SAMENVATTING SEKSUELE PSYCHOPATHOLOGIE – DEEL 2
STELLINGEN







Alle mannen zijn potentiële verkrachters
Verkrachting heeft terecht geen classificatie in DSM-5
Er is niets mis met seks met een kind
Pornografie is een hoofdoorzaak van seksueel geweld
Seksueel geweld is geen en behoort geen maatschappelijk probleem te zijn
Preventie is (on)mogelijk

Etiologie onbelangrijk voor risico-taxatie: essentie is niet begrijpen van dat gedrag of etiologie weten van dat
gedrag. Het gaat in therapie om wat zijn de factoren die bijdragen bij het al dan niet voorkomen van recidieven
Er zit een belangrijke controverse in: wat is de rol van therapeut? Veel mensen denken: empathisch zijn, begripvol
zijn … voor de persoon van de dader. Wel mensen die sterk vanuit risicotaxatie denken vinden dit onzin. Clinici
moeten er voor zorgen om adequaat de juiste risicofactoren in kaart te brengen die leiden tot geen recidieven.
Idealiter willen we: we hebben niet alleen daders (er is een dark number, daders die nooit in therapie komen),
misschien is het ook mogelijk om preventie van seksueel geweld te doen.
Mannen zijn de grootste doelgroep van preventie, omdat het misschien denkbaar is als je al die mannen een
bepaalde opvoeding en preventieprogramma geeft, dat je zou kunnen denken dat als je dat op de lagere school,
humaniora, unief doet, kan je mss voorkomen dat seksueel geweld voorkomt. De strategieën die je doet om aan
preventie te doen; zijn dat dezelfde/andere strategieën als die dat je zou doen om aan preventie te doen. Hoe je
aan preventie zou doen: niet per se dezelfde aanpak als therapie.
Wat zijn alternatieven van behandeling voor daders seksueel geweld met zo min mogelijk recidieven? Doodstraf?
Vb: in Eindhoven heeft de burgemeester een aantal keren besloten om S.V. (pedo) dat die persoon niet in de
gemeente Eindhoven mag wonen. Waar moet meneer SV dan gaan wonen?
(1) Belangrijk vraagstuk aan de orde met deze stelling: a priori als stelling nemen, dat mensen zoals Dutroux
(asociaal, psychopaat) alleen zulke mensen plegen seksueel geweld. 2 grote ‘voordelen’:
 Ik kan de mannen in de zaal afzonderen: beperkte groep van mannen die seksueel geweld kan plegen
 In sociale zin; het valt wel mee met seksueel geweld, alleen als je op een zeldzaam exemplaar zoals Dutroux
botst, dan heb je een probleem.
 Dochters moeten er rekening mee houden dat alle mannen risicovol zijn voor plegen van seksueel geweld.
(3) Wat als 2 kinderen van 9j seks hebben, allebei stemmen in, misbruik of geen misbruik? Het is niet per sé oke,
maar er is wel niks mis mee. Verschil met de wet. Als we de wet zouden volgen, dan zeggen we dat instemming
niet cruciaal is. Niet alleen op recht focussen.
(6) Hoe preventie doen? Fundamentele uitdaging: hoe krijgen we het geïmplementeerd.
Seksueel geweld is uit den bozen! Niet vanzelfsprekend: toen Gijs seksuologie studeerde in 1979 zei een
academicus ‘het is onmogelijk dat vrouwen verkracht kunnen worden, tenzij ze toestemming geven’  het
argument was: als vrouwen hun dijen bij elkaar houden, kan je die niet uit elkaar halen. Gijs geeft dit voorbeeld
om ons heel nadrukkelijk duidelijk te maken dat de doelstelling die we hier nadrukkelijk doen (seksueel geweld
kan niet) niet overal en niet altijd geldt. Het gebeurt op 2 manieren:
 Te principaal. In sommige landen/culturen mag en kan seksueel geweld
 In een aantal gevallen gebeurt het conditioneel: bv. zoenen mag en het is geen vrijgeleide. Als je aan
Amerikaanse adolescenten vraagt ‘mag een man een vrouw verkrachten’ dan zegt 100% van die
adolescenten dat het niet mag. Als u aan diezelfde groep vraagt ‘mag een man een vrouw verkrachten, als
hij haar drank betaalt heeft’ (100% daalt.), aan dezelfde groep “mag een man een vrouw verkrachten als hij
haar drinken, taxi, eten betaalt heeft’, nog meer zeggen ja.
Naast het fenomeen dat mensen kunnen zeggen ‘seksueel geweld is niet kunnen’ betekent niet in een aantal
gevallen zij psychologisch niet in hun hoofd gaan denken ‘als er dit en dat gebeurd is, dat het meer begrijpelijk
wordt omdat er dit en dat gebeurd is.’
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DEFINITIES EN PREVALENTIE
1. Prevalentie van seksueel geweld
1.1. Verkrachting van vrouwen
o Koss et al.: 15 + 12%
o Krahe et al.: 6,7 + 11,3%
1.2. Seksueel geweld in het algemeen tegen vrouwen
o Koss et al.: 53,7%
o Krahe et al.: 54,5%
1.3. Conclusie
Seksueel geweld is een probleem en is onacceptabel
Het fenomeen = seksueel geweld (algemene term) met als kern ‘er is geen toestemming’. Vanzelfsprekend wel
verschillen in ernst en co
Hoe vaak komt dat fenomeen voor? 2 bekende studies: KOSS en KRAHE
 KOSS (1987) ondervraagde aan Amerikaanse topuniversiteiten studenten. Als u aan die universiteiten vraagt
hoe vaak ze slachtoffer geweest waren van verkrachting? 15% van de vrouwen zei min 1x SO van een
verkrachting. 12% SO van aanranding. 27% is tussen hun 15 de en dag van ondervraging min 1x seksueel
geweld aangedaan. Bent u minstens 1x SO geweest sinds uw 15de, ongeacht de ernst van dat seksueel
geweld? Bijna 54%. Volgens dit onderzoek: seksueel geweld normaal volgens statistisch gemiddelde. Vaak
kritiek: Amerika is speciale cultuur, anders dan Europa; hier alles beter. Toch opletten!
 Onderzoek van KRAHE (2003) onderzoek in Europa. Evenveel Europese studenten zijn in dezelfde
leeftijdsperiode SO van seksueel geweld geweest.
 Op basis van deze gegevens kunnen we niet anders dan concluderen dat seksueel geweld jegens vrouwen
een ernstig probleem is. De meerderheid wordt SO van seksueel geweld.

2. Welk fenomeen dient verklaard/begrepen te worden?
-

Bestaat in alle culturen
Daders: overwegend mannen
Mannen verschillen onderling (sterk) in mate waarin ze vatbaar zijn voor doen van seksueel geweld en
plegen van seksueel geweld
Slachtoffers zijn vooral vrouwen
Implicaties
o Waarom/waardoor vooral mannen als daders?
o Welke variabelen veroorzaken verschillen tussen mannen?

Proberen te verklaren: seksueel geweld komt veel voor.
Kenmerk van het fenomeen: wie doet het?
Er is geen sekse of gender uitsluiting: het is niet dat vrouwen dit nooit doen. het is wel overduidelijk dat de
meerderheid van het seksuele geweld gepleegd wordt door mannen. Belangrijk fenomeen: wat is er met mannen
aan de hand, dat zij overdonderend meer seksueel geweld gebruiken. De cijfers in de literatuur lopen uit een,
maar algemeen wordt gezien 90% door mannen gepleegd, mss 10% door vrouwen.
Niet alle mannen plegen seksueel geweld, niet evenveel seksueel geweld, niet even ernstig seksueel geweld 
wat differentieert tussen mannen dat ze hoog, laag riskant zijn op seksueel geweld.
Vrouwen in het college: houden jullie er rekening mee om seksueel geweld te voorkomen? Niet uitdagend kleden,
niet alleen op straat…
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-

Ondanks grotere verwarring: conceptueel onderscheid tussen categorieën

Seksueel
geweld

Onwettig
gedrag

Parafilieën

Seksuele
obsessies en
compulsies

Seksuele
verslaving

Mate waarin ze samen voorkomen is empirische kwestie
Bij seksueel geweld, 2 fundamentele definities, die kunnen parallel lopen maar hoeft niet. Psychologische
definitie: seks hebben met iemand zonder toestemming: grens overschrijden
Juridische definitie: dat wat in de wet staat dat strafbaar seksueel gedrag is. Tot 1991 kon u niet verkracht worden
juridisch door uw huwelijkse partner, omdat u met uw huwelijkscontract uw recht om ‘nee’ te zeggen had
afgestaan.

3. Conclusies
-

Seksueel geweld is interpersoonlijk gedrag
Seksueel geweld komt voor in elke cultuur
Er zijn grote prevalentieverschillen tussen culturen
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THEORIEËN OVER SEKSUEEL GEWELD
1. Algemene vragen
-

Wat zijn oorzaken van seksueel geweld tegen vrouwen?
Wat zijn oorzaken van seksueel geweld tegen mannen?
Wat zijn oorzaken van seksueel geweld tegen kinderen?
Wat met homogeniteits- en heterogeniteitsperspectieven?
o Verschillen tussen daders (bv. man/vrouw of HS/HTS)
o Verschillende vormen van seksueel geweld (bv. lustmoord of exhibitionistisch gedrag)

Kan je seksueel geweld op jezelf plegen? Gijs is geneigd nee te zeggen.
Hoe gaan we het aanpakken? We kunnen zeggen dat seksueel geweld verzamelterm is, maar kan je dat wel
begrijpen in algemeenheid. Seksueel geweld tegen vrouwen, is dat hetzelfde als seksueel geweld tegen mannen?
Er zijn gemeenschappelijke determinanten, en laat ons dan werken met gemeenschappelijke theorie.
Is het aangewezen om met 1 theorie alle vormen van seksueel geweld te begrijpen?  we zijn op zoek naar een
homogene aanpak, we willen primair seksueel geweld in al zijn vormen met 1 theorie begrijpen, en het
achterliggende idee is pragmatischer: als het zo zou zijn dat we met 1 theorie seksueel geweld en al zijn vormen
kunnen verklaren. Als die theorie het zou toelaten om interventies te maken over seksueel geweld om te
voorkomen en te behandelen: dat zou geweldig voordeel zijn, dan moeten we niet 101 theorieën gebruiken.

2. Verschillende theorieën
-

Biologische theorieën
Cognitieve theorieën
Gedragstheorieën
Sociale leertheorieën
Persoonlijkheidstheorieën
Evolutionaire theorieën
Integratieve theorieën en modellen
Multimodale zelfregulatie theorie
Multifactoriële theorieën
o Precondition model (Finkelhor)
o Integrated model (Marshall & Barbaree)
o Quadripartite model (Hall & Hirshman)
o Pathways model (Ward & Siegert)
o Confluence model of sexual agression (Malamuth)
o Evolutionary theory and sexual offending

-

1-factor theorieën
o Theories of cognitive distortions
o Theories of deficient victim empathy
o Theories of deviant sexual preferences
o Feminist theories of child sexual abuse
o Theories of intimacy deficits
o Theories of risk

-

Beschrijvende modellen
o The relapse prevention and self-regulation models
o Offence chains, offence cycles and offence process models
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Als we kijken naar theorieën van seksueel geweld, er zijn massa’s theorieën, maar er zijn nog veel insteken daaruit
waar we mee kunnen werken. Verschillende benaderingen die met en aan daders ontwikkeld zijn. onderverdeling
in verschillende groepen: multifactoriële modellen.
Zijn er sleutelfactoren voor preventie? Of met alle factoren werken?
Interessant: één-factor-theorieën. Wat is er aan de hand met Dutroux? Er is 1 cruciale factor die verklaard
waarom Dutroux seksueel geweld pleegt: het meest karakteristieke van seksuele daders zijn cognitieve distorties.
Bv denken ‘ ik heb recht op seks’. Het enige mogelijke antwoord is ‘ja” voor die personen. De idee is dat het
denkpatroon van de dader de cruciale factor is.
Waarom pleegt een kindermisbruiker seksueel misbruik? Parafilie: opgewonden door kind. Als die persoon die
factor niet zou hebben, zou die geen kind misbruiken. Het ligt niet voor de hand dat 1 factor een verklaring kan
zijn voor seksueel geweld.
Geen gekke theorieën dat zij gaan uitzoeken wat is cruciale bijdrage van 1 factor en die factor tot op bodem
proberen uit te zoeken.
Is het mogelijk te achterhalen wat de mogelijke triggers zijn van het proces van seksueel geweld? Stel je vind die
dan kan je het voorkomen. Kunnen interne en externe factoren zijn.

