bij in-
strumenten met uitkomsten in cijfers die buiten elk klinisch oordeel om gaan, kleven 
er ook een aantal wezenlijke beperkingen aan PPG (Tiggelaar & Koster, 2008). 
• Er is een groot gebrek aan standaardisatie met betrekking tot de gebruikte stimu-

lusvorm (video/foto/audio), stimulusinhoud (geen vaste plaatjes), meetmethode 
(omtrek/volume van de penis), meetwaarde (gemiddelde respons of maximale res-
pons), testprocedure, etcetera. Dit is mogelijk een van de redenen waarom testre-

sultaten vaak tegenstrijdige gegevens opleveren. 
• Er is regelmatig sprake van te weinig respons. Dit kan te wijten zijn aan allerhande 

factoren zoals angst, depressie, desinteresse, walging, veroudering, seksuele dys-
functie etc. Bij de zogenaamde ‘low responders’ kan geen zinnige uitspraak gedaan 

worden over de seksuele voorkeur. 
• De meting kan gemanipuleerd worden, waarbij vooral het onderdrukken van res-

ponsen mogelijk is. Het risico op faking kan zo laag mogelijk gehouden worden 
door bijvoorbeeld een aandachtstaak toe te voegen. Maar zelfs met voorzorgsmaat-

regelen kan men faking nooit volledig uitsluiten.  
• Bij herhaald testen kunnen er problemen rijzen door habituatie of door een groter 

vermogen tot faking. De hertestbetrouwbaarheid werd in verscheidene studies on-

derzocht maar leverde tegenstrijdige resultaten op (Barbaree & Marshall, 1989; 
Malcolm, Davidson & Marshall, 1985). 

• Aan de PPG-methode kleven ook grote ethische bezwaren: de behandelaar werkt 
met verboden stimulusmateriaal en de intrusieve werkwijze bij dit onderzoek stuit 
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op bezwaren bij medewerkers (aanbrengen van de elektroden). Een mogelijk alter-
natief is het gebruik van een infrarood camera die de doorbloeding in de penis meet 

of instrumenten die de temperatuur meten. Dat levert voordelen op met betrekking 
tot de intrusiviteit, maar de rest van de beperkingen zijn daarmee niet opgelost. 

 
Er is veel onderzoek gedaan naar de mate waarin PPG in staat is plegers van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag accuraat te classificeren. Het gaat dan om de vraag of het 
mogelijk is op basis van PPG personen accuraat in te delen in een groep die een ver-

krachting heeft gepleegd, een groep die kinderen heeft misbruikt en een groep die 
geen delicten heeft gepleegd. Het idee dat ten grondslag ligt aan dit soort onderzoek is 

dat het plegen van een bepaald delict gepaard gaat met een voorkeur voor dat delict-
gedrag. Zoals reeds eerder in dit zorgprogramma beschreven, lijkt dat geen houdbare 
gedachte. Logischerwijze blijkt PPG ook niet in staat om plegers op grond van een al of 
niet vastgestelde seksuele voorkeur, zeer accuraat in te delen in een delictgroep. 

Hoewel wel geconstateerd kan worden dat vooral extrafamiliale misbruikers van kinde-
ren over de studies heen gemiddeld een grotere opwinding vertoonden bij blootstelling 

aan kinderstimuli, dan bij blootstelling aan stimuli met betrekking tot volwassenen 
(Marshall, 1999). 

4.3.3.2 Visual Reaction Time, VRT 

Er zijn twee tests beschikbaar (overigens nog niet vertaald in het Nederlands) die ge-
bruik maken van de Visual Reaction Time; de AASI (Abel Assessment of Sexual Inte-

rest) en de Affinity.  
 De AASI bestaat uit een groot aantal afbeeldingen van personen variërend in ge-

slacht en leeftijd. De onderzochte wordt gevraagd in te schatten hoe oud de getoonde 
persoon is. De taak is bedoeld als cognitieve afleiding en om te zorgen dat iemand wel 
daadwerkelijk naar het aangeboden materiaal kijkt. Wat gemeten wordt is de tijd die 
besteed wordt aan het kijken naar de plaatjes. De rationale achter de methode is dat 

personen geneigd zijn langer te kijken naar de plaatjes van partners van hun seksuele 
voorkeur. De AASI combineert het VRT-gedeelte met een (Engelstalige) vragenlijst 
waaruit de neiging tot het ontkennen van seksueel delictgedrag kan worden afgeleid.  

 Bij het gebruik van de AASI moeten de testgegevens via internet worden opge-
stuurd naar de maker van de test, die vervolgens de resultaten terugstuurt. Dat heeft 

als nadeel dat per afname betaald moet worden en dat testinformatie aan derden ver-
strekt moet worden.  

 
Het andere beschikbare instrument dat gebruik maakt van de Visual Reaction Time is 

de Affinity. Evenals bij de AASI worden hier een groot aantal afbeeldingen van perso-
nen variërend in geslacht en leeftijd getoond. De onderzochte wordt gevraagd aan te 

geven hoe seksueel aantrekkelijk hij de afgebeelde persoon vindt. Gemeten wordt 
weer de tijd die besteed wordt aan het kijken naar de verschillende plaatjes. De kijk-

tijd geeft een indicatie van de voorkeur van de onderzochte, terwijl de discrepantie 
tussen de kijktijd en de door hemzelf aangegeven aantrekkelijkheid aangeeft in hoe-

verre hij deze voorkeur probeert te verdoezelen. De Affinity bevat geen vragenlijst en 
is dus makkelijker in een Nederlandse situatie te gebruiken. Daarbij hoeven de testre-
sultaten niet opgestuurd te worden. 
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Beide VRT-methoden hebben als voordeel dat ze relatief gemakkelijk zijn af te nemen, 
niet kostbaar zijn en dat er geen of nauwelijks ethische bezwaren aan kleven. Als na-

deel kan genoemd worden dat deze methode met name bruikbaar is bij het bepalen 
van een deviante voorkeur voor kinderen, niet voor geweld, en dat de methode gevoe-

lig kan zijn voor manipulatie (onderdrukken/veinzen reactie). 
 Het valideringsonderzoek dat gedaan is naar de VRT-methoden, richt zich weer 
voornamelijk op de mogelijkheid er succesvol bepaalde delictplegers mee te classifice-

ren. Daaruit komt vooral naar voren dat de tijd die pedoseksuele delictplegers (vooral 
plegers met jongetjes als slachtoffer) naar de plaatjes van kinderen kijken significant 

langer is dan de tijd die niet pedoseksuele delictplegers kijken (Letourneau, 2002). De 
kijktijd kan zelfs geassocieerd zijn met het aantal slachtoffers en het aantal delicten 
(Abel e.a., 2004). Om bovengenoemde redenen is deze vorm van validiteit echter 
minder interessant voor dit zorgprogramma. Onderzoek naar de voorspellende waarde 

van VRT voor seksuele recidive is nog niet gedaan. 

4.3.3.3 Implicit Association Task, IAT 

De Implicit Association Task werd ontwikkeld door Greenwald (1998). Recent wordt 
steeds meer onderzoek gedaan naar de toepassing van deze test bij plegers van sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag. De IAT is een neuropsychologische test waarbij de 

associatie tussen twee begrippen gemeten wordt. Tot nu toe is in het zedenonderzoek 
vooral gekeken naar de associatie tussen de begrippen kind en seks, ervan uitgaande 

dat deze associatie bij personen met een pedoseksuele voorkeur sterker is dan de as-
sociatie tussen de begrippen volwassene en seks. 

 De onderzochte krijgt een reeks woorden aangeboden die gecategoriseerd moeten 
worden door een van twee knoppen in te drukken (links of rechts). In de congruente 
conditie vallen seksueel getinte woorden en woorden die betrekking hebben op vol-
wassenen samen in een categorie/onder een knop en de neutrale woorden en woorden 

die betrekking hebben op kinderen in de andere categorie/onder de andere knop. In 
de incongruente conditie vallen seksueel getinte woorden en woorden die betrekking 
hebben op kinderen samen in een categorie/onder een knop en de neutrale woorden 

en woorden die betrekking hebben op volwassenen in de andere categorie/onder de 
andere knop. De verwachting is dat de meeste mensen in de congruente conditie snel-

lere en betere responsen leveren dan in de incongruente conditie, voor mensen met 
een pedoseksuele voorkeur wordt aangenomen dat ze juist in de incongruente conditie 

snellere en betere responsen leveren.  
Ook is het mogelijk om neutrale of aan seks gerelateerde woorden aan te bieden op 

plaatjes van volwassenen of kinderen (Picture Association Task). De onderzochte krijgt 
dan de opdracht de woorden zo snel mogelijk te classificeren als seksueel of neutraal. 

De verwachting is dat mensen met een pedoseksuele voorkeur, in tegenstelling tot 
andere mensen, de seksgerelateerde woorden die geprojecteerd zijn op plaatjes van 
kinderen sneller zullen classificeren dan de seksgerelateerde woorden die geprojec-

teerd zijn op plaatjes van volwassenen.  
 Doordat deze test onbewuste cognities/voorkeuren naar boven haalt is het risico op 

oneigenlijke beïnvloeding kleiner dan bij VRT (Assendorf, Banse & Muecke, 2002; 
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Greenwald & Farnham, 2000). Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om de testresultaten 
te beïnvloeden door bijvoorbeeld willekeurig te antwoorden.  

 Deze methode heeft als bijkomend voordeel dat er diverse varianten mogelijk zijn. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een variant waarmee de associatie tussen de begrip-

pen seks en dwang onderzocht kan worden, om te kijken of iemand een voorkeur voor 
afgedwongen seks zou kunnen hebben boven seks met instemming. Deze testvariaties 
zijn overigens tot nu toe nog niet ontwikkeld. Het gebruik van deze methode beperkt 
zich vooral tot onderzoek. Er zijn helaas nog geen kant-en-klare instrumenten be-

schikbaar voor de klinische praktijk. Aangeraden wordt de ontwikkelingen bij te hou-
den.  

 
Het onderzoek met de IAT en plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is nog 
niet omvangrijk. De onderzoeken zijn recent en de onderzoeksgroepen zijn veelal 
klein. Er is dus nog te weinig materiaal voor duidelijke conclusies, maar de resultaten 

zijn vooralsnog veelbelovend. De matig tot redelijke test-hertest betrouwbaarheid is 
echter een aandachtspunt (r =.69; Bosson, Swann & Pennebaker, 2000). In Nederland 

is door Baaren en Chakhssi (ongepubliceerd) een studie gedaan met de IAT en PAT die 
mannen die aangeven pedoseksuele gevoelens te hebben en ook pedoseksuele delic-
ten hebben gepleegd, vergelijkt met mannen die aangeven pedoseksuele gevoelens te 

hebben, maar daar niet naar gehandeld hebben. Zowel IAT als PAT bleek de pedofielen 
goed te onderscheiden van controlesubjecten, maar beide instrumenten maakten geen 

onderscheid tussen pedofielen die wel of niet tot daden waren overgaan.  

 
Noot: 
Een seksuele deviantie, een voorkeur voor kinderen of verkrachting, is geen voor-

waarde voor het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In tegendeel, de 
meeste zedendelinquenten hebben waarschijnlijk geen uitgesproken voorkeur voor het 

grensoverschrijdende seksuele gedrag, maar hebben eerder antisociale drijfveren of 
gebrek aan remmingen.  

 Anderzijds is het hebben van een voorkeur voor bijvoorbeeld kinderen geen garan-
tie dat iemand die nog nooit seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, over 
zal gaan tot dit gedrag. Het onderzoek naar zowel risicotaxatie als diagnostiek bij ple-
gers van seksueel grensoverschrijdend gedrag beperkt zich vrijwel uitsluitend tot 

mensen die al eens seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond hebben. Het enige 
wat zeker is, is dat mensen die eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond 
hebben én een voorkeur hebben voor dat gedrag, een veel grotere kans hebben om te 

recidiveren met nieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag dan plegers die deze 
voorkeur niet hebben.  

 Dus alle bovenbeschreven tests met betrekking tot seksuele deviantie kunnen niet 
als een screeningsinstrument gebruikt worden bij grote groepen mensen om te kijken 

wie seksueel grensoverschrijdend gedrag zal gaan vertonen en wie niet. 
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Aanbeveling voor onderzoek 

De resultaten van zowel de VRT- als IAT-methode lijken veelbelovend. Echter 

beide methodes zijn nog onvoldoende onderzocht (slecht in enkele studies 
met kleine aantallen). Het wordt dan ook aanbevolen beide methoden verder 

te onderzoeken daar er geen ethische bezwaren aan kleven en beide makke-
lijk en goedkoop zijn af te nemen.  

 
 

4.4 Assessment van hyperseksualiteit 

Is het diagnosticeren van seksuele devianties al erg moeilijk, bij het vaststellen/in-

schatten van hypersekualiteit zijn helemaal weinig handvatten beschikbaar. Hypersek-
sualiteit, seksuele preoccupatie, seksuele obsessie, seksverslaving, het zijn termen die 

verwijzen naar een persoon die te veel bezig is met seks. Het is echter niet duidelijk 
wat nu precies als te veel moet worden beschouwd. De enige beschikbare houvast met 

betrekking tot dit onderwerp komt voort uit het werk van Kafka (1992). Door Kafka 
wordt de term Paraphilia Related Disorders (PRD) gebruikt, waarmee seksueel gedrag 
dat kwalitatief niet deviant is, maar kwantitatief wel (te veel) wordt bedoeld. Als maat 
wordt de Total Sexual Outlet (TSO) gebruikt, wat verwijst naar het aantal orgasmen. 
Een TSO van zeven of meer per week gedurende een half jaar of langer markeert vol-

gens Kafka een hyperseksuele periode. Hoe hoger de TSO of hoe langer de hypersek-
suele periodes, des te aannemelijker de hyperseksualiteit. Nog afgezien van de tame-

lijk willekeurige grens van zeven orgasmen per week is het probleem dat dit aantal 
alleen vast te stellen is door ernaar te vragen, wat de kans op sociaal wenselijk ant-

woorden groot maakt. Overigens is het zeker wel de moeite waard om ernaar te vra-
gen, omdat de antwoorden soms onverwacht openhartig kunnen zijn. Misschien omdat 

hyperseksuelen soms het zicht op wat ‘normaal’ is helemaal kwijt zijn, of omdat ze 
mogelijk trots zijn op hun viriliteit.  

 
De gedachte van Kafka is dat de twee facetten kwaliteit en kwantiteit van de seksuele 

voorkeur volledig los van elkaar staan. Uit onderzoek blijkt echter dat er behoorlijke 
samenhang is tussen die twee. Hoe meer deviante interesses, hoe groter de kans op 

hyperseksualiteit en hoe groter de hyperseksualiteit (TSO), hoe groter de kans op de-
viante interesses. Hyperseksualiteit vormt op die manier een belangrijke risicofactor 
voor seksuele recidive. 

 
De risicotaxatie-instrumenten die hyperseksualiteit of seksuele preoccupatie als item 
bevatten, geven in de coderingsregels aan dat er duidelijk sprake moet zijn van ‘veel’ 

en ‘obsessief’, maar wat daaronder wordt verstaan blijft meestal onduidelijk. De SRA, 
een dynamisch actuarieel instrument dat momenteel in Groot-Brittannië wordt ontwik-
keld (Thornton e.a., 2003) geeft iets meer houvast. In de coderingsregels worden di-

verse aandachtpunten genoemd; de meeste criteria zijn echter slechts door middel 
van zelfrapportage in te schatten. 
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Criteria omschreven in de SARN/SRA handleiding:  
1 Total Sexual Outlet (TSO): minimaal zeven orgasmen of meer per week, gedurende 

minimaal een half jaar (volgens Kafka, 1992). De handleiding vertelt echter niet 
hoe je dat te weten komt.    

2 Jong begonnen met seks. 
3 Veel wisselende (onpersoonlijke) seksuele contacten. 
4 Seks als centraal punt in het leven (bepalend voor het zelfbeeld). 

5 Ontevredenheid over het eigen seksleven (ervaren het doorgaans als te weinig, ook 
wanneer ze veel vaker dan gemiddeld seks hebben). 

6 Het seksualiseren van niet-seksuele situaties. 
7 Het focussen op seksuele aspecten van een situatie. 
8 ‘Has to have seks’, eenmaal opgewonden is de persoon er niet meer van af te 

brengen. 

9 Seksuele handelingen tijdens delict: meerdere orgasmen, meerdere seksuele han-
delingen, meerdere slachtoffers kort na elkaar. 

10 (Veel gebruik van (met name gewelddadige) pornografie. Onder voorbehoud, de rol 
van pornografie is gecompliceerd en veel is nog onduidelijk.) 

 
De STABLE is in dit opzicht ook interessant om te noemen, omdat de hyperseksuali-

teit/seksuele preoccupatie in dit instrument losgekoppeld wordt van de zogenaamde 
‘sexual coping’. Sexual coping beschrijft het proces waarbij seks, en dat is in dat geval 
meestal masturbatie, wordt gebruikt als methode voor spanningsregulatie. Dat wil 

zeggen dat de persoon in kwestie geneigd is tegenover elk negatief gevoel snel het 
positieve gevoel van een orgasme op te zoeken om de spanning op te lossen. 

 Het is niet helemaal duidelijk of en hoe sexual coping precies bijdraagt aan het ver-
hogen van het seksuele recidiverisico, maar routes via seksualisering en deviante 

masturbatiefantasieën zijn denkbaar. 
 

 

4.5 De diagnose seksueel sadisme 

Seksueel sadistische plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, in de vorm van 

seriële lustmoordenaars, kennen we vooral van de televisie. In werkelijkheid komt dit 
type gedrag zelden voor. Instrumenten om seksueel sadisme in te schatten zijn er 

niet. De DSM-IV-TR diagnose is, zoals eerder beschreven, te onbetrouwbaar voor een 
dergelijke verstrekkend label. 

 Zolang er geen goede definitie van seksueel sadisme bestaat, waar brede consen-
sus over is, is een goed assessment eigenlijk ook nog niet mogelijk. Gezien de moge-
lijk verstrekkende implicaties van een dergelijke diagnose, lijkt het voorlopig beter er 

helemaal van af te zien. Alleen wanneer de vermoedens heel sterk zijn, kan misschien 
met veel terughoudendheid seksueel sadisme gesuggereerd worden.  
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4.6 Overige  

Er zijn nog een aantal instrumenten, met name vragenlijsten, die zich richten op ande-
re specifieke onderdelen van de psychoseksuele problematiek dan het bepalen van een 
deviante voorkeur. Zo zijn er de Hanson Sex Attitude Questionnaire, HSAQ-DV (Han-
son, Gizzarelli & Scott, 1994); de Abel and Becker Cognitions Scale (ABCS; Abel e.a., 
1989; Nederlandse experimentele versie: Bogaerts & De Doncker, 1994a), de MOLEST 

Scale (Bumby, 1996; Nederlandse experimentele versie: De Doncker, 2000a), de Rape 
Myth Acceptance Scale, RMAS (Burt, 1980; Nederlandse experimentele versie: De 

Doncker & Bogaerts, 1994) en de RAPE Scale (Bumby, 1996; Nederlandse experimen-
tele versie: De Doncker, 2000b). Allen bedoeld om de cognitieve vervormingen bij 

plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in te schatten. 
 De Wilson Sex Fantasy Questionnaire, WSFQ (Wilson, 1978) is gemaakt voor het 

bestuderen van de seksuele fantasieën. 
 De Facets of Sexual Offender Denial Scale, FoSOD (Wright & Schneider, 2004) is 

een lijst voor (dimensies van) ontkenning die ook bruikbaar zou zijn om verandering 
te meten. 
 Alle genoemde instrumenten zijn gebaseerd op zelfrapportage en vragen min of 

meer rechtstreeks naar de psychoseksuele problemen die ze pogen te meten. Ze zijn 
dus vrij doorzichtig (de een meer dan de ander) en uitermate bevattelijk voor beïn-

vloeding door liegen of het geven van sociaal wenselijke antwoorden.  
 

 

4.7 Typologieën 

Om enige ordening aan te brengen in de heterogeniteit onder de plegers van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag worden er al sinds de jaren vijftig typologieën opgesteld 
(voor een overzicht: Koeck, Van Beek & De Doncker, 2002). De meeste typologieën 

zijn gebaseerd op klinische beschrijvingen en proberen inzicht te geven in de drijfve-
ren van de pleger. Veelal worden min of meer dezelfde basistypen teruggevonden met 

als primaire factoren een antisociale levenshouding, een problematische emotieregula-
tie en een afwijkende seksuele voorkeur.  

 

4.7.1 MTC classificatie systeem 

Knight en Prentky wilden een beter inzicht krijgen in de etiologische variabelen, waar-

door een specifiekere behandeling en een adequatere risicotaxatie bij de verschillende 
typen verkrachters mogelijk zou worden (Prentky & Knight, 1991). Hun Massachusetts 

Treatment Center Child Molester Typology (MTC:CM) en de Rapist Typology (MTC:R) 
zijn de enige classificatiesystemen die vanuit empirisch wetenschappelijk onderzoek 
zijn ontwikkeld en aangetoond over redelijke betrouwbaarheid en validiteit beschikken 

(Knight & Prentky, 1990).  
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Ten aanzien van de MTC:CM3 vereist de classificatie een beoordeling van criteria die 
verdeeld zijn over twee assen. As 1 bevat ‘fixatie op kinderen’ (de intensiteit van de 

pedofiele belangstelling) en ‘sociale competentie’ (stabiliteit in het werk, relatie, ou-
derschap en sociale leven). Op as 2 wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen ple-

gers die veel of weinig contact met kinderen onderhouden, zowel in de seksuele als in 
de niet-seksuele zin. Bij plegers met een hoge mate van contact wordt verder onder-
scheid gemaakt tussen diegenen die een interpersoonlijke relatie wilden bewerkstelli-
gen en diegenen voor wie de hoge mate van contact uitsluitend seksueel gemotiveerd 

was. Plegers met een lage mate van contact worden ingedeeld naar gelang de mate 
van (sadistisch) fysiek letsel dat aan het kind werd toegebracht.  

 Twee belangrijke dimensies zijn uitgesloten van de basisstructuur van deze typolo-
gie, namelijk het geslacht van het slachtoffer en de aanwezigheid van factoren die de 
controle over het gedrag kunnen ondermijnen (zoals alcohol- en/of drugsgebruik, psy-

chose, organiciteit, seniliteit en mentale retardatie). Verder is belangrijk dat het in-
strument niet toepasbaar is op (de grote groep) incestplegers. 

 Vlaamse collega’s (Koeck, de Doncker, Huys & Winter, 2006) stuiten in hun toepas-
sing van de MTC:CM3 bij een ambulante populatie op betrouwbaarheidsproblemen bij 

het scoren van narcistisch en interpersoonlijk gemotiveerde plegers (as 2). Om de 
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren ontwikkelden zij de SCEP 

(Systeem voor Classificatie van Extrafamiliale Pedoseksuelen). 

 
Uit het MTC:R3 model van Knight en Prentky kunnen negen typen verkrachters wor-
den afgeleid. De ‘klassieke’ antisociale en seksualiserende pleger en de vrouwenhater 

komen hierin terug, aangevuld met een (zeldzame) seksueel sadistische pleger. Deze 
vier op drijfveren ingedeelde types kunnen vervolgens elk over een hoge of lage socia-
le competentie beschikken, wat resulteert in acht types. Als negende type wordt het 
gegeneraliseerde-woede-type genoemd, die verkrachtingen pleegt uit woede op alles 

en iedereen. 
 De MTC:R3 checklist van Ray Knight en Robert Prentky is door de Van der Hoeven 
Kliniek in samenwerking met de makers vertaald en bruikbaar gemaakt om patiënten 

op basis van dossierinformatie te kunnen classificeren (Van den Broek, 1996). 
De meeste studies naar de MTC:CM3 en MTC:R3 typologieën vinden aanwijzingen voor 

een aanvaardbare interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en validiteit (Barbaree, Seto, 
Serin & Preston, 1994; Looman, Gauthier & Boer, 2001; Prentky & Knight, 2000; 

Prentky, Knight, Rosenberg & Lee, 1989). Kritische beschouwingen omtrent het sys-
teem (Bickley & Beech, 2001; Koeck, Van Beek & De Doncker, 2002) handelen voor-

namelijk over de complexiteit ervan en over de specifieke samenstelling van de steek-
proef of de vraag naar de generaliseerbaarheid.  

 Weinig is bekend over hoe de typen zich verhouden tot recidiverisico en of de typo-
logie van toegevoegde waarde kan zijn voor de risicotaxatie. Aangezien typologie iets 
over de drijfveren achter het seksueel grensoverschrijdende gedrag poogt te zeggen, 

kan een goede typering wel relevante informatie voor de behandeling opleveren. 

 
De meest recente versie van de MTC typologie voor verkrachters, de MTC:R4, kent 
drie typen plegers van seksueel geweld tegen vrouwen, die niet meer categoraal maar 
dimensionaal worden beoordeeld (Knight & Sims-Knight, 2003). Fysiek en/of seksueel 
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misbruik initieert in alle drie paden de route naar seksueel geweld. De drie basisdi-
mensies die de typen van elkaar onderscheiden zijn (1) affectdefect (kil en emotie-

loos), (2) antisocialiteit (antisociale levensstijl en hoge mate van impulsiviteit), respec-
tievelijk factor 1 en 2 van de Psychopathy Checklist Revised, PCL-R (Hare 1991) en (3) 

seksualisering (deviante seksuele interesse en hyperseksualiteit). De dimensies maken 
de weg vrij naar agressieve, soms ook seksueel sadistische fantasieën, die als voe-
dingsbodem dienen voor daadwerkelijk seksueel geweld naar vrouwen. Deze nieuwe 
versie is nog weinig onderzocht. 

 

4.7.2 Typering naar zelfregulatiestijl en delictroute 

Op basis van het zelfregulatiemodel (Laws, Hudson & Ward, 2000) zijn daders te on-
derscheiden naar vier typen zelfregulatiepatronen, corresponderend met de verschil-

lende delictroutes die zij volgen (zie ook het hoofdstuk over behandeling). Een belang-
rijk uitgangspunt is dat mensen doelgerichte wezens zijn die door middel van zelfregu-
latie hun doelen proberen te bereiken. Er zijn twee typen doelen: vermijdingsdoelen 
(geen misbruik willen plegen) of toenaderingsdoelen (wel misbruik willen plegen) en er 

zijn drie problematische zelfregulatiestijlen. De eerste, onderregulatie, wordt geken-
merkt door een falen van gedragscontrole over seksueel afwijkende verlangens: nega-

tieve emoties en gebrekkige vaardigheden leiden tot verlies van gedragscontrole. Bij 
de tweede, verkeerde regulatie leiden pogingen om afwijkende gedachten, fantasieën 

of emoties onder controle te houden paradoxaal genoeg tot een verlies van controle. 
In beide gevallen is sprake van vermijdingsdoelen die niet worden gerealiseerd en die 
in het delictproces geleidelijk overgaan in toenaderingsdoelen. De derde zelfregulatie-

stijl is functioneel intact, er is echter sprake van toenaderingsdoelen waarvan de uit-
komst sociaal onaanvaardbaar is. Onder de plegers die toenaderingdoelen nastreven 

kunnen een impulsieve (onderregulatie) en een planmatige variant worden onder-
scheiden. 
 Het lijkt waarschijnlijk dat plegers met toenaderingsdoelen een andere behande-
lingsaanpak zullen vergen dan plegers met vermijdingsdoelen. Deze descriptieve theo-

rie kan dan ook behulpzaam zijn bij finetuning van de behandeling op de specifieke 
behoeften van de subgroepen. 

 Er is echter nog niet veel valideringsonderzoek gedaan naar deze typologie en een 
bijkomend probleem is dat de delictroutes niet alleen per pleger over de tijd heen 

kunnen veranderen, maar volgens de makers zelfs bij een pleger binnen het bestek 
van een delict kunnen veranderen. 
 

 

4.8 Beschrijvende diagnostiek 

Hieronder worden nog twee onderwerpen beschreven die niet zozeer een diagnostisch 

instrument of het vaststellen van een specifieke stoornis behelzen, maar eerder tot de 
beschrijvende diagnostiek gerekend kunnen worden. Eerst de seksuele anamnese, die 

poogt zo veel mogelijk de totale psychoseksuele ontwikkeling van de pleger in beeld te 
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brengen. Daarna de delictanalyse en het delictscenario waarbij geprobeerd wordt een 
zo compleet mogelijk beeld van het precieze delictgedrag te krijgen. 

 

4.8.1 Seksuele anamnese 

De seksuele anamnese bestaat normaal gesproken uit twee delen: de seksuele voor-

geschiedenis en het huidige seksuele functioneren. De seksuele anamnese van een 
persoon met seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot belang bij de risico-

taxatie. Wat iemand precies gedaan heeft, hoe vaak en wanneer het allemaal is be-
gonnen zijn vragen die een breder licht op het delictgedrag werpen en aanknopings-

punten voor de behandeling kunnen opleveren. Bovendien komen veel anamnestische 
gegevens in de items van de risicotaxatie-instrumenten terug.  

 
Een seksuele anamnese kan worden afgestemd op de informatie die al bekend is van 

de patiënt. Niet alle mogelijke onderwerpen hoeven aan bod te komen. Er zijn echter 
een aantal onderwerpen die als leidraad kunnen dienen voor een seksuele anamnese. 

Hierbij kan gedacht worden aan seksuele ervaringen in de kindertijd, puberteit en ado-
lescentie (inclusief misbruikervaringen), seksuele voorlichting, seks in relaties, 
vreemd/afwijkend seksueel gedrag, kennis over voorbehoedsmiddelen en geslachts-

ziekten. Een (semi-)gestructureerd interview kan helpen bij de afname van een seksu-
ele anamnese, welke de diagnosticus houvast geeft en de patiënt aanzet tot beant-

woording van concrete vragen. Zonder structuur is het niet waarschijnlijk dat een pa-
tiënt volledige informatie zal geven over zijn psychoseksuele ontwikkeling. Veel on-

derwerpen die in een seksuele anamnese aan de orde komen, zijn over het algemeen 
hetzelfde. Met betrekking tot het verleden zijn de houding in het gezin van herkomst 

ten aanzien van seks, seksuele voorlichting en de puberteit belangrijke onderwerpen. 
Daarnaast zijn de huidige, volwassen seksualiteitsbeleving, het huidige seksuele ge-

drag en opvattingen over seks belangrijke onderwerpen voor de seksuele anamnese. 
Alle verkregen informatie is, ondanks de inbreng van de diagnosticus, in de basis zelf-
rapportage en behoeft kruisvalidering door middel van zo veel mogelijk collaterale 

informatie. 

 
Het tekenen van een tijdlijn waarin de belangrijkste punten van de seksuele anamnese 

worden samengevat kan helpen bij het creëren van een overzicht over aanvang, chro-
nologie en clustering van seksuele problematiek/delictgedrag en eventuele life events. 

 

Richtlijn voor de praktijk (5) 

• Minimale lijst voor seksuele anamnese samenstellen (best practice). 

• Protocolleer de vragenlijsten die gebruikt worden (best practice)  
• De Mesdagkliniek, de Kijvelanden en de Pompestichting stellen hun vragen-

lijsten beschikbaar. 
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4.8.2 Delictanalyse 

Op grond van de beschikbare gegevens worden factoren vanuit de psychopathologie 
van de patiënt en andere relevante factoren die een bijdrage hebben geleverd in de 
aanloop naar en het uitvoeren van het delict, systematisch en in hun onderlinge sa-
menhang beschreven. Het resultaat is een verklarend verhaal, dat stap voor stap het 

gedrag van de patiënt beschrijft met de daarbij horende relevante factoren die het 
gedrag beïnvloeden. Ook worden relevante terugkerende gedragspatronen beschreven 
en verklaard, zodat het gedrag van de patiënt voor, tijdens en na het delict begrijpe-

lijk(er) wordt voor de behandelaar. Uitgangsgegevens zijn de processen-verbaal of 
beschrijvingen van het delictgedrag. Gevolgd door de levensgeschiedenis, de psychia-

trische, somatische, verslavings- en eventuele detentiegeschiedenis. De delictanalyse 
wordt vervolgens besproken met de patiënt. Het doornemen van de delictanalyse met 

de patiënt vormt de opmaat naar de behandeling. Het is goed mogelijk dat de patiënt 
op het moment dat de analyse gemaakt wordt zich er (nog) niet in herkent. Tijdens de 

behandeling zullen patiënt en behandelaar samen het delictscenario, de gedragsketen 
inclusief cognities en emoties die leidden tot het seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
en een terugvalpreventieplan opstellen (zie hoofdstuk 5). Tbs-klinieken hanteren ver-
schillende beschrijvingen van het begrip delictanalyse. Aanbevolen wordt om een vast 
format aan te houden.  