3. Confluentiemodel (Malamuth)
3.1. Waarom aandacht voor dit model?
o Grote invloed
o Sterkste empirische validering
o Theoretisch sociaal-psychologisch model
 Ontwikkeld met feministische inspiratie
 Steeds verder uitgewerkt tot interactioneel evolutionair model
De cruciale vraag van model van Malamuth: hoe komt seksueel geweld tot stand? Het gaat hier over seksueel
geweld jegens volwassen vrouwen (adolescenten). Zeer invloedrijk model
 Enige empirisch gevalideerde model van daderschap
 ‘70: begin en wat veroorzaakt seksueel geweld? Cruciaal: macht en genderverschillen (sociaal psycholoog)
 1996: feministische modellen zijn niet vol te houden: die bieden geen verklaring voor seksueel geweld.
Media: zelfmoord Steve Stevaert. Stel dat je als deskundige seksuoloog gevraagd wordt in Terzake om te komen
vertellen ‘wat daders van seksueel geweld beweegt’. Wat zou je voelen en denken hierbij? Als je niet op de kans
in zou gaan, laat je de kans open dat anderen die niet deskundig zijn erover komen vertellen. Als je er wel op in
zou gaan, kan je goed een kader uitleggen van wat daders beweegt, maar wil je wel een lijn trekken tussen dat
profiel en het geval Steve Stevaert, want je wilt niet impliceren dat hij schuldig is. Maar wat als ze dan vragen
waarom Steve Stevaert zelfmoord heeft gepleegd? Want de pers zal je altijd dingen vragen die ze je niet op
voorhand zeggen.
Dingen die belangrijk zijn:
1. Wat is de juridische status van de zaak? Is persoon veroordeeld, is er een proces…?
2. Men zal stiekem willen weten: we willen van u een specifieke uitleg over hoe Stevaert psychologisch in elkaar
zit. Het is onethisch om specifieke uitspraken te doen over die persoon, tenzij je de behandelaar bent. Als je
de casus niet kent, moet je dus geen dingen gaan vertellen.
3. Als ik het niet doe, dan doet iemand anders het. Je loopt het risico dat er iemand gaat die het meest onnozele
en belachelijke gaat uitkramen.
4. Wat zijn de strategisch, beleidsmatige risico’s? Zou ik dezelfde risico’s lopen als ik zou denken ‘onze rector is
25 jaar lang persoonlijke vriend geweest’ of als je zou denken ‘onze rector haat hem’. Hoe ga je met
beeldvorming om. Moet je politieke repercussies verwachten (bv. zwarte lijst SPA)?
Vanuit deze achtergrond: hoe zit het nu precies bij een individuele persoon? Zeker als je die persoon niet kent.
Hoe diagnosticeert u zo een persoon? Kunnen we hem behandelen? Ook in termen van preventie, moet je hier nu
lessen over trekken?
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3.2. Belangrijke factoren
o Genetisch reproductief succes
o Seksuele versus aseksuele reproductie
o Adaptatie, bijproduct of ruis
 Adaptatie
An inherited and reliably developing characteristic that came into existence through natural
selection because it helped to solve a problem of reproduction during the period of its
evolution. An adaptation must have genes “for” that. Those genes are required for the
passage of the adaptation from parents to offspring. Adaptations, therefore, are by
definition, inherited.
 Complexiteit
 Economie
 Efficiëntie
 Betrouwbaarheid
 Precisie
 Functionaliteit

o
o



Evolved psychological mechanism
Exist in the form that it does because it solved a specific problem of survival or reproduction
recurrently over evolutionary history.



Bijproduct
Characteristics that do not solve adaptive problems and tend not to have functional design.

Ouderlijke investering
Proximate en ultimate factoren
 2 basale vragen: mannen en welke mannen?
 Seksueel geweld jegens vrouwen = coërcieve tactiek
 Een element van het agressieve repertoire van mannen
 Agressie komt voor in alle culturen
 Met agressie zijn specifieke emoties geassocieerd (bv. woede)
 Meeste kinderen vertonen agressief gedrag voor 2de levensjaar
 Specifieke neuronale netwerken


Tot nog toe: geen specifiek mechanisme empirisch aangetoond
 Genen: geen specifiek gen (combinatie)
 Hormonen: geen (androgenen?)
 Breinstructuren/functies: geen (serotonine?)



Opmerking: recentste ontwikkeling (genen) = Johansson

Uitgangsvraag: seksueel geweld zien we als container begrip (verschillende vormen), we betwisten niet dat er
verschillen zijn, maar er is ook iets gemeenschappelijk aan.
 Wat zorgt ervoor dat vooral mannen seksueel geweld plegen?
 Wat zorgt ervoor dat niet alle mannen dat even gemakkelijk doen?
Malamuth: om deze vragen te beantwoorden moet je dubbele stap doen
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Wat maakt mannen gevoelig/kwetsbaar/bereid tot…? Dit antwoord kan maar 1 ding zijn, namelijk de biologie
maakt mannen kwetsbaar voor seksueel geweld. Met name hun evolutionaire achtergrond zorgt ervoor dat ze
gevoeliger zijn dan vrouw, maar ook intrinsiek gevoelig zijn voor het plegen van seksueel geweld. Eigenlijk niet
voor het plegen van geweld, maar eerder tot de neiging tot seksueel geweld. Het levert mannen, niet als persoon,
als sekse voordeel op om seksueel geweld te kunnen gebruiken/activeren/voelen/doen, vanuit genetisch
reproductief succes. Als je kijkt naar geschiedenis van mensen zie je dat mannen gevaarlijke beren zijn.
Proximale redenering: zie later.
Adaptatie of bijproduct
2 mogelijke routes langs waar mannen gevoelig kunnen zijn voor seksueel geweld
1) Adaptatie: seksueel geweld heeft in principe doorheen geschiedenis adaptieve voordelen gehad.
Geschiedenis heeft ertoe geleid dat seksueel geweld problemen oploste en voordelen met zich mee bracht
waardoor het in de hardware van mannen is gekomen. Hoe vinden we dit terug (zie proximate)
2) Bijproduct: mensen zijn seksuele wezens, er zijn goede argumenten om dit als adaptatie te zien, mensen zijn
ook gewelddadige wezens (zie WO, Syrië…), maar eigenlijk heb je een adaptatie seksualiteit en heb je een
adaptatie agressie en seksueel geweld is dan een bijproduct van die adaptaties. Fusie van deze twee en
activering van deze twee levert als bijproduct voordeel op. Hoe komt seksueel geweld tot stand? Als mensen
seks wensen, wat is dan het fundamentele systeem? Maximalisering van reproductief succes en dit
bewerkstellig je door toegang te zorgen tot dames. Algemene redenering: als er toegang verschaft wordt,
dan zal het geweld niet standaard geactiveerd worden. Geweld zal geactiveerd worden op het ogenblik dat
er belemmeringen zijn voor de persoon. Geweld wordt dan middel dat gebruikt kan worden ten voordele van
seks (nevenproduct)
Je moet je realiseren dat het niet zoiets is van ‘mannen zijn opeens biologisch gewelddadig’. Er zijn heel strenge
criteria waaraan seksueel geweld aan moet voldoen
Als je naar literatuur kijkt, is het opvallend dat er geen eenheid is over het feit binnen evolutionaire psychologen
of het een bijproduct is of een adaptatie is. Sommigen zeggen dat het niet veel uitmaakt, anderen zeggen dat als
het een adaptatie is dat mannen er minder aan kunnen doen, anderen zeggen dat als het is dat mannen
onschuldig zijn hierdoor dat het dan geen adaptatie mag zijn (het is een discussie binnen maatschappelijke
context en gevoeligheden: cf. verhoudingen van veel feministen en evolutionair psychologen bekijken in
publicaties. Feministen zeggen dat evolutionaire psychologen seksisten zijn die seksueel geweld goed praten.
Evolutionairen zeggen dat feministen domme vrouwen zijn die niks weten van hoe de natuur in elkaar zit, je kan
vanalles vinden over wat je vindt, maar je kan niets doen aan de natuur).
Proximate factoren
Voorlopig vraag laten rusten, want nog niet op te lossen. Maar toch duidelijk maken waarom je ertoe neigt dat
mannen een gevoeligheid hebben voor seksueel geweld. Hier: aantal empirische vaststellingen. Seksueel niet a
priori definiëren als bijproduct of adaptatie, maar er wel op wijzen dat we er niet aan ontkomen om toch te
denken dat het op één of andere manier biologisch gegrondvest is.
1. Agressie komt voor in alle culturen: geen culturen waar agressie niet in voor komt. Het is dus niet makkelijk
om te argumenteren als opvoeding zus of zo is, dan heb je wel of geen geweld.
2. Emoties: je ziet patronen die samenhangen met agressie. Die emoties die geassocieerd zijn met agressie zijn
niet cultuurspecifiek, maar aspecifiek. Als iets in alle culturen voorkomt en die culturen zijn fundamenteel
verschillend, dan is het moeilijk om te beargumenteren dat het enkel nog cultuur is. Woede is niet
noodzakelijk de enige emotie, maar is wel sterk geassocieerd
3. Kinderen: als kinderen zo jong zijn, ligt het niet voor de hand dat er al grote, sterke culturele invloeden
geweest zijn om dat geweld te propageren. Als het zo vroeg optreedt, moet er op één of andere manier ook
een biologische invloed zijn (los van vraag: hoe moet dit dan precies werken?).
4. Neuronale netwerken: hiervan wordt ook aangenomen dat ze crosscultureel overal voorkomen.
CONCLUSIE: overal komt geweld voor vroeg in de levensloop in alle culturen. DUS: belangrijke biologische
grondslag die mannen ((gemiddeld) meer dan vrouwen) gevoelig maken voor seksueel geweld.
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In termen van etiologie weten we nagenoeg niks. We weten niks over neurobiologische netwerken die
‘verantwoordelijk’ zijn voor seksuele opwinding, verlangen, macht, geilheid in termen van geweld. Vaak denken
mensen aan hormonen, maar wat doet testosteron? Is er een relatie tussen verkrachting en testosteron? In
algemene zin is het opmerkelijk dat er tot nog toe geen verbanden gevonden worden tussen testosteron niveaus
en verkrachting. Dit kan vanalles betekenen, maar kan betekenen van mogelijk zijn er wel verbanden maar
hebben die niet zulke sterke invloed en zijn er andere factoren die wel sterke invloed uitoefenen, maar kan ook
zijn dat er totaal geen verband is. Veel mensen verwachten dat dit verband er wel moet zijn. Anti-androgenen zijn
het meest gebruikte medicijn van seksueel geweld, terwijl er toch geen karakteristiek patroon te vinden is van
testosteron in de ontwikkeling.
Zijn er genetische factoren voor het plegen van seksueel geweld? Genetische invloeden is niet per se iets van alles
of niks, maar dat er op één of andere manier DNA in ons lichaam is dat er op één of andere manier voor zorgt dat
we gevoeliger zijn aan seksueel geweld. Wees voorzichtig in wat je veronderstelt over genetische invloed. Bijna
al zijn collega’s nemen aan dat er genetische invloeden zijn, MAAR dat is een hypothese. Vooralsnog zou hij
zeggen zijn er geen studies die duiden op genetische invloed, maar bekende Scandinavische studie die
aannemelijk heeft gemaakt dat seksueel geweld jegens vrouwen op groepsniveau een kleine genetische
beïnvloeding kent. Als het zo is dat dit er is, dan is er dus nul komma nul nul nul helemaal niets mee gezegd over:
1. Hoe zou die genetische invloed dan tot stand komen?
2. Het is niet omdat er een genetische invloed is dat eruit zou volgen dat seksueel geweld zou moeten of dat
seksueel niet beïnvloed is. Het zegt enkel dat er verschillende gevoeligheden zijn waardoor sommige mensen
makkelijker gevoelig zijn dan andere mensen.
Lastig punt: als het zo is dat er ook genetische invloeden zijn, dan heeft dat toch wat consequenties voor preventie
en hulpverlening. Welke mechanismen zorgen voor meer of minder geweld en welke moeten we aanpakken om
recidieven te voorkomen.
De vraag was: Hoe komen daders van seksueel geweld tot hun activiteiten? Twee punten bij die vraag zijn
belangrijk:
1. De vraag is meerlagig: moeten we dat toespitsen op één persoon, op groepen?
2. De context: geweld wordt hoofdzakelijk gepleegd mannen, in alle culturen (ook al verschillen de
prevalenties), en niet alle mannen plegen even makkelijk seksueel geweld.
Wat is er paradoxaal aan Malamuth?: Hij probeerde het evolutionaire en het sociaal-psychologische perspectief
te integreren. Heb je daar iets aan als je aan preventie denkt?
3.3. Schema
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We weten nog altijd niet wat mannen differentieert? Dit is een cross-sectioneel model dat in verschillende
culturen getoetst is. Het gaat om prospectief longitudinaal of crosssectioneel onderzoek.
Wat hij wilt weten is wat ervoor zorgt dat mannen seksueel geweld plegen jegens vrouwen. Hij gaat aan mannen
vragen om vragenlijsten in te vullen en kijken of hij een model kan maken dat verklaart welke (groepen van)
factoren ervoor zorgen dat de theorie inzichtelijk wordt.
Realiseer je dat al dit modellenwerk maar kan opbrengen wat je in het model stopt. Bv. is het zo dat hoge IQ
ervoor zorgt dat je meer kans hebt om dader van seksueel geweld te worden of lage IQ? Dat is enkel uit te zoeken
als je er naar vraagt. Dus als je variabelen niet bevraagt bij mensen, kan je niet in je model zetten en kan je niet
weten of ze een invloed hebben. Je kan maar uit het model krijgen wat je in het model invoert.
Fit van het model (hoeveel procent van variantie verklaard wordt door model): 78% van variantie wordt verklaard.
Het is een sterk model in empirische zin en verklaart veel van wat er te verklaren valt.
Redenering: er is om te beginnen niet 1 factor die seksueel geweld verklaart. Seksueel geweld is gevolg van
mozaiëk van veel verschillend interagerende factoren (confluence). Het is het geheel van deze factoren die
verklaring vormen. Er kan natuurlijk wel een gewichtsverschil zijn.
Belangrijke implicatie: als we mannen meer spruitjes laten eten, zullen ze geen geweld meer plegen. Maar dit is
wishful thinking! Je moet op veel dingen tegelijkertijd letten!
Er zijn twee hoofdpaden: grotendeels onafhankelijk
1. Criminele/criminogene pad
2. Culturele pad (vijandige masculiniteit)
CULTUUR
Attitudes: als je in cultuur leeft die geweld (meer) legitimeert, dan stijgt de kans op seksueel geweld.
Vijandige masculiniteit: als je hier hoog op scoort (combinatie: ik ben meerderwaardig en ik ben vijandig naar
vrouwen) dan stijgt seksueel geweld ook. Hier krijg je de vraag: als studenten sterk zouden scoren op deze
factoren (macht en vrouwen deugen niet), dan kan je zeggen dat de kans op seksueel geweld stijgt. Heeft niks te
maken met psychopathologie als dusdanig en heeft belangrijke implicaties voor preventie (kan je dit cultureel
klimaat/opvattingen/attituden beïnvloeden in richting dat er minder seksueel geweld is?)
CRIMINALITEIT
Naarmate je ouders/opvoeders meer geweld gebruiken onder elkaar en dit legitimeren, des te groter wordt de
kans op crimineel gedrag en als je bovendien als kind fysiek misbruikt wordt, stijgt de kans op crimineel gedrag
te ontwikkelen.
Als die criminaliteit (delinquency) geëxporteerd wordt via promiscuïteit dan stijgt de kans op seksueel geweld.
Empirische vraag: promiscuïteit is niet per definitie een risicofactor voor seksueel geweld (mensen die allerlei
seksuele contacten hebben zonder seksueel geweld te plegen of in toekomst te hebben). Je hebt criminogene
achtergrond, ik doe aan seks met meerdere personen, maar op ogenblik dat dames/heren zeggen dat je je zin
niet krijgt, dan krijg je seksueel geweld. Seksueel geweld wordt dus middel omdat je wensen niet beantwoord
worden. Empirisch: mits voorgeschiedenis van criminogene achtergrond, zal promiscuïteit risicofactor worden.
Welke nog toevoegen?
 Veerkracht? Model gaat niet over processen, maar over factoren! Dus niet van toepassing als je bedoelt dat
dit invloed heeft op misbruik. Kan je effecten misschien wel verminderen, kan zijn dat dit buffert, maar dit is
niet wat model doet.
 Persoonlijkheid: belangrijke toegevoegde factor geworden de laatste jaren.
EXAMENVRAAG: begrijpen wat er hier staat!
Idee is in kaart te brengen bij iedereen (subgroepen) welke factoren
we kunnen identificeren en kunnen we dit procesmatig begrijpen.
1. Wat zorgt voor seksueel geweld?
2. Hoe werkt dit dan via processen?
Hier zie je langzaamaan componenten van psychopathie,
narcisme… binnenkomen. Let op de redenering van deze modellen
en let op de hoofdlijnen van de aard van de factoren.
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3.4. Implicaties voor preventie?
o Merkwaardige situatie
o Zienswijze van Smuts: seksueel geweld jegens vrouwen zal meer voorkomen naarmate
 Sociale netwerken van vrouwen zwakker zijn en vrouwen minder of geen sociale steun van
hun families krijgen
 Sociale netwerken van mannen belangrijker zijn en beter ontwikkeld zijn
 Relaties tussen mannen minder gelijkwaardig zijn
 Mannen reproductiemiddelen controleren en beloningen voor hen groter zijn
o

Kanttekeningen bij evolutionaire gezichtspunt
 Integratie van vele psychologische minitheorieën
 Integratie van crossculturele variatie en invariatie
 Integratie van historische achtergrond en psychologisch functioneren

In sociale psychologie zie je uitgewerkte theorieën over hoe je aan preventie kunt doen. Daar gaan we niet op in,
maar stel de vraag eens aan vrouwen: hoe zou jij aan preventie doen (jezelf beschermen)? Je kan praktisch denken
(meer licht, geen mannen), maar de vraag is eigenlijk: is preventie MOGELIJK? Er zijn dus twee vragen wat betreft
de implicaties voor preventie:
1) HOE doe je dan aan preventie?
2) Is preventie MOGELIJK?
Er is een groot wetenschappelijk debat aan de gang tussen Malamuth en aanverwanten, waarin Malamuth een
middenpositie (bio-psycho-sociaal) inneemt.
Maar de controverse is: aan ene kant zijn er uitgesproken evolutionair-biologische denkers die zeggen dat je niet
ontkomt aan de conclusie dat mannen biologisch gepredisponeerd zijn tot seksueel geweld. Of je nu weinig of
veel aan die afwijkende fantasieën doet enz. De fundamentele stelling is: het is een adaptatie en heeft
evolutionair genetisch reproductief succes heeft gehad en zit dus in hardware van mannen. Die krijg je niet weg.
Het primaire uitgangspunt van preventie is dan: met die biologische make-up moet je rekening houden. De rest
doet er cru gezegd niet toe: attituden, cognities, opvoeding, empathie,…
Het klassiek-feministische uitgangspunt van preventie is totaal tegenovergesteld: verkrachting is fundamentele
machtsstrategie van mannen (soc psy en cultureel product), en bij preventie moet je de machtsverdeling
aanpakken zoals sociale ongelijkwaardigheid.
Preventie is vaak theorie-gestuurd. Dan kijk je op een andere manier naar preventie naargelang de kant die je
kiest: feministische of biologisch-evolutionair. Beide kampen praten nooit met elkaar. Een nadelig gevolg voor
debat is dan dat debat opvallend theoretisch gestuurd wordt, d.w.z. dat ze zeggen dat daders zo in mekaar zitten,
welke determinanten tot geweld leiden en o.b.v. dat ga je vanuit theorie zeggen dat preventie er zo en zo moet
uitzien.
Voorbeeld: Moet je mannen preventief anti-androgenen geven?
Het nadeel van die theoriesturing is dat benaderingen zullen polariseren en dat leidt tot tunnel-denken. Dan
verliezen we 2 dingen uit het oog:
1) Wat weten we empirisch van preventie? (stel Leuven gaat dicht tot ‘s morgens 9u: leidt dat dan tot
vermindering seksueel geweld of niet? En dat betekent niet dat we dat ethisch goed vinden! Dat is niet de
vraag. ‘Zijn ze effectief?’ is de vraag. Effectieve maatregelen kun je met experiment onderzoeken. Dat levert
ons niet op dat we meer begrijpen van seksueel geweld, want dat is geen antwoord op de waarom-vraag. Er
is dan wel empirische evidentie over welke maatregelen/acties in een specifieke context effect hebben en dat
effect is liefst een daling van nieuw seksueel geweld tot 0.
Laat je niet vangen: vraag naar preventie is wel een empirisch-pragmatische vraag en geen theoretische vraag.
Smuts is daar een prachtig voorbeeld van.
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Barbara Smuts: empirische benadering (hoewel ze evo & fem is)
Barbara Smuts is een evolutionair biologe én feministe. Volgens haar moet je je bij preventie niet bezig houden
met ultimate determinanten. Als ze naar zoogdieren kijkt, ziet ze echter ook seksueel geweld (evolutionaire
denkpiste).
Wat is haar vraag NIET?: ‘Is dat een adaptatie of bijproduct?’
Wat zijn haar vragen WEL?: ‘Welke strategieën en welke fenomenen op sociologisch niveau hangen samen met
seksueel geweld?’ Wat zijn factoren hier en nu die ik kan beïnvloeden zodanig dat er minder seksueel geweld
plaatsvindt?
Je mag zelf kiezen of het feministische of evolutionair-biologische resultaten zijn, maar zij zegt dat dit empirische
resultaten zijn.
Seksueel geweld komt vaker voor als:
1. Netwerken vrouwen zwakker zijn en minder sociale steun krijgen
2. Netwerken mannen beter en sterker zijn
3. Relaties tussen mannen gelijkwaardiger zijn
4. Mannen meer te zeggen hebben over productiemiddelen
Dit gaat op zichzelf niet over macht, maar macht heeft gewoon invloed. Er staat hier ‘zo en zo’, maar dit is geen
machtsverklaring. Patriarchaat is niet bevorderlijk voor verminderen seksueel geweld
Als er grotere verschillen zijn tussen mannen als sociale groepen (als er dus minder gelijkwaardigheid is tussen
mannen), dan is er meer kans op seksueel geweld. Wat IS dat dan precies? Daar heeft Smuts geen antwoord op.
Verschil tussen mensen in ongelijkwaardigheid levert in sociaal brede zin van het woord meer seksueel geweld
op. Kijk naar VS en vergelijk VS met andere westerse culturen: er zijn toch nog prevalentieverschillen binnen
dezelfde cultuur.
Er zijn 2 belangrijke punten van preventie hier:
1. Vergeet bij preventie niet de ecologische invloed op die maatregelen (Voorbeeld: verlichting op sommige
plaatsen heeft effecten op daling van seksueel geweld Maar realiseer dat dat effect vaak gerelateerd is aan
VORMEN van seksueel geweld. Voorbeeld: Geweld tussen partners heeft niks met verlichting in huis te
maken. Verlichting helpt alleen bij bruggen en straten.
2. Realiseer dat sociaal-psychologische preventie er wil voor zorgen dat GROEPEN personen dat gedrag niet
meer zullen stellen. Klinische preventie kijkt naar INDIVIDUELE variatie en naar daders als individuen!
Preventie seksueel geweld dis niet eenvoudig op personen. Je weet moeilijk wat je moet aanpakken om aan
preventie te doen.
Er zijn voldoende karakteristieken voor de groep/sekse ‘man’. Je hebt een programma dat al die mannen moeten
volgen, zodat over die groep reductie is van seksueel geweld. Dat is een totaal andere vraag dan: een persoon zit
bij je met zijn eigen geschiedenis en hoe ga je dan aan preventie doen? Dan is de vraag niet: wat is er
gemeenschappelijk aan die mensen? Dan is de vraag: wat moet je doen met die ene persoon?
Kanttekeningen bij evolutionair gezichtspunt
Confluence-model probeert integratie te verkrijgen. Dat geeft je gevoel dat je een theorie van ALLES kunt maken.
Pluspunten
De pluspunten zijn de empirische validering en de inclusie van meerdere factoren. Het nadeel aan
Confluence/Malamuth: door aanname van evolutionaire achtergronden betekent dat dat er risico’s zijn die
intrinsiek zijn aan mannen: daar moet je rekening mee houden.
Pleidooi prof Gijs is niet voor pessimisme, maar wel voor een realistisch pragmatisch perspectief: wees niet naïef
want mensen zijn niet altijd aardig voor elkaar. [?]
3.5. Problemen en uitdagingen
o Politieke correctheid
o Methodologische vragen en moeilijkheden
o Geen predictive
o Theoretische verschillen
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Politieke correctheid:
Stel dat je zegt dat alle mannen potentiele verkrachters zijn, of dat seks met een kind kan, dan vinden sommige
mensen dat je dat niet mag zeggen. Politieke correctheid bemoeilijkt theorievorming, want dat dwingt om dingen
niet te zeggen en andere dingen wel te zeggen. Vraagstuk correctheid valt niet te ontkomen en is altijd aanwezig.
Je kan een positie vormen, maar dat vraagstuk is er altijd.
Methodologisch: niet besproken
Geen predictie
Van alle theorieën die we bespreken willen we individuele predicties.
Voorbeeld: kunnen we voorspellen dat Dutroux het nog eens doet?
Dat valt tegen. Predictieve validiteit is beperkt en zeker wat betreft individuen. Dat heeft grote consequenties
(zie risicotaxatie volgende keer) op vraagstukken in rechtszalen. Rechters vragen immers om recidiverisico. Soms
beseft de dader zelf niet wat hij gedaan heeft, doet hij het dan terug? Kun je dat weten? Wees je bewust van je
verantwoordelijkheid: consequenties: wat je zegt over stoornissen van daders klopt misschien totaal niet.
3.6. Integratief model (Knight & Sims-Knight)