 

4.8.3 Delictscenario 

Het delictscenario is een resultaat van inspanningen van de patiënt en behandelaar. In 

het delictscenario wordt uiteindelijk de aanloop naar het delict en het delict zelf be-
schreven tot en met de arrestatie. Dit wordt volgens de gevoelens, herinneringen en 

beleving van de patiënt beschreven en wordt zo veel mogelijk geverifieerd door exter-
ne bronnen zoals het proces-verbaal, slachtofferverklaringen en andere objectieve 

gegevens. 
 Het resultaat is een tamelijk minutieuze beschrijving van situaties en gedragingen 
leidend tot het delict, inclusief de bij elke stap horende gevoelens, gedachten en fan-

tasieën van de patiënt.  
 De behandelaar vervult in dit proces de rol van faciliteerder en confronteert en on-

dersteunt de patiënt bij het formuleren van het delictscenario. Het proces waarin dit 
plaatsvindt, maakt het mogelijk dat er na verloop van tijd steeds meer uitgewerkte en 

complete delictscenario’s ontstaan. 
 Deze methode vergroot de kennis van de patiënt over zichzelf, maakt inzicht in 

eigen handelen mogelijk en geeft hem handvatten om herhaling te voorkomen. Van 
deze kennis en dit inzicht wordt later gebruikgemaakt bij het maken van een terugval-

preventieplan. 
 De behandelaar kan op zijn beurt vanuit de delictanalyse en het delictscenario sig-
naleringslijsten maken die waarschuwen voor de verschillende tot delictgedrag leiden-

de omstandigheden, gevoelens en gedragingen die de patiënt communiceert binnen de 
behandelingsomgeving of daarbuiten (signaleringsplan).  



 73 

Het delictscenario wordt afgerond met een presentatie door de patiënt aan diens net-
werk en het behandelteam, met het doel de geleerde inzichten te monitoren (Van 

Beek, 1999). 

 

4.9 Samenvatting 

Uit de hoofdstukken risicotaxatie en diagnostiek moge duidelijk worden dat er geen 

algemeen geaccepteerd aanbevolen diagnostisch instrumentarium voor risicotaxatie en 
diagnostiek van psychoseksuele problematiek bestaat. Naast het gebrek aan robuuste 

empirische ondersteuning met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit wordt de 
keuze sterk bepaald door beschikbaarheid van de instrumenten zelf, liefst in Neder-
landse vertaling. Alles overwegende, komen we in dit zorgprogramma tot een tweele-

dige aanbeveling: de methoden en instrumenten waarvan het gebruik warm aanbevo-
len wordt en de methoden en instrumenten waarin bij voorkeur geïnvesteerd zou moe-

ten worden qua ontwikkeling. 
 

Richtlijn voor de praktijk (6) 

 

• Aanbevolen methoden van informatievergaring 
Zelfrapportage zal onvermijdelijk zijn, maar gebruik daarnaast zo veel mo-
gelijk collaterale informatie (dossier, derden, gedragsobservatie), implicie-

te maten, indien mogelijk en beschikbaar en ondersteuning met polygra-
fisch interview, de laatste bij voorkeur verder ontwikkelen. 

 
• Aanbevolen risicotaxatie-instrumenten 

Statisch: STATIC-99 (met training) 
Dynamisch: STABLE-2007 en eventueel ACUTE-2007 (met training) 

Structured Clinical Judgement (als de setting het toelaat): SVR-20 (met trai-
ning) 
 
• Aanbevolen extra assessment van psychoseksuele problematiek 
Affinity of AASI (vertaling van het vragenlijstgedeelte bij AASI noodzakelijk) 

Implicit Association Task (IAT) bij voorkeur verder ontwikkelen 
Polygrafisch interview bij voorkeur verder ontwikkelen  

Card Sort in combinatie met MSI, onderzoeken als mogelijkheid 
 

• Extra assessment van antisociale oriëntatie 

PCL-R of eventueel PCL:SV, eigenlijk onontbeerlijk (met training) 
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5 Behandeling 
 

 
In de behandelingsfase worden de stappen 5 en 6 van de beslisboom doorlopen. Dit 
betekent dat er behandeling plaatsvindt, die op regelmatige basis individueel wordt 
geëvalueerd.  
 Een effectief behandelaanbod gaat uit van de eerder genoemde What works princi-

pes. Dit betekent dat het behoefte-, responsiviteits- en integriteitsprincipe als organi-
serend uitgangspunt van de behandeling centraal staat en zo veel mogelijk op de 

doelgroep wordt afgestemd. Focus op de individuele dynamische factoren bij de keuze 
van behandelvormen zou de effectiviteit van de behandeling vergroten (meer informa-

tie over dynamische risicofactoren voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is te vin-
den in het hoofdstuk risicotaxatie).  

 Het risicoprincipe houdt in dat de intensiteit van de interventie wordt afgestemd op 
het recidiverisico van de patiënt. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd gebeurt, waar-
door mensen met een laag risico soms in een tbs-instelling worden behandeld en men-

sen met een relatief hoog risico op recidive in het ambulante circuit terecht komen. 
Gebaseerd op het risicoprincipe is het daarom aan te bevelen om goede selectie te 

laten plaatsvinden, alvorens de behandeling te starten. 
 In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de gangbare interventies waarvoor de 

meeste empirische evidentie is. Ook zijn er enkele procesfactoren die het verloop van 
de behandeling kunnen beïnvloeden en kan er voor verschillende vormen gekozen 

worden (bijvoorbeeld groepsbehandeling of individuele behandeling). Daarnaast wordt 
ingegaan op aandachtspunten met betrekking tot de integriteit van de behandeling, 

zodat de behandeling zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd en de effectiviteit 
daarmee zo groot mogelijk kan zijn.  
 

 

5.1 Doel van de behandeling  

De behandeling is primair gericht op het verminderen van het risico op seksuele reci-
dive. Daartoe is het doel van een behandeling het tot een aanvaardbaar risico omlaag 

brengen van dynamische risicofactoren, ook wel criminogene behoeften genoemd, en 
het versterken van beschermende factoren. Deze factoren worden in het hoofdstuk 

over risicotaxatie beschreven.  
 Er zijn diverse subdoelen van behandeling te onderscheiden. De patiënt dient bij-
voorbeeld inzicht te krijgen in zijn problematiek en de gevolgen ervan voor anderen. 
Vervolgens wordt er in de behandeling naar gestreefd dat de vaardigheden en gedra-
gingen die aan- of afgeleerd zijn beklijven, en dat de betreffende patiënt daar vervol-

gens ook naar leert handelen. De patiënt dient aan het eind van de behandeling in 
staat te zijn om het aangeleerde te generaliseren naar meerdere en nieuwe situaties. 

Tot slot heeft de behandeling tot doel dat de patiënt uiteindelijk op een zelfstandige 
manier het leven buiten de instelling kan organiseren en niet meer in risicovol gedrag 

terug zal vallen. De patiënt wordt minder afhankelijk van de instelling, neemt zelf de 
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verantwoordelijkheid voor gedrag, en wordt in toenemende mate ondersteund door 
een eigen sociaal netwerk.  

 
 

5.2 Hoe te behandelen 

Er zijn verschillende soorten interventies die kunnen worden aangewend en die kun-
nen verschillen afhankelijk van de setting waar ze plaatsvinden. Binnen een ambulante 

setting zijn de tijd en de middelen over het algemeen beperkter dan wanneer een be-
handeling binnen een klinische setting plaatsvindt (meestal een tbs-instelling). In een 

klinische setting kunnen behandelvormen die geschikt zijn voor een ambulant pro-
gramma breder worden ingebed in een dagprogramma passend in het klimaat dat in 

de kliniek heerst. Behandeling kan daarnaast intensiever plaatsvinden en is over het 
algemeen van langere duur.  

 Bijzondere patiëntengroepen (zoals plegers met een verstandelijke beperking of 
plegers met psychopathische trekken) vragen een andere aanpak in de verschillende 

stadia van de behandeling. In bijlage 1 van dit zorgprogramma wordt nader ingegaan 
op diverse bijzondere groepen.  

 
Er is enige empirische evidentie dat cognitieve gedragstherapie en farmacologische 

behandeling de seksuele recidive bij plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
vermindert. Andere behandelvormen zijn ook mogelijk. Interventies die zowel ambu-

lant als klinisch kunnen plaatsvinden zullen hieronder eerst worden besproken. Er is 
gepoogd om een overzicht te geven van de meest gangbare interventies, ingedeeld op 
basis van aanwijzingen voor de effectiviteit van deze interventies bij de behandeling 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Passend bij de What works principes dienen 
interventies aangewend te worden waarvan de effectiviteit zo groot mogelijk is voor de 

patiënt. Helaas is voor de doelgroep van personen met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag een evidence based-behandelprogramma nog een utopie. De onderstaande 

paragrafen betreffen de gangbare behandelmogelijkheden, die onderdelen bevatten 
die momenteel worden gezien als best evidence en best practice. De behandelaar 

dient hieruit een op maat gesneden behandelplan op te stellen.  

 

5.2.1 Best evidence-behandelmodaliteiten 

Overtuigende empirische evidentie ontbreekt helaas voor interventies gericht op sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag. Daar waar deze evidentie ontbreekt, wordt de 
voorkeur gegeven aan interventies die in tenminste sommige onderzoeken als effectief 

naar voren komen, de zogenaamde best evidence-interventies. Zij worden hieronder 
beschreven. 
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5.2.1.1 Cognitieve gedragstherapie (CGT) 

In de cognitieve gedragstherapie is de centrale aanname dat leerprocessen verant-

woordelijk zijn voor ongewenst gedrag. Klassieke en operante conditionering en cogni-
tief leren via voorbeeldleren en disfunctionele schema’s worden gezien als oorzakelijke 

en in stand houdende processen van de ontwikkeling van probleemgedrag. (Cognitie-
ve) gedragstherapie wordt in de behandeling van plegers van seksueel grensover-

schrijdend gedrag veelal in groepsbehandeling aangeboden met soms daarnaast indi-
viduele therapie.  

 Een belangrijk onderdeel van veel vormen van (cognitieve) gedragstherapie is het 
vergroten van kennis als het begin van de behandeling, vaak in de vorm van psycho-
educatie. Bij psycho-educatie wordt de patiënt geïnformeerd over zijn problematiek, 
de oorzaken die bij hem waarschijnlijk ten grondslag liggen aan de problematiek, de 
symptomen en de behandelingsmogelijkheden. Psycho-educatie kan een positieve 

bijdrage leveren in de acceptatie van de problematiek en kan behandeling stimuleren. 
Daarnaast kan specifieke seksuele voorlichting geschikt zijn voor patiënten waarbij uit 

de voorgeschiedenis blijkt dat er sprake is van problemen op het gebied van psycho-
seksuele ontwikkeling. Dit is met name geïndiceerd voor patiënten waarbij sprake is 

van onvoldoende kennis van seksualiteit, zoals kan blijken tijdens de diagnostische 
fase. 

 
In de behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden ver-

schillende (cognitief) gedragtherapeutische benaderingen toegepast op verschillende 
probleemgebieden: 
 

a De operante benadering: de nadruk ligt op het vergroten van vaardigheden om met 
dynamische risicofactoren om te gaan of om volgens het Good Lives Model3, vaar-

diger te worden om toenaderingsdoelen te realiseren.  
b De klassieke conditionering: de nadruk ligt op het verminderen van seksueel devi-

ante interesses en het ontwikkelen van niet-deviante seksuele interesses en ver-
minderen van emotieregulatieproblemen (angst en agressie). 

c De cognitieve benadering: de nadruk ligt op het verminderen van het geloof in ge-
dachtekronkels (cognitieve vervormingen), disfunctionele schema’s en impliciete 

theorieën.  

 
Er is overigens geen empirisch wetenschappelijk onderzoek beschikbaar waarin effec-
tiviteitverschillen tussen individuele en groepsbehandeling bij deze plegers is aange-

toond. Cognitieve gedragstherapie bleek werkzaam bij daders van seksueel grensover-
schrijdend gedrag naar kinderen, bij incestdaders en bij exhibitionisten, maar niet bij 

verkrachters (Marshall, Jones, Ward, Johnston & Barbaree, 1991). De meest gangbare 

                                            

3 Binnen het Good Lives Model wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag gezien als een inadequate, 
onaangepaste poging om een primaire good te bevredigen (bijvoorbeeld vriendschap). In de behande-
ling is het dan ook van groot belang niet alleen de risico’s aan te pakken maar ook groei te bevorde-
ren. De focus ligt daarom op het aanleren van vaardigheden om deze goods op een sociaal aangepaste 

en persoonlijk betekenisvolle manier te verwerven. 
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(cognitief) gedragstherapeutische interventies die van toepassing zijn op de doelgroep 
van dit zorgprogramma, staan beschreven in tabel 5.1.  

 
Tabel 5.1  Cognitief gedragstherapeutische interventies bij risico op seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag 

 

Interventie Probleemgebied Effectiviteit 

Conditionerings- 

technieken: 

(o.a. aversietherapie, 

masturbatietraining, 

satiatie, organische  

herconditionering en 

coverte sensitisatie) 

hyperseksualiteit en pa-
rafilie, seksualiserende 
zelfregulatie 
 

Marshall, Barbaree en Eccles (1991) onderzochten 
het effect van een behandeling bestaande uit aver-
sietherapie, masturbatie herconditionering en satia-
tie bij exhibitionisten, gemiddeld ca. 8,7 jaar na 
behandeling. Van de behandelde groep bleek 39% 
te recidiveren, terwijl dat bij 57% van een controle 
groep het geval bleek te zijn. Deze resultaten wer-
den als onvoldoende overtuigend gezien, waardoor 
deze interventies nauwelijks worden toegepast. 
Daarnaast had deze therapie een onaangenaam 
karakter voor de patiënt dat de motivatie en de 

therapeutische relatie negatief kan beïnvloeden 
(Maletzky, 1996).  

Empathietraining  

 

Gebrek aan empathie 
(gebrek aan empa-
thisch vermogen wordt 
als een belangrijke 

factor beschouwd voor 
de oorzaak en het in 
stand blijven van het 
seksueel agressieve 
gedrag), sociale en 
relationele vaardighe-
den 

Deze vorm van therapie blijkt tot aanmerkelijke 
verbetering te leiden bij laag tot matig risico seksu-
eel delinquenten (Marshall, O’Sullivan & Fernandez, 
1996). Echter, ander onderzoek geeft aanwijzingen 

dat constructen als empathie, schuldbesef en in-
zicht nauwelijks een rol spelen in het recidiverisico 
van zedendelinquenten (Hanson & Bussière, 1998); 
(Hanson & Morton-Bourgon, 2004); (Philipse, 
2005).  

Vriendschap, Rela-

ties, Intimiteit en 

Seksualiteit  

(VRIS training) 

 

 

Problemen met betrek-
king tot relaties, intimi-
teit en seksualiteit, met 
name een tekort aan 
inzicht en vaardigheden 
met betrekking tot het 
opbouwen, onderhou-
den en beëindigen van 
relaties  

Op dit moment wordt in FPC Veldzicht een onder-
zoek opgezet naar onder andere de VRIS-training 
om te onderzoeken of deze effect sorteert bij hun 
populatie. De effectiviteit voor de specifieke groep 
van patiënten met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag is niet onderzocht.  

Sociale vaardigheids-

training 

(Goldsteintraining)  

 

 

Gebrekkige sociale 
vaardigheden (zoals het 
hanteren van conflic-
ten, het aangaan en 
onderhouden van con-
tacten, sociaal pro-
bleemoplossend ver-
mogen, assertiviteit) 

gebrekkig zijn in zelf-
vertrouwen, sociaal 
angstig en eenzaam 

Cognitief-gedragstherapeutische programma’s die 
zich richten op het verhogen van zelfwaardering en 
het vergroten van zelfvertrouwen bleken niet alleen 
deze doelstellingen te bereiken (Marshall, Cham-
pagne, Sturgeon & Bryce 1997), maar ook te resul-
teren in een afname van de deviante seksuele 
voorkeur (Marshall, 1997).  
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Relaxatietraining  

 

 

Delictgedrag is gerela-
teerd aan spanning en 
stress (emotieregula-
tie). 

Relaxatietraining bleek het meest effectief in het 
behandelen van situatiegebonden boosheid. (state 
anger; 1.20) (Del Vecchio & O’Leary, 2004). 

Agressiehanterings- 

therapie* (AHT) 

 

 

Problemen met woede-
beheersing 
Beperkte morele ont-

wikkeling 
Gebrek aan sociale 
vaardigheden 

AHT is recent geëvalueerd bij patiënten met een 
antisociale persoonlijkheidsstoornis als hoofddia-
gnose (proefschrift R. H. Hornsveld, 2007). 

De bruikbaarheid van deze training bij seksueel 
gewelddadige delinquenten is (nog) niet onder-
zocht. 

Stress-

inoculatietraining* 

 

Problemen met het 
omgaan met gevoelens 
van boosheid (anger 
management) 

Novaco (1997, 2001) Het is niet duidelijk in hoever-
re de Nederlandse forensische centra gebruik ma-
ken van deze training of elementen ervan. 

* De toepassing van AHT- en stress-inoculatietraining is mogelijk contrageïndiceerd bij daders met 
psychopathische trekken (met name hoge factor 1 op de PCL-r). Dit type dader zou tijdens behande-
ling gedrag en vaardigheden aanleren die de manipulatie en misleiding van anderen kunnen bevorde-
ren en daarmee het recidiverisico op toekomstig gewelddadig gedrag verhogen (Hornsveld, Van Dam-

Baggen, Leenaars & Jonkers, 2004).  

 

De beschreven cognitief gedragstherapeutische interventies worden meestentijds bin-

nen het kader van het zelfregulatiemodel van Ward, Hudson en Keenan (1998) toege-
past, wat een revisie is van het eerder zeer populaire terugvalpreventiemodel van 

Pithers, Marques, Gibat en Marlatt (1983). Onderzoek wijst uit dat de toepassing van 
deze modellen enige empirische evidentie opleveren voor vermindering van (seksuele) 
recidive (Hanson e.a., 2002). 

 Het zelfregulatiemodel beschrijft hoe een zedendelinquent door zelfregulatiepro-
blemen (ik wil geen delicten plegen, maar …) of door intacte zelfregulatie maar bij 
maatschappelijk niet–acceptabele doelen (ik vind het gerechtvaardigd dat ik delicten 
pleeg, omdat …) tot het plegen van zedendelicten komt. De zelfregulatieproblemen 

kunnen de vorm aannemen van onderregulatie of verkeerde regulatie. De eerste vari-
ant kenmerkt zich door een falen van gedragscontrole over afwijkende seksuele of 

sterke niet-afwijkende seksuele verlangens: negatieve emoties en gebrekkige vaardig-
heden waardoor verlies van gedragscontrole optreedt. Bij de tweede variant leiden 

pogingen om afwijkende gedachten, fantasieën of emoties onder controle te houden 
paradoxaal genoeg tot een verlies van controle. Het drinken van alcohol om boosheid 
weg te drinken is daar een voorbeeld van. In het geval van intacte zelfregulatie onder-

scheiden zij een impulsieve en een planmatige variant. In de impulsieve variant is in 
wezen sprake van onderregulatie, maar die wordt door de pleger niet als zodanig ge-

zien. 
 Het zelfregulatiemodel doet primair recht aan de verschillende wegen waarlangs 

zedendelinquentie in stand wordt gehouden en geactiveerd. Ontwikkelingspsychologi-
sche aspecten worden er niet in betrokken. Vooral de gedachte dat zedendelinquenten 

zonder uitgesproken frustraties en met een positief gemoed zedendelicten plegen is 
klinisch relevant, omdat deze plegers in de behandeling in eerste instantie moeten 

worden gemotiveerd om hun ideeën over zedendelicten bij te stellen, dat wil zeggen 
hun opvattingen dienen te worden geproblematiseerd, alvorens behandeling in engere 

zin kan worden geboden. Met behulp van bijvoorbeeld het delictscenario kan de zelfre-
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gulatieroute van een pleger worden vastgesteld. Op basis van deze informatie wordt 
het terugvalpreventieplan opgesteld. 

 
Het terugvalpreventieplan bevat een samenhangend overzicht van de valkuilen van de 
patiënt (bijvoorbeeld denkfouten en korte-termijnoplossingen). Tijdens de behande-

lingsperiode leert de patiënt uit het beschreven plan wat hij/zij anders kan doen of 
laten, in termen van concreet gedrag, gericht op gezonde omgang met de realiteit en 
daarnaast ook in de zin van plannen en strevingen, gericht op toekomstig gedrag. In-

terne controle en externe controlemogelijkheden en behoeften worden beschreven, 
waarbij factoren uit de eigen psychopathologie die een bepalende invloed kunnen heb-

ben, worden betrokken (zie ook hoofdstuk resocialisatie).  
 Daar waar de praktische toepassing van het terugvalpreventieplan zich voorname-
lijk richt op het voorkomen van risicogedrag, vraagt het Good Lives Model (Ward, 
2002a, 2002b) meer aandacht voor de positieve factoren. Het stimuleren van positieve 

factoren kan ook leiden tot het voorkomen van terugval in risicogedrag. In het Good 
Lives Model wordt de patiënt perspectief geboden op basis van een positieve gericht-

heid (wat wil de patiënt met zijn leven). Het is daarbij belangrijk dat het gaat om de 
doelen van de patiënt. De vraag hoe de patiënt in de toekomst zijn leven wil leiden 
wordt geconcretiseerd naar de verschillende levensgebieden (wonen, werken, relaties, 

vrijetijdsbesteding). Met de patiënt worden zijn huidige situatie, zijn doelen, de obsta-
kels (verleidingen) en de stapjes waarmee de doelen kunnen worden bereikt doorge-

nomen. Vooralsnog is dit theoretische model onvoldoende uitgekristalliseerd voor de 
praktijk. 

 Om mogelijke voortekenen van terugval te herkennen, kan gebruik worden ge-
maakt van een signaleringsplan. Een signaleringsplan is geïndiceerd wanneer de pati-
ent zelf (nog) niet voldoende controle kan opbrengen en/of tekortschiet in het vragen 
van controle aan anderen. Het signaleringsplan wordt met de patiënt opgesteld om de 

omgeving in staat te stellen tijdig in te grijpen en bij te sturen (zie voor meer informa-
tie ook het hoofdstuk resocialisatie). 

 
Het behandelprogramma van Bill Marshall 

Eén van de bekendste onderzoekers op het gebied van de behandeling van seksueel 
delinquenten is Bill Marshall. Hij behandelt al tientallen jaren seksueel delinquenten en 

ontwikkelt veel behandelprogramma’s, die met name geschikt zijn voor laag tot matig 
risico seksueel delinquenten (over het algemeen zijn dit ambulante patiënten). Ter 
illustratie wordt zijn programma hier toegelicht.  

 
Het programma van Marshall wordt in een opengroep format geleverd in de gevange-

nis. Er vinden wekelijks bijeenkomsten plaats van 2,5 uur. De duur van het program-

ma is ongeveer vier maanden met maximale uitloop naar zes maanden. Na het gevan-

genisprogramma volgt een ambulante vervolgbehandeling. Het programma is in be-

langrijke mate afgestemd op de What works principes. Dat betekent dat de behande-

lingsduur is afgestemd op het risiconiveau van de pleger en dat onderwerpen als emo-

tieregulatieproblemen, gebrekkige sociale en probleemoplossende vaardigheden 

(hechtingsproblemen) cognitieve vervormingen (schema’s en impliciete theorieën) en 

seksueel afwijkende interesses (parafilie en hyperseksualiteit), deel uitmaken van het 
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programma. De behandeling van de dynamische risicofactoren wordt flexibel in modu-

les aangeboden en is gericht op het verbeteren van gedragsmatige, emotionele en 

cognitieve vaardigheden om met dynamische risicofactoren te gaan. Interventies om 

deze vaardigheden bij te brengen bestaan uit een combinatie van psycho-educatie 

(beperkt), rollenspel, voorbeeldleren, herhaald oefenen, groepsdiscussie, huiswerkop-

drachten, zelfregistratie en een hoog niveau van groepsinteractie in de therapiegroep. 

Ook is er ruimte in het programma om te werken aan toenaderingsdoelen vanuit het 

Good Lives Model en wordt stapsgewijs het programma afgebouwd als de vorderingen 

dat toelaten. Er is gezorgd voor een geleidelijke terugkeer in de maatschappij onder 

begeleiding. Marshall legt een grote nadruk op de therapeutische houding (onderdeel 

van het responsiviteitsprincipe), die zich kenmerkt door een empathische, warme, 

directieve en belonende wijze van omgang met de plegers. Ten behoeve van de inte-

griteit van het programma zijn er wekelijks besprekingen met de groepstherapeuten 

en de programmaleider die drie tot vier uur kunnen duren en gaan over de voortgang 

in het programma, daarboven krijgen de groepstherapeuten individuele supervisie. De 

groepstherapeuten participeren allemaal in onderzoeksprojecten rond het programma 

en worden geacht goed op de hoogte te zijn en te blijven van relevante literatuur. 

Onderzoek toonde aan dat de recidive (seksueel en algemeen) voor primair laag tot 

matig risicoplegers significant lager was na behandeling, gebaseerd op de Static-99 en 

S.I.R. bij een gemiddelde follow-up van 5,4 jaar (Marshall, Marshall, Serran & Fernan-

dez, 2006 zie ook voor meer informatie).   

 

5.2.2 Farmacotherapie 

Farmacotherapie kan enkel worden aangeboden na een weloverwogen indicatie en 
steeds als onderdeel van een ruimere psychotherapeutische aanpak. Deze vorm van 

therapie is enkel noodzakelijk bij (Van Hunsel & Cosyns, 2002): 
• gevaarlijke patiënten bij wie er nood is om de deviante seksuele drang te controle-

ren om de veiligheid van anderen te kunnen garanderen; 
• hyperseksuele personen bij wie een afwijkende seksuele drang onafgebroken in 

sterke mate aanwezig is; 
• patiënten die er niet in slagen hun seksuele drang onder controle te houden via 

gedragstherapie. 
Deze therapie kan worden ingezet ter beveiliging, maar ook om de patiënt vatbaarder 

te maken voor behandeling. Er wordt dan ook over het algemeen aanbevolen om far-
macotherapie in te bedden in een psychotherapeutische behandeling (Maletzky, 1991). 
De mogelijkheid tot controle van de therapietrouw door middel van controle van tes-

tosteronconcentraties evenals de injecteerbare vorm zijn voordelen bij het gebruik van 
farmacotherapie bij de doorgaans weinig gemotiveerde populatie van seksuele ge-

weldplegers. 

 
De resultaten van het onderzoek naar farmacologische behandeling bij zedendelin-
quenten zijn niet altijd eenduidig en de methodologische kwaliteit en vergelijkbaarheid 

van de studies is niet optimaal. In een literatuuroverzicht uit 2006 bleken er dan ook 
onvoldoende studies van adequate methodologische kwaliteit (en vooral te heterogeen 
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qua uitkomstmaten) te zijn, zodat een kwantitatieve meta-analyse niet mogelijk bleek 
(De Ruiter & Veen, 2006). Het verdient dan ook aanbeveling om in de toekomst te 

investeren in gedegen effectonderzoek naar farmacotherapie bij zedendelinquenten. 
 Toch tonen gevalsbeschrijvingen en kleinere open onderzoeken aan dat libidorem-

mende middelen werkzaam zijn bij parafilie. Ook de American Psychiatric Association 
stelt dat behandelingen zonder farmacotherapie (hormonale therapie) duidelijk minder 
effectief zijn − in de zin van recidivepreventie − dan behandeling met tenminste een 
component van hormonale therapie. 

 
Farmacologische behandeling is in te delen in twee categorieën: hormonale behande-

ling en psychofarmacologische behandeling. 

5.2.2.1 Hormonale behandeling 

De hormonale behandeling voor seksueel delinquenten is voortgekomen uit enerzijds 

aanwijzingen dat seksuele interesse en opwindbaarheid in bepaalde mate afhankelijk 
leken van testosteronconcentraties in het bloed. Anderzijds bleek chirurgische castra-

tie recidive bij zedendelinquenten te verminderen (Van Hunsel & Cosyns, 2002). Post-
castratie follow-up-studies rapporteren een significante reductie van recidive gaande 

van 1,6% tot 10,8% (Heim & Hursch, 1979; Ortmann, 1980) in vergelijking tot de 
meer dan 70% herval bij precastratiestudies (Bradford, 1997). Hoewel er dus aanwij-

zingen waren voor de effectiviteit van chirurgische castratie, wordt deze ingreep te-
genwoordig als ethisch onacceptabel gezien waardoor de methode niet meer gebruikt 

wordt.  
 Testosteron is het belangrijkste androgene hormoon dat de mannelijke seksualiteit 
reguleert. Testosteron wordt geproduceerd via een feedbacksysteem in de hypothala-

mo-hypofysaire-gonadale (HHG)-as, zoals in het onderstaande schematische overzicht 
(figuur 5.1) is weergegeven. Wanneer de testosteronconcentratie in het bloed zakt, 

leidt dit tot afscheiding van Gonadotrofine-stimulerend hormoon (GnRH) uit de hypo-
thalamus en gonadotropines (FSH en LH) uit de hypofyse. Dit stimuleert de productie 

van testosteron in de testes. Wanneer de concentratie testosteron in het bloed hoog 
is, wordt volgens hetzelfde mechanisme de productie onderdrukt. Het mechanisme is 

zelfregulerend (De Ruiter & Veen, 2006).  
 Over het verband tussen verhoogde testosteronwaarden en (seksueel) agressief 

gedrag zijn de bevindingen niet eenduidig. Sommige auteurs suggereren verhoogde 
spiegels van testosteron en agressief gedrag (Bradford, 1997) en meer specifiek tus-

sen verhoogde spiegels van testosteron en seksuele agressie (Bradford, 1997; Brad-
ford & Mc Lean, 1984; Rada, Laws, Kellner, Stivastava & Peake, 1983). Testosteron 
zou volgens anderen gerelateerd zijn aan competitieve situaties en minder aan geweld 

(Higley e.a., 1996).  
 Toch blijkt de testosteronconcentratie bij de meeste parafielen en plegers van sek-

suele feiten binnen normale grenzen te liggen (Rösler & Witztum, 2000).  
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Zeker bij de hormonale behandelingen kunnen heel wat ongewenste bijwerkingen op-
treden (zie bijlage ‘Monitoring hormonale behandeling’) en wordt de seksualiteit vaak 

in zijn algemeenheid onderdrukt. 
 Vooraleer er gestart wordt met een hormonale behandeling is het dan ook aan te 

bevelen om extra aandacht te geven aan het informed consent en het bespreken van 
mogelijke bijwerkingen. Het is te allen tijde belangrijk dat aan de ethische criteria ten 

aanzien van hormonale behandeling wordt voldaan. 

 

Ethische criteria voor het opleggen van een hormonale behandeling1 

• De plegers van seksuele misdrijven moeten op psychiatrisch vlak een om-
schreven stoornis vertonen die het gebruik van deze medicatie verant-

woordt. Dit veronderstelt dat er voorafgaand een grondige psychiatrische 
en psychologische indicatiestelling heeft plaatsgevonden.  

• Een hormonale behandeling kan slechts een onderdeel zijn van een uitge-
breider behandelplan en kan nooit als enige maatregel opgelegd worden.  

• Wanneer hormonale castratie overwogen wordt is het voorafgaand advies 

van een endocrinoloog noodzakelijk. 
• Hormonale behandeling is een medische behandeling waarvoor de behan-

delend psychiater de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de in-
dicatiestelling, het informeren van betrokkene en het verkrijgen van zijn 

toestemming evenals de opvolging op psychiatrisch en somatisch vlak (zo 
nodig met de hulp van een consulent-endocrinoloog).  

• Er bestaan geen minder ingrijpende behandelingsmogelijkheden om tot 
hetzelfde resultaat te komen. 

• De continuïteit van zorg moet verzekerd zijn.  
 
1 (Advies van 18 december 2006 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de 

hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven. Advies werd door minister van 

Justitie Onkelinx in België gevraagd). 

 

 
Verschillende meta-analyses tonen aan dat hormonale behandeling in combinatie met 

cognitieve gedragstherapie het meeste effect sorteren. Nagayama Hall (1995) voerde  
een meta-analyse uit naar het effect van (farmacologische) behandeling bij zedende-

linquenten. Uit de resultaten bleek dat hormonale behandeling en cognitieve gedrags-

Figuur 5.1  De hypothalamo-hypofysaire-gonadale-as 

 



 84 

therapie effectiever waren in het terugdringen van recidive dan gedragstherapie al-
leen. Vooral behandeling binnen een ambulante setting bleek effectief. De behandelbe-

reidheid en de therapietrouw was echter lager bij de hormonale behandeling vergele-
ken met cognitieve gedragstherapie.  

 

Er bestaan twee grote groepen van hormonale behandelingen voor seksuele geweld-
plegers: de anti-adrogenen en de LHRH-agonisten. Dezen grijpen in op verschillende 
fasen van het feedbackmechanisme weergegeven in figuur 5.1. 