Methodisch aspect: niet eenvoudig om te repliceren en realiseren dat (aannemende dat we liefst geen seksueel
geweld hebt) het moeilijk is om factoren in kaart te brengen en te kijken welke factoren je moet bewerken.
Redenering is nog altijd hetzelfde: 2 paden (cultureel en crimineel). Maar wat sterker op voorgrond is gekomen,
is alcohol, psychopathie (callous/unemotioneel), het hele seksuele luik (het lijkt alsof Malamuth zegt dat seks
onafhankelijke variabele is, maar het is overduidelijk dat seks ook een afhankelijke variabele is). Problemen
zouden we kunnen samenvatten als volgt: naarmate mensen sterkere seksuele voorkeur hebben voor seksueel
geweld, stijgt de kans op seksueel geweld. Naarmate iemand parafilie heeft voor seksueel geweld, naarmate
iemand sterker seksueel verlangen heeft, hyperseksueel verlangen heeft…. Stijgt de kans op seksueel geweld. Je
ziet herstel van een heel oud idee (jaren 70): mensen die zich aangetrokken voelen tot seksueel geweld, plegen
seksueel geweld (preferentie hypothese). Niet populair geweest, want je verondersteld persoonlijkheidsfactor en
daar kan je niks aan doen. Laatste jaren: seksuele deviantie oriëntatie (als trek) opnieuw sterk populair en klinisch
is het niet zo dat alle daders van seksueel geweld allemaal een deviante oriëntatie hebben, maar naarmate
persoon sterkere oriëntatie heeft (bv. sadisme zonder toestemming) dat kans op seksueel geweld stijgt. Essentie
van modelontwikkeling is dat je 3 hoofdroutes hebt naar seksueel geweld: crimineel pad (naarmate je crimineler
bent, stijgt kans op seksueel geweld), cultureel pad (naarmate je in cultuur leeft die seksueel geweld legitimeert
en accepteert, stijgt kans op seksueel geweld) en een persoonlijkheidspad (seksuele factor en psychopathische
factor: naarmate je sterker bent op deze factoren, stijgt kans op seksueel geweld).
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Psychopathie: geen emoties, geen empathie, geen geweten, manipulatief… Het is samen met antisociale PS de
laatste 10 jaar een centrale variabele in die modellen geworden. Psychopathie houden we als construct vast als
verklarende factor. 2 voordelen
1. Het zal zou wel zijn dat het een cruciale bijdrage levert op kans op seksueel geweld
2. Doelgroepen: Malamuth was oorspronkelijk ontwikkelt op studenten, dat is interessant want ze zijn hoog
risicovolle groep om seksueel geweld te plegen. Vrouwelijke studenten zijn hoge risicovolle slachtoffergroep,
maar probleem is dat als je naar forensische groepen kijkt, dat deze waarschijnlijk heel anders zijn dan
studenten gemiddeld. Psychopathie is alsmaar meer naar voren gekomen bij andere doelgroepen zoals
forensische groepen. Men maakt dus geen modellen voor ‘normale’ mannen en ‘forensische’ groepen, maar
men probeert een generaal model te maken dat voor beide groepen bruikbaar is.
MODEL: laat toe om te kijken bij wie het meer voorkomt en ook om te differentiëren tussen daders!
3.7. Model van Abbey et al. (vereenvoudigd)

Hier zie je dezelfde factoren terugkomen. Maar 1 ding wat belangrijk is: in VS is er enorme ophef over alcohol en
seksueel geweld. Vraag is dat als je meer alcohol op hebt of je meer geweld pleegt? Maar theoretisch is het zo
dat men veronderstelt of alcohol in principe leidt tot meer geweld?
Algemeen is het niet zo dat alcohol op zichzelf leidt tot seksueel geweld. Maar meer alcoholgebruik heeft wel
belangrijke invloeden via andere factoren van seksueel geweld. Namelijk, corticale/frontale beslissingen worden
verminderd door alcohol (neurologisch), maar wat doet alcohol vanuit seksuologisch oogpunt? Stevig sociaal
gebruik. Als je op eerste hulp ligt, kan je geen seksueel geweld plegen.
Vrouwen verliezen uit het oog wat er gebeurt
1. Verliezen hun eigen veiligheid uit het oog: geen adequaat toenaderingsgedrag meer tot mannen. Als ze
minder gedronken hebben, zouden ze dit niet accepteren (sociaal psychologisch mechanisme). Als je geen
seks wilt, hou je afstand waarmee je dat duidelijk maakt en dit mechanisme wordt verstoord door alcohol.
2. Vrouwen hebben niet door wat mannen doen. Ze hebben geen adequaat beeld van wat de toenadering van
mannen betekent. Normaal zouden ze zeggen ‘die man komt in persoonlijke ruimte’ en dit kunnen ze niet
meer goed inschatten.
Mannen die alcohol drinken
1. Mannen hebben in feite niet meer door wat er gebeurt: seksueel verlangen en controle erover wordt
verstoord (cognitief effect)
2. Mannen voelen dat als ze toegelaten worden in persoonlijke ruimte (bv. vrouwen lachen, drinken, zijn
vrolijk…), aha kijk die vrouw is seksueel in mij geïnteresseerd.
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Men wordt aan beide kanten sociaal communicatief blind. Onderliggend idee: in cultuur leert men wat mag/niet
mag (in termen van psychologisch), wat laat je toe, hoe redeneer ik… En dit wordt door alcohol verstoord
waardoor kans op seksueel geweld toeneemt.
Conclusie: je kan beter niet drinken. Vrouwen hebben hier in zekere zin ook een element in om te sturen. Het is
niet een morele verantwoordelijkheid van vrouwen, maar als je kijkt vanuit empirisch sturingsoogpunt is het een
mogelijkheid die mensen normaal ook gebruiken en dit wordt gestuurd.
KERNPUNTEN
1. Seksueel geweld is complex gedrag
2. Dit complexe gedrag heeft een biologische verklaring en een sociaal-psychologische verklaring. Het is
combinatie tussen deze twee die het mogelijk maakt om deze fenomenen te verklaren: mannen plegen meer
seksueel geweld, niet alle mannen plegen evenveel seksueel geweld en het komt in alle culturen voor.
3. Welke routes zijn essentieel om te verklaren: cultureel pad, persoonlijkheidspad, crimineel pad en eventueel
ook een sociaal-psychologisch interactie-pad. Als je bij mensen deze vier paden analyseert kom je heel eind
ver om te zeggen ‘deze dader heeft het profiel van seksueel geweld’.
EXAMEN: casus en dit erop toepassen.

4. Geïntegreerd model (Marshall & Barbaree)
4.1. Factoren
4.1.1. Biologische factoren
 Dispositie tot seks
 Dispositie tot agressie
4.1.2. Kindertijdervaringen
 Gewelddadige ouderlijke opvoedingsstijl
 Gebrek aan zelfvertrouwen: gevoelens van haat en/of vijandigheid
 Weinig relationele vaardigheden en problemen met intimiteit
 Deviante seksuele oriëntatie
4.1.3. Socio-culturele context
 Interpersoonlijk geweld
 Man-dominantie
 Negatieve attitudes t.o.v. vrouwen
 Gewelddadige porno
4.1.4. Situationele variabelen
 Alcohol
 Woede (anonimiteit en ontsnappingsmogelijkheden)
4.2. Schema

Intensiteit factoren
Biologische factoren
Kindertijdervaringen
Socio-culturele context
Situationele variabelen
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Marshall & Barbaree/ Biopsychosociale leertheorie:
Denk hier even na over methodologie: leiden verschillende methodes tot verschillende theorieën of valt dat mee?
Methode
M&B zijn twee clinici en hun redenering is: wat zijn determinanten van seksueel geweld? Hoe begrijpen we
gedrag van daders? Ze namen voor hun onderzoek alle daderdossiers mee. Als ze die doorspitten gaan ze op zoek
naar gemeenschappelijke factoren in de etiologie van seksueel geweld. Dit is een klinische methode en staat of
valt afhankelijk van wat er in die dossiers staat. Is intelligentie bv. relevant voor seksueel geweld? Dat weet je
niet per se door dossiers te zoeken. Wat is de betrouwbaarheid dossiers?
Resultaten
Zij vonden dat mannen gekenmerkt zijn door 2 fundamentele predisposities (‘needs’)
1. Behoefte aan seks
2. Behoefte aan agressie
Klinische redenering en aanname is dat mannen gekenmerkt worden door agressie en seks. Dus die redenering
verwijst naar de crux van opvoeding en socialisatie: er moet naar gestreefd en gerealiseerd worden dat seks en
agressie zowel in goede (pro-sociale) banen geleid worden als van elkaar onderscheiden worden. Als het niet
goed gaat, dan leidt dat tot aantasting van controle en zelfregulatie en wordt kans op seksueel geweld groter.
De redenering is dus dat er een biologische dubbele predispositie is en die draagt bij tot de hogere kans op
seksueel geweld. Kindertijdervaringen gaan over de socioculturele context. (Zijsprongetje: vergelijk dat eens met
Malamuth: er ligt daar ook een sterke nadruk op individuele ontwikkelingsfactoren, want ze zijn beiden clinici).
1. Gewelddadige opvoeding
2. Gebrek zelfvertrouwen
3. Weinig relationele vaardigheden
Hoe sterker geweld voorgedaan wordt vanaf jongs af aan, hoe hoger de kans op seksueel geweld. Dat betekent
niet dat iemand die geweld pleegt per definitie zelf slachtoffer is geweest. In welke mate is het zo dat zelf
slachtoffer zijn van seksueel geweld bijdraagt tot meer seksueel geweld? (Malamuth zei dat fysiek geweld leidt
tot seksueel geweld, maar hoe zit het met seksueel geweld?) Het is onzin dat zelf seksueel geweld meegemaakt
hebben een nodige voorwaarde is voor het plegen van seksueel geweld. Seksueel geweld is niet noodzakelijk het
resultaat van slachtofferschap (althans niet linea recta): hier zijn twee empirische redenen voor:
1. Vele mannen plegen seksueel geweld zonder dat ze zelf ooit misbruikt werden
2. Vrouwen werden vaker seksueel misbruikt maar het zijn uiteindelijk vooral mannen die seksueel geweld
plegen
De andere vraag is: draagt slachtofferschap wel bij tot de ontwikkeling als dader? Ingewikkeld, want: ja, er is wel
een correlatie met misbruikt zijn en dader worden later. Die correlatie is wel sterker bij personen die kinderen
misbruiken, dan bij personen die geweld plegen jegens volwassenen. Conclusie: Het is een factor die empirisch
kan zijn, maar er zijn VEEL andere factoren in het geding en het samenspel tussen die factoren is nog niet duidelijk.
Maar in rechtszaken wordt er ondertussen wel gesproken over wat daders aangedaan werd: ‘Ben ik nog
verantwoordelijk als ik zelf misbruikt bent geweest?’
In een moeilijk milieu opgroeien kan leiden tot haat en vijandigheid en gebrek aan intimiteit en vaardigheden. Ze
krijgen een gehaat zelfbeeld. Als je minder vaardigheden hebt, stijgt de kans op seksueel geweld en dan gebeurt
er dit: Je hebt dus biologische en kindertijdfactoren die de potentie van mannen controleren en door die kindertijd
dan nog eens in een pro-gewelddadige context. (Opvallend gelijke variabelen bij Malamuth!) Er is dus een
psychologisch en sociaal psychologisch en cultureel pad.
Nu weten we heel wat over de dader, maar wat zorgt er voor dat ze het gaan DOEN? Belangrijk thema: hoe ga
je van predispositie naar het feitelijk plegen seksueel geweld? M&B kwamen daar ook niet ver mee.
Hier praten M&B WEL over: de determinanten
Hier praten M&B NIET over: het proces.
Ten eerste is ook alcohol een belangrijke variabele, maar niet op zichzelf, wel als je al een voorgeschiedenis had:
alcohol disinhibeert bv. bij iemand die vindt dat geweld moet kunnen en vrouwen haat.
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Ten tweede blijkt woede volgens M&B een trigger te zijn voor seksueel geweld. Hoe hoger woede/haat, des te
sterker stijgt de kans op seksueel geweld. Tussen haakjes anonimiteit: dat speelt MOGELIJK een belangrijke rol in
de etiologie van seksueel geweld maar soms wel en soms niet.
3 kritiekpunten:
1. M&B betwijfelen of een deviante seksuele oriëntatie (bv. pedoseksualiteit) cruciaal is voor de ontwikkeling
van seksueel geweld
2. Gewelddadige porno: mogelijk belangrijke invloed, maar ze komen er niet over uit
3. Anonimiteit en ontsnapping: geldt niet als je kijkt naar seksueel geweld tussen mensen die elkaar kennen.
M&B onderzochten geweld jegens onbekenden, maar de meeste daders kennen het slachtoffer
4.3. Klinische implicaties
o Na diagnostiek: inventarisatie van relevante (groepen van) factoren
o 2 manieren
 Individueel
 Omnibus benadering: baat het niet, dan schaadt het niet
Als je dit allemaal optelt is het klinische idee als volgt (zie figuur intensiteitsfactoren): zorg ervoor dat je in kaart
brengt hoe sterk of zwak iemand scoort op al die variabelen en dan kun je potentiële daders herkennen. Welke
factoren zijn sterk aanwezig bij dader X? Het klinisch idee adviseert dan voor de therapie: het reduceren van de
sterkte van factoren waar dader X zo hoog op scoort.
De persoonlijkheid van de dader is NIET de primaire variabele om aan te werken, maar WEL: welke factoren
moeten we en kunnen we bewerken om geen recidive te hebben. Dat is dus niet traditioneel klinisch
psychologisch!
Het model van M&B is eerder een conglomeraat dan een volgorde ook al staan er eigenlijk wel pijlen. Er is wel
iets van lineariteit in.
De klinische redenering is dus: breng factoren in kaart en pak die klinisch aan. Er zijn twee manieren om dat toe
te passen:
1. Individualiseren: als je kijkt naar 1990 (m&b), dan zie je dat er weinig individueel gewerkt is maar
hoofdzakelijk met groepsbenaderingen
2. In groep: omnibus: daders beter in groep benaderen. Dat is volgens de meeste mensen de meest effectieve
behandelvorm, zowel voor kosten als voor inzet.
Het is opmerkelijk dat daders bij voorkeur in groep worden behandeld. Verschillende meningen vormen hierover
een debat: er IS bijna geen onderzoek naar de vraag of dat individueel vs. in groep iets uitmaakt. Marshall is
voorstander van een groepsbehandeling, maar Emmelkamp eerder voor individueel: volgens hem is er geen
evidentie dat de groepsbehandeling beter is. Integendeel zegt hij: alle daders bij elkaar in groep weten beter wat
voor smoezen zij gebruiken. Als je met daders werkt, moet je naïviteit achterlaten en beseffen dat daders er meer
belang aan hebben om je een loer te draaien. Bijvoorbeeld in Amerika: daar heb je er als dader belang bij niet te
zeggen wat je gedaan hebt, omdat de therapeut anders de politie moet inlichten. Naïeve clinici willen horen dat
de dader empathisch is/wordt en dat hij zegt: “Ik heb dit goed doorgewerkt en doe het nooit meer,” maar
ondertussen doet hij het nog.
4.4. Cognitief gedragstherapeutische programma’s
o Seksuele opwinding en gedrag
o Sociale vaardigheden
o Cognities
o Levensstijl- en taakproblemen
o Relationele competentie
o Terugvalpreventie
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De aanpak van daders van seksueel geweld lijkt erg op de aanpak van mensen met parafilieën, omdat een deel
van de parafilieën samenhangt met het risico op het plegen van seksueel geweld. Als je kijkt naar theorie M&B:
opmerkelijk is dat ze het nooit over persoonlijkheid hebben. Welke variabelen spelen mee? Kom je niet tegen. Dat
is geen toeval: Malamuth is sociaal-psychologisch georiënteerd en M&B begonnen met gedragstherapie. Bij
gedragstherapeuten heb je geen persoonlijkheid in de klassieke betekenis. Stel jezelf 2 vragen bij de CGTbehandelingsinsteek:
1. Wat met psychopathie en ADHD? Maakt het uit dat je dat hebt? Zien we later.
2. Alle daderbehandelingen worden gestuurd door zowel effectiviteit als door theorie: dat induceert een
onontkoombare bias. Er zijn geen clinici die niet vatbaar zijn voor bias.
In CGT werken we niet zo concreet met de factoren van M&B, maar WEL met:
1. Seks
2. Cognities
3. Relaties
4. Competentie
5. Terugval
Als je kijkt naar Marshall & Malamuth: seks speelt daar een kleine rol in de betekenis van
persoonlijkheidseigenschappen. Mannen zijn seks-gemotiveerd, maar oriëntatie en deviatie spelen blijkbaar
geen rol. Onderzoek van de laatste 10 jaar wijst echter uit dat zo’n gerichtheid naar geweld en/of naar kinderen,
de kans op seksueel geweld enorm doet stijgen. Is pedofilie risico voor misbruik van kinderen? Bedoel je dan dat
alle pedofielen tot daden overgaan?: nee. Maar, ‘ja’: met zo’n predispositie stijgt de kans op pedoseksueel gedrag.
Lastig, want: zijn die oriëntaties te veranderen? Bekijken we later.
4.5. Terugvalproces (Pithers)
1) Ik doe het niet meer (zelfvetrouwen)
2) Behoefte aan onmiddellijke bevrediging
3) Schijnbaar onbelangrijke beslissingen
4) Risicosituaties en –factoren
5) Bijna terugval
6) Abstinentie-overtredingseffect
7) Terugval (delict)
Zijn idee = in therapie krijg je zelfvertrouwen en vaardigheden aangeleerd en je neemt je voor nooit meer een
kind te misbruiken. Zijn gedachtegang blijkt onjuist te zijn achteraf, maar wel bruikbaar.
Maar er kan tegenslag komen zoals bv. je job verliezen en die depriveert de dader in behoeftevervulling. Dan is
de redenering: bij tegenslag/gefrustreerd worden krijg je verlangen naar onmiddellijke behoeftebevrediging. Dan
moet je dus veronderstellen dat afwijkende seksualiteit wordt getriggerd door ongunstige omstandigheden.
Dan ervaar je de neiging tot behoeftebevrediging. Mensen gaan dan schijnbaar onbelangrijke beslissingen
nemen, maar dat zijn beslissingen die bijdragen aan kunnen vervullen van dat verlangen.
Voorbeeld: je hebt behoefte aan een sigaret, maar de sigarettenwinkel is naast het zwembad. Je zet jezelf in een
val want de kans dat je het ongewenste gedrag gaat stellen wordt groter. Dan is de kans dat je risicofactoren
tegenkomt groter. Kans is groter aan zwembaden. Dan is er bijna terugval. Dat is niet EEN terugval, maar
betekent dat je dicht bij misbruik komt. Maar bijna terugval zorgt ervoor dat de kans dat je het toch gaat doen
groter wordt. Dat leidt er toe dat je het toch gaat doen. Abstinentie overtreding: alle dingen die je niet meer ging
doen zoals fantaseren en bij kinderen komen: alles dat was opgebouwd, verdwijnt.
Maar model klopt NUL. Zo werkt het niet bij daders. Redenering is dat we alleen deviant gedrag stellen als we
gefrustreerd zijn of als we problemen hebben. Psychopaten met sterke seksueel voorkeur moeten die frustratie
niet hebben: ze hebben er gewoon zin in.
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De techniek van terugvalpreventie is WEL behouden. Redenering = je bent gevoelig voor het plegen van seksueel
geweld als je een dader bent en die gevoeligheid toont dat we technieken nodig hebben zodat jij als dader
realiseert wat je gevoeligheden zijn (triggers). Wat roepen die triggers op? Wat doe je er mee? Wat helpt om ze
te vermijden? Wat zijn adequate coping-vaardigheden? Hoe herken je ze?
Fundamentele onderstelling = seksueel geweld is geen ziekte, maar is gedrag en gedrag is te reguleren.
Misvatting = daders genezen. Alle mannen kunnen in principe dat verkrachters worden, dus het is geen ziekte
maar een probleem in gedragsregulatie.
Belangrijke vraag = wat is de rol van psychiatrische stoornissen bij het hervallen in seksueel geweld?
Cruciale vraag van modellen is echter NIET wat is relatie tussen psychiatrische stoornissen en seksueel geweld?
De cruciale vraag van deze modellen is WEL: hoe moeten we hulpverlening ideaal organiseren?
Als seksueel geweld geen psychische stoornis is: wat impliceert dit dan? Horen daders dan in de gevangenis thuis?
Stel dat seksueel geweld een gedragsregulatieprobleem is en geen stoornis: ongeacht of de dader een stoornis
heeft of niet, wordt hij in de gevangenis aan een standaardsysteem onderworpen. Elke dader die seksueel geweld
heeft gepleegd zal verplicht therapie volgen, ook al heeft die geen psychiatrische stoornis.
Reflectieslide slaan we over.
4.6. Reflectie
o Validiteit
 Empirische toetsing
 Homogeniteit vs. Heterogeniteit
 Verschillende vormen van seksueel geweld
 Interindividuele verschillen op andere variabelen
 Systemische verschillen
o

Effectiviteit

5. Feministisch model
5.1. Inleiding
o Tot nu toe: 2 multifactoriële modellen
 Evolutionair psychologisch (Malamuth)
 Sociaal-cognitief (Marshall)
o Weinig aandacht voor culturele component
o Brownmiller: verkrachting is machtsstrategie van mannen om vrouwen op hun plaats te houden
In psychologisch brede zin en vooral empirisch-psychologisch zagen we dus twee dominante modellen:
Confluencemodel van Malamuth en het model van Marshall & Barbaree. Persoonlijkheid speelt geen rol.
Feminisme is duidelijk niet populair bij psychologen op dit terrein, want je leest niet veel over macht. Het culturele
aspect en cognities zijn uiteraard verwant tussen de theorieën, maar wordt niet centraal gesteld in feministische
perspectieven.
Als je vanuit het feminisme kijkt, schiet je weinig op met de dader als individuele persoon. Het feministisch
perspectief is belangrijk als je nadenkt over sociaal-culturele fenomenen. Welke bijdragen zijn er op vlak van
etiologie van seksueel geweld en van preventie?
Bekende slogan Brownmiller: uitgangspunt = Seksueel geweld is een machtsstrategie van mannen waarmee
mannen als sociologische groep de vrouwen op een ondergeschikte maatschappelijke plaats houden, d.m.v. het
plegen van seksueel geweld.
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5.2. Schema Dekeseredy