5.2.2.1.1 Anti-androgenen 

Anti-androgenen verlagen het testosteronniveau in het bloed en daarmee de seksuele 

opwindbaarheid en de seksuele drift bij een man.  
 Er bestaan twee anti-androgene middelen: cyproteron acetaat (CPA), bekend onder 

de merknaam Androcur en medroxyprogesteron acetaat (MPA), ook wel Provera ge-
noemd (Van Hunsel & Cosyns, 2002). Beide middelen bestaan ook in injecteerbare 

vorm: Androcur Depot en Depo-Provera. MPA wordt weinig in orale vorm (Provera) 
gebruikt door de problematische absorptie in het maag-darmkanaal.  

 Het effect van de anti-androgenen treedt op tussen drie weken en vier maanden na 
de eerste dosis (Cooper, Sandhu, Losztyn & Cernovsky, 1992). Er bestaan (nog) geen 
gevalideerde regels voor de optimale duur van de behandeling; verschillende onder-
zoeken rapporteren verschillende periodes (Gijs & Gooren, 1996). De huidige aanbe-
velingen voor de behandelduur variëren van vier maanden tot een levenslange behan-

deling (Maletzky, 1991; Van Praag, 1998; Bradford, 1993). De behandeling is niet 
curatief daar de effecten reversibel zijn bij beëindiging van het medicatiegebruik. Bin-

nen een tot twee maanden na het stoppen van de behandeling kan het effect verdwe-
nen zijn (Gijs & Gooren, 1996; Neumann & Kalmus, 1991).  

 De effecten van CPA en MPA zijn vergelijkbaar. Er is geen specifiek effect op de 
deviante seksuele oriëntatie, maar het effect van deze farmacotherapie betreft een 

globale reductie van het vermogen tot erectie en seksuele opwinding (Greenberg e.a., 
1996; (Neumann & Kalmus, 1991)). De effecten zijn dosisafhankelijk (Rösler & Witz-

tum, 2000). De gebruikte doses variëren naargelang de auteur. Voor een aantal veel 
gebruikte doses en tevens ook de bijwerkingen en andere specificaties van deze medi-
catie verwijzen we naar de bijlage ‘monitoring hormonale behandeling’.  

 
Cooper (1995) maakte een overzicht van de literatuur over hormonale behandelingen 
bij zedendelinquenten. Hij stelt vast dat er consensus over bestaat dat MPA en CPA 

een significante en vergelijkbare reductie in libido teweegbrengen, en, wanneer inge-
bed in een uitgebreid therapeutisch programma, nuttig kunnen zijn bij de behandeling 
van zedendelinquenten.  
 Grossman, Martis en Fichtner (1999) hebben een overzicht gemaakt van alle artike-
len die tussen 1970 en 1998 zijn verschenen over de effectiviteit van hormonale the-

rapie. Zij concluderen dat anti-androgene behandeling geïndiceerd is wanneer zeden-
delinquenten een hoog recidiverisico hebben. 

 



 85 

5.2.2.1.2 LHRH-agonisten 

Luteinising Hormone Releasing Hormone-agonisten (LHRH-agonisten ofwel GnRH-

agonisten) veroorzaken een vermindering van de secretie van testosteron. Aanvanke-
lijk wordt echter een kleine toename van het testosteronniveau veroorzaakt, zodat de 

seksuele drift eerst mogelijk toeneemt (Van Hunsel & Cosyns, 2002). Deze toename 
kan tegengegaan worden door het additioneel toedienen van een anti-androgeen mid-

del in de eerste weken van de behandeling. Synthetische LHRH-agonisten zijn krachti-
ger dan de lichaamseigen variant. Voorbeelden van synthetische LHRH-agonisten zijn 

leuprolide, nafareline, gosereline en triptoreline (Briken, Hill & Berner, 2003). De be-
handelduur in studies loopt uiteen van zes maanden tot bijna vijf jaar en ook voor dit 
middel geldt dat de optimale duur onduidelijk is.  
 Vergeleken met anti-androgenen zorgen LHRH-agonisten voor een betere suppres-
sie, waardoor de testosteronwaarden lager zijn. De seksuele prikkelbaarheid en de 

seksuele fantasieën worden daardoor beter geremd, zodat aangeraden wordt om bij 
onvoldoende effect na een CPA/MPA-behandeling over te stappen op een LHRH-

agonist. 
 LHRH-agonisten zoals Decapeptyl en Lucrin worden officieel alleen voorgeschreven 

voor de behandeling van prostaatkanker en bij kinderen die veel te vroeg in de puber-
teit komen. Bij het voorschrijven van LHRH-agonisten bij zedendelinquenten gaat het 

om een off label-indicatie4. Ook voor deze vorm van medicatie staan verdere specifica-

ties in de bijlage ‘monitoring hormonale behandeling’. 

 
Briken, Hill & Berner (2003) beschrijven in een recent overzichtsartikel de effectiviteit 

van de LHRH-agonisten. Bij een follow-up-periode van zes maanden tot zeven jaar 
bleek dat er geen terugvallen waren tijdens behandeling. Deelnemers die eerder waren 

behandeld met CPA, MPA of een SSRI (zie § 5.2.2.2.1) rapporteerden betere effecten 
(voornamelijk via zelfrapportage) bij de behandeling met een LHRH-agonist. De au-

teurs concluderen dat, hoewel er behoefte is aan verder onderzoek, LHRH-agonisten 
een goede behandelmogelijkheid zijn bij mensen met een parafilie. 

 
Aanbeveling voor onderzoek 

Daar de optimale behandelduur voor zowel anti-adrogenen als LHRH-ago-
nisten onduidelijk is, is meer onderzoek hiernaar gewenst.  

 

5.2.2.2 Psychofarmacotherapie 

De hypothese die ten grondslag ligt aan het gebruik van psychofarmaca in de behan-
deling van seksuele delinquenten met een parafilie is dat parafilieën worden veroor-
zaakt door een defect in de neuronale regulatie van seksualiteit (Gijs & Gooren, 1996). 
Dit zou leiden tot een toename of intensificatie van deviante seksuele interesse en 

toename van seksuele drang en gedrag. De synaptische transmissie van serotonine 

                                            

4 In België wordt dit jaar de eerste LHRH met indicatie verwacht (deze LHRH-agonist is in Zweden al op 

de markt). 
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zou te laag zijn omdat een groot deel na afgifte opnieuw door de synaps wordt opge-
nomen. Dit zorgt voor een verhoogde dopamine transmissie, die weer zou leiden tot 

regulatieproblemen in het seksuele gedrag (Gijs & Gooren, 1996). Ondersteuning voor 
deze theorie is dat bij seksueel delinquenten bij wie psychofarmaca succesvol zijn, een 

hoge comorbiditeit bestaat met obsessief-compulsieve stoornis en depressie. Deze 
comorbiditeit zou verklaard kunnen worden vanuit een gemeenschappelijke organische 
basis van parafilieën en specifieke angststoornissen en depressie. Ook is geopperd dat 
het deviant seksuele gedrag wordt aangewend om het sombere of angstige gevoel te 

onderdrukken (De Ruiter & Veen, 2006).  

5.2.2.2.1 Serotonerge psychofarmaca 

Uitgaande van bovenstaande uiteenzetting, zou het libido dalen wanneer het niveau 
van serotonine in de hersenen stijgt. Aanwijzingen hiervoor blijken uit onderzoek op 
dieren en mensen (Kafka, 1995; Menedez-Abraham, Moran Viesca, Velasco Plaza & 

Marin, 1988; Sodersten, Larsson, Ahlenius & Engel, 1976). Eveneens uit onderzoek op 
dieren en mensen zijn er aanwijzingen voor een verminderde serotonerge activiteit bij 

impulsieve agressie (Kafka, 1995, 1997) (Volavka, 1995; Kafka, 1995, 1997; Tuinier, 
1995). Tenslotte worden door vele auteurs parafilieën beschouwd als behorende tot 

het obsessive compulsive spectrum disorder.  
 De meest gebruikte groep serotonerge psychofarmaca voor de behandeling van 

zedendelinquenten zijn serotonine heropname remmers (SSRI’s). Zij zorgen ervoor 
dat serotonine niet opnieuw kan worden opgenomen door de neuronen in de hersenen, 

waardoor het serotoninegehalte in de hersenen hoog blijft, zodat het libido daalt. Se-
rotonerge psychofarmaca lijken vooral geïndiceerd bij deviant seksueel gedrag met 
obsessief-compulsieve of impulsieve kenmerken. Ook is er een speciale indicatie wan-

neer er een comorbide obsessieve compulsieve stoornis, impulscontrolestoornis of 
affectieve stoornis bestaat naast een parafilie (Van Hunsel & Cosyns, 2002).  

 Een voordeel van de SSRI’s is dat ze selectiever lijken in te grijpen op de deviante 
aspecten van de seksualiteit, in tegenstelling tot de hormonale behandelingen die ef-

fect hebben op de gehele seksualiteit (Van Hunsel & Cosyns, 2002). Dit selectieve ef-
fect kan de therapietrouw bevorderen. Verdere specificaties van SSRI’s zijn te vinden 

in de bijlage ‘monitoring psychofarmacotherapie’. 

 
In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden voor het gebruik van fluoxetine, clomipra-
mine, sertraline en imipramine, fluvoxamine, paroxetine en nefazodone. Tot op heden 

is er geen enkel serotonerg preparaat waarvan een superioriteit ten opzichte van an-
dere preparaten zou zijn bewezen.  

In 2002 verscheen er een systematische review over het gebruik van SSRI’s bij seksu-
eel delinquenten (Adi, 2002). Ondanks enkele hoopgevende resultaten, kan er geen 

definitieve conclusie getrokken worden. De bestaande onderzoeken waren van een 
slechte methodologische kwaliteit, waardoor er grote nood bestaat aan grondig onder-
zoek.  

 Momenteel wordt een RCT onderzoek naar de effecten van fluoxetine bij zedende-
linquenten uitgevoerd door Prof. D. Grubin in Engeland, waarvan de resultaten in no-

vember 2008 verwacht.  
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Aanbeveling voor onderzoek 

Het verdient aanbeveling gedegen onderzoek te doen naar de toepassing van 

SSRI’s (evt. in combinatie met gedragstherapie) bij specifieke subpopulaties 
zedendelinquenten. 

 

5.2.2.2.2 Anti-psychotica 

Vroeger werden nogal eens typische antipsychotica aangewend bij de behandeling van 
seksuele geweldplegers. De achtergrond voor het gebruik van deze middelen was hun 
werking als dopamine-antagonist. Verhoogde dopamineactiviteit in de hersenen leidt 
immers tot regulatieproblemen van het seksuele gedrag. Antipsychotica verlagen de 

dopamineactiviteit in de hersenen zodat de regulering van seksueel gedrag wordt be-
vorderd (Van Hunsel & Cosyns, 2002). Het effect is merkbaar zowel op deviante als op 
niet deviante seksualiteit. Vooral benperidol (Frenactil) werd in de literatuur in de 

jaren zeventig genoemd als een krachtige libidoremmer. 

 Antipsychotica worden nauwelijks meer gebruikt voor de behandeling van zedende-
linquenten, in verband met de aanzienlijke neveneffecten, zoals een sedatief effect.  
 Het gebruik van anti-psychotica valt evenwel nog te overwegen in specifieke indica-

ties bijvoorbeeld in het geval van comorbiditeit met psychose of de ziekte van Gilles de 
la Tourette.  

 

Richtlijnen voor de praktijk (7) 

• De literatuur is eenduidig over de aanbeveling om farmacologische behan-
deling bij zedendelinquenten altijd in te bedden in een breder behandelpro-
gramma, waarbij voor de combinatie met cognitieve gedragstherapie mo-

menteel de meeste evidentie bestaat.  
• De hierboven beschreven conclusies uit wetenschappelijk onderzoek moe-

ten met voorzichtigheid worden getrokken vanwege de niet optimale me-
thodologische kwaliteit van de meeste onderzoeken. Het verdient dan ook 

aanbeveling om in de toekomst te investeren in gedegen effectonderzoek 
naar farmacotherapie bij zedendelinquenten. 

• Voor de vergelijkbaarheid van de studies en cumulatie van de hieruit ver-
kregen kennis is meer protocollering nodig. Protocollen kunnen ook nuttig 

zijn voor de praktijk. 
• Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek hebben verschillende auteurs 

geprobeerd om te komen tot een behandelalgoritme (Bradford, Briken, Fe-
doroff). Een voorstel voor een behandelalgoritme wordt gegeven in de bij-

lage.  

 
 

5.2.3 Best practice-behandelinterventies 

Indien er geen sprake is van evidence based-behandelmethodes, kunnen ook best 
practice-interventies worden aangewend. Deze interventies worden in professionele 
kringen gezien als passend en in het veld geaccepteerd en toegepast. De best practi-
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ce-interventies voor seksueel grensoverschrijdend gedrag worden hieronder beschre-
ven.  

5.2.3.1 Gestructureerde psychodynamische therapie 

Psychodynamische therapie is een vorm van psychotherapie waarbij er door middel 

van verschillende technieken (zoals verheldering, confrontatie en interpretatie) geleerd 
wordt om met aandacht en op een open manier naar zichzelf te kijken. Vanuit het 
driftmodel worden verschillende ontwikkelingsfasen beschreven, waarbinnen seksuali-
teit een belangrijke rol speelt vanaf de vroegkinderlijke periode. Het ontbreken van of 

juist het te lang voortduren van de symbiotische relatie tussen moeder en zoon geeft 
problemen met het onderscheiden van zorg, intimiteit en seksualiteit in de volwassen-

heid. Juist in het seksueel grensoverschrijdende (pedofiele) contact van volwassene en 
kind kan gezien worden hoe zorg, intimiteit en seksualiteit in elkaar overvloeien en 
niet worden onderscheiden. De psychodynamica gaat ervan uit dat wanneer de patiënt 

bewust meer naar zichzelf leert kijken, er inzicht verworven wordt in eigen processen 
en men meer balans in het leven ervaart. Psychodynamische therapie biedt onder-

steuning in dit proces zodat de patiënt de regie meer ervaart en keuzemogelijkheden 
voelt. Verantwoordelijkheid kan dan ook genomen worden en de regie maakt het mo-

gelijk dat problemen aangepakt kunnen worden, zo ook wanneer er sprake is van een 
verstoorde seksuele ontwikkeling (Kernberg, Selzer, Koenigsberg, Carr & Appelbaum, 

1989). 
 Binnen gestructureerde psychodynamische groepstherapie (GPG) is het fundamen-

tele doel van psychodynamische groepstherapie het bewust maken van afgeweerde 
conflictueuze gevoelens steeds meer centraal komen te staan. Daarbij gaat het niet 
alleen om een cognitief begrijpen maar is vooral het beleven van belang. Het heeft 

geen therapeutisch effect als de therapeut aan de cliënt vertelt wat er aan de hand is; 
de cliënt moet het inzicht zelf ‘haast lijfelijk’ ervaren (Berk, 1995). In klassieke verbale 

therapieën is het niet makkelijk dit systematisch te laten gebeuren. Om de cliënt ge-
voelsmatig bij dit proces te stimuleren, wordt in GPG gebruikgemaakt van technieken 

die ontleend zijn aan kortdurende psychodynamische therapie en psychodrama. Het 
oorspronkelijke gedragstherapeutische referentiekader blijft van belang vanwege de 

kennis betreffende het afleren van neurotisch gedrag en het aanleren van nieuw ge-
drag. Om therapeutisch gebruik te maken van groepsprocessen, is het GPG-model 

aangevuld met informatie uit de groepsdynamica.  
 Onderzoek toont aan dat psychodynamische psychotherapie effectief kan zijn in de 

behandeling van psychiatrische stoornissen (Leichsenring, Rabung & Leibing, 2004) en 
bij persoonlijkheidsstoornissen (Kernberg, 1996). Het is nog niet duidelijk wat precies 
de werkzame bestanddelen zijn van behandeling van het psychodynamische model. Er 

is (nog) geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze therapie bij de specifie-
ke doelgroep van patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

5.2.3.2 Schematherapie  

Ontwikkelingen in de richting van schematherapie zijn er gekomen dankzij Beck (Beck, 

Freeman & Associates, 1990) en Young (1990). Schema’s zijn onbewuste (cognitieve) 
kennisstructuren om stimuli die op het organisme inwerken te screenen, coderen en 
evalueren. Schema’s worden al heel vroeg in het leven van een kind ontwikkeld en 
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geven het kind houvast met betrekking tot vragen als wie hij is, hoe hij staat tussen 
anderen en hoe hij zich kan handhaven in het leven. Dit is weer gerelateerd aan hech-

tingsstijlen, die volgens de attachment theorie van Bowlby (1969) eveneens vroeg in 
het leven ontstaan in relatie tot de primaire verzorgers en de basis vormen voor de 

manier waarop iemand zichzelf ziet en de relatie met anderen vormgeeft. Een proble-
matische hechting zou samenhang vertonen met seksuele delinquentie. Veel zedende-
linquenten zijn opgegroeid in een onstabiele of onveilige thuissituatie waarbij sprake 
was van mishandeling en verwaarlozing (Daalder & Essers, 2003). Jamieson en Mar-

shall (2000) brengen de verschillende problematische hechtingsstijlen in verband met 
het type delinquentie.  

 Ward en Keenan (1999) formuleerden voor pedoseksuele plegers zogenaamde im-
pliciete theorieën die gelijk staan aan disfunctionele schema’s. In de schematherapie 
worden deze schema’s eerst in kaart gebracht door na te gaan welke schema’s leiden 

naar het delictgedrag (direct of indirect). Een voorbeeld van een impliciete theorie bij 
pedoseksuelen is dat seksueel misbruik niet tot schade leidt bij het slachtoffer (Mann & 

Beech, 2003). De oude disfunctionele opvattingen worden in schematherapie uitge-
daagd en nieuwe alternatieve schema’s die functioneler zijn worden ontwikkeld, onder 

andere door gedragsexperimenten. Met behulp van experimentele technieken wordt de 
patiënt bewust gemaakt van de affectieve lading van de schema’s. Cognitieve vervor-

mingen worden samen met andere groepsgenoten opgespoord om zo tot andere in-
zichten te komen. Daarnaast is er sprake van een multidisciplinair karakter. De aan-

dacht is niet primair op het delict gericht, maar op het structureel veranderen als per-
soon. Nieuw gedrag wordt in allerlei situaties geoefend met de groepsgenoten. De 
therapeuten bieden hierin een belangrijke corrigerende ervaring door limited reparen-

ting (Young, 1994). Dit houdt in dat zij zorg voor de patiënt hebben, hem richting ge-
ven, hem corrigeren waar nodig en stimuleren tot groei, in tegenstelling tot dat wat  

bij veel patiënten in de vroege jeugd de ervaring was.  
 In schematherapie wordt structurele verandering nagestreefd van de disfunctionele 

schema’s en daarmee met de cognitieve vervormingen die misbruik rechtvaardigen. 
Een hoge PCL-R score (> 26) is een contra-indicatie voor deze therapie. Naar de effec-

tiviteit van schematherapie bij seksueel delinquenten is (nog) geen onderzoek gedaan. 

5.2.3.3 Typische klinische best practice-behandelmodaliteiten 

In de klinische behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bin-
nen het kader van de terbeschikkingstelling wordt de patiënt meestal een breed scala 

aan behandelingsactiviteiten aangeboden naast cognitieve gedragstherapie en/of psy-
chodynamische therapie en/of farmacologische interventies. Van geen van de klinische 
behandelactiviteiten is bekend of zij daadwerkelijk bijdragen aan vermindering van de 

seksuele recidive. De meeste van deze activiteiten zouden kunnen worden opgevat als 
prosociale alternatieven voor crimineel gedrag (Good Lives Model). In de meeste fo-

rensische instituten is een meer of minder centraal gepositioneerde vorm van socio-
therapie aanwezig. De belangrijkste overige behandelactiviteiten zijn samengevat in 

het dagprogramma, waarin iedere instelling eigen accenten kan aanbrengen. Hieron-
der zullen de verschillende klinische activiteiten worden besproken. Van deze behan-
delvormen is meestentijds (nog) weinig tot geen empirische evidentie aanwezig met 
betrekking tot hun effect op het verminderen van seksuele recidive.  
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5.2.3.3.1 Sociotherapie 

Het milieu waarin de patiënt verblijft is belangrijk. In milieutherapeutische onderzoe-

ken (Janzing & Kerstens, 2004; Janzing & Lansen, 1996) wordt herhaaldelijk gewezen 
op het belang van een consistente en eenduidige organisatie van het milieu, gericht op 

een bepaald doel voor een omschreven patiëntengroep. De afdeling is een omgeving 
waarin patiënten en personeel op een veilige en fatsoenlijke wijze met elkaar om kun-

nen gaan. Enerzijds betekent dit dat de sociotherapeuten de taak hebben in te grijpen 
bij grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds is voor de sociotherapeuten ook een rol 

weggelegd om patiënten meer (individueel) te begeleiden. De afdeling vormt ook de 
plaats waar patiënten kunnen oefenen en leren. Hiervoor is het van belang dat socio-
therapeuten goed worden ingelicht over de behandeling van de individuele patiënt en 
daardoor weten wat te doen en wat te laten. Sociotherapeuten dienen in dat kader 
actief betrokken te worden bij het behandelproces. Dit kan in de vorm van het ‘mento-

raat’: actieve deelname van de sociotherapeuten aan modules, uitleg en informatie 
over delictanalyse en dadergroep en inhoudelijke aansturing. 

 Patiënten worden gestimuleerd om aan activiteiten en therapieën deel te nemen. 
Patiënten hebben een dagprogramma dat voor hen overzichtelijk is met voldoende 

aandacht voor rustmomenten. Om hospitalisatie tegen te gaan en de basale leefvaar-
digheden te behouden wordt de verantwoordelijkheid van de leefomgeving zoveel mo-

gelijk bij de patiënt zelf neergelegd. Bij de samenstelling van een individueel dagpro-
gramma is het belangrijk dat de patiënt noch overvraagd noch ondervraagd wordt. Er 

moet per individu een optimale balans tussen actief inzetten voor de behandeling en 
rust gevonden worden. 
 Voor sociotherapie geldt dat vanuit klinische optiek wordt verondersteld dat het 

bijdraagt aan vermindering van seksuele recidive, maar dat voor die claim nog geen 
empirische evidentie voorhanden is.   

5.2.3.3.2 Het dagprogramma  

Een dagprogramma in een forensisch instituut bestaat doorgaans uit het op basis van 

een behandelplan volgen van een onderwijsprogramma, arbeidstraining, psychothera-
pie en het doen van vaktherapieën. Onder vaktherapieën worden beeldende therapie, 

drama-, muziek-, danstherapie en psychomotorische therapie gerekend. In vrijwel alle 
tbs-klinieken zijn een of meer vaktherapeuten aangesteld. In de ambulante setting is 

dit vaak niet het geval. Vaktherapieën hebben een belangrijke ervaringsgerichte, han-
delingsgerichte en/of scheppende kwaliteit. Er wordt gebruik gemaakt van diverse 

materialen, instrumenten en attributen en van diverse werkvormen, bijvoorbeeld met 
veel of weinig structuur. Emoties, gevoelens, gedachten en gedragspatronen die via 
vormgeving, spel of beweging naar voren komen bieden aanknopingspunten voor 

(zelf)reflectie en communicatie, impuls- en emotieregulatie, het aan de orde stellen 
van patronen in voelen, denken en handelen, oefenen met nieuwe rollen en vaardig-

heden en gedragsverandering. Vaktherapieën maken vaak deel uit van het behande-
lingsaanbod voor patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt op 

verschillende wijzen gewerkt, van orthopedagogisch, supportief, tot meer educatief, 
inzichtgevend en reconstructief (Smeijsters, 2003). De Nederlandse klinieken verschil-
len in hun aanpak wat betreft het dagprogramma van patiënten, gebaseerd op de visie 
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van waar uit de kliniek werkt. Desondanks is gepoogd om een overzicht te geven van 
de meest gangbare activiteiten binnen de klinische setting (tabel 5.2). 

 
Tabel 5.2  Gangbare activiteiten in dagprogramma’s voor patiënten in klinische 

setting (TBS, FPC, FPA)  

 

Activiteit Indicatie  Effectiviteit 

Opleiding 
 

Om het arbeidsperspectief te 
vergroten, kan een opleiding 
een toegevoegde waarde heb-

ben. 

Ook hier geldt dat op deze manier het arbeids-
perspectief van de patiënt verbetert met een 
lager recidiverisico tot gevolg (Graffam, Shink-

field, Mihailides & Lavelle, 2005); (Zhang, 
Roberts & Callanan, 2006). 

Arbeidstraining  Het is belangrijk dat de patiënt 
werkervaring opdoet en be-
roeps-, functie- en basisvaardig-
heden verwerft voor een verbe-
terd arbeidsperspectief bij te-
rugkeer in de samenleving. 

In een studie van Graham e.a. (2007) wordt 
aangetoond dat arbeidstraining een verhoogde 
kans geeft op het vinden van een baan na 
vrijlating. 

Beeldende the-
rapie 

Beeldende therapie richt zich 
met name op inzicht krijgen in 
emotionele problemen. De be-
langrijkste indicatie voor beel-
dende therapie is dat patiënten 
moeite hebben met hechten. 
Binnen de forensische setting is 
gebleken dat beeldende therapie 
gebruikt kan worden om agres-
sie op te wekken en te ventile-
ren. 

Er is weinig effectonderzoek naar beeldende 
therapie bij seksueel grensoverschrijdend ge-
drag. Wel wordt steeds betoogd dat beeldende 
therapie het inzicht van cliënten in zichzelf en 
anderen vergroot (Baillie, 1998; Bennink, Gus-
sak & Skowran, 2003; Gussak, 1997; Gussak & 
Cohen-Liebmann, 2001; Gussak & Virshup, 
1997; Liebmann, 1998). 
 

Dramatherapie  Dramatherapie richt zich met 
name op de expressie van emo-
tionele problemen. De belang-
rijkste indicatie voor dramathe-
rapie is moeite met het regule-
ren van emoties, moeite met 

(beheersen van) uiting. 
 
 

Patiënten blijken dramatherapie te waarderen. 
In de beschrijvende literatuur, waaronder tien 
gevalsbeschrijvingen, wordt dramatherapie 
beschreven als een methode die patiënten 
helpt te leren omgaan met gevoelens en te 
leren doorbreken van impasses in het sociaal 

functioneren (Trimbos-instituut, 2008). 
Binnen een forensische setting rapporteert 
Chandler (1973) dat de experimentele groep, 
die situaties uit het dagelijkse leven naspeelde, 
50% minder delicten pleegde, vergeleken met 

een placebo en controlegroep. Daarnaast heb-
ben Smeijsters en Cleven (2004) gerappor-
teerd dat patiënten in tbs-klinieken via drama-
therapie de mogelijkheid krijgen om hun 
agressie te reguleren.  
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Psychomotore 
therapie (PMT) 

De belangrijkste indicaties voor 
psychomotorische therapie zijn: 
moeite hebben met het integre-
ren van denken, voelen en han-
delen, over de grenzen van an-
deren heengaan, een verstoorde 
impulscontrole, problemen heb-
ben met het reguleren van 
spanning of agressie en weinig 
besef hebben van de invloed op 
de eigen situatie. 

Roethof en Van der Meijden-Van der Kolk 
(2000) hebben voor patiënten met een antiso-
ciale persoonlijkheidsstoornis met impulscon-
trole-problematiek een aanbevolen PMT-
behandeling geschreven. Er is geen onderzoek 
bekend dat het effect onderzoekt van psycho-
motorische therapie in de forensische setting. 
 

Muziektherapie  De belangrijkste indicaties voor 

muziektherapie zijn: moeite 
hebben met het integreren van 
denken, voelen en handelen, in 
het contact geen evenwicht kun-
nen aanbrengen tussen afstand 
en nabijheid en het niet kunnen 
structureren. 
 

 
 

Relevant voor een forensische setting is dat 

muziektherapeuten effecten beschrijven zoals 
het verminderen van angst, spanning, vijan-
digheid, vechtgedrag, het vergroten van de 
frustratietolerantie en het realiteitsbewustzijn 
(Hoskyns, 1988; Thaut, 1989a, 1989b). Da-
veson en Edwards (2001) rapporteren dat 
vrouwelijke delinquenten meer ontspannen 
zijn, minder stress ervaren en zich beter kun-

nen uitdrukken. Ook hebben alle cliënten de 
therapie als prettig ervaren. Wat betreft agres-
sie melden Smeijsters en Cleven (2004) dat 
patiënten in een tbs-kliniek hun eigen agressie 
op een veilige manier kunnen onderzoeken met 

behulp van muziektherapie. Drieschner (1997) 
heeft in zijn effectonderzoek aangetoond dat 
slagwerkimprovisatie een relatief sterk boos-
heidverminderend effect heeft bij forensische 

cliënten. 

Sporten en vrije-
tijdsbesteding 
 

Sporten is niet alleen belangrijk 
als uitlaatklep maar ook voor 
het verbeteren van de lichame-
lijke conditie, lichaamsverzor-
ging, het versterken van impuls-
controle, samenwerken/samen-
spelen, invulling van vrije tijd en 
het leggen van sociale contac-
ten.  
Vrijetijdsbesteding is een onder-
deel van de behandeling en is 
gericht op het leren invullen van 
de vrije tijd. 

In een quasi-experimentele opzet met 37 pati-
enten, waarvan 33% met een persoonlijkheids-
stoornis, toonden Hutchinson, Skrinar & Cross 
(1999) aan dat het verhogen van fysieke fit-
heid door middel van een gestructureerd oe-
fenprogramma van vijftien tot twintig weken 
een gunstige uitwerking heeft op de stemming, 
het psychologisch welbevinden, het zelfconcept 
en de zelfwaardering en dat het leidt tot ver-
mindering van depressie, angst en stress. 
Knapen e.a. (2003a, 2003b) vonden gunstige 
effecten van twee therapieprogramma’s (een 
psychomotorisch programma en een op maat 

gemaakt programma ter verbetering van de 
conditie) bij 141 psychiatrische patiënten. Uit 
het tweede onderzoek (Knapen e.a., 2003b) 
bleek dat de verbetering van het zelfconcept 
samenhangt met subjectief ervaren verbete-

ringen in de conditie. 
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5.3 Procesfactoren in de behandeling 

Bovenstaand werd reeds omschreven wat de focus van de behandeling zou moeten 

zijn. Ook zijn de verschillende interventies die kunnen worden aangewend, besproken. 
Echter, om de behandeling een succes te laten zijn, dient er ook een zogenaamde 
treatment readiness te bestaan bij de patiënt. Dit houdt in dat er voldoende intrinsieke 
of externe motivatie dient te bestaan voor de behandeling. Ook speelt de kwaliteit van 
de therapeutische relatie een belangrijke rol bij het al dan niet slagen van de behande-

ling. Daarnaast kan verslaving ervoor zorgen dat de behandeling van de seksuele pro-
blematiek belemmerd wordt. Het is dus belangrijk om ook met verslavingsproblema-

tiek rekening te houden. Deze belangrijke behandelvoorwaarden worden hieronder 
besproken.  

 

5.3.1 Motivatie 

Het grootste gedeelte van de discussie in de literatuur over seksueel delinquenten en 

motivatie is gebaseerd op de klinische praktijk. Vanwege de ernstige gevolgen die sek-
sueel misbruik kan hebben voor de slachtoffers en de maatschappij (Green, 1993; 
Koss, 1993) is het essentieel om onderzoek te doen naar de factoren die geassocieerd 

worden met succesvolle behandeling van seksueel delinquenten. Motivatie zou een van 
deze factoren kunnen zijn.  

 Bij gedwongen behandeling is een interne behandelmotivatie niet vanzelfsprekend. 
Dit kan aan de ene kant worden gezien als selectiecriterium voor behandeling en aan 

de andere kant kan het worden opgevat als behandelindicatie (McMurran, 2002). Moti-
vatie voor behandeling wordt over het algemeen gezien als een belangrijke voorwaar-

de voor behandeling van seksueel delinquenten, maar hiernaar is weinig systematisch 
onderzoek naar gedaan (Garland & Dougher, 1991; Thierney & McCabe, 2000). Uit 
Nederlands onderzoek bijvoorbeeld blijkt behandelmotivatie een van de weinige dy-
namische items uit de HCR-20 en HKT-30 die samenhangt met recidive (Hildebrand, 
Hesper, Spreen & Nijman, 2005b). Aan de andere kant blijkt uit een meta-analyse 

onder bijna 30.000 seksueel delinquenten geen verband tussen motivatie en recidive 
te bestaan (Hanson & Morton-Bourgon, 2004). Shaw, Herkov en Greer (1995) toonden 

ook aan dat de bereidheid om mee te werken aan behandeling geen goede predictor is 
van een positieve behandeluitkomst. Uit onderzoek blijkt dat daders met een opgeleg-

de behandeling minder gemotiveerd zijn en minder vaak de oorzaak van hun gedrag 
bij zichzelf zoeken (interne locus of control) (Bowen & Gilchrist, 2004). Bovendien to-

nen zij lagere niveaus van woede in relatie tot oneerlijkheid of frustraties en interrup-
ties, vergeleken met daders die vrijwillig behandeling verzoeken. Desondanks is het 

nog onduidelijk of de mate van motivatie wel enige invloed heeft op de behandeluit-
komst, hoewel dat klinisch wel wordt aangenomen. Bullens (2002) vindt dat de thera-
peut in eerste instantie gemotiveerd moet zijn, niet de patiënt. Echter, drop-out van 

behandeling is wel een belangrijke statische risicofactor, die gerelateerd lijkt te zijn 
aan motivatie. 

 Momenteel loopt er een onderzoek in FPI De Rooyse Wissel naar de effectiviteit van 
motivatie voor behandeling, gericht op ongemotiveerde forensische patiënten.  
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Gebaseerd op de huidige stand van zaken binnen het wetenschappelijk onderzoek en 
het klinische vermoeden dat motivatie een rol speelt bij (de effectiviteit van) behande-

ling, lijkt het van belang om goed aan te sluiten bij de behandelmotivatie van de pati-
ent. Er zijn verschillende modellen die daarvoor handvatten kunnen bieden. 

 
In klinisch opzicht is het draaideurmodel het meest invloedrijk (Prochaska & DiClemen-
te, 1986). In de motivatiecyclus wordt motivatie opgevat als een gefaseerd verlopend 
proces waarin een persoon in verschillende mate gemotiveerd kan zijn om aan veran-

dering van zichzelf te werken (motivatiecirkel in figuur 5.2). Afhankelijk van de moti-
vatiefase waarin de persoon zich bevindt, kunnen verschillende interventies worden 

ingezet om de motivatie te bevorderen (Van Beek, 2006). 
 

Figuur 5.2  Motivatiecyclus van Prochaska en Diclemente (1986) 

 

De fases van motivatie volgens de motivatiecyclus zijn:  

• Voorbeschouwing: de patiënt is zich nog niet be-

wust van de andere mogelijkheid en heeft daarom 

nog niet serieus daarover nagedacht. In dit stadium 

is het van belang om (op een positieve manier) 

aandacht te vragen voor het thema door de voor-

gestelde verandering op een objectieve manier te 

bespreken door feiten te geven. 

• Overpeinzing: de patiënt denkt na over het voor-

stel, maar aarzelt nog, men weegt voor- en nadelen 

af. Belangrijk is om samen met de betrokkene de 

voor- en nadelen te bespreken/onderzoeken. Hier-

bij is een open en luisterende houding belangrijk. 

Of iemand iets als een voor- of nadeel beschouwt 

hangt af van zijn eigen kijk op de zaak. 

• Beslissing/voorbereiding: de patiënt besluit of deze 

het voorgestelde gedrag gaat proberen of niet. Dit gebeurt sneller als duidelijk is dat een keer pro-

beren nog niet wil zeggen dat men er voorgoed aan vastzit.  

• Actieve verandering: als blijkt dat het nieuwe gedrag het gewenste resultaat oplevert, zal men het 

gedrag willen voortzetten. De kans op terugval is nog aanwezig, dus het is belangrijk om regelma-

tig te checken of alles nog steeds naar wens verloopt. 

• Consolidatie ofwel gedragsbehoud: de verandering in de manier van werken is bereikt en moeilijk-

heden worden al dan niet weerstaan. 

• Terugval: men valt terug in het oorspronkelijke gedrag. In deze fase is het belangrijk om een situa-

tie te creëren waarin praten over een terugval mogelijk is en waarin wordt bekeken welke knelpun-

ten er zijn en of die kunnen worden opgelost. Het proces van overpeinzing, beslissing en actie 

wordt opnieuw doorlopen 

 
Een tweede werkwijze betreffende motivatie is de motiverende gespreksvoering, waar-

in de focus ligt op de wijze waarop probleembesef bij de patiënt wordt gecreëerd. Mo-
tiverende gespreksvoering is gebaseerd op de uitgangspunten van Motivational Inter-
viewing (Miller & Rollnick, 2002). Motiverende gespreksvoering gaat ervan uit dat de 
motivatie voor behandeling vanuit de patiënt zelf moet komen en niet van buitenaf 

kan worden opgelegd. Het is een wisselend product van de interactie tussen de patiënt 
en de behandelaar. Het is de taak van de patiënt om uitdrukking te geven aan en een 

oplossing te zoeken voor de eigen ambivalentie ten opzichte van het aangaan van be-
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handeling. Doel van motiverende gespreksvoering is zelfmotiverende uitspraken te 
ontlokken tijdens de gesprekken. 

 
Het gaat hierbij om uitspraken over: 

• zelfwaardering. Dit is de belangrijkste uitspraak, de hoeksteen van verandering: ik 
ben in staat en ik ben het waard om te veranderen 

• bezorgdheid over het eigen gedrag (en de gevolgen daarvan). 
• eigen competenties/krachten/mogelijkheden  

• kennis over problemen en oplossingen bij patiënt 
• verlangen om te veranderen bij de patiënt   

Niet elke patiënt zal deze uitspraken doen. Dit is sterk afhankelijk van de fase van 
gedragsverandering waar de patiënt zich in bevindt.  
Ook in het socratisch motiveren staat de wijze waarop het probleembesef bij de pati-

ent wordt gecreëerd centraal. Socratisch motiveren is een vorm van motiveren die niet 
primair is gericht op verandering maar op acceptatie; het duidelijk maken wat er nu 

speelt. Het ligt vervolgens bij de patiënt en zijn of haar omgeving wat ermee gedaan 
wordt. Het socratisch motiveren is bedoeld voor de groep patiënten bij wie ‘al het an-

dere niet werkt’. 
 De therapeut heeft geen ander doel dan het verduidelijken van de motieven van de 

patiënt en de consequenties die belangrijke anderen daaraan verbinden. Er wordt ex-
treem rekening gehouden met iemands persoonlijkheid, mening, tempo, mogelijkhe-

den en omstandigheden. De methode past zich bij de patiënt en zijn omgeving aan, 
niet andersom. Als patiënten aangeven dat er geen probleem is, stopt de behandeling 
volgens de socratische methode. Socratisch motiveren is nooit gericht op inhoudelijke 

verandering maar brengt de patiënt toch vaak op een ander spoor (Apello, 2007). 

 
Ten slotte is het van belang om motivatie niet slechts op te vatten als een kwaliteit 

van de patiënt. Ongunstige interne omstandigheden voor motivatie kunnen cognitief 
(negatieve verwachtingen), emotioneel (geen spijt of berouw) of gedragsmatig (ge-
brekkige communicatieve vaardigheden) van aard zijn. Ongunstige externe omstan-

digheden kunnen zijn: een ongeschikte omgeving waarin de behandeling plaatsvindt 
(gevangenis), gebrek aan sociale steun, het al dan niet gedwongen kader van behan-

deling, een gebrek aan gekwalificeerde hulpverleners of het ontbreken van (financiële) 
middelen om een behandelingsprogramma te bieden. Ook een negatief maatschappe-

lijk klimaat kan een negatieve invloed hebben op de motivatie van de pleger (‘ze willen 
je toch niet anders zien dan als een gevaarlijk monster’). Hiermee dient rekening ge-

houden te worden in de behandeling.  
 

5.3.2 De therapeutische relatie 

Onderzoek heeft aangetoond dat het effect van de behandeling toeneemt als er sprake 
is van een goede therapeutische relatie (zie o.a. Ward, Polaschek & Beech, 2006). De 
behandelaar accepteert de patiënt zoals hij is, hij onthoudt zich van (waarde)oordelen 

en toont respect voor de patiënt. De behandelaar werkt eraan om tot overeenstem-
ming te komen met de patiënt over het doel van de behandeling, de wijze waarop het 
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doel wordt bereikt en de wijze waarop zij de onderlinge relatie beleven (Wong & Hare, 
2005).  

 Dat de aard van de therapeutische relatie een belangrijke rol speelt in effectiviteit 
van de behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is, door de 

historische nadruk op het (juist) toepassen van (cognitief) gedragtherapeutische tech-
nieken, tot voor kort onderschat. Onderzoek heeft echter bevestigd dat de therapeuti-
sche relatie wel degelijk een prominente rol speelt in het behandelproces. Marshall 
geeft programmaopstellers dan ook het advies hun draaiboeken niet te gedetailleerd 

te maken, omdat anders de invloed van de therapeut te veel wordt geminimaliseerd. 
 Er is ondermeer aangetoond dat transparantie, empathie en warmte enerzijds en 

directiviteit en een belonende houding bij gewenst gedrag anderzijds van de behande-
laars in een groepsformat een gunstige invloed hebben op de effecten van de behan-
deling bij zedendelinquenten (Marshall, 2005). Een positief groepsklimaat met een 

hoge mate van cohesie bleek de groepsleden te helpen zich emotioneel en gedragsma-
tig meer open op te stellen terwijl hun antisociale opvattingen erdoor afnamen (Beech 

& Hamilton-Giachritsis, 2005). Vooral de subjectieve ervaring van de deelnemers blijkt 
te correleren met de effectiviteit van de behandeling, iets dat behandelaars niet altijd 

goed inschatten (Beech & Fordham, 1997). Garret e.a. (2003) stelt ook dat de subjec-
tieve ervaring van de therapeutische relatie door de dader van belang is.  

 Bij psychopaten wordt vanwege hun onthechtheid aangenomen dat een zakelijke 
houding de voorkeur verdiend boven een op emotionele nabijheid gerichte houding 

(Wong & Hare, 2005). 
 

 

5.4 Vormkwesties in de behandeling  

Bij de opzet van de behandeling zijn verschillende vormen mogelijk. Hierbij dient de 

afweging gemaakt te worden welke vorm van behandeling maakt dat de What works 

principes het meest kunnen worden gevolgd om zo de effectiviteit van de behandeling 

zo optimaal mogelijk te laten zijn. Uit een recente uiteenzetting van Ware, Mann & 
Wakeling (2008) blijkt dat de keuze niet altijd makkelijk te maken is, omdat (nog) niet 

uit onderzoek blijkt dat bepaalde vormen superieur zijn aan anderen. Onderzoek naar 
bijvoorbeeld de invloed van groepsprocessen op de behandeling en het type delin-

quenten die van een bepaalde behandelvorm het meest kunnen profiteren, is daarom 
aanbevolen. Tot die tijd lijkt de klinische afweging per patiënt de beste optie. 
De belangrijkste keuzemogelijkheden met betrekking tot de vorm van de behandeling 
worden hieronder kort toegelicht. 
 

5.4.1 Gestructureerd versus ongestructureerd 

Er is sprake van een gestructureerde behandeling wanneer er een vaststaand protocol 

wordt gevolgd. Een voorbeeld hiervan is de ambulante protocollaire behandeling voor 
pedoseksuele plegers van (Bullens & Van Beek, 2004). Binnen een dergelijk protocol 

staat beschreven wat de agenda per sessie is die met de patiënt aangehouden dient te 
worden. Het voordeel van een gestructureerde behandeling is dat het voor zowel pati-
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ent als behandelaar duidelijk is hoe lang de behandeling zal duren en wat er per sessie 
zal worden besproken, welk huiswerk er is. Tevens zijn de gestructureerde protocollen 

gebaseerd op bewezen effectieve of best practice-interventies. Het nadeel van een 
gestructureerde individuele behandeling is de weinige ruimte die er wordt gegeven 

voor persoonlijke inbreng van de patiënt die niet direct noodzakelijk is voor de behan-
deling. Binnen gestructureerde groepstrainingen is dit nadeel wellicht nog sterker 
aanwezig, aangezien hierbij slechts in kleine mate aandacht wordt geschonken aan de 
individuele problematiek en situaties onvoldoende uitgediept kunnen worden in een 

groep. In de praktijk wordt soms ook gekozen voor een mengvorm; dan loopt er pa-
rallel aan de gestructureerde therapiegroep een individuele, ongestructureerde psy-

chotherapie waarin zaken kunnen worden geëxploreerd en uitgediept.  

  

5.4.2 Groeps- versus individuele behandeling 

De belangrijkste voordelen van groepsbehandeling van pedoseksuele mannen liggen 
volgens behandelaars op het gebied van de identificatie en bewerking van cognitieve 
vervormingen (Mulder, 1997). Plegers van seksuele delicten lijken bij elkaar zeer 

scherp in de gaten te hebben wanneer er cognitieve vervormingen worden geuit. Op 
verschillende manieren is dit ook in onderzoek gebleken. Zo is de veronderstelling dat 

plegers geen slachtofferempathie hebben onjuist gebleken (Marshall, Anderson & Fer-
nandez, 1999). Het is de empathie naar het eigen slachtoffer waar het meestal aan 

schort.  
 Er zijn zowel voor- als nadelen te noemen van groepsbehandeling (Van Beek & 
Mulder, 2002). Voordeel van groepsbehandeling is dat patiënten elkaar kunnen aan-

spreken op hun gedrag, hetgeen gemakkelijker wordt geaccepteerd dan van de thera-
peut. Patiënten kunnen elkaar ook tot steun zijn, de groepsgesprekken bieden een 

gelegenheid om met lotgenoten over onderwerpen te spreken die elders niet be-
spreekbaar zijn. Verder kan een efficiencyvoordeel worden genoemd. Groepsbehande-
ling kan ook ongewenste neveneffecten hebben, zoals bijvoorbeeld het blijven goed-
keuren van elkaars seksueel grensoverschrijdend gedrag, het ontstaan van pedofiele 

netwerken (dit laatste is specifiek voor een niet-klinische setting). Om dit te voorko-
men zijn groepsregels nuttig, bijvoorbeeld de regel dat er geen onderlinge contacten 

buiten de groep mogen bestaan. Het is ook mogelijk dat patiënten zich in de groep op 
de achtergrond houden en daarmee ook hun problemen niet bespreken.  

 Het is dan ook zeer belangrijk dat in de behandeling de groepsdynamiek in de ga-
ten wordt gehouden. Uit ervaring is gebleken dat in het geval van groepstherapie het 
behandelteam erg veel behoefte heeft aan intervisie en supervisie. 

 Het is niet per definitie zo dat groepsbehandeling beter is dan individuele behande-
ling of omgekeerd.  

 In de psychodynamische literatuur wordt de voorkeur gegeven aan groepsbehande-
ling bij deze patiënten, omdat individuele behandeling een zware wissel trekt op de 
therapeutische relatie. Wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat psychodynami-
sche groepsbehandeling van patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag de 

voorkeur geniet boven een individuele behandeling op psychodynamische grondslag is 
er echter (nog) niet. In de (cognitief) gedragstherapeutische literatuur is geen eviden-
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tie te vinden voor grotere effectiviteit van hetzij individuele hetzij groepsbehandeling. 
Toch wordt ook in de tbs-klinieken, waar in de regel een (cognitief) gedragstherapeu-

tisch behandelmodel wordt gehanteerd, meestal de voorkeur gegeven aan groepsbe-
handeling. Een combinatie van individuele- en groepsbehandeling is eveneens moge-

lijk.  

 

5.4.3 Open versus gesloten groepen 

Er kan gesproken worden van een open groep wanneer er een groepsprogramma 
wordt gedraaid waarbij deelnemers op een willekeurig moment met de therapie of de 

training kunnen starten en stoppen. De instroom en uitstroom is daarbij niet beperkt 
tot een bepaald moment, zoals bij een gesloten groep het geval is.  
Open en gesloten groepen hebben beiden hun voor- en nadelen. In een open groep 

kunnen patiënten alles in hun eigen tempo doormaken en leren de jongeren van de 
ouderen. In een gesloten groep is in de praktijk het tempo van het traagste groepslid 
bepalend, wat als er grote niveauverschillen zijn nadelig kan werken. Een open groep 
kan ook onveilig aanvoelen wanneer er te veel wisselingen zijn. Er is ook nog een tus-

senvariant: een open instroomperiode met daarna een gesloten periode (halfopen 
groep). 

 

5.4.4 Homogene versus heterogene groepen 

Er wordt gesproken van een homogene groep daders wanneer het type seksueel de-

linquent waar de groep uit bestaat hetzelfde is, bijvoorbeeld een groep pedoseksuele 
daders. Wanneer een groep bestaat uit een mix van type plegers, bijvoorbeeld pedo-
seksuele plegers en verkrachters van volwassen vrouwen, is er sprake van een hete-

rogene groepssamenstelling. Hierbij doet zich de vraag voor wat een goede groepssa-
menstelling is. Niet alle patiënten hebben dezelfde leerstijl en kunnen in dezelfde mate 

profiteren van groepsbehandeling.  
 De vraag is of menging van pedoseksuele daders en verkrachters in een behandel-

groep of op een afdeling effectief en productief is. Door de bank genomen kennen pe-
doseksuele daders en verkrachters een heel andere persoonlijkheidsdynamiek en 

hechtingsstijl. Pedoseksuelen hebben een vervormde visie op mensen, in het bijzonder 
kinderen, en vertonen vermijdingsgedrag. Verkrachters scoren over het algemeen 

hoger op de psychopathieschaal en hebben deviante beelden van vrouwen (vrouwvij-
andige attitudes). Het risico bestaat dat pedoseksuele daders in een gemengde groep 
te weinig aandacht krijgen. Of dat gebeurt lijkt afhankelijk te zijn van de getalsver-

houding.  
 Nadeel van een homogene groep voor pedoseksuelen kan grooming zijn. Grooming 

betreft het plannen, het nemen van voorzorgsmaatregelen en de strategieën die wor-
den gebruikt om iemand te verleiden tot misbruik. In de eerste plaats gaat het hierbij 

om seksualisering van de relatie tussen volwassene en kind en later het rechtvaardi-
gen van seksueel contact.  
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Het voordeel van een homogene groep van pedoseksuele daders kan zijn dat ze elkaar 
kunnen steunen en behulpzaam zijn in het benoemen van stappen in een grooming-

proces. Wel moet voorkomen worden dat ze − buiten de therapie − uitgebreid delict-
geschiedenissen met elkaar gaan bespreken. Binnen een homogene groep kunnen 

pedoseksuelen het groomingproces met elkaar delen, elkaar hierin bekrachtigen en 
het zelfs versterken. In een klinische setting kan dit over het algemeen goed in de 
gaten worden gehouden. Met name binnen de ambulante forensische psychiatrie kan 
dit een probleem worden, aangezien de patiënten elkaar buiten de therapie kunnen 

benaderen, waarbij dit niet te controleren is (bijvoorbeeld oprichten pedofielennet-
werk).  

 Met het oog op de keuze voor een homogene of heterogene groep, kan in de prak-
tijk helaas het onderscheid tussen pedoseksuelen, pedofielen en verkrachters niet al-
tijd even goed gemaakt worden. Ook kunnen de aantallen patiënten met een bepaald 

type seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een forensisch behandelcentrum te 
klein zijn om homogene groepen samen te stellen. Mogelijke oplossingen voor dit di-

lemma zijn om de heterogene groep niet te strak te structureren en om naast de 
groepsbijeenkomsten individuele doelen en werkpunten met patiënten af te spreken.  

 
 

5.5 Het integriteitsprincipe in de behandeling 

Het integriteitsprincipe betreft het belang van factoren die verzekeren dat de behande-

ling gegeven wordt op de manier waarop deze bedoeld is. Juist bij de behandeling van 
patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond is dit geen van-

zelfsprekendheid. Om bedreigingen van de behandelintegriteit tegen te gaan en de 
behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn, zijn er een aantal aanbevelingen te 

noemen, die op de volgende pagina staan opgesomd. 

 
Behandeling 

• Een behandelinterventie dient in draaiboeken, protocollen, en modules te zijn vast-

gelegd om te waarborgen dat een behandeling op een juiste en gestructureerde 
manier wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgt het neerleggen van interventies in modu-

les en draaiboeken voor transparantie over de werkwijze en kunnen effecten beter 
onderzocht worden, aangezien de interventie repliceerbaar is voor andere professi-
onals (Nezu & Nezu, 2008). 

• Van belang is om duidelijk behandeldoelen te stellen in begin- en eindtermen voor 
iedere behandelinterventie. Dit maakt het mogelijk om per individu te bekijken of 
de betreffende interventie wel of niet werkt.  

• Lerende praktijk: door het voortdurend volgen en evalueren van de behandeling 

wordt de behandelintegriteit bewaakt en kunnen verbeteringen worden aange-
bracht. Het volgen en evalueren zou moeten gebeuren op basis van verschillende 

bronnen, zoals stafleden, onafhankelijke deskundigen en patiënten zelf.  
• De recente ontwikkeling van het registreren van werkzaamheden (DBBC-registra-

tie) kan een hulpmiddel zijn om op de lange termijn inzicht te krijgen in welke in-
terventies wel en niet gepraktiseerd worden.  
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Organisatie/management 

• Steun van management: de instelling waarbinnen de behandeling gegeven wordt, 

moet toegewijd zijn aan het welslagen ervan, zij moet prioriteit geven aan de be-
handeling en deze niet laten overschaduwen door bijvoorbeeld het beveiligingsas-

pect (Gendreau, Little & Goggin, 1996; Harris & Rice, 1997). 
• Realiseer voldoende faciliteiten voor het geven van de behandeling (Hollin, 2001). 
• Communiceer met alle medewerkers over de behandeling: de stafleden die geen 

direct aandeel hebben in de behandeling van de patiënt moeten ook achter de be-
handeling staan (dit is met name het geval bij behandeling in gevangenissen), van-

daar dat het belangrijk is dat ook zij op de hoogte zijn van de behandeling, haar 
methoden en doelen (Hollin, 2001).  

• Stel een goede programmaleider aan die het gehele behandelprogramma coördi-
neert (Harris & Rice, 1997; Lipsey, 1995). Bij voorkeur een medewerker van de ei-

gen instelling die ervaring heeft met het geven van de behandeling, een effectieve 
manager is, verantwoording neemt, enthousiasmerend is tegenover de behande-

laars en in staat is het overzicht te houden. 

 
Behandelteam/behandelaar 

• De persoon van de behandelaar speelt een essentiële rol in de effectiviteit van de 
behandeling. Hij of zij heeft een cruciale rol in het bewaken van de behandelingsin-

tegriteit, vandaar dat de juiste selectie van stafleden belangrijk is. Hierbij spelen 
kennis, motivatie, ervaring en de houding ten opzichte van de behandeling een rol. 

Stafleden moeten warm, empathisch, tolerant en flexibel zijn.  
• Gedegen kennis van de psychopathologie is een vereiste, gezien de populatie in 

forensisch psychiatrische instellingen. 
• Behandelaars moeten oog hebben voor de regels die in de instelling gelden en zij 

moeten duidelijk en eerlijk zijn tegen hun patiënten (Andrews, 1989). 

• Multidisciplinaire staftraining om groepsvorming te voorkomen en communicatie te 
verbeteren (Hollin, 2001). Bij een multidisciplinaire behandeling zijn verschillende 

professies betrokken. 
• Steun aan en supervisie van de behandelaars om burn-out en vermindering van 

motivatie te voorkomen. 
• Supervisie draagt eraan bij dat het behandelprogramma op de juiste wijze wordt 

geïmplementeerd (Bender & Lösel, 1997; Hollin, 1999). 
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6 Individuele behandelevaluatie 
6.1 Doel van behandelevaluatie 

Behandeling is een complex gebeuren, waarbij veel gegevens geïntegreerd moeten 
worden: Aanvangsgegevens, diagnostiek, uitgangspunten, literatuur inzake behandel-
methoden, verantwoording, het behandelplan, verloop, stand van zaken en een be-

schouwing over de relaties hiertussen, en niet te vergeten organisatieaspecten en de 
cultuur van de instelling en het team. Behandelevaluatie is een vereiste; zonder een 

bezinning op de ‘rode draad’ van de behandeling en de uitkomst leert de behandelaar 
niet van wat er gebeurde in de behandeling. Men mist dan de noodzakelijke feedback 
op het eigen handelen. Analyse van de resultaten kan leiden tot een bijstelling in het 

behandelplan; zij het op het gebied van behandeldoelen, zij het op het gebied van de 
gekozen methodiek. Of een individuele patiënt werkelijk door de behandeling is voor-

uitgegaan is gewoonlijk niet met grote zekerheid vast te stellen. Dat geldt voor de 
ambulante situatie, maar nog veel meer voor de klinische, gesloten behandeling. In 

die setting vinden gelijktijdig of gedeeltelijk overlappend zoveel behandelactiviteiten 
plaats (én allerlei vaak ingrijpende gebeurtenissen voor patiënten) dat het moeilijk is 

te bepalen of een vooruitgang echt is bewerkstelligd door de specifieke behandel-
activiteit die geëvalueerd wordt of door een conglomeraat van andere factoren.  

 

6.2 Huidige stand van zaken: kwalitatieve behandelevaluatie 

Individuele behandelevaluatie gebeurt momenteel in veel forensisch psychiatrische 

centra op een niet-expliciet omschreven wijze. Globaal omvat deze huidige wijze van 
evalueren de volgende stappen:  

 
1 In een multidisciplinair overleg wordt per patiënt het initiële behandelplan 

opgesteld.  
2 Op grond van het behandelplan worden per discipline afspraken gemaakt, die wor-

den vastgelegd in disciplinedeelplannen.  
3 Elke drie tot zes maanden wordt een behandelplanbespreking gehouden waarin de 

verschillende disciplinedeelplannen per patiënt worden geëvalueerd.  

4 Minimaal eens per jaar vloeit hier een nieuw behandelplan uit voort.  
 

Om behandeling te evalueren worden tijdens dit proces gestandaardiseerde meet-
instrumenten toegepast die gevoelig zijn voor verandering. Dit kunnen diagnostische 

instrumenten zijn, maar ook risicotaxatie-instrumenten kunnen hiervoor worden ge-
bruikt. Een verandering in scores geeft daarbij een indicatie of de patiënt voor- of 

achteruit is gegaan.  
 

6.3 Nieuwe ontwikkelingen: kwantitatieve behandelevaluatie 

Als aanvulling op de individuele kwalitatieve behandelevaluatie is individuele kwantita-
tieve behandelevaluatie mogelijk erg nuttig. Het formeel en structureel meten van het 
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behandelverloop op individueel niveau staat echter nog in de kinderschoenen. Een 
kwantitatieve evaluatie heeft het voordeel dat men gedwongen is goed na te denken 

over welke variabelen men kwantificeert en op welke manier men deze variabelen 
kwantificeert. Behandelevaluatie op individueel niveau kent echter beperkingen. Bij 

één persoon heeft men slechts één testscore per test en per meting. Wil men bij die 
ene testscore tot een statistisch significant verschil concluderen, dan is vaak een aan-
zienlijk verschil nodig. Een verschil tussen voor- en nameting dat bij een groep zonder 
probleem significant is, is dat in het individuele geval heel vaak niet. Dat is logisch, de 

toets corrigeert als het ware voor toevalsinvloeden en die zijn bij één persoon uiter-
aard veel groter dan in een groep. Maar het nadeel is dat duidelijke vooruitgangs-

signalen voor de behandelaar heel vaak niet worden teruggevonden bij de individuele 
evaluatie met behulp van meetinstrumenten. Hieronder worden verscheidene metho-
den genoemd die het mogelijk maken om behandeling kwantitatief op individueel 

niveau te evalueren.  
 

Goal Attainment Scaling 

Een bekende, al uit de jaren zestig van de vorige eeuw afkomstige en veel gehan-

teerde methode voor behandelevaluatie is Goal Attainment Scaling, vaak afgekort tot 
GAS (Kiresuk & Sherman, 1968; Kiresuk, Smith & Cardillo, 1994; Melief, Hoekstra, 

Langerak, Sijben & Wevers, 1979).  
 

Normgroepen 

Een andere manier om behandelevaluatie te kwantificeren is het gebruik van 
normgroepen; hierbij wordt het individu met een normgroep vergeleken. Bij de 

constructie van een psychodiagnostisch of evaluatie-instrument worden normgroepen 
opgesteld. Als aan normgroepen een score te verbinden is kan men de scores voor de 

schalen waarop men verbetering verwacht optellen voor de voormeting en idem de 
nameting. Als de som verschilt, zou dat iets kunnen zeggen. Wat het zegt, is vooral 

afhankelijk van hoe de verbetering van normgroep(en) past binnen het geheel van het 
behandelplan en de interventietheorie. 

 

Statistische overwegingen  

Als een persoon bij de nameting gunstiger scoort dan bij de voormeting kan op basis 
van de standaardmeetfout berekend worden hoeveel kans er is dat het verschil tot 

stand kwam op basis van toeval. Om significant te zijn, vraagt toetsen op basis van de 
standaardmeetfout echter wel om behoorlijke vooruitgang. De Reliable Change Index 

(RCI) is verwant aan de standaardmeetfout. De RCI is het meest robuust, maar zal 
ook vaak niet significant zijn als er toch in werkelijkheid wel een effect is. Om deze 

reden zijn er alternatieve statistische methoden waarbij makkelijker een verschil wordt 
gevonden in het individuele geval. Het eerste alternatief is een toetsingsprocedure 
conform een McNemar-toets (voor verdere informatie zie: Bishop, Fienberg, Holland, 

Light & Mosteller, 2004). De tweede manier is op basis van de itemscores, waarbij 
itemscores worden beschouwd als waarnemingen, waarmee een t-toets kan worden 

uitgevoerd of een non-parametrische toets als de Wilcoxon. De manier van werken 
wordt uitgelegd door Bartels, Spreen, Schuringa en Teeken (2008). De derde manier 

introduceert als het ware een vaste standaardmeetfout (voor details zie: Bartels e.a., 
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2008). Op de genoemde drie manieren kunnen door itemscores te beschouwen als 
afzonderlijke waarnemingen verschillen van voor- naar nameting en eventueel follow-

up-meting(en) worden getoetst. De procedure omvat vervolgens dat na de eerste 
meting en het bezien van de scores hypothesen worden gesteld over de te verwachten 

vooruitgang. Na meting 2 wordt vooruitgang berekend op basis van een van de 
genoemde manieren. Tevens wordt getoetst, met een coëfficiënt, of de verwachtingen 
overeenkomen met de uitslagen en hoe de totale vooruitgang gewaardeerd kan 
worden. De behandelaar krijgt hierdoor een nauwkeurige feedback op de vooruitgang 

en tevens op de adequaatheid van de verwachtingen. De ervaring is dat behandelaars 
geleidelijk aan steeds nauwkeuriger verwachtingen gaan formuleren. 

 

6.4 Toepassingen bij zedendelinquenten 

Er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden waarin wordt onder-

zocht welke instrumenten geschikt zijn om behandeling op individueel niveau te 
evalueren. Dit geldt helemaal voor patiënten met seksueel grensoverschrijdend ge-

drag. Instrumenten die mogelijk voor individuele behandelevaluatie in aanmerking 
komen zijn diagnostische instrumenten en risicotaxatie-instrumenten. Een voorbeeld 

hiervan is de therapist rating scale die beschreven wordt in Marshall e.a. (2007). 
Hieronder worden een aantal studies besproken waarin voorbeelden worden gegeven 

van bepaalde diagnostische instrumenten waarvan de bruikbaarheid voor individuele 
behandelevaluatie is onderzocht bij zedendelinquenten.  

 
In een studie van Wright en Schneider (2004) is onderzocht in hoeverre de Facets of 

Sexual Offender Denial (FoSOD) in staat is om vooruitgang door behandeling te 
detecteren door het meten van veranderingen in ‘ontkenningsgedrag’ van pedofielen. 

De FoSOD differentieerde daarbij tussen drie componenten van ontkenning: weer-
legging, minimalisatie en depersonalisatie. De FoSOD bleek in staat te zijn te differen-
tiëren tussen delinquenten gebaseerd op hun mate van vooruitgang en om ver-

anderingen op te sporen in vooruitgang over de tijd. FoSOD’s scores waren hoger voor 
patiënten aan het begin van de behandeling in vergelijking met de scores aan het eind 

van de behandeling.  
 Uit een studie van Studer e.a. (2005) blijkt dat onder veroordeelde seksuele delin-

quenten een hoger serum testosteron geassocieerd is met een grotere kans op sek-
suele agressie. Effectieve behandeling doet echter het effect van testosteron op sek-

sueel afwijkend gedrag verminderen. Een afname in de voorspellende waarde van tes-
tosteron op recidive geeft dus volgens dit onderzoek een positief behandeleffect weer. 

In een recent artikel door medewerkers van FPC Van Mesdag wordt penisplethysmo-
grafie als effectevaluatiemaat voor libidoremmende medicatie besproken (Tiggelaar & 
Koster, 2008). Door middel van een gestructureerd pre- en postmedicatie PPG onder-

zoek kan verschil in respons als maat dienen voor medicatie-effect. Er wordt een aan-
tal problemen beschreven: naast een beperkte methodologische kwaliteit worden de 

resultaten hoogstwaarschijnlijk in onvoldoende mate beïnvloed door de medicatie om 
als adequate effectevaluatiemaat te kunnen dienen. Een aantal mogelijke methoden 

om deze problemen te verminderen worden aangestipt. Hoewel PPG tot op heden geen 
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‘perfecte’ procedure is, is deze in de praktijk mogelijk wel een goede aanvulling op de 
huidige toegepaste evaluatiemethoden: zelfrapportage en gedragsobservatie.  