Model niet uit hoofd leren. Dit model werd toegepast op groepen mannen (clubs aan universiteiten). Redenering
= als seksueel geweld het resultaat is van een machtsverdeling en er dreiging is om vrouwen ondergeschikt te
maken, dan moet je dat ‘geëxporteerd’, ‘gesocialiseerd’ in concreet gedrag van mannen.
1. ‘Patriarchaat’ = mannen machtig en vrouwen niet. Hoe krijgen we dat tot stand? 
2. Patriarchaat exporteren naar courtship (is geen bewuste strategie maar een werkwijze die gebeurt in de
samenleving): idee is dat jonge mannen gesocialiseerd worden in dat vrouwen moeten gehoorzamen. Dat
idee exporteert naar het zelfbeeld en de relaties van mannen. Dit is dus een model van ongelijkwaardigheid.
Als vrouwen niet ten dienste van mannen zijn, worden ze gestraft d.m.v. seksueel geweld.
3. Indien dreiging van die machtsposities ontstaat (anders gaat dit model niet op!) en er stress is, dan zullen
mannen behoefte hebben aan sociale steun van andere mannen. Stel je bent een man en je voelt je bedreigd
door dames die jou niet willen (want dat tast je zelfbeeld aan) dan zoek je sociale steun, die werkt heel goed,
die bolstert die negatieve dingen van mij: mannen bevestigen mij dat wij de baas zijn en dat is paradoxaal.
4. Als er dan nog alcohol bij komt, is het resultaat women abuse: doet kans stijgen dat seksueel geweld
gepleegd wordt. Stel in de club waar dit onderzocht is, dan is het resultaat (denk aan tekst van Abbey):
alcohol zorgt voor disinhibitie van gedrag. Hoe meer je drinkt, hoe hoger de kans wordt … Er zijn ook
groepsgeheimen: niemand anders komt te weten wat wij doen. Er is perceptie van veiligheid: ‘ik en mijn
maten beschermen elkaar’. Dan stijgt de kans weer. Ook vrouwen seksueel objectiveren zou bijdragen tot
seksueel geweld. Als er dan ook geen afschrikking is (geen gevolgen seksueel geweld, wel geheimhouding,
geen politie), dan stijgt de kans ook weer.
Voorbeeld van belang van machtsmechanismen: rolling stone casus: journalist van univ heeft een verkrachting
beschreven, studenten werden opgepakt, maar was allemaal verzonnen door journalist. Klassieke casussen zijn
niet zo mooi want rond 1970 univ Amerika: gewoonte dat om lid te worden van studentenclubs, je de opdracht
kreeg om vrouwen te verkrachten. Is gebeurd in tientallen casussen en dan werden de vrouwen van de universiteit
weggestuurd en niet de mannen. Machtsmechanismen zijn dus WEL belangrijk. Denk aan India: blind als je die
machtsmechanismen niet ziet.
Dit heeft ook nog met macht te maken: wat met porno? Wat doet dat met daders van seksueel geweld (niet met
mensen in het algemeen).
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Oudere literatuur: redenering driftopvatting: als je mannen samen zet in TBS, dan ontstaan er problemen met
hun drift. Jaren werd er gepleit voor pornobeschikbaarheid bij daders, want dat reguleert sociale vrede (geen
onwettelijk of gewelddadige porno).
Vanuit feministisch oogpunt is dat een rare redenering: als het zo is dat seksueel geweld een machtsmiddel is en
gesocialiseerd wordt, dan is redenering dat porno opnieuw tot socialisering leidt van opnieuw doen van seksueel
geweld in en buiten de gevangenis. Wat invloed: paradigma dat je gebruikt om fenomenen te analyseren.
5.3. Schema Russell

Oorzaken van machtspositie
van mannen om te verkrachten

Predispositie mannen USA

Blootstelling aan pornografie

1. Verhoogt predispositie
2. Vermindert interne inhibities
3. Vermindert sociale inhibities
4. Ondermijnt verzet potentieel slachtoffer

o

Porno en seksueel geweld
 Correlatie incidentie verkrachting en beschikbaarheid van porno invers (Ferguson)
 Kingston
 Seksueel geweld: functie van confluentie van factoren
 Gewelddadige porno mogelijk negatief effect bij normale personen
 Sterk effect op seks offenders (7x sterker effect)


Welk beleid voeren?

Hou bij porno rekening met twee dingen: wat zie je en wat is het effect?
Er is een machtsongelijkheid in de verhouding tussen de seksen en porno bevestigt machtsongelijkheid. Dat leidt
tot vier effecten, samengevat: geweld wordt gelegitimeerd en geërodeerd, en dat bevordert geweld.
Klopt dat? Misschien wel en misschien niet. AV = het voor komen van seksueel geweld. Leidt consensuele porno
tot meer geweld? Het gaat over DADERS, niet normale mensen.
Ferguson: als je kijkt naar landen waar porno beschikbaar is: in welk jaar is porno wettelijk vrijgegeven in
Denemarken? 1967. Als je naar die samenlevingen kijkt zie je een invers verband: meer porno
beschikbaarminder seksueel geweld vs. minder porno beschikbaar (consensueel!) meer seksueel geweld…
Realiseer dat die vraag hier maatschappelijk geaggregeerd is, en er dus over ALLE mannen heen wordt gekeken.
Besef in zo’n vraag met welke specifieke doelgroep je te maken hebt: als je alle mannen samen neemt als groep,
betekent dat niet dat hetzelfde verband gevonden wordt als wanneer je kijkt naar mensen die veroordeeld zijn.
Als je kijkt naar mannen die seksueel geweld plegen en je laat ze gewelddadige porno zien, dan stijgt met factor
7 dat ze opnieuw seksueel geweld plegen. Porno is een brandstof voor het plegen van seksueel geweld voor
veroordeelde daders van seksueel geweld. Als dat klopt is er de volgende grote uitdaging: denk na over de
bruikbaarheid van virtuele porno. Pedofiel die kijkt naar kinderporno: is het beter dat hij dat alleen virtueel doet?
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6. Tussentijdse opmerkingen
-

Homogeniteitsonderstelling
Validiteit: tot nog toe geen empirische toetsing van confluentiemodel
Meer of minder klinische relevantie/bruikbaarheid

EXAMEN
Naast de gewone vragen krijg je waarschijnlijk ook nog deze vraag:
Vlaamse Minister van Justitie of Volksgezondheid vraagt je om advies voor de preventie van seksueel geweld of
de behandeling van daders van seksueel geweld. Wat is je advies en hoe onderbouw je dat wetenschappelijk? En
hoe onderbouw je dat advies in termen van kosten en financiën?
Deze vraag kan nog vervangen worden door een casus (klinisch of andersoortig): hoe zou je in DIT geval een
preventieprogramma maken en waarom is dat een effectief programma?

7. 4 factoren model (Finkelhor)
-

Emotionele congruentie
Seksuele opwinding
Blokkering
Disinhibitie

Uitleg + congruentie + opwinding: nota’s vragen aan iemand!!!
Blokkering: er zullen gemiddeld meer mensen seks met kinderen hebben als zij geen toegang hebben tot normale
objecten.
 De normale objecten zijn er niet
 De persoon beschikt niet over de vaardigheden om op normale manier seksualiteit vorm te geven
Disinhibitie: allerlei factoren die ervoor zorgen dat iemand die mogelijk de voorgaande factoren heeft, maar geen
misbruik maakt van kind, maar dit wel doet als hij bv. teveel gedronken heeft, slechte gewetensontwikkeling
heeft. Structurele factoren die ervoor zorgen dat dat wat normale mensen tegenhoudt, dat men dat niet goed op
het netvlies heeft en daardoor niet door geremd wordt.
Mensen die kinderen misbruiken op basis van seksuele attractie hebben gemiddeld gesproken grotere emotionele
congruentie (psychologische term: zij voelen zich verwant met kinderen en voelen zich goed bij kinderen = fit).
Maar dit wilt niet zeggen dat het goed of slecht is.
Goede illustratie van relatief beperkt model: welke factoren kan ik te pakken krijgen als ik denk aan één specifiek
gedrag. Model van Marshall is veel breder.
Wat is doelstelling van modellen die we bespreken? Specifiek model of breed model (= verklaring van al het
seksueel geweld).
Is het nu zo dat daders van seksueel geweld generalisteren zijn of specialisten zijn?
 Generalisten: ik zal vandaag seksueel misbruik maken van X en X kan toevallig kind zijn, man zijn, 3
volwassenen zijn… (het maakt niet uit van wie men misbruik maakt, maar hij maakt in brede zin misbruik)
 Specialisten: ik val op 4-jarige kinderen en die misbruik ik
Debat: beiden kunnen mogelijk zijn!!!
Consequenties van debat
 Gekoppeld aan ander debat: zijn ze generalisten op crimineel gebied of specialisten op crimineel gebied?
 Ben ik meer in staat om bank te overvallen, te stelen, belastingen te ontduiken… als ik ook in staat ben om
misbruik te plegen? Of kan ik een normaal leven leiden?
Conclusie: er is overlap, maar niet zo’n grote overlap dat je de twee groepen in elkaar kan schuiven.
Als je zou kijken naar psychopathie en je kijkt naar daders hier van seksueel geweld. Hoeveel van die daders
hebben antisociale persoonlijkheidsstoornis of hebben psychopathie? Schattingen zijn groot (40%). Psychopathie
is in het algemeen veel sterker dan bij kindermisbruik.

21

Hypothese die men steeds heeft: het zou niet te maken dat verkrachters als groep veel minder SO voor
verkrachtingen zouden hebben dan pedoseksuele gebruikers. Ook hier zijn verschillen tussen.
Gedragsgenetische component voor pedofiele is waarschijnlijk groter dan die van verkrachting. Het signaleert dat
het nogal ingewikkeld is en dat het niet alleen de vraag is naar wat er gemeenschappelijk is aan deze daders,
maar ook wat er specifiek ik.
Therapie: moet je nu inzetten op uniciteit/specifciteit van dader of moet je ingaan op die gemeenschappelijke
aspecten?

8. Rehabilitatie modellen
8.1. Rehabilitatie-theoretische uitgangspunten
o Algemene principes: uitgangspunten, waarden en algemene doelen
o Etiologische zienswijze
o Interventies
Brede modellen (algemeen) en specifieke modellen. Al die modellen hebben allemaal gemeenschappelijk dat ze
proberen te studeren wat determinanten van seksueel geweld zijn of wat zijn vormen van seksueel geweld.
Opvallende dingen
 Modellen die besproken zijn, zijn allemaal modellen over wat: modellen die vraag stellen welke factoren tot
seksueel geweld leiden. Zij geven geen antwoord op hoe dat dan gebeurt (welke processen zich afspelen).
Klinisch kan men hier niet mee werken, want geschiedenis kan je niet veranderen.
 Zijn allemaal theorieën vanuit de zetel gemaakt (academisch). Het zijn geen theorieën over ‘hoe doe ik
therapie?’. Het zijn modellen die gaan over wat leidt tot seksueel geweld.
2 modellen die willen nadenken over: gegeven dat we daders hebben, dat ze in therapie moeten, dat ze
ontvankelijk zijn voor therapie, hoe zou je therapie dan moeten aanpakken. Niet in de zin van technieken en
programma’s, maar wat zou kernfilosofie moeten zijn van hoe je daders behandeld (grondslag)?
 Good lives modellen
 Risk need responisivity model
Wat zou het doel moeten zijn van therapie?
 Psycho-educatie of recidieven voorkomen: je moet ook uitleggen hoe je dat gaat doen en met welke filosofie.
Je moet stap verder gaan en enkel opvoeden is niet genoeg!
 Filosofie waarvan aanname is: als je dit toepast, dan krijg je de goede uitkomst. 2 filosofieën (good lives en
risk need).
Wat doen die modellen? We nemen specifieke etiologie aan op meta-niveau en met die zienswijze hangt beleid
samen voor inlichtingen, therapie…
8.2. Risk need responsivity model
The most prominent approach for offenders is associated with risk detection and management, the
focus being squarely on estimating the degree to which individuals constitute a menace to the
community and then setting out to reduce or minimize their risk factors in the most cost-efficient
manner. Individuals are seen as bearers of risk, potential agents of harm or hazards.
o

Kernvariabelen
 Risk: mate van risico is maat voor organisatie hulpverlening
 Need: dynamic factors… is focus…
 Responsivity: wat zijn relevante kenmerken van dader om rekening mee te houden om nietrecidive te realiseren
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Je moet je realiseren dat de primaire doelstelling niet is om de persoon te begrijpen, niet is om de persoon beter
te maken, persoon inzicht te geven… De primaire doelstelling is als het enigszins kan geen recidieven! We schieten
er niets mee op om empathie, spijt… te hebben als dat zou leiden tot meer recidieven.
Om die doelstelling te kunnen realiseren moet je rekening houden met 3 dingen:
 Risk: welke risicofactoren en kenmerken heeft de dader in termen van recidieven. Welke factoren zijn
aanwezig die ons in staat stellen inzicht te krijgen en te voorspellen welke mate van risico’s hij heeft (laag –
medium – hoog). Wat is het risico op risico?
 Need: behoefte principe. Wat zijn factoren die bij dader aanwezig zijn die ervoor zorgen dat hij crimineel
gedrag gaat plegen. Kan spijt, psychose… zijn maar hoeft niet per se.
 Responsivity: psycho-educatie aan Torfs of aan iemand met IQ 45. Welke kenmerken maken een dader
vatbaar/leerbaar voor therapie en welke therapie kunnen we gebruiken bij het niveau van functioneren.
Persoonlijkheid, leerstijl, veranderbaarheid… in algemene zin.
Idealiter beoogt therapie van daders niet meer of minder dan ervoor te zorgen dat er geen recidieven meer
optreden.
 Therapie die RNR principes niet volgt, kan geen goed beleid zijn. Voorbeeld: onderzoek naar Rogeriaanse
therapie en als je strategieën gebruikt die bedoeld zijn voor alles anders, dan knoei je met je therapie. Wie
denkt dat empathie nodig is in dadertherapie? Empathie is geen voorspeller van risk, dus je verspilt je tijd om
hier mee te werken.
 Het moet empirisch aangetoond zijn dat technieken die we gebruiken leiden tot reductie van recidieven.
2de consequentie: op ogenblik dat dader geen risico meer loopt op recidieven, dan zou je in feite moeten zeggen
dat het het einde van therapie is. Waarom nog extra therapie doen als het niet meer bijdraagt aan reductie van
recidieven. Conclusie: therapie duurt maar zo lang als mogelijk en nodig is!
Noot: heeft afschrikking efficiëntie? Ja het werkt wel (bv. 10 x in elkaar geslagen in gevangenis), maar dit is niet
erg efficiënt als systeem. Zijn er efficiënte oplossingen? Ja, als je elke dader doodschiet, zal die dat niet meer
plegen, maar je moet je realiseren wat je dan eigenlijk doet. Als je dit zou doen, zou je iedereen moeten opsluiten
of doodschieten. Moet er straf zijn vanuit het oogpunt van boete doen? Dit is een juridische zaak.
8.3. Good lives model (Ward)
All humans seek certain goods and construct their identities through the realization of these goods in
certain types of activities and lifestyles. Because individuals are naturally predisposed desire, and
require certain types of human goods for a fulfilling and satisfactory life, they will attempt to secure
them despite the presence of such obstacles. This can result in dysfunctional or antisocial behavior…..
GLM …endorses the viewpoint that offenders are essentially human beings with similar needs and
aspirations to non-offending members of the community (relatedness, mastery, autonomy, creativity,
physical health and play).
o