 

 

6.5 Afsluitende overwegingen, resocialisatie, uitstroom 

Zoals in dit hoofdstuk beschreven, bestaan er een aantal behandelmogelijkheden voor 

de populatie van patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De belangrijkste 
stromingen binnen de behandelmogelijkheden zijn cognitief gedragstherapeutische 

technieken, farmacotherapie en binnen een instelling sociotherapie en activiteiten. 
Helaas zijn van veel interventies die zijn beschreven, de effecten op het verkleinen van 

de recidivekans onbekend. Onderzoek naar de effectiviteit van interventies bij seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag kan daarom ten zeerste worden aanbevolen.  

 
Naast verbetering van de huidige behandeling, geldt voor veel deviant gedrag nog 

altijd de regel dat vroeg interveniëren verdere scheefgroei nog kan beperken. Aan-
dacht voor preventie en behandeling voor jeugdige seksueel delinquenten zou daarbij 

nuttig kunnen zijn. De mogelijkheid van bijvoorbeeld Multi Systeem Therapie (MST) is 
wellicht te overwegen bij jonge plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Kenmerkend is dat MST is gericht op de natuurlijke omgeving van de delinquent (ou-
ders, school, vriendengroep), en op meerdere problematische aspecten van de delin-

quente jeugdige. Deze interventie is veelbelovend gebleken bij verschillende vormen 
van psychopathologie bij jongeren en kan dus wellicht ook bij jonge seksueel delin-
quenten perspectieven bieden.  

 

De doorstroommogelijkheden na behandeling zijn afhankelijk van het succes van de 
behandeling en verschillen bovendien per setting waarin de behandeling heeft plaats-
gevonden.  

 
Ambulante behandeling 

• Niet succesvol: er is sprake van niet-succesvolle behandeling wanneer het recidive-

risico aan het einde van de behandeling niet of niet voldoende is teruggedrongen. 
Er vindt terugrapportage naar de verwijzer plaats. Indien er aanknopingspunten 
zijn voor een verdere of andere behandeling om het recidiverisico terug te dringen, 

dienen die te worden aangegrepen.  
• Succesvol: er is sprake van succesvolle behandeling wanneer het recidiverisico aan 

het einde van de behandeling voldoende is teruggedrongen. Uitstroom uit het be-
handelprogramma is geindiceerd. Bij ambulante behandeling wordt de resocialisatie 

al vanaf dag 1 ingezet vanwege de context waarin de behandeling plaatsvindt. Dit 
is een wezenlijk verschil met de klinische behandeling, waarbij de resocialisatiefase 

sterker verschilt van de behandelfase.  

 
Klinisch behandeling 

• Niet succesvol: er is sprake van niet-succesvolle behandeling wanneer het recidive-
risico aan het einde van de behandeling niet of niet voldoende is teruggedrongen. 
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Indien er aanknopingspunten zijn voor een verdere of andere behandeling om het 
recidiverisico terug te dringen, dienen die te worden aangegrepen. Longstay is ge-

indiceerd wanneer er duidelijke bewijzen zijn dat behandeling die de kans op recidi-
ve zal verkleinen geen effect meer zal sorteren. 

• Succesvolle behandeling: er is sprake van succesvolle behandeling wanneer het 
recidiverisico aan het einde van de behandeling voldoende is teruggedrongen. Uit-
stroom uit het behandelprogramma en doorstroom naar de resocialisatiefase 
(hoofdstuk 7) is geïndiceerd. 

 
Aanbevelingen voor onderzoek 

Er is nog weinig onderzoek voorhanden naar de effectiviteit van de verschil-
lende vaardigheidstrainingen in de forensische populatie. Alleen de AHT, de 
stressinoculatietraining en de Goldsteintraining zijn bewezen effectief. Het 
wordt aanbevolen dat de effectiviteit van emotieregulatietrainingen, de VRIS-

training en psycho-educatie wordt onderzocht voor seksueel delinquenten. 
Hoewel de indruk bestaat dat klinische behandelcomponenten als sociothera-

pie en dagbesteding een positieve bijdrage leveren aan de behandeling als 
geheel, is nader onderzoek naar hun effectiviteit gewenst. Het verdient aan-
beveling onderzoek te doen naar welke instrumenten geschikt zijn om behan-

deling op individueel niveau te evalueren. 

 

Richtlijn voor de praktijk op het gebied van behandeling (8)  

a De focus van de behandeling dient te zijn op dynamische risicofactoren. 

b Cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie zijn de interventies die het 
meest worden aanbevolen op basis van de beste evidentie. Behandelaars 

dienen deze interventies dan ook altijd te overwegen.  
c Op basis van best practice dienen schematherapie, gestructureerde psy-

chodynamische therapie en in de klinische setting sociotherapie en dagacti-
viteiten in overweging genomen te worden bij het kiezen van behandeling.  

d Behandelaars dienen expliciet aandacht te besteden aan de procesfactoren 
motivatie en therapeutische relatie.  

e Behandelaars dienen de keuze voor de vorm van de behandeling goed af te 

wegen en op de individuele patiënt af te stemmen.  
f Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen dienen manieren aan-

gewend te worden die de integriteit bevorderen, door bijvoorbeeld een 
goede programmaleider aan te stellen en goede opleiding, intervisie en su-

pervisie voor behandelaars te verzorgen. 
g Naast kwalitatieve individuele behandelevaluatie biedt kwantitatieve indivi-

duele behandelevaluatie een meerwaarde bij het evalueren van de behan-

deling. 

  
 

 
 

 



 106 

 



 107 

7 Resocialisatie 
 

7.1 Resocialisatie als proces 

Het doel van resocialisatie is de patiënt op een veilige en verantwoorde manier te reïn-
tegreren in de samenleving. De resocialisatiefase is de laatste fase in de behandeling 

van tbs-patiënten. In deze fase moeten de geleerde vaardigheden en bereikte behan-
delresultaten uit de therapeutische veranderfase in een andere, vaak minder gestruc-

tureerde setting met meer vrijheden, worden getest en bestendigd en moeten nieuwe 
vaardigheden aangeleerd worden. Resocialisatie is een individueel proces. Naar analo-

gie van een indeling van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (1998) waarbij 
patiëntencategorieën worden onderscheiden naar het behaalde einddoel bij uitstroom 

uit de behandeling, kunnen uitstromende tbs-patiënten als volgt worden onderschei-
den5: 

 
1 Een groep die na behandeling veilig is en weer aan het maatschappelijk verkeer kan 

deelnemen.  
2 Een groep bij wie de veiligheidsbeperkingen na behandeling een stabiel niveau be-

reiken, waarbij zij te managen zijn (bijvoorbeeld door medicatie, een aangepaste 
woonvorm). 

3 Een groep die na behandeling weliswaar een stabiel niveau bereikt, maar bij wie 
chronische terugval deel uitmaakt van het verloop van de ziekte. Bij deze groep is 
het noodzakelijk aanvullende maatregelen te treffen om periodiek zorg en behande-

ling te bieden: het patroon van intermitterende zorg bij blijvende kwetsbaarheid. 
4 Een groep bij wie na een of meer behandelingen permanent sprake blijft van een 

chronisch beloop met veiligheidsrisico’s. Voor deze groep blijft wellicht levenslang 
intensief en gericht toezicht noodzakelijk. Het patroon is dat van blijvende beper-

kingen met ernstige handicaps en daardoor veiligheidsrisico’s. Deze groep komt 
niet in aanmerking voor resocialisatie, dit is eerder een groep voor de longstay af-

deling. 

 
Vanaf het begin van de behandelfase dient het bespreken van het toekomstperspectief 
van de patiënt standaard onderdeel te zijn van de behandelbesprekingen daar dit rich-

ting geeft aan de behandeling, het tijdig aanmelden bij een vervolgvoorziening moge-
lijk maakt, het de patiënt perspectief kan bieden (wat motiverend kan werken) en 

zorgt voor kennisoverdracht van team naar team.  
 Ook kan al in een vroeg stadium gestart worden met methodieken die kenmerkend 

zijn voor de resocialisatiefase zoals het werken met signaleringsplannen en risicoma-

                                            

5 Deze indeling wordt ook gehanteerd bij het ontwikkelen van DBBC’s. 
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nagementplannen (hier wordt later in dit hoofdstuk nader op ingegaan). Algemene 
criteria voor een vervolgstap in de resocialisatie van een patiënt zijn:  

1 dat de patiënt zicht heeft op en erkenning van zijn specifieke risicofactoren;  
2 dat de patiënt inspanningen (heeft) verricht in de behandeling van de risicofacto-

ren; 
3 dat de patiënt zo nodig meewerkt aan extra controlemaatregelen alvorens een ver-

loftraject in te gaan; 
4 dat de patiënt in staat is tot samenwerken met een behandelteam en voldoende 

open is over zijn doen en laten. 
 

De resocialisatiefase begint bij de eerste aanvraag voor begeleid verlof. Verlof dient 
om te toetsen of er vooruitgang is geboekt en hoe een ter beschikking gestelde rea-
geert op bepaalde situaties die zich in de maatschappij kunnen voordoen. Het is daar-

bij belangrijk dat de patiënt gefaseerd wordt blootgesteld aan diverse (nieuwe) prik-
kels. Momenteel zijn er drie verlofvormen die relevant zijn voor de resocialisatie en die 

vallen onder de werking van het verlofbeleidskader: begeleid verlof, onbegeleid verlof 
en transmuraal verlof (Ministerie van Justitie, 2007a). Daarnaast kent het reglement 

Verpleging Terbeschikkinggestelden nog het proefverlof. Het proefverlof markeert de 
laatste fase van de resocialisatie. 

 

7.1.1 Begeleid verlof 

Als eerste kan een ter beschikking gestelde in aanmerking komen voor begeleid verlof. 
Dit houdt in dat betrokkene onder begeleiding van personeel zich buiten de beveiligde 

zone van de inrichting mag begeven. Het begeleide verlof is meestal van korte duur. 
In de regel maximaal een dag. De begeleiding brengt met zich mee dat er continu 

toezicht is op het doen en laten van de betrokken ter beschikking gestelde. Begeleid 
verlof is in aanvang dubbel begeleid, de zogenoemde beveiligde fase. Indien het fo-
rensisch psychiatrisch centrum het verantwoord acht, kan op basis van het verloop 
van de begeleide verloven, het gevoerde risicomanagement en het delictrisico de be-

geleiding teruggebracht worden tot één persoon. Begeleid verlof dient voor het meten 
van de ontwikkeling en als basismeting voor verdere behandeling. Met deze vorm van 

verlof kan getoetst worden hoe de ter beschikking gestelde reageert op bepaalde prik-
kels en impulsen, die zich binnen de inrichting niet voordoen. Daarnaast kan het verlof 

een motiverende werking hebben op de behandeling.  
 Sinds 2006 heeft kenniscentrum Pompeii in samenwerking met de FPC’s een oplei-
dingsprogramma opgezet om sociotherapeuten te scholen in het begeleiden van verlo-

ven van tbs-gestelden. In deze cursus wordt informatie verstrekt, ervaring uitgewis-
seld en worden rollenspelen gedaan over begeleide verloven.  

 

7.1.2 Onbegeleid verlof 

Als de begeleide verloven van een ter beschikking gestelde goed verlopen, kan worden 

overwogen de persoon onbegeleid verlof te verlenen. Onbegeleid verlof is verlof buiten 
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de beveiligde zone van de inrichting zonder begeleiding van personeel. Deze vorm van 
verlof kan een of meerdere dagen duren met of zonder overnachtingen. Onbegeleid 

verlof kan bijvoorbeeld omwille van werk of een opleiding zijn. Alvorens een ter be-
schikking gestelde op onbegeleid verlof gaat, worden duidelijke afspraken en toetsbare 

voorwaarden opgesteld. Deze komen voort uit het behandelplan. Net als begeleid ver-
lof dient ook onbegeleid verlof om de ontwikkeling van een ter beschikking gestelde te 
meten. Met deze vorm van verlof kan getoetst worden in hoeverre een ter beschikking 
gestelde de geboden vrijheden aan kan en in welke mate de persoon zelf verantwoor-

delijkheid kan dragen voor de gemaakte afspraken. Onbegeleid verlof dient tevens tot 
het verkennen van reïntegratiemogelijkheden.  

  

7.1.3 Transmuraal verlof 

Als zowel de begeleide verloven als de onbegeleide verloven goed zijn verlopen en de 
kliniek van mening is dat er mogelijkheden zijn tot reïntegratie kan transmuraal verlof 
worden verleend. Tijdens transmuraal verlof verblijft een ter beschikking gestelde voor 
langere tijd buiten de beveiligde zone van de inrichting, dit zonder begeleiding van 

personeel. De ter beschikking gestelde kan in verschillende woonvormen geplaatst 
worden. Dit kan een zelfstandige woonvorm zijn, een beschermde woonvorm, of een 

‘open dependance’ van de inrichting. De ter beschikking gestelde krijgt nog wel bege-
leiding vanuit de kliniek. De verantwoordelijkheid en de regie liggen ook nog bij de 

kliniek. Deze vorm van verlof dient als beslissingsfase in de beëindiging van de behan-
deling. 

 

7.1.4 Proefverlof  

Na de transmurale fase volgt proefverlof. Het vindt plaats in de uitstroomfase die leidt 
tot een onvoorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel dan wel tot vervolgbe-

handeling (bijvoorbeeld overplaatsing naar de GGZ-sector of voorwaardelijke beëindi-
ging tbs, dit laatste geldt voor maximaal 9 jaar). Ook tijdens deze fase is het bevel tot 

verpleging officieel nog aanwezig en kan de patiënt bij problemen dus meteen weer 
worden opgenomen. Het toezicht wordt tijdens het proefverlof niet meer door de kli-

niek uitgeoefend maar door de reclassering. Sinds kort echter, kan ook tijdens het 
proefverlof nog intensief toezicht worden uitgeoefend in het kader van forensisch psy-

chiatrisch toezicht (zie verderop in dit hoofdstuk). Deze nieuwe toezichtsvorm onder-
scheidt zich van reclasseringstoezicht doordat het wordt uitgevoerd door de tbs-
instellingen zelf. Forensisch psychiatrische medewerkers houden toezicht op de tbs-

gestelde terwijl deze zich buiten de kliniek bevindt. Zij monitoren het gedrag en coör-
dineren het hulpverleningsaanbod buiten de kliniek. Poliklinische en deeltijdbehande-

lingen kunnen deel uitmaken van de gestelde voorwaarden die bij het proefverlof ho-
ren.  

 
Voordat een ter beschikking gestelde toestemming krijgt met verlof te gaan, moeten 

een aantal zaken worden doorlopen. Dit speelt ook als van de ene vorm van verlof 
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wordt overgegaan naar een andere. Voor elke verandering in verlofvorm moet een 
machtiging door de minister van Justitie worden afgegeven. Om een verlofmachtiging 

te krijgen wordt door het hoofd van de inrichting, waar de ter beschikking gestelde 
aan verbonden is, schriftelijk een machtiging aangevraagd (artikel 53 lid 2 Reglement 

verpleging ter beschikking gestelden). Eén van de belangrijkste vereisten, voor een 
behandeling van de aanvraag van een verlofmachtiging, is het aanwezig zijn van een 
recente risicotaxatie (Commissie Visser, 2005-2006; Werkgroep verlof en veiligheids-
beleid TBS, 2004). Hieronder wordt een risicotaxatie van maximaal één jaar oud ver-

staan (Inspectie voor de sanctietoepassing, 2005). Een machtiging wordt verstrekt 
voor een periode van een jaar, voor een specifieke verlofvorm. De machtigingen wer-

den tot voor kort namens de minister van Justitie behandeld en afgegeven door de 
afdelingen Individuele TBS Zaken (ITZ) van de DJI, onderdeel van het ministerie van 
Justitie. Vanaf 1 januari 2008 is er het Adviescollege Verloftoetsting TBS. Dit onafhan-

kelijke college toetst alle verlofaanvragen inhoudelijk. Een nieuwe verlofeenheid bin-
nen de DJI beslist, op basis van het advies van het college, over de verlofaanvraag.  

 

7.1.5 De doelgroep patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag  

Resocialisatie van patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag onderscheidt 

zich in een aantal opzichten van die van andere tbs-patiënten, mede doordat de sa-
menleving voor deze patiënten het meest beducht is. Dat geldt wellicht het sterkst 

voor patiënten die pedoseksuele delicten hebben gepleegd, omdat daarbij kinderen het 
slachtoffer zijn. Het beeld heerst dat seksuele delinquenten niet te behandelen zijn, 
wat zorgt voor grotere angst om deze patiënten te laten terugkeren in de maatschap-

pij. Ook vervolgvoorzieningen, bijvoorbeeld instellingen voor beschermd wonen 
(RIBW), schrikken soms terug voor patiënten met deze delictachtergrond.  

 
De wijze van controleren en toezicht uitoefenen is voor deze doelgroep anders dan 
voor andere tbs-patiënten. Beheersing en controle is voortdurend van belang, daar de 
recidive een lange latentietijd kan hebben. Soms is medicatie-inname en het continue-

ren van medicatie erg belangrijk, al zijn de meningen hierover onder experts verdeeld. 
Naast strengere controles in sommige klinieken kan ter ondersteuning ook gebruik 

gemaakt worden van de polygraaf. De meningen over de polygraaf zijn echter contro-
versieel; mogelijk zijn er andere methoden die beter werken (zie ook 7.4.3.1). Ten 
slotte is het van belang dat men bij deze doelgroep extra alert is op het vertonen van 
sociaal wenselijk gedrag wanneer sancties (beperking van vrijheden) gekoppeld zijn 

aan het geven van openheid van zaken door de patiënt. 
  

Discussie 

Het is aan te bevelen dat er een discussie komt onder behandelaars over het 
vertonen van sociaal gewenst gedrag onder patiënten (faking good & faking 
bad). 
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7.2 Voorwaarden voor succesvolle nazorg volgens de internationale 

literatuur 

In de resocialisatiefase worden verschillende onderdelen gelijktijdig doorlopen. Een 

geïntegreerde behandeling is hierbij van essentieel belang voor een succesvolle reïn-
tegratie van de patiënt in de maatschappij.  

 In buitenlandse nazorgprogramma’s voor delinquenten, al dan niet met psychiatri-
sche stoornissen, wordt intensief toezicht gecombineerd met behandeling, zorg en 

maatschappelijke begeleiding bij wonen, werken, scholing, financiën en vrijetijdsbe-
steding (Van Gestel e.a., 2006). In de internationale literatuur betreffende deze na-

zorgprogramma’s wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen resocialisatie en 
toezicht zoals we dat in Nederland kennen. Het ‘toezicht’ dat in deze publicaties wordt 
beschreven, kan in twee, elkaar niet uitsluitende, typen worden onderverdeeld. Het 

eerste type toezicht betreft vormen van nazorg en is mede gericht op resocialisatie en 
maatschappelijke reïntegratie. Het tweede type toezicht betreft technisch toezicht, 

hieronder valt zowel het gebruik van technische observatiemiddelen (elektronisch toe-
zicht, elektronisch volgsysteem, polygraaf) als het registreren van – met name – ze-

dendelinquenten en het informeren van buurtbewoners (notification).  
 Volgens de literatuur is er weinig ondersteuning voor de effectiviteit van toezicht-

programma’s die alleen gebaseerd zijn op het monitoren van gedrag en andere contro-
letechnieken. Er is wel enige wetenschappelijke ondersteuning voor de effectiviteit in 

termen van recidivevermindering van toezichtprogramma’s die naast het monitoren 
van gedrag en bewegingen en andere controle-elementen bestaan uit rehabilitatieve 
nazorgcomponenten zoals behandeling, zorg, vaardigheidstrainingen en praktische 
steun (De Kogel & Nagtegaal, 2008, p.25).  

 
Een aantal mechanismen die in meerdere toezichtprogramma’s voorkomen wordt ver-
ondersteld te leiden tot een grotere beheersing van crimineel gedrag op de kortere 

termijn (tijdens de duur van het toezichtprogramma (De Kogel & Nagtegaal, 2008)): 
• Afschrikking: de veronderstelling is dat de toegenomen kans betrapt te worden 

vanwege intensiever toezicht (vaker en op onverwachte momenten) en de conse-
quenties die dit heeft (zoals verdere beperking van vrijheden en uiteindelijk terug-

plaatsing in gevangenis of andere instelling), de delinquent weerhouden van het 
overtreden van de opgelegde voorwaarden en van het plegen van delicten. 

• Beperking: de verwachting is dat door het intensieve toezicht en eventuele andere 
activiteiten de mogelijkheden en gelegenheden om een delict te plegen worden in-

geperkt. 
• Grotere kans op detectie: verscherpt toezicht leidt tot een grotere kans om overtre-

dingen van voorwaarden, dreigende terugval en recidive te ontdekken. 

 
Daarnaast zijn er verscheidene mechanismen die ertoe kunnen bijdragen dat nazorg 
ook op lange termijn succesvol is (o.a. De Kogel & Nagtegaal, 2006; Eaves, Lamb & 

Tien, 2000; Hodgins e.a., 2005; Jenuwine, Simmons & Swies, 2003; Lovell, Gagliardi 
& Phipps, 2005; Müller-Isberner, 1996).  
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In dit hoofdstuk komen onderstaande mechanismen op verscheidene plaatsen aan de 
orde: 

• gefaseerde invrijheidstelling (zie bijvoorbeeld §7.3.4) 
• actief casemanagement (7.4.3.3) 

• betrekken van forensisch psychiatrische expertise (7.3.6) 
• observatie en monitoren van gedrag en bewegingen (7.4.3.1) 
• een geïntegreerde multi agency-aanpak (7.3.6) 
• onderling uitwisselen van informatie (7.3.6) 

• betrekken van de sociale omgeving (7.4.2.2) 

 
De effecten van nazorgprogramma’s voor forensisch psychiatrische patiënten zijn in 
zeer beperkte mate onderzocht. Terwijl wel studies zijn uitgevoerd naar de effecten 
van interventies op de reguliere psychiatrische populatie en op de reguliere gevange-
nispopulatie, staat evaluatieonderzoek naar interventies voor deze specifieke ‘tbs-

achtige’ populatie nog in de kinderschoenen. Volgens sommige auteurs hebben veel 
nazorgstudies om ethische redenen geen controlegroep. Als het plausibel is dat foren-

sisch psychiatrische nazorg het delictrisico verkleint, mag dat een controlegroep niet 
worden onthouden, zo menen zij (o.a. Steinböck e.a., 2004).  
 

Aanbeveling voor onderzoek 

Het wordt aanbevolen meer onderzoek te doen naar de effecten van nazorg-
programma’s specifiek voor forensisch psychiatrische delinquenten, waarbij 

ook een controlegroep gebruikt dient te worden.  

 
 

7.3 Uitgangspunten resocialisatie in de Nederlandse praktijk 

7.3.1 Oefensituatie 

Resocialisatie is de laatste fase van de behandeling en daarmee nadrukkelijk onder-
deel van de behandeling. Deze laatste fase heeft het karakter van een oefensituatie 

waar de patiënt geleerde vaardigheden kan uitbreiden en consolideren. Er dient trans-
fer en generalisatie van vaardigheden plaats te vinden op alle voor de individuele pati-
ent van toepassing zijnde (risico)gebieden, passend bij de mogelijkheden en beperkin-
gen van zowel de patiënt als zijn omgeving, waaronder de vervolgvoorziening.  
 Inherent aan oefenen is dat er kleine fouten gemaakt kunnen en mogen worden. 

Gedrag van de patiënt dat als (mogelijk) risicovol kan worden aangemerkt, dient on-
derwerp te zijn van bespreking, opdat zowel patiënt als behandelaar daarvan kunnen 

leren. Factoren waarvan al bekend is dat ze later in het leven van de patiënt een rol 
gaan spelen dienen te worden ingecalculeerd in het behandelplan. ‘Veilige’ fouten bin-

nen de therapeutische setting, die wel kunnen bijdragen aan het doel van de resociali-
satie, moeten toegestaan kunnen worden.  
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Discussie 

Op dit moment zijn er geen vaste richtlijnen hoe men dient te handelen in ge-
val van misstappen door de patiënt. Wellicht is het aan te bevelen hier lande-

lijke regels voor op te stellen.  

 

7.3.2 Behandelmodules 

In de resocialisatiefase komen behandelmodules terug die al eerder zijn afgerond, 

meestal in herhalings- of boostersessies. Het werken met open groepen biedt de reso-
cialiserende patiënt de gelegenheid behandelmodules meerdere keren te volgen, met 

inbreng van de ervaringen die de patiënt opdoet tijdens de resocialisatie. Er is echter 
geen onderzoek bekend naar de effectiviteit van herhaling van modules. Buiten de 
kliniek kunnen ambulante voorzieningen of andere externe instanties behandelmodu-

les en dagbesteding bieden om patiënten nieuwe vaardigheden aan te leren die in de 
gesloten omgeving van de kliniek minder of op een andere wijze aan de orde waren. 

 
Aanbeveling voor onderzoek 

Het is aan te bevelen dat er onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van 
herhaling van behandelmodules.  

 

7.3.3 Therapeutische relatie 

In de resocialisatiefase is het belangrijk de patiënten te ‘dehospitaliseren’. Patiënten 
zijn vaak aangepast aan de regels in de kliniek en ervaren moeilijkheden als die regels 
ineens wegvallen. Het is daarom nodig om het stringente kader waarin ze gewend zijn 

te functioneren langzaam af te bouwen zodat patiënten weer meer autonoom kunnen 
worden. De therapeutische relatie speelt bij dit alles een belangrijke rol. Indien hulp-

verlener en patiënt elkaar langere tijd kennen, kunnen moeilijke boodschappen op 
aanvaardbare wijze worden overgebracht en subtiele veranderingen in het gedrag van 
de patiënt beter worden herkend en gesignaleerd, hetgeen leidt tot adequatere hante-

ring van risico- en terugvalsignalen (o.a. Bloom, Williams, Rogers & Barbur, 1986; 
EFP, 2003; Nedopil & Banzer, 1996; Serin, Voung & Briggs, 2003). 

 
De goede relatie met de behandelaar en vroegtijdige signalering van eventuele pro-
blemen is belangrijk omdat de stap naar resocialisatie vaak met onbekende risico’s 
gepaard gaat. In de minder beveiligde setting kan gedrag naar boven komen dat in de 

meer gestructureerde situatie niet zichtbaar was. De ervaring leert dat patiënten er na 
een tijdje achter komen dat de resocialisatie zwaarder is dan verwacht. Om die reden 

speelt de therapeutische relatie met de behandelaars ook een grote rol; de problemen 
die de patiënt tegenkomt bij het resocialiseren moet hij kunnen bespreken. Om te 

bewerkstelligen dat de patiënt betrouwbare informatie geeft over zijn gedrag en het 
tijdig meldt bij de behandelaar wanneer er terugval dreigt, moet er sprake zijn van 
vertrouwen. Aan de andere kant oefent de behandelaar controle uit en zal hij ingrijpen 
wanneer het gedrag van de patiënt zou kunnen leiden tot een delict. Doorgaans weet 
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de patiënt dat op bepaalde gedragingen sancties volgen, hetgeen zijn openheid nega-
tief kan beïnvloeden. De rol van de behandelaar is om het evenwicht hiertussen goed 

te bewaren en dit onderwerp van gesprek te laten zijn (o.a. Bloom e.a., 1986; EFP, 
2003; Nedopil & Banzer, 1996; Serin e.a., 2003). Het is wellicht aan te bevelen om 

één behandelaar te behouden die het hele traject met een patiënt volgt. Dit draagt bij 
aan de vertrouwensrelatie. Een tegenargument om één behandelaar te behouden kan 
zijn dat er tunnelvisie bij deze behandelaar kan optreden. Bovendien kunnen patiënten 
met een persoonlijkheidsstoornis aanzienlijk wantrouwend zijn. Het is daarom voor 

deze doelgroep moeilijker om patiënten over te dragen aan een andere behandelaar.  
 

Richtlijn voor de praktijk (9) 

Er dient zorgvuldig per patiënt afgewogen te worden of het toewijzen van een 

andere behandelaar verstandig is.  

 

7.3.4 Overbrugging naar vervolgvoorzieningen  

Het toewerken naar overplaatsing naar een op de langere termijn passende woonvorm 
is een kernactiviteit in de resocialisatiefase. Het forensisch psychiatrisch centrum (in 

de meeste gevallen is een resocialisatieafdeling daarmee belast) moet een brug slaan 
naar deze vervolgvoorzieningen om door middel van een goede overdracht te zorgen 

voor de benodigde continuïteit. Dit kan inhouden dat de ene behandelaar nog betrok-
ken is tot het moment dat de overdracht naar de andere behandelaar echt volbracht 

is. Tevens is de kliniek vraagbaak en problemen moeten gemeld kunnen worden bij de 
kliniek. 

 De overgang van intensieve naar minder intensieve begeleiding en van begeleiding 
door de ene naar de andere organisatie moet geleidelijk plaatsvinden, om de volgende 
redenen (o.a. Baardemans, 2000; Eaves e.a., 2000; EFP, 2003; Egg, 2004; Heilbrun & 
Peters, 2000; Müller-Isberner, 1996; Nedopil & Banzer, 1996): 
• de patiënt te laten wennen aan de veranderde situatie; 

• te kunnen toetsen of de overgang verantwoord is en de patiënt kan omgaan met de 
grotere eigen verantwoordelijkheid; 

• de bereidheid van de vervolgvoorziening om de begeleiding op zich te nemen te 
bevorderen en wellicht eerder te laten beginnen (bijvoorbeeld door patiënt en me-

dewerkers van de vervolginstelling alvast met elkaar kennis te laten maken in de 
kliniek); 

• de opgebouwde kennis over de patiënt zorgvuldig over te dragen. 

 
De continuïteit in de begeleiding kan worden bereikt door (best practice): 
• de mogelijkheid voor de patiënt om contact op te nemen met een vertrouwde con-

tactpersoon (bijvoorbeeld om negatieve ervaringen te melden zonder dat dit 
meteen tot sancties leidt); 

• poliklinische behandeling (zowel onderhoudscontact medicatie als groepsaanbod); 
• het instellen van een strippenkaart voor een bepaalde behandelvorm die de patiënt 

naar behoefte kan gebruiken; 
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• eigen transmurale en extramurale voorzieningen, variërend in afstand tot de kli-
niek, beveiliging en intensiteit van begeleiding. 

 
Over het algemeen volgt de patiënt geleidelijk het traject van de beveiligde naar de 

beperkt beveiligde setting, naar transmuraal verlof en tot slot naar een woonsituatie 
buiten de muren van de tbs-kliniek (bijvoorbeeld in een Regionale Instelling voor Be-
schermd Wonen (RIBW)-woning of zelfstandige woning). Wel kunnen de lange wacht-
tijden (soms wel acht maanden) voor plaatsing in een RIBW-woning/vervolginstelling 

de duur van de resocialisatie onnodig langer maken. Bovendien kan de patiënt hier-
door zijn motivatie verliezen. 

 

Richtlijn voor de praktijk (10) 

Bij de overbrugging naar vervolgvoorzieningen blijft externe controle, zoals 

urinecontrole, medicatiecontrole en controle van het sociale netwerk van de 
patiënt, te allen tijde belangrijk. Daarnaast helpen het verplichte bezoek van 

de behandelaar aan de patiënt in de vervolgvoorziening en de evaluaties met 
de patiënt bij het verkrijgen van inzicht in de situatie van de patiënt en bij het 

nemen van de beslissing om de volgende stap te nemen in het resocialisatie-

proces. 

 

7.3.5 Terugplaatsing in de kliniek (indien nodig) 

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een patiënt (tijdelijk) terug te plaatsen 
in de kliniek zoals het verbreken van (werk)afspraken, financiën (schulden), verbaal 

geweld of oplopende spanningen. De terugplaatsing gebeurt bij ongeoorloofde afwe-
zigheid, als er sprake is geweest van drank-/drugsgebruik (Keune, Van Binsbergen & 
Van den Broek, 2006), of bij andere risicosignalen. De duur van de terugplaatsing is 
afhankelijk van het delictrisico en de ernst van de aanleiding.  
 Eventueel ingrijpen (zoals heropname in de kliniek) moet gericht worden toegepast, 

dat wil zeggen dat er een duidelijke relatie moet zijn tussen het gedrag waarop de 
ingreep volgt en het delictrisico. Voor het ingrijpen is daarnaast nog de tijdsfactor van 

belang: kan het vertoonde gedrag als onderdeel worden gezien van een langdurige 
opbouw naar een delict, of zal delictgedrag er snel op volgen. In het eerste geval hoeft 

niet meteen ingegrepen te worden, maar kan door contact met de patiënt het gedrag 
wellicht nog in gunstige zin worden bijgesteld. In het laatste geval is onmiddellijk in-

grijpen aan de orde.  
 

7.3.6 Samenwerking met ketenpartners 

Succesvolle resocialisatie vraagt samenwerking met diverse ketenpartners, zoals 

FPC’s, reclassering of GGZ-instellingen, met goede afspraken over nazorg (o.a. Eaves 
e.a., 2000; Hodgins e.a., 2005; Jenuwine e.a., 2003; Lovell e.a., 2005; Müller-
Isberner, 1996). Overleg, afstemming, zorgverdunning, crisisafspraken en gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid zijn hierbij van belang. 