2 therapeutische principes
 Bevorderen geode leven
 Risico-reductie

Opmerking: wat met castratie? Stel iemand van ouder dan 25 jaar, zou je hierbij castratie doen? Centrale vraag:
draagt castratie bij aan recidieven? Neem aan van wel, zou u het dan doen? Ja dan is castratie een optie om te
overwegen als je vanuit RNR werkt. Maar andere vraag is: is het ethisch verantwoord? NEE, dus niet toepassen
ook al is het vanuit het RNR principe. Ethische vraag is altijd essentieel. Als je technieken hebt die minder invasief
zijn, waarom zou je dan castreren? Je hebt hormonale middelen waarmee je dezelfde effecten kan bereiken.
Castratie heeft meer nadelen dan die andere middelen. Nadenken of dit geweld impliceert (bv. penis eraf, dan
wraak met hamer of andere middelen).
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Nadenken: wie heeft voor de daders hun genen gezorgd, wie heeft hun jeugd geregeld, wie heeft voor hun
armoede gezorgd…? We dragen ook een collectieve verantwoordelijkheid en die geraakt niet opgelost door te
zeggen ‘wij zijn goed’ (???).
Good lives model
Wat is de essentie van een dader? Wat doet een dader? Hij doet niet meer of minder wat we allemaal doen. We
hebben allemaal behoeftes, wensen… Er zijn centrale behoeftecategorieën en iedereen deelt deze. Deze
categorieën zijn prosociaal: werk, liefhebben, seksuele satisfactie… We streven ze na en er zijn mensen die er in
slagen en mensen die er niet in slagen. Stappen die daders zetten om seksueel geweld te plegen zijn pogingen om
die doelen ten aanzien van behoeftecategorieën te realiseren. Het is een copingwijze om uit onmacht toch te
proberen belangrijke centrale levensdoelen te realiseren. En omdat deze personen dat niet kunnen (geen
vaardigheden of doelen niet beschikbaar) gaan ze zich vergrijpen aan seksueel geweld.
Behandelvisie: ook voor daders is de doelstelling a good life (vervullen van centrale behoeftecategorieën op een
prosociale manier). Behandeling moet dit good life mogelijk maken. Dit is heel andere doelstelling dan RNR (enkel
recidieven). Bredere filosofie: je moet ervoor zorgen dat je daders leert en socio-economisch en cultureel ervoor
zorgt dat er gelegenheden zijn waar je ze leert dat er mogelijkheden zijn om prosociaal hun doelen na te streven.
Welke reële kansen (sport, museumbewaker…) kunnen we aanbieden in breed pakket dat allemaal bijdraagt aan
een good life. Wanneer samenleving ervoor zorgt dat er geen good life is, zorgt samenleving voor meer recidieven
(= paradoxaal). Maar als je kijkt naar multisystemische therapie kijkt (= beste therapie) juist op het ogenlik men
erin slaagt om daders weg te houden van hun vroegere peers. Good life stopt niet bij behandeling of bij
gevangenispoorten, maar je zult verder moeten gaan.
Uitsluitend good lives benadering: is slechte benadering. Het primaire uitgangspunt behoort toch wel dat je
ervoor zorgt dat er geen recidieven zijn. Gijs denkt echt niet dat alle mensen streven naar het goede. Dit is een
vrij naïeve benadering (cf. antisociale ph-stoornissen). En je hebt ook problemen met biologische determinanten
enzovoort. Maar als je combineert tussen good lives (integratie, kansen…) en daardoor reductie van recidieven
hebt, dan kom je een heel eind.

9. Hechtingsstijlen
-

Specifiek naar Bowbly: primaire functie van vroege objectrelaties is om het kind te voorzien van een
gevoel van veiligheid in omgevingen die angst induceren
Algemener vaak (ten onrechte gebruikt)
Veilig – onveilig (vermijdend, angstig, gedesorganiseerd)
Algemene idee: als veilig dan minste kans/bijdrage of seks offending
Maar empirische evidentie is zwak (of toch niet?)

Als je kijkt naar rol van hechting in termen van veroorzaken van seksueel geweld en recidieven, fundamenteel
draagt hechting relatief weinig bij tot etiologie. Het is maar een kleine significante factor. Seksueel geweld is
multifactorieel bepaald en er is niet één factor die een grote hoeveelheid verklaart.

10. Typologieën
10.1. Groth
o Verkrachters
 Macht: assertive – reassurance
 Woede: retaliation – excitement
o

Seksuele kindermisbruikers
 Fixated
 Regressed

o

Ondanks hoge face validity, toch problematische validiteit
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Als je kijkt naar modellen, zou je kunnen zeggen wat er typisch aan is en wat dat betekent. Modellen gaan er
allemaal vanuit dat daders gemeenschappelijk zijn: als daders alle kenmerken heeft van die modellen, dan zal ie
seksueel geweld vertonen. Alle modellen zijn dimensioneel: je kan meer of minder zo opgevoed zijn, je kan meer
of minder opgevoed zijn in cultuur met geweld.
Er zijn ook modellen die werken met typologieën. Je hebt verschillende types van dader. Men denkt categoriaal.
Ook belangrijk dat als je op misdaadscène sporen vinden en je kan dit terugleiden naar type van dader, wat geeft
me dit dan als voordeel voor opsporing: enkel mannen die groter zijn dan, frans spreken… Je kunt een match
hebben tussen feiten op crimineel gebied en type dader. Psychologisch: als dader tot bepaald type behoort, weet
ik hoe die psychologisch in elkaar zit en waar ik mijn therapie moet aangrijpen. Er zijn verschillende vormen van
personen die seksueel geweld plegen, als je weten wat de kenmerken zijn kan je opsporend werken en ook
psychologisch werken.
Typologisch denken is de laatste tijd dood. Niemand denkt nog zo. Omdat ze nooit empirisch gevalideerd is en
omdat ze niet bruikbaar is. Als je typologie gebruikt en zegt dat is de kern en de typen, dan zou je ook in staat
moeten zijn om psychologie van persoon met die kern te doorgronden.
Belangrijkste motivationele determinant is de kern van het type.
10.2. Prentky & Knight

Goed gevalideerd, prima deskundigen… maar veel te moeilijke typologie!
Er zijn vanuit het model gedacht 9 types van daders van seksueel geweld.
 HSC: hoge sociale competentie (sociale vaardigheden zijn onaangetast, maar beetje meer dominant)
 LSC: lage sociale competentie (sociale vaardigheden zijn aangetast)
Het gaat om aparte relationele en situationele variabelen die daders onderscheiden.
Voorbeeld: diamanten stelen en ook vrouw nog verkrachten, terwijl broer wilt vertrekken. Toevallig is er iemand
die de pineut is.
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11. Zelfregulatie en seksuele motivatie (Both)

Misschien is het voor de psychiaters aardig om bij liking de rol van testosteron te noemen en bij wanting die van
dopamine en serotonine. Mag/kan niet (eerste variant: niet doen, tweede: niet mogen toch doen met
schuld/schaamte gevoel achteraf, derde: is niks mis mee want ik heb er recht op of zij heeft het verdiend, achteraf
goed gevoel over gedrag, maar maatschappij grijpt in
Je zou moeten denken dat je de kriebels krijgt van al die modellen. Alle modellen die besproken worden hebben
het over WAT. En die veronderstellen dat specifieke processen samenhangen met een bepaald type, maar hoe
zou dat nu werken?
Zelfregulatiemodel: wanneer plegen bepaalde personen seksueel geweld? Niet nu, waarom niet nu en wel over
drie uur? Er zijn maar weinig daders die ongestructureerd seksueel geweld plegen. Mannen die dit plegen doen
dit selectief, doen dit op bepaalde plaats, bepaald moment. Op bepaalde manier is er regelsysteem (zelfregulatie)
in mensen dat ervoor zorgt dat ze geen seksueel geweld plegen. We hebben wel alle factoren en determinanten,
maar wat is het proces dat ontregeld wordt en waardoor men geweld gaat plegen?
Zelfregulatie is verstoord bij daders van seksueel geweld. Als die verstoring te sterk is, dan gaan zij over naar
seksueel geweld. Men denkt aan clusters (cognitieve factoren, emotionele factoren en relationele/interactionele
factoren).
 De meesten van ons zijn in staat om cognitief zo te functioneren dat men niet doet wat er altijd in ons hoofd
opkomt. Hoe sterk is je verlangen om je baas in elkaar te timmeren? Als het teveel wordt, wordt het teveel
(= impulsstoornis). Cognitief moet je in staat zijn om bepaalde dingen te reguleren. Bij dementie of Parkinson
worden de executieve functies verstoord en wordt het moeilijker om je cognities te reguleren. Niet enkel over
besliskundige dingen, maar ook om wereldbeelden enzovoort.
 Emotioneel: daders van seksueel geweld gekenmerkt door negatieve emoties (woede, krenking, ongelukkig,
wraak…) en dat deze emoties zo sterk worden (distress) en dat ze over onvoldoende down regulatie
vaardigheden beschikken om stress te voorkomen dat ze meer risico gaan lopen op seksueel geweld plegen.
 Interpersoonlijk: wanneer is iemand wel of niet in jou geïnteresseerd om seks met je te hebben.
2 manieren: tekort aan vaardigheden (werkt niet) OF personen kunnen afwijzing niet accepteren
Alle determinanten leiden tot verstoring van proces, je moet dit herstellen om daders effectief te doen handelen.
Prettige gevoel geeft actietendensen (toenadering of vermijding) en dit wordt vertaald in motivatie (besluit
nemen: wil ik dat en doe ik dat?)
Bewuste weg: planning bij betrokken
Veel heterogeniteit, maar niet bepaald allemaal rozengeur en maneschijn.
Welke processen zorgen er voor dat zelfregulatie verstoord wordt of antisociaal wordt? En hoe werkt dat dan?
Als je determinanten kan beïnvloeden in therapie, dan kunnen processen zich niet ontwikkelen, maar je zal vooral
therapeutisch moeten werken met processen.
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12. Opmerkingen
-

Algemene evaluatie
o Wat te verklaren?
o Aard van verklaring
 Confluentiemodel: determinanten
 Processen

Indien behandeling, hoelang moet behandeling duren?
NL in TBS (ontoerekeningsvatbaar): 6 à 8 jaar voor daders van seksueel geweld.
3 onderzoeken (illustratief): om sterke invloed van confluence aan te duiden.
-

Ilustraties bieden enkele recente onderzoeken naar prevalentie en correlaten van seksueel geweld
o Hoertel: psychiatrische comorbiditeit
 Levensloopprevalantie: 0,15%
 Sterkere correlatie met criminaliteit bij SA
 Vooral: ASPD, conduct disorder, psychotic disorder en cocaïneverslaving
 Opmerking: let op met overhaaste conclusies (bv. ASPD en psychotische stoornis)