 116 

Informatie-uitwisseling moet ervoor zorgen dat het risico op delictgevaar continu kan 
worden gevolgd en vroegtijdig kan worden gesignaleerd (Van Gestel e.a., 2006). Te-

vens leidt informatie-uitwisseling ertoe dat er ingespeeld kan worden op risicovolle 
situaties, die in het behandel- en risicomanagementplan zijn opgenomen (o.a. Heilbrun 

& Peters, 2000; Jenuwine e.a., 2003; Lovell e.a., 2005). Daarom is het zeer belangrijk 
dat communicatielijnen tussen de verschillende partijen structureel ingebouwd wor-
den. 

 
Een nazorgprogramma waarbij communicatie en uitwisseling van informatie belangrijk 
zijn, is de Engelse werkwijze Multi Agency Public Protection Arrangements (MAPPA), 

die zich onder andere richt op voorwaardelijk vrijgekomen geweldsdelinquenten. Bij 
deze werkwijze wordt rond een uitgeplaatste patiënt een strak netwerk gecreëerd in 
de regio waar hij woont. Patiënten met een hoog risicoprofiel worden regelmatig be-
sproken in een bijeenkomst met meerdere disciplines (politie, reclassering, gevange-

nissysteem en lokale instanties) die hen volgens een bepaalde taakverdeling in de 
gaten houden zodat ze informatie met elkaar kunnen uitwisselen en ook kunnen in-

grijpen als het mis dreigt te gaan. Naast de uitwisseling van informatie is bij MAPPA 
ook de externe controle van de disciplines belangrijk. Voorbeelden van externe contro-
lemechanismen zijn: frequente contactmomenten met de reclassering, het instellen 

van een avondklok, het instellen van inclusie- en exclusiezones en het toepassen van 
elektronisch toezicht (Van Gestel e.a., 2006). 

 
In Nederland is bij proefverlof (en wanneer het forensisch psychiatrisch toezicht in 

werking gaat nog eerder) de reclassering betrokken. De reclassering neemt een be-
langrijk deel van de zorg over. In het begin heeft de reclasseringsmedewerker weke-

lijks contact met de patiënt en dat bouwt langzaam af naarmate de maanden vorderen 
en de contactbehoefte afneemt. Om het recidiverisico in te schatten gebruikt de re-

classering sinds 2004 de Recidive Inschattingsschalen (RISc). Bij de revisie van de 
RISc die medio 2008 gereed zou moeten zijn, komt ook een tbs-module, geënt op de 

HKT-30, die de reclassering kan gebruiken als het om uitstromende tbs-patiënten 
gaat.  
 
 

7.4 Risicomanagement  

Risicomanagement is het uitvoeren van risicoverminderende interventies op basis van 
risicotaxatie (zie hoofdstuk risicotaxatie) en risicoanalyse. Een risicoverminderende 

interventie kan bestaan uit het behandelen van risicofactoren, het nemen van maatre-
gelen, het creëren van protectieve basisvoorwaarden in verschillende levensdomeinen 
(zoals werk, leefsituatie, geldbeheer) en het monitoren en controleren. In het navol-

gende gedeelte wordt eerst ingegaan op diverse plannen ten aanzien van risicomana-
gement. Vervolgens wordt ingegaan op dynamische factoren tijdens de resocialisatie. 

Ten slotte wordt ingegaan op diverse vormen van toezicht die in een vergevorderd 
stadium van het resocialisatieproces kunnen worden ingezet. 
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7.4.1 Risicomanagement: plannen 

7.4.1.1 Risicomanagementplan 

Om te kunnen bepalen welke maatregelen moeten worden genomen voor een opti-

maal risicomanagement wordt er voor de patiënt een individueel risicomanagement-
plan opgesteld. Dit is een dynamisch instrument dat door systematisch te evalueren in 

de loop van de behandeling en de resocialisatie telkens wordt bijgesteld. In de resocia-
lisatiefase levert het oefenen met meer vrijheden zowel de behandelaar als de patiënt 
nieuwe inzichten op die, voor zover ze van belang zijn voor het recidiverisico, moeten 

worden verwerkt in een geactualiseerd risicomanagementplan. Vaak wordt het eerste 
risicomanagementplan al opgemaakt voordat de patiënt op de resocialisatieafdeling 

terecht komt. Immers, er is dan vaak al (on)begeleid verlof geweest. 

 
Het ministerie van Justitie heeft in het ‘Vernieuwd Verlofbeleidskader TBS’ (2007) het 
toevoegen van een risicomanagementplan bij verlofaanvragen verplicht gesteld. Daar-

bij zijn voor het totstandkomen van het risicomanagement standaard richtlijnen gege-
ven. Duidelijk moet worden in hoeverre relevante delictfactoren beïnvloed zijn door de 

behandeling of anderszins onder controle zijn. Het is belangrijk dat er aansluiting is 
tussen de risicofactoren die bij de risicotaxatie naar voren zijn gekomen en het risico-
managementplan.  
 

Richtlijn voor de praktijk (11) 

Het is van belang om de risicofactoren die aan de hand van de HCR-20 of de 
HKT-30 zijn geïdentificeerd (zoals verplicht gesteld in het verloftoetsingska-

der) te beschrijven in het verlofformat, en met name de dynamische risico-
factoren die naar voren komen systematisch te koppelen aan gericht risico-

management. Ook is het aan te bevelen dat het risicomanagement in de ver-

lofaanvragen meer gespecificeerd wordt in concrete voornemens. 

 

7.4.1.2  Signaleringsplan 

Het signaleringsplan is een hulpmiddel om een dreigende terugval te herkennen en te 
voorkomen. Bij het signaleringsplan gaat het om een sociotherapeutische methodiek. 
Deze is geïndiceerd wanneer de patiënt zelf (nog) niet voldoende controle kan opbren-

gen en/of tekortschiet in het vragen van controle aan anderen. Het signaleringsplan 
wordt opgesteld om de cliënt alert te maken én om de omgeving in staat te stellen 

tijdig in te grijpen en bij te sturen wanneer signalen wijzen op een mogelijk recidive. 
Omdat het samen met de patiënt tot stand komt is het een kader om samen aan de 

behandeling/resocialisatie te werken. Hoe verder in de resocialisatiefase, hoe meer het 
plan op de situatie buiten de kliniek wordt gericht. 

 
Het signaleringsplan wordt gemaakt nadat er een delictanalyse (zie hoofdstuk diagnos-

tiek) heeft plaatsgevonden en/of de patiënt de delictscenarioprocedure (zie hoofdstuk 
diagnostiek) heeft doorlopen (het verschilt per kliniek hoe snel dat gebeurt). Bij het 

signaleringsplan wordt een risicotaxatie uitgevoerd zodat de risico’s van een patiënt 
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goed in kaart kunnen worden gebracht. Voor de risicohantering is ook van belang wel-
ke beschermende factoren er zijn en welke flankerende maatregelen, zoals het toedie-

nen van medicatie, getroffen kunnen worden.  

7.4.1.3 Terugvalpreventieplan 

Het terugvalpreventieplan is meer omvattend dan het signaleringsplan en bevat ook 
de bekende denkfouten van de patiënt en korte-termijnoplossingen. Het terugvalpre-
ventieplan is meer een cognitief gedragstherapeutisch kader. Tijdens de behandelings-
periode leert de patiënt uit het beschreven plan wat hij/zij anders kan doen of laten, in 

termen van concreet gedrag, gericht op gezonde omgang met de realiteit en daarnaast 
ook in de zin van plannen en strevingen, gericht op toekomstig gedrag. Interne con-

trole en externe controlemogelijkheden en behoeften worden beschreven, waarbij fac-
toren uit de eigen psychopathologie die een bepalende invloed kunnen hebben worden 
betrokken. 

 Het is belangrijk dat het terugvalpreventieplan ‘breder’ getrokken wordt dan de 
huidige situatie van de patiënt omdat de patiënt in de maatschappij aan veel meer 

vrijheden en verantwoordelijkheden wordt blootgesteld dan binnen de kliniek geoefend 
kan worden. 

 
De patiënt en zijn of haar omgeving zijn via het signalerings- en terugvalpreventieplan 

alert op het bewaken van factoren die het ‘afglijden’ naar een verhoogd delictrisico 
kunnen aankondigen. Zij voeren hiervoor de nodige controles of preventiemaatregelen 

uit, die genoemd zijn in de plannen en houden deze in stand. De controle dient zich te 
richten op de risicofactoren die gelden voor de individuele patiënt, zoals dat blijkt uit 

diens risicoprofiel.  

 

7.4.2 Risicomanagement: dynamische factoren 

Het inventariseren van dynamische risicofactoren, en veranderingen hierin, dient als 
ondersteuning gebruikt te worden bij het inschatten van de kans op recidive tijdens 
een verlof. Risicotaxatie-instrumenten als de HCR-20 en HKT-30 zouden ingezet kun-

nen worden om beslissingen omtrent verlofaanvragen te structureren en om systema-
tisch risicofactoren in kaart te brengen. In de laatste tien jaar zijn er enkele retrospec-

tieve dossierstudies geweest die zich richten op het identificeren van statische en dy-
namische factoren die samenhangen met een verhoogd risico op recidive tijdens verlof 
(VRT-9 model; Hilterman, 1999, 2000, 2001) en onttrekkingen vanuit verlof bij tbs-
gestelden (Hildebrand, Schönberger, & Spreen, 2007). Benadrukt wordt dat de resul-

taten op groepsniveau zijn en dat er altijd ruimte moet zijn voor de professional om in 
te schatten of deze dynamische risicofactoren ook bij een specifieke patiënt de kans op 

een onttrekking vergroten. Hieronder wordt ingegaan op enkele belangrijke dynami-
sche risicofactoren. 
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7.4.2.1 Motivatie van de patiënt 

In de resocialisatiefase is motivatie bij de patiënt van groot belang en misschien nog 

wel belangrijker dan in de behandelfase. In de resocialisatiefase krijgt de patiënt im-
mers meer vrijheden en verminderen het toezicht en de controle. De kans van slagen 

in deze fase hangt samen met de bereidheid en het vermogen van de patiënt om mee 
te werken aan de behandeldoelstellingen. 

 Gedurende de behandelfase is er gewerkt aan het verkrijgen van engagement van 
de patiënt in het vaststellen en bereiken van behandeldoelen. Dit punt moet ook in de 

resocialisatiefase voortdurend de aandacht krijgen. In deze fase is er meer ruimte voor 
onderhandeling dan in voorgaande fasen. Andere thema’s spelen een rol (bijvoorbeeld 

de inrichting van de woning), waarbij de eigenheid van de patiënt meer tot zijn recht 
komt en waarbij de patiënt meer autonomie kan worden toegekend dan tijdens het 
verblijf in de kliniek. Om de motivatie van patiënten te blijven behouden is het mo-

ment van de uitstroom heel belangrijk. Wanneer dit moment op zich laat wachten, 
bijvoorbeeld door lange wachttijden voor vervolgvoorzieningen, zal de patiënt zijn mo-

tivatie kunnen verliezen. 

7.4.2.2 Sociaal netwerk 

Een sociaal netwerk is in de resocialisatiefase van groot belang. Het kan sociale en 
praktische steun geven en het kan tijdig interveniëren en rapporteren over het gedrag 

van de patiënt in situaties die buiten het blikveld van de kliniek vallen. Tevens leiden 
hechte sociale banden met anderen ertoe dat de patiënt niet sociaal geïsoleerd raakt 

en het kan de patiënt motiveren om zich aan afspraken te houden (Van Gestel e.a., 
2006). Herstel van relaties met familieleden, (‘veilige’) oude vrienden of kennissen kan 
gunstig zijn, maar ook het zoeken naar nieuwe netwerken door contacten via maatjes-

projecten, hobby- en sportverenigingen en de woon- en werkomgeving waar de pati-
ent uiteindelijk resocialiseert, kan veel opleveren. Ondersteuning bij het aangaan van 

contacten en het zoeken van nieuwe netwerken is een belangrijke activiteit in de reso-
cialisatiefase. Aan de andere kant kunnen er ook risico’s aan het sociale netwerk kle-

ven, bijvoorbeeld om in het oude netwerk terug te vallen in risicovol (delict)gedrag. 
Het actief bespreken van deze onderwerpen met de individuele patiënt is van groot 

belang.  

 
De meeste klinieken sporen aan op het geven van openheid door de patiënt over het 
tbs-verleden. De ene kliniek gaat soepeler met de openheid om dan de andere kliniek. 

Zo worden in sommige klinieken de patiënten aangespoord om het werk op de hoogte 
te brengen van hun verleden en ook bij het aangaan van nieuwe contacten wordt dit 

aangemoedigd. Als een patiënt zich in bochten moet (blijven) wringen over zijn verle-
den kan dat spanningsverhogend zijn wat ongewenst is in verband met het risico wat 

dit kan opleveren. 

 
Het sociale netwerk van de patiënt moet regelmatig in kaart gebracht worden. Met wie 
gaat de patiënt om en welke invloed heeft deze omgang op het functioneren van de 

patiënt? Wat doe je om terugval in het risicoverhogende netwerk te voorkomen? De 
Forensische Sociale Netwerk Analyse (FSNA) is hiervoor mogelijk een nuttig instru-
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ment. In sommige klinieken worden door de maatschappelijk werker alle contacten 
gescreend, in andere alleen bij die gevallen waarbij er verdenking is van een risicover-

hogend contact. Op dit moment loopt er een landelijk project om de FSNA te imple-
menteren.  

Er zijn aanwijzingen dat het betrekken van de sociale omgeving een werkzaam be-
standdeel is van nazorg (De Kogel & Nagtegaal, 2006; Van Gestel e.a., 2006). Het 
Circles of Support and Accountability (COSA) programma, zowel gebruikt in Canada 
als Engeland, heeft als doel informeel toezicht, begeleiding en ondersteuning door de 

sociale omgeving van ex-gedetineerden zodat er een vriendschappelijke band opge-
bouwd kan worden. 

 Binnen het programma biedt een groep vrijwilligers ondersteuning aan de gedeti-
neerde bij de terugkeer in de samenleving. De kring bestaat uit een inner circle en een 
outer circle. In Canada wordt deze inner circle ondersteund door een outer circle van 

professionals die de vrijwilligers van advies dienen (zoals psychologen, politie, maat-
schappelijk werkers). In Engeland wordt de inner circle gevormd door professionals 

(reclassering) en vormen de vrijwilligers de outer circle.  
 Wilson, Picheca en Prinzo (2005) bespreken twee studies waarin dit programma 

wordt geëvalueerd. Binnen een van deze studies is met een vergelijkingsgroep ge-
werkt. In deze studie werd het effect van deelname aan COSA op recidive onderzocht. 

Een groep van zestig gedetineerden die een seksueel delict hadden gepleegd, aan het 
einde van hun straftijd waren gekomen en als high risk werden bestempeld, nam deel 

aan COSA. Zij werden vergeleken met een groep van zestig gedetineerden die even-
eens aan het einde van hun straftijd waren gekomen en als high risk werden be-
schouwd. De interventiegroep vertoonde een daling in het recidivecijfer van 35% (al-

gehele recidive) tot 70% (seksuele recidive) in vergelijking met de controlegroep. 
Daarnaast bleek er een reductie in ernst van de recidive plaats te vinden bij de COSA 

groep (Wilson e.a., 2005).  
 In hoeverre het programma ook realiseerbaar is voor de tbs-populatie is vooralsnog 

onduidelijk. 

7.4.2.3 Relaties, intimiteit, seksualiteit 

Bij tbs-patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben laten zien is langdu-
rig toezicht en ondersteuning van groot belang. De prikkels die een patiënt buiten de 

kliniek ondergaat kunnen seksuele gevoelens oproepen; om die reden moet er binnen 
het zorgprogramma aandacht aan worden besteed. In veel situaties kan het zinvol zijn 

om het systeem in de resocialisatie op te nemen en standaard systeem- en/of relatie-
therapie aan te bieden. Het thema seksualiteit met een eventuele partner is daarnaast 
ook belangrijk om bespreekbaar te maken. 

 Vooralsnog zijn er geen duidelijke richtlijnen hoe om te gaan met intieme relaties 
binnen en buiten de kliniek.  

 

Discussie 

Het is aan te bevelen dat er richtlijnen komen hoe om te gaan met intieme re-

laties binnen en buiten de kliniek. Daarin zou bijvoorbeeld aandacht moeten 
zijn voor de vraag of een eventuele partner wel of niet in de begeleiding van 

de patiënt betrokken moet worden.  
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7.4.2.4 Financiën 

Financiën en beheer van financiën zijn in de behandeling van patiënten met een foren-

sische titel een belangrijk onderdeel. Vaak zijn er schulden, is er een verleden van 
niet-betaalde rekeningen en daardoor verlies van woonomgeving en sociale inbedding. 

Daarnaast is geld vaak een reden voor crimineel gedrag, al dan niet samenhangend 
met drugsgebruik. Het ontstaan van schulden, maar ook het uitgeven van geld is dan 

ook een manier om delictrisico’s te monitoren. Reeds in de behandelfase, maar zeker 
in de resocialisatiefase, moet patiënten worden geleerd hoe zij verantwoord met geld 

kunnen omgaan. Dit kan bijvoorbeeld met een training ‘omgaan met geld’ of ‘leren 
budgetteren’.  

 Patiënten die op dit gebied problematisch blijven functioneren kunnen niet worden 
geresocialiseerd zonder dat er sprake is van een of andere vorm van budgetbeheer. 
Dit zal meestal zijn in de vorm van een bewindvoerder die vanuit een professionele 

organisatie de boekhouding voert en zakgeld overmaakt naar de privé-rekening van de 
patiënt. Verantwoordelijk beheer geeft ingang tot risicomanagement doordat er tijdig 

gesignaleerd wordt dat er (te veel) geld wordt uitgegeven. 
 Opgemerkt moet worden dat er vaak gebruik wordt gemaakt van familieleden of 

kleine bureaus met weinig ervaring op het gebied van (forensische) psychiatrie. Dit 
kan soms leiden tot afstemmingsproblemen. Bewindvoering van patiënten met een 

delictverleden vraagt actieve sturing en goede samenwerking met het behandelend 
team.  

7.4.2.5 Wonen 

Binnen de resocialisatiefase is een gefaseerde invrijheidstelling van groot belang om-
dat dit de kans op delictgevaar verkleint (Van Gestel e.a., 2006). De gefaseerde invrij-

heidstelling moet in kleine stappen plaatsvinden en moet zorgvuldig gepland worden, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van patiënten in woonvormen met begeleid of be-

schermd wonen of in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis.  
 Afhankelijk van het risicoprofiel en de mogelijkheden van de patiënt dient de best 

passende woonvorm gekozen te worden. Voorop staat hierbij het risicoprofiel en de 
voor de veiligheid van de samenleving benodigde mate van beheersing en controle van 

de patiënt (Vissers & Pepels, 2007). 

 
Als het recidiverisico bij resocialisatie hoog is, dan is plaatsing in een woning ‘binnen’ 
de muren van de kliniek misschien het maximaal haalbare. Bij een matig risico maar 

waar wel een hoge mate van zorg/begeleiding nodig is, kan gedacht worden aan een 
RIBW-woning. In Nederland biedt de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen be-

schermde woonplekken voor tbs-gestelden die zich in de eindfase van hun maatregel 
bevinden. Het is belangrijk dat er vóór de plaatsing van een patiënt in een RIBW-

woning uitvoerige overdracht en informatie-uitwisseling over risicofactoren plaatsvindt 
tussen de kliniek en de RIBW-instelling. Binnen de RIBW-instelling wordt toezicht op 
de patiënt gehouden en wordt begeleiding geboden bij lichamelijke en geestelijke pro-

blemen, financiële zaken, vrijetijdsbesteding en bij de algemene dagelijkse levensbe-
hoeften. Door de RIBW-instelling wordt echter niet behandeld (Van Gestel e.a., 2006). 

Wanneer deze zorg en begeleiding minder nodig is, kan gekeken worden of een cliënt 
binnen een begeleid-wonenproject kan wonen of in een andere instelling kan verblij-
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ven (bijv. GGZ-instelling). Wanneer het recidiverisico laag is en de behoefte aan zorg 
en begeleiding ook, kan een cliënt zelfstandig wonen. 

 
Het plaatsen van een patiënt buiten de kliniek gaat vaak gepaard met moeilijkheden. 
De tbs-titel van de patiënt werkt stigmatiserend. Ook is er een duidelijke scheiding 

zichtbaar tussen de patiënten die zelfstandig onder behandeling zijn en degene die via 
een dwangmaatregel in de behandeling terecht zijn gekomen. Bijkomend probleem is 
dat de RIBW-instellingen kunnen kiezen welke patiënten ze aannemen en welke niet. 

Dit maakt het bij sommige patiënten bijna onmogelijk om ze te plaatsen buiten de 
kliniek, waardoor klinieken zelf een faciliteit voor begeleid wonen moeten opzetten.  

7.4.2.6 Dagindeling en structuur 

In risicotaxatie-instrumenten komt het item adequate dagbesteding steevast naar vo-
ren als een risicobepalende factor (HKT-30; Comité Instrumentarium Forensische Psy-
chiatrie, 2000). Uitgaande van de veronderstelling dat een daginvulling en dagstruc-

tuur een positief effect hebben op recidivevermindering is dus een structuurbiedende 
daginvulling van belang.  

 De dagstructuur wordt met de patiënt bepaald (soms met een individuele traject-
begeleider). Om erachter te komen wat iemand kan of nodig heeft als dagbesteding 
kan gedacht worden aan een interessetest, een capaciteitentest, arbeidsoriëntatie met 

allerlei soorten werk of een studie. Hierbij moet wel de balans tussen de draagkracht 
en draaglast in de gaten worden gehouden.  

 Helaas is het voor een ex-tbs-patiënt erg moeilijk om werk te vinden. Wanneer een 
werkgever wordt benaderd houdt deze al snel de boot af.  

 

Discussie 

Het wordt aanbevolen dat door de overheid informatie wordt verstrekt aan po-

tentiële werkgevers, zodat mogelijk meer banen worden gecreëerd voor ex-
tbs-patiënten zodat zij structuur in hun dag kunnen houden en verder kunnen 

uitbreiden. 

 

7.4.2.7 Medicatie 

In de gangbare risicotaxatie-instrumenten zijn medicatiegebruik en het weigeren van 
medicatie items die invloed hebben op delictrecidive (Hildebrand, Hesper, Spreen & 

Nijman, 2005a). Sommige patiënten die in het verleden ernstig gevaarlijk gedrag heb-
ben laten zien, hebben levenslang medicatie nodig. De forensische behandelaar moet 
dit duidelijk aangeven bij de overdracht van de dagelijkse zorg aan andere instanties 
en zorginstellingen. 

 
Voor de patiënten die libidoremmende medicatie krijgen is het in het kader van risico-
management belangrijk dat zij die blijven innemen. Langdurige begeleiding en (exter-

ne) controle zijn nodig om te zorgen dat betrokkene de medicatie blijft nemen, om 
terugval te voorkomen. Het feit dat patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag 
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hebben vertoond het toedienen van anti-drogenen en libidoremmende medicatie soms 
als ‘chemische castratie’ zien is uiteraard niet bevorderend voor de therapietrouw. 

 Belangrijk bij het medicatiebeleid is te allen tijde dat er gelet wordt op de bijwer-
kingen (zie hiervoor hoofdstuk 5: Farmacotherapie).  

 
Het Oregon depo-Provera Program (Maletzky, Tolan, & McFarland, 2006) is een na-
zorgprogramma uit de VS waarin libidoremmende medicatie een belangrijke rol in-
neemt (De Kogel & Nagtegaal, 2008). Dit programma omvat reclasseringstoezicht en 

de libidoremmende medicatie medroxyprogesteron acetaat (MPA), bekend onder de 
handelsnaam depo-Provera. Voor het programma komen zedendelinquenten in aan-

merking die binnen zes maanden voorwaardelijk in vrijheid zullen worden gesteld, 
veroordeeld zijn voor twee of meer seksuele delicten of door een verstandelijke handi-
cap te weinig beheersing over hun seksuele behoeften hebben, en blijk hebben gege-
ven van excessieve seksuele behoeften. Uit een effectiviteitsstudie van Maletzky e.a. 

(2006) komt naar voren dat van de zedendelinquenten die MPA kregen, een geringer 
aantal binnen de follow-upperiode met enig nieuw delict recidiveerden dan van de de-

linquenten bij wie MPA nodig werd geacht, maar die het desondanks niet kregen en 
van degenen die niet geschikt voor MPA werden geacht. Bij degenen die MPA kregen, 
betrof de recidive in geen enkel geval een seksueel delict, terwijl dit in de vergelij-

kingsgroepen bij respectievelijk 58,8% en 55,3% van de nieuwe delicten het geval 
was. 

7.4.2.8 Middelengebruik 

In de gangbare risicotaxatie-instrumenten voorspellen items over drugsgebruik invloed 

op delictrecidive (Hildebrand e.a., 2005a). Bijna de helft van de tbs-delicten is onder 
invloed van middelen gepleegd (Keune e.a., 2006). Middelenmisbruik speelt om die 
reden een grote rol binnen de behandelingsfase en resocialisatie. Wanneer het risico 
hierop te hoog is dan hoort de patiënt (nog) niet thuis op de resocialisatieafdeling. 

 Vaak worden in de resocialisatiefase de modules uit de behandelfase, zoals de Li-
bermantraining, herhaald. Tevens is het belangrijk om veel externe controle op de 
patiënt uit te voeren door middel van urinecontroles en andere testen om verslaving te 

meten. In de resocialisatiefase moet er in gesprekken ook veel aandacht worden be-
steed aan verslaving en/of ondersteunende medicatie bij verslaving. Zo moet er voor-

afgaand aan het verlof worden besproken welke prikkels risicovol zijn voor het mis-
bruik en hoe daarmee omgegaan kan worden. Voor sommige patiënten kan het raad-

zaam zijn om in de resocialisatiefase een externe verslavingskliniek/afkickcentrum 
(bijvoorbeeld de forensische verslavingsinstelling Tactus/Beneden-Leeuwen) te bezoe-

ken waar ze ook bij transmuraal verlof op kunnen terugvallen. 
 Uit een literatuuronderzoek van De Kogel en Nagtegaal (2008) komt naar voren dat 

er vanuit het buitenland wetenschappelijke ondersteuning is voor een gunstig effect 
van de therapeutische gemeenschap met nazorg in de samenleving op recidive en 
drugsgebruik van delinquenten met problematisch middelengebruik. Het effect op re-

cidive van drugsrechtbanken waarbij naast toezicht onder meer behandeling van het 
problematische middelengebruik wordt geboden, is ook overwegend positief. Veelbelo-

vend lijken Breaking the Cycle (BTC), een combinatieprogramma uit de VS van een 
drugsrechtbank, casemanagement, Treatment Alternatives for Street Crime (TASC) en 
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medicatie tegen hunkering naar middelengebruik in combinatie met controles op 
drugsgebruik. Deze programma’s bevatten elementen die mogelijk van nut kunnen 

zijn bij het opstellen van toezichtprogramma’s voor verslaafde delinquenten in de Ne-
derlandse situatie.  

 

7.4.3 Risicomanagement: vormen van toezicht 

Voortdurende observatie van gedrag leidt ertoe dat het risico op delictgevaar vroegtij-

dig kan worden gesignaleerd. Tevens zullen patiënten zich sneller weerhouden van 
crimineel gedrag omdat zij gevoelig zijn voor externe controle en het risico op herop-

name dat als consequentie kan volgen (Van Gestel e.a., 2006). Risicomanagement 
houdt onder andere in dat er op de patiënt afgestemde controles van het gedrag kun-
nen plaatsvinden zoals urine- en alcoholcontroles (wekelijks), medicatiecontroles (om 

twee of drie maanden) en aanwezigheidscontroles. Tot op heden is er geen duidelijk-
heid over de effectiviteit en aanbevolen frequentie van deze controles. 

7.4.3.1 Technisch toezicht 

Technische hulpmiddelen als interventies in een minder beveiligde setting worden in 

Nederland nog maar beperkt gebruikt wegens financiële en technische knelpunten. 
Bovendien zijn sommige behandelaars van mening dat er bij deze hulpmiddelen te 

veel aandacht wordt besteed aan controle. Volgens hen zou het beter zijn om te inves-
teren in instrumenten om recidive en terugval te voorkomen (technische preventie-

middelen). Momenteel worden de volgende technische hulpmiddelen in Nederland ge-
bruikt: 

 
• Elektronisch toezicht: bij elektronisch toezicht draait het om de registratie van de 

aan- of afwezigheid van de patiënt op één locatie (thuis of werk). In Nederland gel-
den strenge selectiecriteria om in aanmerking te komen voor elektronisch toezicht, 

waardoor er relatief weinig patiënten in aanmerking komen (Van Gestel e.a., 2006). 
In de praktijk komen alleen de weinig risicovolle personen in aanmerking. Om die 
reden worden mensen die een zwaar delict hebben gepleegd bij voorbaat al van 

deelname aan elektronisch toezicht uitgesloten (o.a. Bonta & Wallace-Capretta, 
2000; Post, Tieleman, & Woldringh, 2005). 

• Elektronisch volgsysteem (EVS): bij het EVS kan, bij verblijf buiten de kliniek, door 
middel van GPS een signaal gegeven worden als de patiënt zich buiten vastgelegde 
routes begeeft of op plekken komt waar hij niet mag zijn. Aan het begin van het 
onbegeleid verlof zou dit kunnen worden toegepast om de betrouwbaarheid van de 

patiënt te toetsen.  
• Polygraaf: met behulp van de polygraaf kan vollediger informatie worden verkregen 

over delicten in het verleden, over mogelijke (dreigende) terugval en over naleving 
van opgelegde voorwaarden. In Nederland is er nog maar één persoon die polygra-
fische interviews mag uitvoeren. Twee forensisch psychiatrische behandelcentra 

hebben goede ervaringen met het polygrafisch interview, ook in de resocialisatiefa-
se.  
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7.4.3.1.1 (Effect)studies technisch toezicht 

Om te onderzoeken welke rol GPS-technieken zouden kunnen vervullen bij vrijheids-
beperking, controle of behandeling, zijn in Nederland in 2005 in een aantal Justitiële 
Jeugdinrichtingen en tbs-klinieken drie verschillende elektronische volgsystemen ge-

test die werken op basis van het GPS (Miedema & Post, 2006). In deze studies werd 
de invloed van dit EVS op recidive echter niet onderzocht. In aanmerking kwamen 

personen met een laag risico waarvan verwacht werd dat zij zich goed aan afspraken 
zouden houden. EVS werd toegepast tijdens de uren dat geen personeel in de trans-
murale voorziening aanwezig was zoals ‘s nachts, en bij transmurale voorzieningen 
waar mensen in principe zelfstandig wonen. Zo kon met behulp van de apparatuur 

gecontroleerd worden of mensen ‘s nachts wel binnenbleven en zich hielden aan de 
gemaakte afspraken. Drie tbs-klinieken werkten aan de pilot mee. EVS bleek een goed 

hulpmiddel te zijn om afspraken over de aanwezigheid ‘s nachts te controleren. On-
danks dat er nog geen effectstudies zijn verricht menen de klinieken dat elektronisch 
toezicht een rol zou kunnen spelen bij de gedragsregulering van patiënten. Ongewens-

te gewoonten zouden door het toezicht doorbroken kunnen worden waardoor een 
daadwerkelijke gedragsverandering optreedt (Miedema & Post, 2006).  

 Buitenlandse overzichtstudies van effectonderzoek met betrekking tot elektronisch 
toezicht laten eenduidig zien dat het gebruik van elektronisch toezicht vergeleken met 

regulier reclasseringstoezicht niet tot meer of minder recidive leidt tijdens het toezicht 
of daarna (De Kogel & Nagtegaal, 2008).  

 
Er heerst nog veel controverse over de polygraaf met betrekking tot de accuraatheid, 

toepassing en het interpreteren van de resultaten (Van Gestel e.a., 2006). Uit onder-
zoek blijkt dat de validiteit en betrouwbaarheid van de polygraaf laag zijn (zie o.a. 

Merckelbach & Boelhouwer, 2002). Wel blijkt dat door het gebruik van de polygraaf de 
delinquent zich opener opstelt en meer informatie verstrekt (Grubin & Madsen, 2006). 
In een therapeutische context samen met andere hulpmiddelen is het gebruik van de 
polygraaf het meest geaccepteerd (Madsen, Parsons & Grubin, 2004). Er loopt mo-

menteel in de Van Mesdagkliniek een onderzoek naar de rol van polygrafie in de be-
handeling van tbs-patiënten. 
 

Aanbeveling voor onderzoek 

Het is aan te bevelen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar het effect op 

recidive van de verschillende vormen van technisch toezicht (elektronisch toe-
zicht, EVS en de polygraaf).  

 

7.4.3.2 Forensisch psychiatrisch toezicht  

Het forensisch psychiatrisch toezicht is een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-
gestelden gedurende de terugkeer naar de samenleving. Voorheen droeg het foren-
sisch psychiatrisch centrum na het transmuraal verlof het toezicht op de tbs-gestelde 
over aan de reclassering. Binnen het forensisch psychiatrisch toezicht vervullen foren-
sisch psychiatrische centra en reclasseringsorganisaties een complementaire rol vanaf 

de resocialisatiefase tot aan de definitieve beëindiging van de tbs.  
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Het voordeel van deze nieuwe vorm van werken is dat de reclassering al eerder con-
tact heeft met de tbs-gestelde. De reclassering kan zo de tbs-gestelde beter leren 

kennen en relevante informatie verzamelen, bijvoorbeeld over symptomen en signalen 
die aan hernieuwd delictgevaar voorafgaan. Het risicomanagement wordt zo verste-

vigd. Ook kan op die manier de resocialisatie tijdig worden voorbereid door de reclas-
sering, als het gaat om het regelen van zorg, inkomen en huisvesting. 
 Aan de andere kant krijgen de forensisch psychiatrische centra een rol in toezicht 
en behandeling tijdens het proefverlof en de voorwaardelijke beëindiging. Zo kan de 

kennis van de centra langer worden gebruikt en in crisisgevallen kan de tbs-gestelde 
direct opnieuw worden opgenomen in de inrichting. 

 
Het forensisch psychiatrisch toezicht biedt meer mogelijkheden voor een verantwoorde 
en gedifferentieerde uitstroom, waardoor meer tbs-gestelden dan voorheen in aan-
merking komen voor uitstroom (Ministerie van Justitie, 2007b; Projectgroep fpt, 

2008a). Doordat het forensisch psychiatrisch toezicht een gezamenlijk traject is, zijn 
de continuïteit van een geleidelijke resocialisatie en afbouw in de behandeling beter 

gewaarborgd. Door het multidisciplinaire karakter wordt ook het individuele casema-
nagement inhoudelijk verbreed (zie volgende paragraaf).  

 
Vanaf mei 2008 is de testfase van het forensisch psychiatrisch toezicht gestart. Met de 

betrokken organisaties zullen periodiek ervaringen worden uitgewisseld. Deze inzich-
ten en een onafhankelijke procesevaluatie moeten ervoor zorgen dat deze vorm van 
toezicht verder wordt verbeterd en doorontwikkeld. In 2009 wordt gestart met het 

landelijk implementeren van het forensisch psychiatrisch toezicht (Ministerie van Justi-
tie, 2007b; Projectgroep fpt, 2008b).  

7.4.3.2.1 Nazorgprogramma’s met intensief toezicht 

Uit het literatuuronderzoek van De Kogel en Nagtegaal (2008) komt naar voren dat er 

vanuit het buitenland wetenschappelijke ondersteuning is voor een beperkt effect van 
intensief reclasseringstoezicht. Intensief reclasseringtoezicht programma’s (ISP’s) die 

worden toegepast in de VS bevatten zowel controle-elementen als rehabilitatieve ele-
menten en zijn bedoeld voor (gewelddadige) delinquenten en/of voor (gewelddadige) 

forensisch psychiatrische patiënten meer in het algemeen. Deze programma’s worden 
onder meer gekenmerkt door frequentere contacten tussen professionals van de toe-

zichthoudende instantie en de delinquent, het (elektronisch) monitoren − volgen van 
gedrag en bewegingen − van betrokkene, het toepassen van huisarrest en avondklok, 

en controles op drugs- en alcoholgebruik (Gendreau, Cullen & Bonta, 1994).  
 De resultaten van de overzichtstudies met betrekking tot ISP laten overwegend 
geen effect van ISP op recidive zien. Wel leidt ISP tot een verhoogde detectiekans van 
(technische) overtredingen (zoals het missen van een urinecontrole op drugs). In klei-
nere ontwikkelgerichte studies met minder hoge methodologische kwaliteit wordt een 

wisselender beeld gezien. Soms is de recidive bij de ISP-groep hoger, soms bij de ver-
gelijkingsgroep. Voor de effectiviteit lijkt van belang of ISP al dan niet een behande-

lings- of rehabilitatiecomponent omvat. ISP met een behandelcomponent laat een af-
name in recidive zien in tegenstelling tot ISP zonder behandelcomponent (Gendreau, 

Goggin & Fulton, 2000). Verschillende studies wijzen erop dat verdere nuancering van 
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belang is, zoals afstemming van het toezicht op het risiconiveau van de delinquenten. 
Hanley (2002) vond in een secundaire analyse van een aantal ISP-programma’s dat 

afstemming van de intensiteit van het toezicht op het recidiverisico van de delinquent 
leidt tot minder recidive (arrestaties).  

 Het feit dat ISP met een behandelcomponent gunstige effecten laat zien, is moge-
lijk ondersteunend voor de werkzaamheid van forensisch psychiatrisch toezicht, waar-
aan behandeling is voorafgegaan. 

 
Het Vermont Treatment Program for Sexual Aggressors (VTPSA) uit de VS (De Kogel & 
Nagtegaal, 2008) is een behandelprogramma in de gevangenis met daarop aanslui-

tend een nazorgprogramma in de maatschappij met cognitief-gedragstherapeutische 
terugvalpreventiebehandeling en geïntensiveerd toezicht volgens de containment-be-
nadering (McGrath, Cumming, Livingston & Hoke, 2003). De doelen van de therapie 
zijn het accepteren van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, het corrigeren 

van cognitieve vertekeningen, het ontwikkelen van empathie ten aanzien van het 
slachtoffer, het beheersen van seksuele impulsen, het verbeteren van sociale vaardig-

heden en het aanleren van terugvalpreventiestrategieën. Om de consistentie en kwali-
teit te waarborgen, zijn het programma in de gevangenis en het nazorgprogramma in 
de samenleving gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, de bedoeling is dat zij samen 

één gecoördineerd geheel vormen. Uit onderzoek komt naar voren dat het programma 
effectief is in het verlagen van recidive. In een effectiviteitsstudie (McGrath e.a., 2003) 

recidiveerden van de behandelgroep in vergelijking met de groep met enige behande-
ling of de groep zonder behandeling een geringer percentage met een gewelddadig 

(resp. 12,5%, 16,3% en 31,1%) of seksueel delict (resp. 5,4%, 30,6% en 30%). Er 
was geen verschil in het percentage recidivisten met een ander dan seksueel of ge-
welddadig delict. 
 

Het Phoenix Program uit Canada richt zich sinds 1985 op de behandeling van zowel 
verkrachters van volwassen slachtoffers als plegers van zedendelicten met kinderen 
als slachtoffer met een gevangenisstraf. Daarna volgt betrokkene als voorwaarde bij 

de voorwaardelijke invrijheidstelling het ambulante Step-Out nazorgprogramma dat 
sinds 1993 aan het programma is toegevoegd. Het Phoenix Program betreft een cogni-

tief-gedragstherapeutische groepsbehandeling in het ziekenhuis van 32-35 uur per 
week, gedurende zes tot twaalf maanden. Het ambulante nazorgprogramma duurt vier 

tot zes maanden waarbij betrokkene gedurende vijf dagen per week naast werk of 
andere activiteiten groepstherapie volgt. Uit een effectstudie van Studer e.a. (1996) 

komt naar voren dat het percentage recidivisten met een seksueel delict onder de be-
handelde delinquenten kleiner was dan onder degenen die het programma niet af-

rondden. Hetzelfde gold voor het percentage recidivisten met een gewelddadig delict. 
In een vervolgstudie werd specifiek de recidive van verkrachters die de behandeling 

hadden afgerond vergeleken met die van verkrachters die de behandeling niet hadden 
afgerond (Clelland, Studer & Reddon, 1998). Het percentage recidivisten met een sek-
sueel delict verschilde statistisch niet significant tussen de groepen. Van de behandel-

groep recidiveerde echter een geringer percentage met een niet-seksueel geweldsde-
lict en eveneens een geringer percentage met een niet-seksueel en niet-gewelddadig 

delict. 
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7.4.3.3 Casemanagement 

Casemanagement is individuele, intensieve begeleiding door één vaste consulent: de 

casemanager. Actief casemanagement leidt ertoe dat maatschappelijke aspecten als 
wonen, werken, vrijetijdsbesteding en financiële zaken zodanig georganiseerd zijn dat 

zij geen risicofactoren of risicosituatie opleveren. Tevens leidt het ertoe dat risico’s 
tijdig worden gesignaleerd en kunnen worden bijgestuurd om terugval te voorkomen 

(Van Gestel e.a., 2006). 
 Bij case management wordt nauw samengewerkt met verschillende instanties als 

de forensisch psychiatrische dienst, de gevangenis en de geestelijke gezondheidszorg. 
Patiënten worden tijdens de extramurale fase intensief begeleid door casemanagers, 

die verbonden zijn aan de forensisch psychiatrische dienst (Van Gestel e.a., 2006). 
Om recidive en/of heropame in de kliniek te voorkomen is een actieve, structurerende 
en controlerende benadering van de ondertoezichtgestelden belangrijk. Personen wor-

den actief en regelmatig door de casemanager in hun eigen woonomgeving bezocht en 
worden actief en met lichte dwang aangezet en aangespoord om deel te nemen aan 

behandeling en gebruik te maken van maatschappelijke voorzieningen. Verder helpt 
de casemanager bij het opbouwen van sociale relaties, biedt crisisinterventie en bege-

leiding bij financiële zaken, huisvesting etc. Om dit goed te kunnen uitvoeren is het 
belangrijk dat iedere casemanager maar een kleine groep patiënten begeleidt (o.a. De 

Kogel & Nagtegaal, 2008; Egg, 2004; Hartwell & Orr, 1999; Lamb & Weinberger, 
2002). Deze vorm van nazorg wordt in Nederland voornamelijk toegepast door de re-

classering.  

7.4.3.3.1 Effectstudies casemanagement 

Tot dusver blijkt uit een aantal effectstudies met goede methodologische kwaliteit, dat 
actief casemanagement als werkzaam mechanisme mogelijk effectief is in het vermin-
deren van recidive (bijv. het Dangerous mentally ill offenders (DMIO) program, Foren-

sic assertive community treatment (FACT) en Assertive casemanagement program) 
(De Kogel & Nagtegaal, 2008; Van Gestel e.a., 2006). Actief casemanagement heeft 

echter voornamelijk delinquenten met een as-I stoornis als doelgroep en is hoofdzake-
lijk onderzocht bij deze groep.  

 

 

7.5 Tot slot 

Concluderend kan er gesteld worden dat in verscheidene landen initiatieven ontwikkeld 

en geïmplementeerd zijn om toezicht te houden op forensische patiënten in de reso-
cialisatiefase. Voor nu is er echter nog weinig empirische ondersteuning voor de lange-
termijneffecten van deze supervisie.  

 Effectstudies binnen andere subgebieden kunnen mogelijk een beter zicht geven op 
de werking van de al eerder genoemde mechanismen (Van Gestel e.a., 2006) (De Ko-

gel & Nagtegaal, 2008) die bijdragen aan een succesvolle resocialisatie. 
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Aanbevelingen voor onderzoek 

Er zou kunnen worden nagegaan welke programma’s of onderdelen zich lenen 

voor verdere ontwikkeling en onderzoek in de Nederlandse tbs-setting. Ook 
verdient het aanbeveling te onderzoeken welke programma’s of onderdelen 

specifiek voor patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag effectief 
kunnen zijn. Daarbij is het aan te raden over de betreffende toezichtpro-
gramma’s aanvullende literatuur en andere informatie, zoals protocollen indien 
beschikbaar, te verzamelen en wellicht tevens onderzoek naar de kosteneffec-

tiviteit te doen. 
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Bijlage 1 Bijzondere groepen 

 
Patiënten met een verstandelijke beperking  

 
In het afgelopen decennium is veel onderzoek gedaan naar plegers van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag met een verstandelijke beperking. In de (onder-

zoeks)literatuur worden vaak verschillende termen en definities gebruikt om deze 
groep plegers te beschrijven. In deze bijlage wordt de voorkeur gegeven aan de in 

Nederland zeer gangbare begrippen lichte verstandelijke handicap en zwakbegaafd-
heid. Men spreekt van een lichte verstandelijke handicap als het intelligentiequotiënt 

(IQ) ligt tussen 50-55 en 70-75. Van zwakbegaafdheid is sprake wanneer het IQ ligt 
tussen 70-75 en 85 (APA, DSM-IV-TR, 2000). Het AAMR-model (AAMR, 2002) van 

verstandelijke handicap, dat internationaal in de gehandicaptenzorg gehanteerd wordt, 
laat zien dat een IQ-score niet als enig criterium gehanteerd kan worden. Om een 

beeld te krijgen van iemands mogelijkheden en beperkingen is het belangrijk om, 
naast de cognitieve prestaties, ook te kijken naar de persoonlijkheidsstructuur, het 
sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau, de sociale redzaamheid en de omgevingsfac-
toren. Met deze factoren dient, uitgaande van het responsiviteitsprincipe, rekening te 
worden gehouden bij de behandeling van licht verstandelijk gehandicapten binnen de 

groep plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 
Prevalentie 
Wetenschappelijke onderzoeken komen met zeer uiteenlopende prevalentiecijfers van 
licht verstandelijk gehandicapten binnen de groep plegers van seksueel grensover-
schrijdend gedrag. Zo is er volgens Day (1994) een duidelijke oververtegenwoordiging 

van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapten binnen deze groep plegers. 
Lindsay (2002) vindt in zijn literatuuronderzoek zeer wisselende gegevens, variërend 

van 3,7% tot 50%. Op grond van zijn literatuurstudie concludeert hij dat er sprake is 
van een oververtegenwoordiging van licht verstandelijk gehandicapte plegers binnen 

meer beveiligde settingen. Recent onderzoek binnen het Nederlandse tbs-systeem 
bevestigt deze conclusie; mensen met een lichte verstandelijke handicap zijn overver-

tegenwoordigd binnen zowel de groep verkrachters als de groep plegers van pedosek-
suele delicten (Van den Berg & Brand, 2008).  

 
Diagnostiek 

Bij diagnostisch onderzoek en behandeling van licht verstandelijk gehandicapte en 
zwakbegaafde plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het van belang om 
extra aandacht te besteden aan de volgende aspecten. 

 
1 Neuropsychologische factoren  
Zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte daders kampen dikwijls met neuro-

psychologische problemen. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag 
liggen, zoals genetische factoren (bijv. diffuus onderfunctioneren van de cortex) of 
hersenbeschadiging (bijv. ten gevolge van een geboortetrauma). Hierdoor kunnen 
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specifieke leer- en aanpassingsproblemen ontstaan. Op grond van deze afwijkingen en 
de hierdoor verstoorde interactie met de omgeving, is de kans groter dat er gedrags- 

en psychische stoornissen ontstaan (Došen, 1993). Neurologisch en neuropsycholo-
gisch onderzoek heeft aangetoond dat de structuren in de hersenen die evolutionair 

het laatst ontwikkeld zijn bij verstandelijk gehandicapten vaak niet zo stabiel en rijp 
worden als bij niet-verstandelijk gehandicapten. Het gevolg hiervan is dat de meeste 
verstandelijk gehandicapten problemen hebben met complexe ruimtelijke vaardig-
heden, symbolisch denken, abstract denken, planning en introspectie. Ook is er een 

verhoogde kans op een verminderd vermogen tot zelfregulatie, bijvoorbeeld ten ge-
volge van een taalstoornis (verbale regulatie van het eigen gedrag). 

 
2 Onrijpe seksualiteit 
In de seksuele ontwikkeling van de verstandelijk gehandicapte mens kan een vertra-
ging of een stagnatie optreden. Het gevolg kan zijn dat er een kloof ontstaat tussen de 

fysieke seksuele drift (inclusief de seksuele fantasieën) en het object waar deze zich 
op richt. Oftewel: er is sprake van seksuele opwinding maar men weet hier geen raad 

mee. De seksuele opwinding wordt dan ongericht geuit in de vorm van bijvoorbeeld 
exhibitionisme, excessieve masturbatie, seksuele spelletjes met kinderen of door mid-
del van frotteurisme. 

 
3 Specifieke ontwikkelingsfactoren   
Verstandelijk gehandicapte en zwakbegaafde mensen zijn extra kwetsbaar in hun soci-
aal-emotionele ontwikkeling. Deze verloopt doorgaans langzamer dan die van niet-

verstandelijk gehandicapten. Als gevolg hiervan kunnen de diverse ontwikkelingsfasen 
extra problemen met zich meebrengen. Wanneer de verstandelijk gehandicapte tussen 

de 15 en 25 jaar oud is kunnen factoren als het afsluiten van de kindertijd, het berei-
ken van de volwassenheid, een verlangen naar onafhankelijkheid, het bereiken van 

een gevoel van seksuele identiteit (vaak gepaard gaand met veel twijfels hierover), 
existentiële twijfels en angsten, angst voor het veranderende lichaam, voor seksuele 

passie en fantasieën een bron van spanning vormen (Verberne, 1994). Dat is bij nor-
maal begaafden in deze leeftijdsfase (ten dele) eveneens het geval; mensen met een 
lichte verstandelijke handicap hebben echter minder mogelijkheden om met deze con-
flicten en angsten om te gaan en daardoor een relatief grotere kans op decompensatie 

en/of acting-out-gedrag. Als gevolg van wisselwerking tussen de eigen beperkingen en 
inadequate reacties van de omgeving komen ze vaak al op zeer jonge leeftijd onder 
grote emotionele druk te staan. In de psychische problematiek en de gedragsstoornis-

sen in latere fasen ziet men dan ook veel ‘vroege’ ontwikkelingsproblematiek, zoals 
symbiotische afhankelijkheid, separatie-angst, angst voor verlies van autonomie en 

slecht ontwikkelde objectpermanentie. Seksueel deviant of seksueel agressief gedrag 
kan een van de mogelijke acting-out-manifestaties hiervan zijn. 

 
4 Leeraspecten van het gedrag  

Leermechanismen spelen een rol in de ontwikkeling van gedrag, zowel in de vorm van 
klassieke en operante conditionering, als van modelling. Seksueel deviant gedrag kan 

gezien worden als een geleidelijk aangeleerde gewoonte, die door bekrachtiging van 
afwijkend of ongewenst gedrag ontstaan is en in stand gehouden wordt. Gebrekkige 
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(sociale) vaardigheden ten aanzien van contact leggen en afspraakjes maken, maar 
ook een aangeleerde angst voor de andere sekse kunnen hierbij een rol spelen. Ook 

cognitieve factoren spelen een belangrijke rol bij het leren en het uitvoeren van be-
paald gedrag. Ingesleten afwijkende seksuele voorkeuren representeren voor een be-

langrijk deel de manier waarop de betreffende persoon zijn wereld bekijkt, beoordeelt 
en waardeert. 

 
5 Slachtofferschap van seksueel misbruik   

Studies wijzen uit dat tussen 3% en 10% van de jongens in hun jeugd seksueel mis-
bruikt is (Frenken, 2002). Er is reden om aan te nemen dat het bij de groep licht ver-

standelijk gehandicapte en zwakbegaafde mannen nog vaker voorkomt. Lindsay e.a. 
(2001) geven aan dat 38% van de zedendelinquenten met een verstandelijk handicap 
seksueel misbruikt was, vergeleken met 13% van een controlegroep van normaal be-
gaafde zedendelinquenten. 

 
6 Gebrek aan seksuele voorlichting  

Inadequate seksuele voorlichting kan leiden tot inadequaat seksueel gedrag. Hiaten in 
de kennis worden opgevuld met ideeën en fantasieën, die vaak ver van de realiteit 
afstaan. 

 
Risicotaxatie 
Tot enkele jaren geleden was het onduidelijk of de bestaande risicotaxatie-

instrumenten toepasbaar zouden zijn bij de groep licht verstandelijk gehandicapte 
plegers. Er is dan nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betrouwbaar-

heid, validiteit en voorspellende waarde van deze instrumenten voor deze doelgroep 
(Johnston, 2002; Harris & Tough, 2004). Inmiddels zijn, hoewel summier, verschillen-

de onderzoeken gepubliceerd over de voorspellende waarde van bestaande risicotaxa-
tie-instrumenten bij plegers met een verstandelijke beperking. Van den Berg en De 
Vogel (2008) komen op grond van deze studies tot de conclusie dat de kans op ge-

welddadig gedrag tijdens behandeling en na ontslag bij forensisch psychiatrische pati-
enten met een verstandelijke handicap redelijk tot goed getaxeerd kan worden met de 

VRAG, de HCR-20 en de HKT-30. Voor het inschatten van de kans op seksuele recidive 
bij deze doelgroep is op dit moment slechts één onderzoek bekend waarin de Static-99 

een redelijke voorspeller blijkt voor seksuele recidive tijdens de behandeling. 

 
Behandeling 
Vanwege een meervoudige diagnose (lichte verstandelijke handicap, leerstoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, angststoornissen, 
parafilieën, alcohol-/drugsverslaving, stoornissen in de impulsbeheersing) hebben licht 

verstandelijk gehandicapte en zwakbegaafde mensen vaak een complexe constellatie 
van problemen. Het is niet zozeer de ernst van elke afzonderlijke diagnose die de be-

handeling bemoeilijkt. Veeleer de combinatie en interactie van de verschillende pro-
blemen, waardoor er als cumulatief effect ernstiger problemen op kunnen treden, 

compliceren de behandeling. 
 In de literatuur is weinig empirische onderbouwing te vinden voor de effectiviteit 
van behandelprogramma’s voor licht verstandelijk gehandicapte en zwakbegaafde ple-
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gers van (ernstig) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij komt dat de onder-
zochte groepen verschillen in intelligentie, psychopathologie, en aard en ernst van het 

probleemgedrag. Er is enige onderbouwing voor een succesvolle toepassing van cogni-
tief gedragstherapeutische programma’s (Grand, Lutjenhuis & Solodova, 2005). 

Courtney en Rose (2004) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar effectstudies van 
behandelingen van licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel grensover-
schrijdend gedrag. Zij concluderen dat de uitkomsten van de door hen onderzochte 
studies vaak positief zijn. De criminogene behoeften en de mechanismen die deze in 

stand houden zijn behandelbaar en een langere behandelduur leidt tot een verminder-
de kans op recidive. 

 
Responsiviteit 
Verschillende auteurs (o.a. Van den Berg & Beek, 2006; Grand, e.a., 2005; Lambrick 
& Glaser, 2004) geven aan dat de responsiviteit en daarmee het effect van de behan-

deling vergroot kan worden wanneer gebruikgemaakt wordt van de volgende aanwij-
zingen. 

 
• Behandel integraal  

Mensen met een lichte verstandelijke handicap zijn met gerichte sturing in staat om 
nieuw gedrag eigen te maken. Het geleerde wordt echter relatief snel vergeten en 

beperkt toegepast. Zij hebben doorgaans moeite met generalisatie en transfer. Om de 
kans zo groot mogelijk te maken dat transfer wordt bereikt, moeten training en thera-
pie zo veel mogelijk ingebouwd worden in het dagelijkse leven. Licht verstandelijk 

gehandicapte mensen hebben veel oefening binnen verschillende contexten en voort-
durend aansporing nodig. Dit vergt wel extra tijd en veel geduld. 

 In een klinische behandelsetting is de groepsleiding een belangrijke schakel in de 
behandeling en heeft zij de taak de patiënten actief te ondersteunen bij de behande-

ling. De verbinding tussen training, therapie en leefgroep kan versterkt worden door 
groepsleiders in te zetten als trainer of co-therapeut. Hierdoor zijn zij op de hoogte 

van de inhoud van de training/therapie, probleemgebieden, gedragspatronen, huis-
werkopdrachten en relevante ontwikkelingen van de patiënt. Situaties in de dagelijkse 
praktijk van de leefgroep en in de routine van wonen, werken en vrije tijd kunnen die-
nen als leermoment. Op deze manier vindt de transfer van het geleerde gemakkelijker 

plaats. Omgekeerd kunnen situaties uit het dagelijkse leven op hun beurt onderwerp 
zijn van training en therapie.  

 
• Sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de patiënt 

Het ontwikkelingsniveau van de patiënt is leidraad om tot aanknopingspunten in de 
behandeling te komen. Het gaat dan zowel om het cognitieve als het sociaal-emo-
tionele ontwikkelingsniveau van de patiënt, het begrips- en taalniveau, de leerstijl, de 

belevingswereld en interesses.  
 Wat begrijpt hij wel/niet? Hoe moet het uitgelegd worden? Hoe moet hij benaderd 

worden? Hoe groot is zijn spanningsboog? Wat kan hij (volledig/enigszins) zelfstandig? 
Wat moet overgenomen worden? Daarvoor is dagelijkse omgang met de patiënt nodig 

waarin men kan observeren en mogelijkheden kan uitproberen. Om actieve participa-
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tie te verwerven is het belangrijk creatief in te spelen op interesses en mogelijkheden 
van de patiënt.  

 
• Blijf de patiënt motiveren en stimuleren  

De opbouw van de motivatie vergt veel tijd en energie. Patiënten haken gemakkelijk 

af. Het is belangrijk in kleine stapjes te werken, die succes opleveren. De rol van de 
groepsleiding is hier van groot belang, bijvoorbeeld door inzicht te geven in het be-
handelplan en in het nut van het zelf meedoen aan zijn behandeling. Dat kan door de 

patiënt aan te moedigen tot meewerken aan de behandeling, gebruik te maken van 
visuele middelen, eenvoudige taal en beloningsprogramma’s te gebruiken. 

 Patiënten hebben zelf doorgaans geen hulpvraag. Ze zien zichzelf meer als slachtof-
fer dan als dader en zien de noodzaak van gedragsverandering vaak niet in. Tijdens 
een behandeling moet expliciet gewerkt worden aan de persoonlijke inzet van patiën-
ten. In de loop van een behandeltraject kan er sprake zijn van teleurstelling, moede-

loosheid en terugval in oud gedrag. De behandeling weer vlot trekken en de patiënt 
helpen opnieuw te beginnen is dan de opgave voor de behandelaars. 

 Het is belangrijk om patiënten niet af te wijzen wanneer zij fouten maken en hen te 
laten ervaren dat conflicten ook opgelost kunnen worden door in gesprek te gaan. 

 
• Zorg voor een veilige (behandel)omgeving 

Een veilige woon- en werkomgeving is een van de basisvoorwaarden, waarin behande-
ling en ontwikkeling kunnen plaatsvinden. De groepsleiding draagt zorg voor structuur, 
een dag- en nachtritme en een goede afwisseling van bezigheden en ontspanning. 

Vooral in de beginfase van een behandeling, waarin veel oppositioneel gedrag aanwe-
zig kan zijn, moet van buitenaf veel aandacht besteed worden aan het handhaven van 

een veilig leefklimaat. Dat houdt in dat conflicten adequaat opgelost worden, dat er 
rekening wordt gehouden met anderen, dat afspraken en regels nagekomen worden 

zodat iedereen veilig kan verblijven op een afdeling.  
 De rol van de groepsleiding verandert in de loop van de behandeling van beheers-

matig en regulerend naar coachend en ondersteunend. Afhankelijk van de mogelijkhe-
den en beperkingen van de patiënt blijft in meerdere of mindere mate een stijl van 
bevoogding nodig. Omdat patiënten zelf zaken moeilijk bespreekbaar maken, is het 
vaak nodig actief in te springen om problemen te voorkomen: ‘bemoeizorg’ is een stijl 

die past bij mensen met een verstandelijke handicap met risicogedrag. 

 
• Blijf het geleerde herhalen 

Vanwege de cognitieve beperkingen is het nodig dat eenmaal geleerde zaken vaak 

herhaald worden om ze te laten inslijpen. Kom regelmatig terug op wat er besproken 
is, herhaal wat eerder afgesproken is, controleer telkens of het begrepen is. Later in 
de behandeling kan datgene wat eerder geleerd is, in nieuwe situaties worden geoe-

fend. Dit om de verworven vaardigheden en gedragingen te onderhouden en te ver-
breden naar complexere sociale contexten.  

 
• Blijf uitleg geven 

Regelmatige contactmomenten en korte gesprekken zijn belangrijk om herhaaldelijk 
zaken uit te leggen: afdelingsregels, het behandelplan, terugkoppeling van een pati-
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entbespreking, het hoe en wat van het behandeltraject en andere zaken waar de pati-
ent mee te maken heeft en krijgt. Situaties die moeilijk zijn voor een patiënt dienen 

achteraf − vaak meer dan eens − besproken te worden, waarbij de ervaring en het 
doel van de patiënt centraal staan. Hoe is een bepaalde interactie verlopen? Hoe den-

ken en reageren anderen? Hoe los je een conflict op? Voortdurend dient nagegaan te 
worden wat de patiënt van de verdieping of de uitleg begrijpt. Om situaties vooraf en 
achteraf te kunnen bespreken is rollenspel een geschikt middel; het daadwerkelijk 
‘doen’ en ‘zien’ van een manier sluit beter aan bij de patiënten dan een gesprek alleen.  

De therapie-ontvankelijkheid staat of valt met de mate waarin de hulpverleners er in 
slagen bij de patiënt over te brengen dat ze het beste met hem/haar voorhebben (het 

‘best-interest principe’). 

 
• Benoem en bespreek emoties 

Het is van belang om aandacht te besteden aan de emoties die bij de patiënt leven. 

Dat houdt in: goed observeren, luisteren en feedback geven. Patiënten hebben vaak 
een diffuus gevoel van zich-niet-welbevinden, ze herkennen hun emoties niet en kun-

nen gevoelens niet onder woorden brengen. Vaak kunnen ze geen onderscheid maken 
tussen verschillende emoties zoals boosheid, angst, verdriet, somberheid, blijheid en 
schaamte. Emoties moeten soms letterlijk benoemd worden, zodat patiënten deze 

leren kennen en herkennen. Als minder duidelijk is wat er speelt, kan er doorgevraagd 
worden met open vragen: Wat zit je dwars? Wat is er aan de hand? De patiënt wordt 

als het ware aan de hand genomen om duidelijk te krijgen welke emoties een rol spe-
len, waarbij altijd geverifieerd wordt of de patiënt of diens begeleider het goed begre-

pen hebben. 
 Ook het herkennen van gevoelens bij andere mensen moet vaak geleerd worden: 
Hoe kun je zien dat iemand boos op je wordt? Hoe kom je te weten of iemand zich 
ergert aan je opmerking? Patiënten zijn vaak niet goed in staat verbale en non-verbale 

signalen af te lezen waardoor het vaak misgaat in de omgang met anderen. 

 
• Biedt hulp en steun bij transfer naar dagelijkse situatie 

De mate van hulp en steun verandert vaak gaandeweg in de loop van de behandeling 
van beheersen naar onderhandelen. In het begin van de behandeling moeten, indien 
nodig, verantwoordelijkheden overgenomen worden zoals op tijd opstaan, deelnemen 

aan een dagprogramma, verzorging van zichzelf en de omgeving. Later kunnen bege-
leiding en hulp anders, meer op afstand, geboden worden. Van overnemen van taken 
gaat het geleidelijk naar zelf doen, met stimulans van de groepsleiding op de achter-

grond, controle achteraf en laten leren van fouten. Er kan geholpen worden met het 
oplossen van conflicten, huiswerk maken, hobby’s aanleren, omgangsvormen oefenen, 

etc. Voorbeeldgedrag van medewerkers is belangrijk om te tonen hoe gewenst gedrag 
er feitelijk uitziet. 

 
• Maak ingewikkelde zaken begrijpelijk  

Er is een vertaalslag nodig van bijvoorbeeld het behandelplan naar de individuele be-
handeldoelen van de patiënt. Leg het plan uit in begrijpelijke taal en maakt een ver-

binding tussen het behandelplan, het gedrag van de patiënt op dat moment en het 
gedrag dat hij nog moet leren.  



 159 

Uitgangspunt hierbij is de delictanalyse (inclusief de delictketen) die samen met de 
patiënt wordt gemaakt. Het opstellen van een delictketen vraagt veel tijd en geduld bij 

deze patiënten, maar is deze eenmaal samen met de patiënt gemaakt, dan is de ver-
binding met het behandelplan goed (uit) te leggen. Visualiseren (plaatjes, filmpjes, 

kleuren gebruiken voor bepaalde gevoelens), herhaling en eenvoudig taalgebruik zijn 
hulpmiddelen bij dit proces. 
 
 

Patiënten met een hoge mate van psychopathie 

 

Onderzoek wijst uit dat plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag met psycho-
seksuele problematiek én een hoge PCL-R score tot de hoogst mogelijke risicogroep 
onder terbeschikkinggestelde zedendelinquenten behoren om seksueel te recidiveren. 
In een onderzoek (Hildebrand, De Ruiter & De Vogel, 2004) onder 94 terbeschikking-

gestelde seksuele geweldplegers tegen vrouwen kwam naar voren dat 17 plegers een 
psychopathiescore van ≥26 hadden én afwijkende seksuele belangstellingen vertoon-

den (volgens SVR-20 item 1, al dan niet in combinatie met hyperseksualiteit). Van 
deze 17 viel na behandeling 71% terug in seksueel geweld tegen vrouwen. Van de 23 
plegers bij wie psychoseksuele problematiek was vastgesteld maar die geen hoge sco-

re op de PCL-R hadden, viel na behandeling 30% terug in seksueel geweld tegen 
vrouwen. Uit een onderzoek onder 24 terbeschikkinggestelde plegers van seksueel 

misbruik van kinderen, bleek dat tien van hen een psychopathiescore had van ≥26 
(De Vogel, De Ruiter, Van Beek & Mead, 2003). Van die tien vielen er na behandeling 

zes terug in zowel seksuele als niet-seksuele gewelddadige delicten. Nog eens drie van 
hen pleegde alleen niet-seksuele gewelddelicten. 
 Deze bevindingen worden ook in internationaal onderzoek herhaaldelijk aangetrof-
fen en wijzen daarom op een robuust empirisch gegeven (Firestone, Bradford, Green-

berg & Serran, 2000; Serin, Mailloux & Malcolm, 2001). 
 De relatie tussen psychopathie en psychoseksuele problematiek is het sterkst bij 
plegers van seksueel sadistische delicten. Van de seksueel sadisten heeft 90% een 

PCL-R score van ≥26. Met name op factor 1 van de PCL-R scoren zij hoog (Kirsch & 
Becker, 2007). Tussen de 5 en 11% van alle zedendelinquenten kan als seksueel sa-

distisch worden gekenmerkt. 

 
Responsiviteitskwesties bij de behandeling  

Binnen het kader van het zorgprogramma voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is 

de behandeling van psychopathie op zichzelf niet aan de orde. Op grond van hun psy-
choseksuele problematiek zijn deze plegers echter wel degelijk geïndiceerd voor dit 

zorgprogramma. Binnen dit zorgprogramma dient de psychopathische problematiek 
van deze patiënten primair als een responsiviteitsprobleem te worden opgevat en als 

zodanig te worden behandeld.  
 Thornton en Blud  (2007) geven een overzicht van de responsiviteitsproblemen en 

de effecten ervan op de behandelaars, die zich kunnen voordoen bij de behandeling 
van psychopathische delinquenten. Het betreft overigens algemene richtlijnen voor de 
behandeling van deze groep patiënten in het algemeen, dus niet specifiek voor zeden-
daders. Uitgaande van het vierfactorenmodel van psychopathie beschrijven zij per 
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factor de responsiviteitsproblemen. Bij patiënten die voornamelijk hoog scoren op de 
interpersoonlijke factor (arrogantie en misleiding) wordt vaak waargenomen dat de 

patiënt een onjuist en persoonlijk irrelevant verslag doet van zijn levensgeschiedenis 
(liegen voor ‘the fun of it’), dat hij praat met de behandelaars als pseudo-interventie 

(niet van plan om er gedragsverandering aan te verbinden), dat hij door zijn dominan-
te gedrag groepsprocessen verstoort en dat hij behandeling vooral ervaart als een 
gelegenheid om te bedriegen, te domineren en te manipuleren. Door zijn beleving van 
grandiositeit (‘ik heb geen hulp nodig’) is zijn motivatie voor behandeling nagenoeg 

geheel afwezig. Bij de affectieve factor (emotioneel onvermogen) blijkt dat het willen 
bevorderen van slachtofferempathie en emotie-expressie door het structurele tekort 

aan affectief vermogen geen effect heeft. Dit onvermogen leidt er tevens toe dat de 
patiënt zich niet emotioneel zal hechten aan zijn behandelaar, weinig veranderingsmo-
tivatie zal ontlenen aan wat hij anderen heeft aangedaan en geen verantwoordelijk-

heid neemt voor zijn gedrag. Door de levensstijlfactor is de patiënt snel verveeld, zal 
hij regelmatig sessies verzuimen en zijn huiswerkopdrachten niet maken. Buiten de 

sessies zal hij geleerde interventies voor gedragscontrole snel weer loslaten. Ten slotte 
bevordert de antisociale factor een gebrek aan zich binden aan de behandelingsregels 

en afspraken, is de houding oppositioneel en is ook door deze factor het vasthouden 
van verandering oppervlakkig.  

 
De beschreven responsiviteitsproblemen kunnen grote invloed hebben op de behande-

laars. Drie springen eruit en leiden niet zelden tot burn out. 
1 Langdurige blootstelling aan list, bedrog en manipulatie 

2 Het blijvend ontbreken van een emotionele hechtingsband vanuit de patiënt 
3 Splitsing en isolatie van de behandelaar 

 
Thornton en Blud (2007) formuleren een aantal richtlijnen die de responsiviteitspro-

blemen in enige mate zouden moeten kunnen verminderen. 
• Richt de behandeling op potentieel veranderbare factoren.  

• Richt in de behandeling onmiddellijk aandacht op behandelingsinterfererend gedrag 
(bijv. manipulatie). 

• Vermijd het gebruik van behandelingsmethoden die uitgesproken gevoelig zijn voor 
behandelingsinterfererende factoren (emotie expressie of de patiënt in een positie 

van macht brengen). 
• Gebruik staftraining, supervisie en procedures die ervoor kunnen zorgen dat gren-

zen in stand blijven en gelegenheid tot manipulatie vermindert. 

• Gebruik diagnostische instrumenten die niet makkelijk kunnen worden misbruikt 
(collaterale informatie).         

• Doe appel op motivatie die bij psychopaten telt (bijv. status of uitdaging). 
• Zorg ervoor dat prosociaal gedrag gedurende de behandeling gunstiger uitkomsten 

heeft dan antisociaal gedrag. 
• Reageer op variatie onder psychopaten.  

• Maak gebruik van geleidelijke overgang van behandelcontext en langdurige super-
visie. 

• Maak gebruik van cognitief gedragtherapeutische behandelmethodes op langdurige 
basis.
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Vrouwelijke daders  

 

Prevalentie 

Er wordt weinig aandacht gericht op vrouwelijk daders van seksueel grensoverschrij-
dend gedrag, hoewel zij wel degelijk bestaan. De schattingen van de omvang lopen 

sterk uiteen in verschillende onderzoeken. Het aantal vrouwelijke plegers van seksueel 
delictgedrag wordt geschat op 1 tot 3% (Leuw, Bijl & Daalder, 2004). Boroughs (2004) 
stelt dat 12% van een groep van meer dan 300.000 slachtoffer waren van seksueel 

misbruik door een vrouw.  

 
Dader-, slachtoffer- en delictkenmerken 

Om een groot aantal redenen blijft seksueel misbruik door vrouwen onopgemerkt. 

Denov (2001) geeft een aantal redenen aan. In onze maatschappij worden vrouwen 
gezien als de niet-gewelddadige primaire verzorgers. Seksueel misbruik past niet in 

dat beeld. Seksuele delicten gepleegd door vrouwen zijn veelal incestueus van aard. 
Het slachtoffer zal niet snel aangifte doen van de primaire verzorger van wie het af-

hankelijk is om verschillende redenen: loyaliteit met de verzorger, schaamte over het 
gebeurde, vrees om niet geloofd te worden. Ook wordt het seksueel misbruik door de 
omgeving niet snel opgemerkt omdat het schuilgaat onder opvoedingshandelingen. 
Verder wordt de verantwoordelijkheid van vrouwelijke daders bij confrontatie met sek-

sueel misbruik veelal afgezwakt. Vrouwen worden bovendien fysiek onbekwaam ge-
acht voor seksueel misbruik van jongens en mannen. 

 
Ook in studies zijn vrouwelijke daders van seksuele delicten onderbelicht gebleven Dit 

is te wijten aan een combinatie van (voor onderzoek) complicerende factoren zoals 
een getalsmatig kleine en heterogene dadergroep en een diversiteit in motieven en 

problematiek (Wijkman, Bijleveld & Hoving, 2008). Korfage en de Hoop (2007) be-
spreken in hun artikel een casus van een vrouwelijke seksueel delinquent bij wie de 
dynamiek en de vorm van het seksueel grensoverschrijdend gedrag overeenkomt met 

mannelijke daders. Andere studies noemen verschillen tussen mannelijke en vrouwe-
lijke daders. Zo geeft Jennings (1993) aan dat een groot percentage van vrouwelijke 

daders het misbruik plegen samen met een andere persoon. Zij kennen hun slachtof-
fers, zijn minder gewelddadig (dan mannelijke daders) en misbruiken hun slachtoffers 

tijdens een relatief kortere periode.  
 De etiologie van seksuele geweldpleging door vrouwen is niet geheel duidelijk, 

maar lijkt anders te zijn bij vrouwen dan bij mannen. Saradjian (1996) stelt dat on-
derzoek heeft aangetoond dat voorgeschiedenis, relaties en sociale omstandigheden 

bijdragen tot seksueel misbruik door vrouwen. Als etiologische factoren worden seksu-
eel misbruik in de anamnese (Mathews, Matthews & Speltz, 1991), persoonlijkheids-
stoornissen, onbevredigende relaties (Hislop, 2001) en middelenmisbruik en afhanke-

lijkheid (Faller, 1987) genoemd. Minder vaak worden zwakbegaafdheid en psychiatri-
sche stoornissen genoemd (Hislop, 2001). In slechts een studie wordt melding ge-

maakt van pedofilie bij een vrouw (Chow & Choy, 2002). Matthews (1993) stelt dat  
vrouwelijke daders de volgende kenmerken hebben: lage zelfwaardering, gebrekkige 

empathie, woede (als gevolg van onderliggende angst en pijn) en schaamte. Ze zijn 
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minder geneigd het misbruik te ontkennen en nemen meer verantwoordelijkheid dan 
mannen.  

 
Typologieën 

Meerdere auteurs hebben op basis van uiteenlopende onderzoeksdesigns subtypes 

binnen de groep vrouwelijke zedendaders onderscheiden (zie Wijkman, Bijleveld & 
Hoving, 2008).  
 Mathews, Matthews en Speltz (1991) hebben een typologie van vrouwelijke seksue-

le delinquenten opgesteld die het meest inzicht geeft in de aard van de delicten en de 
motivatie van de daders. Zij onderscheiden de typen teacher-lover, intergenerationally 

predisposed molester, male-coerced.  
 Bij het type teacher-lover richt de vrouwelijke dader zich op adolescente jongens 
met wie ze vriendschappelijk omgaat. Vaak wordt als motief genoemd dat de vrouwe-
lijke dader het slachtoffer seksueel gedrag wil aanleren en zowel verbale agressie als 

fysieke agressie is tegengekomen in eerdere relaties. Een relatie aangaan met een 
adolescent wordt dan ook als minder bedreigend ervaren. Zij ontkent het seksueel 

misbruik.  
 Het predisposed type dader is zelf slachtoffer geweest van ernstig langdurig fysiek 
en/of seksueel misbruik op zeer jonge leeftijd. Ze neemt zelf initiatief tot het seksueel 

misbruik en de slachtoffers zijn veelal haar eigen dan wel haar bekende kinderen. 
Vaak is de dochter het slachtoffer en worden ook de andere kinderen in het gezin zo-

wel fysiek als affectief verwaarloosd. Sadistische fantasieën worden uitgevoerd en au-
tomutilatie en suïcidepogingen komen veel voor. Het motief van deze vrouwelijke ple-

gers is het verkrijgen van niet-bedreigende intimiteit en het ervaren van macht en 
controle.  
 Het male-coerced type pleegt het misbruik samen met een man die in het verleden 
meestal al kinderen heeft misbruikt. De vrouw is (extreem) afhankelijk en subassertief 

en gaat uiteindelijk (gedwongen) participeren in het seksueel misbruik. De slachtoffers 
zijn de eigen kinderen en kinderen buiten de familie.  
 Naast het male-coerced type wordt nog een ander type beschreven, het male-

accompanied type. Deze vrouwelijke dader pleegt samen met een man seksuele delic-
ten, zonder dat ze gedwongen wordt. In het verleden is er bij de vrouwelijke dader 

veelal sprake geweest van seksueel misbruik en het thema macht en controle speelt 
een grote rol bij het plegen van de delicten. Latere onderzoeken van Saradjian (1996) 

en Syed en Williams (1996) bevestigen de indeling van vrouwelijke seksuele delin-
quenten in deze groepen. Eldrigde (1997) voegt hier nog een ander type aan toe. Zij 

beschrijft een type vrouwelijke seksueel delinquent die haar zoon parentificeert en een 
volwassen, dus ook seksuele, relatie met hem aangaat. Dit type vrouwelijke seksueel 

delinquent komt vaker voor in eenoudergezinnen.  
 Het onderzoek van Wijkman, Bijleveld en Hoving (2008) waarin de populatie bij 
Justitie bekende vrouwelijke zedendelinquenten in de periode 1994-2005 wordt be-

schreven, belicht de heterogeniteit in deze groep van vrouwelijke daders. Er zijn veel 
verschillen wat betreft achtergrond, motivatie, aard en ernst van de delicten. Deze 

verschillen zijn echter gradueel; er is relatief veel overlap tussen de profielen van de 
onderzochte daders. Zij spreken daarom eerder over prototypes dan (distincte) subty-

pes. 
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De behandeling van zowel het male-coerced en het male-accompanied type dient zich 
te richten op assertiviteit en vergroten van zelfvertrouwen. Daarnaast is systeemthe-

rapie belangrijk. Er wordt gesuggereerd dat in gevallen van seksuele preoccupatie of 
zwakke seksuele zelfregulatie SSRI’s van betekenis kunnen zijn (Chow & Choy, 2002). 

   
 
Patiënten met een psychotische stoornis 

 
Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een psychotische stoornis zelden een seksueel 

delict plegen. Toch blijken, net zoals dit het geval is voor geweldsdelicten, schizofrene 
patiënten in vergelijking met een normale populatie een verhoogd risico op seksueel 
geweld te vertonen.   

 Een Australisch onderzoek (Wallace e.a., 2004) toonde aan dat schizofrenen een 
2,6 maal hogere kans hebben om tijdens hun leven veroordeeld te worden voor een 

seksueel delict in vergelijking met de algemene populatie. Alden e.a. (2007) onder-
zocht een Deens geboortecohort uit 1944-1947. In vergelijking met een mannelijke 

controlegoep hadden de psychotische patiënten die minimaal één psychiatrische op-
name hadden meegemaakt voor hun 44ste levensjaar, een vier maal hogere kans op 
een arrestatie voor een seksueel delict. 
  

Dader-, slachtoffer- en delictkenmerken 

Wat het type seksueel delict betreft lijkt het vooral te gaan om verkrachtingen en in 
mindere mate om pedoseksuele delicten. Slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen, 

veelal meerderjarig en onbekend.  
 

Hoewel de meeste schizofrenen in de periode voorafgaand aan het delict onder de 
aandacht waren bij hulpverleningsdiensten was de begeleiding erg vrijblijvend, was er 

sprake van zeer beperkte therapietrouw en meestal medicatieverwaarlozing.  
 De meerderheid van de patiënten is psychotisch ten tijde van het delict. Een directe 

link tussen de psychotische symptomatologie en het seksueel delict kan echter maar in 
een kwart van de gevallen vastgesteld worden. Een indirecte link is mogelijk gezien 
het feit dat veel psychotische patiënten op sociaal en seksueel vlak disfunctioneren. 
Op het vlak van neuropsychologische beperkingen zijn geen significante verschillen 

gevonden in vergelijking met een controlegroep van schizofrenen die agressieve niet-
seksuele delicten gepleegd hadden (Phillips e.a., 1999).  
 Cognitieve distorties en (gebrek aan) empathie is weinig onderzocht in deze popu-

latie.  
 Het voorkomen van deviante seksuele voorkeuren bij psychotische patiënten is wel 

door een aantal auteurs onderzocht (Sahota & Chesterman, 1998;  Craissati & Hodes, 
1992; Smith, 1999; Smith & Taylor, 1999; Smith, 2000; Baker & White, 2002). Deze 

studies tonen aan dat er aandacht moet worden geschonken aan de seksuele fantasie-
en, ook in deze groep.  

 Of er een interactie bestaat tussen psychose en deviante seksuele fantasieën 
(waarbij deze of de novo ontstaan, of uitgelokt worden door de psychose) en zo ja, 
hoe die er precies uitziet, is vooralsnog onduidelijk. Een andere vraag die onbeant-
woord blijft is of deze subgroep schizofrenen ook vaker recidiveert dan schizofrene 
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patiënten zonder genoemde fantasieën. Ook in Nederland zijn hierover voor zover be-
kend geen recidivecijfers beschikbaar. 

 
Een andere belangrijke risicofactor die uit onderzoek (Chesterman & Sahota, 1998; 

Wallace e.a., 2004; Alden e.a., 2007) naar voor komt bij schizofrene patiënten die een 
seksueel delict gepleegd hebben is de aanwezigheid van comorbiditeit, vooral midde-
lenafhankelijkheid en/of een persoonlijkheidsstoornis (vooral antisociale trekken). 
 

Typologie 

Drake en Pathé (2004) stellen een typologie voor die dienst kan doen als kader voor 

de beoordeling en behandeling van psychotische seksueel delinquenten. 
1 Voorafgaand bestaan van een parafiele stoornis. In dat geval kan de psychose het 

deviante seksuele gedrag versterken maar in sommige gevallen ook verminderen 

(als gevolg van verminderde libido, desorganisatie en angst). 
2 Geen voorafgaande parafiele stoornis; seksuele delicten gerelateerd aan de psycho-

tische stoornis. Deze relatie kan direct of indirect (via desinhibitie en/of impulsivi-
teit) zijn of voortvloeien uit een algemene persoonlijkheidsdeterioratie waarbij het 

sociaal teruggetrokken zijn, gebrek aan initiatief en cognitieve deterioratie het ver-
vullen van de seksuele behoeftes op een sociaal geaccepteerde manier hypothece-

ren. 
3 Deviant seksueel gedrag voortvloeiend uit een bredere context van antisociaal ge-

drag. 
4 Overige factoren zoals de invloed van middelenmisbruik of het vóórkomen van de-

generatieve ziektebeelden zoals dementie of hersentrauma’s. 

 
Klinische implicaties 

• Diagnostiek 
Over het algemeen wordt er klinisch een grote rol toebedeeld aan de psychotische 

stoornis in het tot stand komen van het seksueel delict. Het delict is of direct een ge-
volg van wanen/hallucinaties, of indirect een gevolg van een meer algemene psychoti-

sche desinhibitie en verminderde sociale inbedding. Uit de literatuur blijkt dat ook an-
dere factoren in rekening moeten worden gebracht zoals het bestaan van comorbiditeit 

(middelenafhankelijkheid en/of persoonlijkheidsstoornis, in het bijzonder antisociale 
trekken) en de aanwezigheid van (deviante) seksuele fantasieën en voorkeuren. Een 

volledige screening van de seksuele fantasieën zou ook bij psychotische seksueel de-
linquenten een vast onderdeel van de diagnostiek moeten zijn. 
 

• Behandeling 
Het behandelen van de psychotische stoornis alleen borgt onvoldoende het verminde-

ren van het risico op een nieuw seksueel delict. 
 

Onderzoek 

• Studies over de effectiviteit van cognitief gedragstherapeutische behandelingspro-
gramma’s en hormonale behandelingen bij psychotische seksueel delinquenten zijn 
dringend nodig, evenals onderzoek naar risicofactoren voor speciale recidive. 
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• De beschikbare (onderzoeks)gegevens zijn gebaseerd op een volwassen mannelijke 
populatie die delicten pleegde jegens volwassen vrouwen. Er zijn nauwelijks gege-

vens beschikbaar over pedoseksueel gedrag bij schizofrenen. Het aantal schizofrene 
vrouwen die een seksueel delict plegen is zeer klein; over hen is in de literatuur 

niets terug te vinden. 

 

 

Patiënten met een autismespectrum stoornis  

 

Het recidiverisico van seksuele delicten bij iemand met enkel een autismespectrum 
stoornis is laag, in vergelijking met het risico bij andere typen seksuele delinquenten 
in de tbs. Hoewel patiënten met een autismespectrum stoornis (ASS) soms zedende-

licten plegen, zijn deze delicten meestal niet gerelateerd aan psychoseksuele proble-
matiek, maar komen voort uit kenmerken van de stoornis: een zwak sociaal invoelend 

vermogen (Theory of Mind) en weinig inzicht in de sociale context van seksueel ge-
drag.  

 De patiënten met een autismespectrum stoornis bij wie geen sprake is van een 
psychoseksuele problematiek horen, conform de inclusiecriteria (zie hoofdstuk 2), niet 
terecht te komen in het zorgprogramma voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij 
komen in aanmerking voor een ander zorgprogramma opdat hun hoofdproblematiek 

wordt behandeld.  
 
In een latere versie van dit zorgprogramma wordt dit onderwerp nader uitgewerkt. 
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Bijlage 2 Monitoring hormonale behandeling 

 

Anti-androgenen 

 

Bijwerkingen 

Bekende bijwerkingen zijn gewichtstoename, feminisatie, hyperglycemie, vermoeid-
heid, slaperigheid, depressie, trombo-emobolisme, hypertensie, hoofdpijn, levertoxici-

teit, mogelijkheid tot verergering van chronisch hartfalen en tot ontwikkeling van os-
teoporose (Van Hunsel & Cosyns, 2002). Het is belangrijk om patiënten uitgebreid 

voor te lichten over de bijwerkingen en de noodzaak tot langdurige inname van de 
medicijnen. Ook kunnen sommige neveneffecten, bijvoorbeeld osteoporose, preventief 

voorkomen worden, door te combineren met calcium en vitamine D en/of bifosfonaten 
die de botresorptie en bot-turnover onderdrukken (zie verderop). In een zeer zeld-

zaam geval kan langdurig gebruik resulteren in de ontwikkeling van een hepatocellu-
lair carcinoma (Thole, 2004). Ook bestaat het risico op beïnvloeding/activatie van 

zeldzame hypofyseadenomen. 

 

Dosering 

• cyproteronacetaat (Androcur)  :oraal 50-300 mg/dd  

      :i.m. 300-600 mg/ twee weken 
• medroxyprogesteron acetaat  

 (MPA, Provera )   :oraal 100-500 mg/dd 
      :i.m. 100-600 mg/ twee weken  
  

LHRH-agonisten 

 

Bijwerkingen 

Over de bijwerkingen bestaat nog wat discussie. Volgens Hill e.a. (2003) zijn de bij-

werkingen grotendeels gelijk aan die van MPA en CPA, terwijl andere onderzoeken 
uitwijzen dat er veel minder bijwerkingen voorkomen dan bij het gebruik van anti-
androgenen (Bradford, 1997; Thibault, 1994, Van Marle 2007). Over het feit dat oste-
oporose bij deze groep meer voorkomt is men het wel eens.  

 
Dosering 

• triptoreline (Decapeptyl)   :i.m. 3,75 mg/ vier weken 
• leuproreline (Lucrin)   :i.m. 3,75 mg/ vier weken 

• gosereline (Zoladex)  :s.c. 3,6 mg/vier 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 receptor-

blokkerende eigenschap van cyproteronacetaat gebruik worden gemaakt: gedurende 
vier weken cyproteronacetaat (Androcur) 100 mg/dd. 
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Overige aandachtspunten bij anti-androgenen en LHRH-agonisten 

 
Bij cyproteronacetaat en LHRH-agonisten kan ter voorkoming van osteoporose de me-

dicatie gecombineerd worden met: 
 

a supletie van calcium en vitamine D 
• calciumcarbonaat 500 mg en colecalciferol 400 IE (Calcichew D3) 1dd 1 a.n 
• risedroninezuur (Actonel) 35 mg per week (of 5 mg per dag) 

 
b een bifosfonaat. Let wel, deze middelen zijn vooral onderzocht bij oudere vrouwen. 

• alendroinezuur (Fosamax) 70 mg per week 
 
Daarnaast is goede voeding, voldoende beweging en zo min mogelijk roken bij gebruik 
van deze medicatie belangrijk. 

 Bij aanwijzingen voor osteopenie of osteoporose is het aan te bevelen al ruim voor 
de toepassing van libidoremmers Fosamax en CalciChewD3 te geven. 

 
Bij toepassing van cyproteronacetaat (Androcur) en/of LH-RH agonist triptoreline en 
leuproreline:  
• Uitleg geven over mogelijke gevolgen van medicatie (Zie hiervoor ook de patiënten-

folder door J. de Jong en B. Vink): afname van hoeveelheid ejaculaat, toename wa-
terigheid van ejaculaat, mogelijk verlies van lichaamsbeharing, mogelijk lichte 
borstontwikkeling, kleiner worden van de testes, mogelijke botontkalking, mogelijk 

blijvend laag blijven van testosterongehalte, ook na het stoppen met de medicatie. 
• Bij een (mogelijk toekomstige) kinderwens wordt geadviseerd zaad te laten invrie-

zen.  

 
Contra-indicaties (relatief) cyproteronacetaat (Androcur) 
• trombo-embolische processen 

• leverafwijkingen 
• diabetes  

• actieve hypofysepathologie 

 

Contra-indicaties (relatief) LH-RH agonist triptoreline (alsmede bij leuproreline en gos-
ereline) 

• osteoporose 
• leeftijd lager dan 18 jaar 

• actieve hypofysepathologie en trombo-embolische processen 

 
Wat betreft contra-indicaties: als geen andere behandeling mogelijk is, is overleg met 
een endocrinoloog aan te bevelen. 

 Doorverwijzen voor endocrinologische screening wanneer de uitgangstestosteron-
spiegel lager dan 10 nmol/l is. 

 



 169 

Doorverwijzen voor endocrinologische screening wanneer bij de uitgangsbotdichtheids-
meting: 

• de T score -2 of lager is. 
• de T score -1,5 of lager is en de uitgangswaarden voor testosteron, LH en FSH laag 

zijn. 

 
Somatisch onderzoek voor het opstarten van de hormonale behandeling 
• Lichamelijk onderzoek, met speciale aandacht voor: 

− Gewicht 
− tensie 

− testesgrootte 
• ECG 
• Botdichtheidsmeting (DEXA scan) in de eerste weken van de medicatie 

 

Bloedonderzoek voor het begin van de medicatie 
• testosteron, LH, FSH, prolactine 

• SHBG  
• leverfuncties (ALAT, ASAT, gamma GT) 
• kreatinine,  
• glucose 

• bloedbeeld 
Optioneel: 
• Ureum  

• Calcium en fosfaat 
• TSH  

 
Controles gedurende de behandeling 
• tensie/gewicht 
• testosteron, LH, prolactine, oestradiol, SHBG leverfuncties 

• kreatinine,  
• glucose 

Optioneel: 
• ureum 

• calcium, fosfaat 
• bloedbeeld 

• meten botdichtheid na een jaar, indien stabiel om de twee jaar. Meten van bot-
dichtheid frequenter indien andere osteoporosebevorderende factoren zoals immo-

biliteit of behandeling met corticosteroïden aan de orde zijn. 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
Preventie van osteoporose en gynaecomastie:  

De Selectieve Oestrogeen Receptor Modulatoren waaronder raloxifene en met name 
toremifene worden momenteel onderzocht op bruikbaarheid/veiligheid bij mannen die 

met LHRH-agonisten behandeld worden voor prostaatkanker. Resultaten: De botdicht-
heid neemt toe. De opvliegers verminderen. Borstvorming (gynaecomastie) wordt 
voorkomen, indien al enige borstvorming bestaat vermindert de ernst hiervan. Inmid-
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dels is op beperkte schaal ervaring opgedaan met de (off-label) toepassing van ta-
moxifen (Nolvadex) 1dd 20 mg ter behandeling van beginnende gynaecomastie (ont-

staan tijdens gebruik van cyproteronacetaat). Bij langer bestaande gynaecomastie kan 
het resultaat tegenvallen omdat dan mogelijk reeds sprake is van bindweefselvorming. 
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Bijlage 3 Monitoring psychofarmacotherapie 

 
 
SSRI’s 

 

Bijwerkingen 

Bijwerkingen van SSRI’s zijn doorgaans mild en van voorbijgaande aard. Het gaat o.a. 
om gewichtsveranderingen, slapeloosheid, overgevoeligheid, droge mond, sufheid, 

trillen, zweten, rusteloosheid, bloedingen en maag- en darmklachten. De meest voor-
komende bijwerkingen van SSRI’s zijn seksuele bijwerkingen zoals een verminderd 

libido, anorgasmie en vertraagde ejaculatie. Volgens een aantal, meer cynische au-
teurs, berust hierop het werkingsmechanisme van SSRI’s bij seksueel delinquenten. 

 
Dosering 

De doses die in de literatuur beschreven worden variëren. Zo wordt fluoxetine ver-
strekt in doses tussen 20 en 60 mg per dag en sertraline tussen 50 en 200 mg per 

dag. 
De NVVP raadt in haar richtlijn de volgende doses aan: 

• fluoxetine (Prozac) 20-40 mg/dd 
• sertraline (Zoloft) 50-100 mg/dd 

 
Briken waarschuwt voor een mogelijke versterking van de parafiele fantasieën als ver-
traagde ejaculatie of orgasme optreedt als bijwerking; in dergelijke gevallen raadt hij 
aan om de dosis individueel te titreren. 

 
Voor de meeste van de serotonerge psychofarmaca bestaat geen eenvoudige methode 

tot controle van de therapietrouw via een bloedname. 
 
Overige psychofarmaca 

 
Buspiron en lithiumcarbonaat zouden eveneens voorgeschreven kunnen worden, waar-
bij hun werkingsmechanisme ook via het serotonerg systeem verondersteld wordt. 

 De gerapporteerde doses liggen lager dan bij de reguliere indicaties (10-25 mg voor 
buspar en 300-1200 mg voor lithium). 
 Er is ook enig onderzoek gedaan naar het gebruik van naltrexon, een opioide-

antagonist, die eerder is toegepast in de behandeling van verslaving. Zo vond Ryback 
(2004) in een kleine en selecte steekproef bij adolescente zedendelinquenten een po-

sitief effect bij 15 van de 21 deelnemers. De gebruikte dosering lag tussen de 100 en 
200 mg. 
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Bijlage 4 Behandelalgoritme medicamenteuze behandeling 

 

Een behandelingsprogramma zou altijd moeten starten met psychotherapie en de far-

macologische (evenals de psychotherapeutische) behandeling van comorbide stoornis-
sen zo nodig.  

 Het gebruik van een SSRI is vervolgens de eerste stap in het behandelalgoritme. 
Men zou tenminste een, maar meestal twee pogingen met een dergelijk middel moe-

ten doen. 
 Extra aandacht dient gegeven te worden aan ernstig antisociale/psychopate perso-

nen. Naast een erg gebrekkige therapietrouw bestaat het risico dat zij proberen via 
zelfmedicatie de effecten van de antihormonale behandeling te counteren.Voor deze 
mensen kan de combinatie van een LHRH-agonist en CPA een optie zijn (Hansen & 

Lykke-Olesen, 1997).  
 

 

Figuur 1  Behandelalgoritme afkomstig uit het psychofarmacotherapeutisch 

formularium (mede gebaseerd op de behandelalgoritmen van J. 

Bradford en P. Briken) 
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Bijlage 5 Lijst met deelnemers werkgroepen en leescommissie 

 
Instelling Naam 

de Kijvelanden Koudstaal (B.) 

  Leenaars (P.E.M.) 

 Schultheis (D.) 

  Soe-Agnie (S.) 

AMC de Meren Holscher (B.) 

  Mocking (S.) 

 Nijhuis (Y.) 

FPK Oldenkotte Holwerda (G.) 

 Horsch (M.) 

 Panjer (R.) 

 Winkelhorst (Y.) 

GGZ Drenthe Krakeel (J.) 

GGzE Hendriks (T.E.M.) leescommissie 

  Jeandarme (I.) leescommissie 

Hoeve Boschoord le Grand (A.L.) 

  Niewold (M.) 

Oostvaarderskliniek  Jonkers (P.) 

  Larooy (M.) 

  del Prado (F.A.A.) 

  Slot (M.) 

Pompestichting van Bergen (J.W.M.) 

  Kop (J.A.J.) 

  Vermij (J.) 

  Versteijnen (D.) 

 Vissers (A.W.T.M.) 

Rooyse Wissel Smits (M.J.) 

 Verhaert (A.) 

Van der Hoeven Stichting van Beek (D.) leescommissie 

 van den Berg (J.W.) leescommissie 

  Smid (W.J.M.) leescommissie 

Van Mesdag kliniek Feringa (H.A.) 

 Heerschop (J.) 

 Pieters (R.) 

Veldzicht Korfage (I.) 
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Instelling Naam 

 Veldsema (W.) 

 Ziel (R.) 

Groot Batelaar ten Brinck (K.) 

 van Wessel (W.M.J.) 

EFP Bon (C.) 

 van Eeden (D.) 

  Embley Smit (I.) 

  Janssen (H.J.) 

  van Leeuwen (N.) 

  Meijer (W.A.) 

  Mertens (J.) 

  Mertens (N.M.) 

  Meyer (J.) 

 Nijhof (W.) 

 Pantus (M.) 

 Pomp (E.R.) 

 Postma (G.) 

 Schönberger (H.J.M.) 
 

 
 