Confluence: externe cijfers
Redenering: u moet weten wat u doet, anders kunnen we u er niet verantwoordelijk voor houden.
In welke mate spelen psychiatrische stoornissen een rol in het stellen van seksueel geweld?
 Als u zou zeggen, seksueel geweld niet als psychiatrische stoornis, is het nodig en voldoende om een
psychiatrische stoornis om seksueel geweld te hebben? NEE, niet nodig om SG te plegen. Er zijn heel wat
cijfers over: blijkt dat de meeste plegers van SG geen psychiatrische stoornis hebben (gezien t.o.v. de
populatie).
 Zou een psychiatrische stoornis een invloedrijke bevorderende factor kunnen zijn van seksueel geweld? In een
aantal gevallen (specifieke zin) kan een psychiatrische stoornis wel een facilitator zijn van SG.
Er zitten grote consequenties aan strafrechtelijk gezien!
Psychiatrische stoornis staat niet gelijk aan ontoerekeningsvatbaar zijn.
Onderzoek van Hoertel
Samenhang tussen psychiatrische stoornis en seksueel geweld op een grote populatie.
Sterke correlatie met crimineel geweld.
Er worden verbanden gevonden met psychiatrische stoornissen. ASPD (antisociale persoonlijkheidsstoornis),
conduct disorder en cocaïne gebruik.
Er is een verband maar het is niet enorm: volgens de cijfers valt het mee (35,5% is het hoogste bij ASPD).
Moet je daar rekening mee houden in de behandeling?
o

Sambisa: zelfrapportage seksueel geweld tegen partner (Bangladesh)
 Fysiek geweld: 55% sinds gehuwd – 23% sinds jaar
 Seksueel geweld: 20% sinds gehuwd - / sinds jaar
 Differentiatie
 Slaan of arm omwringen
 Dooreenschudden (schade)
 Met vuist slaan
 Wurgen, verbranden of poging tot doden
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Culturele invloeden: voorbeeld.
Bv als hulpverlener in cultureel gedifferentieerde context.
Onderzocht hoeveel geweld er gebruikt wordt?
55% indien dat klopt: 55% van de vrouwen met partner zou dan al klappen gekregen hebben.
Wat doet dat met het beeld dat mensen hebben van partnerrelaties?
Seksueel geweld; sinds u gehuwd bent; 20% van de mannen doet van wel (geen zwakzinnige cijfers)
 LL = levenslang
 LJ= het laatste jaar
Forse cijfers in het algemeen
En die cijfers liggen niet op een niveau van 100% en ze differentiëren tussen verschillende soorten van geweld.
Is het geweld gelegitimeerd: is dat gedrag dat iemand niet mag stellen of is het cultureel gelegitimeerd?
In deze cultuur is het gelegitimeerd voor mannen om dat geweld te stellen.
Bv wanneer u therapie doet met iemand van een andere cultuur.
o

Snyder: leger (militaire academie)
 Algemeen: 60% minstens 1x slachtoffer – 25% poly-vicitimisatie
 Meer gedifferentieerd
 Sexual harassment: 56%
 Unwanted sexual attention: 23%
 Unwanted sexual contact: 16%
 Sexual coercion: 8%
 Rape: 3%


Opmerkingen
 Negatief effect of leiderschap perceptie
 Afgeronde percentages

Snyder in het leger. – Wat is de invloed van de context?
 In Europa: hoeveel komt seksueel geweld voor?
 Leger: hoger of lager? Hoge cijfers maar niet sterk verschillend met het algemeen (Europa en co)
 Wel belangrijk: wat is het effect hier van? (= invloed op verschillende factoren van SG, verder kijken dan SG.
Wat doet seksueel geweld niet alleen in termen van slachtoffer maar ook in bredere zin op organisatie.
 Wanneer er meer seksueel geweld voorkomt, perceptie van leiding negatiever wordt.
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DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN DADERS VAN SEKSUEEL GEWELD
1. Diagnostiek
1.1. Cruciale kwesties
o T = D + I + B + F + TR
 T: therapie
 D: diagnostiek (wat is er aan de hand?)
 I: indicatiestelling
 B: booster sessie
 F: follow-up
 TR: therapeutische relatie
o
o

Ideaal: theorie gestuurd en effectief (cf. EB practice)
Vigerende ideaal
 Adequaat in kaart brengen van aard van probleem (categorieën: bv. DSM)
 Etiologie
 Pathogenese
 Expliciete therapie-indicaties
 Risicotaxatie
 Stipulering van de te volgen procedures

Voor wie zijn de theorieën toepasbaar?
Ex: veel mensen weten niet wat confluence betekent? – confluence betekent dat veel factoren in een specifiek
samenspel leiden tot een specifiek gedrag. En het samenspel van die factoren moeten goed begrepen worden om
het gedrag te begrijpen (model van malamuth is een voorbeeld van een confluence model).
Eerste voorbeeld Mark Callus: Als je naar onderzoek kijkt dat er nu zit: het meeste onderzoek is correlationeel van
aard. Het is niet makkelijk om niet-correlationeel onderzoek te doen?
Het is ook niet makkelijk om longitudinaal onderzoek te doen
2de voorbeeld Mark Callus: als we niet of zeer beperkt weten waar SG vandaan komt, dan zal de route zijn in
belangrijke mate om onafhankelijk of primair te onderzoeken welke interventies nuttig zijn voor daders van SG?
Idealiter: integratie van beiden ( theorie en praktijk).
De cruciale kwestie bij behandeling diagnostiek = effectiviteit
Grote vraag: wat is de maat van effectiviteit?
 psychologisch functioneren van de dader herstellen
 OF (zwart wit) is de primaire maat recidieven reductie of 0 (idealiter)
 GIJS: recidieven = 0 (idealiter)
Het gaat niet om de persoon van de dader, maar om het feit dat hij geen geweld meer pleegt. Dat is de
belangrijkste stap, maar ook veel mensen zeggen dat dit niet voldoende is.
Primaire vraag diagnostiek: was is er aan de hand en wat doen we er aan?
Eerste stap: wat is er aan de hand?
Er valt niks te genezen via een pil op dit moment.
Boostersessie: nuttige werkwijze? Ook weten: follow-up: werkt het op lange termijn?
Er zal min 5 maanden van follow-up nodig zijn om te weten of het werkt of niet bij daders. Indien voortdurend de
daders volgen; dan stijgt het recidievencijfers op LT
Idealiter: diagnostiek is alles wat aan de linker kant staat.
Aan de rechterkant: is wat DSM doet (doet niet wat er aan de linkerkant staan) zij geven a.d.h.v. een beschrijving
weer van een psychiatrische stoornis. Het assenstelsel is afgeschaft in DSM-5
Goed denken over wat houdt diagnostiek in?
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Risicotaxatie
Het meest sturende principe van de diagnostiek: zal er geen seksueel geweld gebeuren. Meeste onderzoekers:
ondeugdelijke manier om aan diagnostiek te doen bij seksueel geweld.
Doelstelling = geen recidieven!
Wanneer u dit wil: primaire inschatting: wat is het risico van de dader dat hij opnieuw recidieven pleegt? Als u
forensisch kijkt, dan is uw diagnostiek gesteld vanuit het risico voor recidief kijken.
1.2. Cruciale facetten
o Individuele casusformulering of algemene benadering?
o Opmerkingen vooraf
 Specificiteit van forensische setting
 Defensieve testhouding
 Zelfrapportage en zelfbeoordelingsvragenlijsten
 Collaterale informatie
 Dossierinformatie


Zedenspecifieke diagnostiek + algemene diagnostiek + responsiviteit
 Uitgangspunt: RNR
 Responsiviteit: eigenschappen, talenten of beperkingen die behandeling positief of
negatief kunnen beïnvloeden




Risicotaxatie volgt later (maar ook belang bij diagnostiek)
Modellen van diagnostiek: theoretisch gestuurd vs. empirisch gestuurd

In forensische context
Doelstelling = geen geweld/geen seksueel geweld
In veel gevallen heeft de dader er belang bij om dingen te vertellen die je dan gelooft, maw: ik heb een ander
belang in een forensische context dan in reguliere hulpverlener – als hulpverlener dit belang in achting nemen.
US: niet zeggen tegen therapeut dat hij/zij nog andere daden gepleegd heeft, therapeut moet dader dan
aangeven. Daar gaan daders niets meer zeggen.
Daders hebben andere belangen en andere informatie wat ook consequenties geeft tot diagnostiek.
Diagnostiek sturen vanuit risicoprincipes en niet-risico-principes.
1.3. Meta-analyse
o Seksuele deviantie
 Zelfrapportage (seksuele anamnese) en vragenlijsten
 Penisplethysmografie
 Visuele reactiepatronen/tijd (en impliciete maten)
 Polygraaf
o

Psychopathie: PCL-R (20 kenmerken)

o

Belangrijke kwesties
 Wat met comorbiditeit?
 Matrix idee
 Essentie: RNR

30

Hoogste risicofactor op het plegen van seksueel geweld = man zijn.
Werk van Hanson wordt hier gevolgd (grote meta-analyse gedaan): welke zijn de risicofactoren bij SG (bij daders
die in therapie zijn). Dit zijn niet dezelfde risicofactoren als deze die zorgen voor het starten van SG.
1. Psychopathie`
2. Naarmate u meer deviante aantrekking hebt naar seksueel gedrag, grotere kans op het plegen van SG.
Hoe meten we SG in teken van deze 2 risicofactoren? Hoe vaststellen?
Zelfrapportage, op voorwaarde dat mensen naar waarheid antwoorden.
Penisplethysmograaf: de idee is dat je als je iemand in een labo seksuele stimuli geeft, dan zal die seksuele
opwinding ervaren, en zal differentiëren tussen stimuli die u meer en minder aantrekken. A.d.h.v. info die we
kennen i.v.m. concordantie tussen gedachten en geslachtsorganen. Opvallend: wordt in EU amper gebruikt in de
forensische context. Reden =
 Ethische reden (is dat wel ethisch verantwoord)
 Wie mag dat doen? (psycholoog, bv prof Jansen, mag die dat aan genitaliën komen?)
 Er is veel betwisting over de kwaliteit van de penisplethysmografie. Bv: welke stimuli moeten we daar voor
gebruiken? Nog een ethische kwestie: hoe komen we aan die stimuli (bv foto's van misbruik van kids en co,
vroeger werd dan gebruikt maar nu niet meer). Opl: via sofware dit beeldmateriaal gebruiken.
Europeanen verschansen zich achter ethische kwesties om het niet te gebruiken, maar welke alternatieven dan
bruikbaar? Geen direct voor hand
Voornamelijk in de VS gebruikt.
Alternatieve manieren: op een minder invasieve manier met zelfde validiteit meten. Hoe kijkt een dader naar
seksuele stimuli? Door tijd te meten van het kijken naar de punten:
Visuele reactiepatronen/tijd (& impliciete maten)
Polygraaf = leugendetector. In Amerikaanse series wordt dat heel veel gebruikt. Er is veel literatuur over de
leugendetector. Is de leugendetector nuttig in de context van daders met seksueel geweld? Goed bewust zijn dat
als u als deskundige optreed, dat u zich bewust bent van de kwaliteit van de instrumenten die je gebruikt. Zelf
kritisch zijn of u het gaat gebruiken of niet.
Psychopathie: voor psychopathie is er een standaardinstrument beschikbaar: de PCL bestaat uit 20 items, 0, 1 of
2 en max score of 20 en dat is een goede maat van psychopathie.
In de EU: 25 of hoger
In VS: 30 of hoger (opzoeken wat het juiste is, Gijs heeft het mss omgewisseld)
Iemand die hoog psychopathisch is en hoog seksueel deviant – grote kans op plegen SG
1.4. Risicofactoren
1.4.1. Algemeen
 Confluentiemodel: veel risicofactoren (algemeen aanvaard)
 Welke factoren zijn empirisch gevalideerd (Mann, Hanson & Thornton)
 A plausible rationale that the factor is a cause of sexual offending
 Strong evidence that it predicts sexual recidivism


Types
 Statisch
 Dynamisch (stabiel of acuut)

Wat met empathisch vermogen, rijk arm zijn, depressieve symptomen... Zijn er nog andere variabelen die
samenhangen met hoog of laag risico?
Is empathie belangrijk voor seksueel geweld?
We willen weten wat die factor doet psychologisch (na het vaststellen wat een risicofactor is, nadien ook graag
willen weten wat die factor doet op psychologisch vlak)
Van heel veel risicofactoren weten we slecht hoe die samenhangen met recidieven.
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De meeste risicofactoren zijn statisch (sekse, leeftijd, vroeger gepleegde seksuele daden) = niet veranderen
Er zijn ook dynamische factoren: deze kunnen veranderen
Nog een verschil tussen
 Stabiele (bv hoog of laag narcistisch)
 Acute factoren (alcoholpercentage hoog/laag)
Risicotaxatie: dynamische en statische risicofactoren in rekening nemen. Idealiter willen we met de dynamische
risicofactoren aan de slag.
Factoren die we al hebben: 5 groepen, gesorteerd van hoog (goede empirische validering) naar laag.
Wanneer is een factor nu voldoende empirisch gevalideerd?
Het kan goed zijn dat we allerlei variabelen zijn die we vaststellen bij daders, maar niet bij het plegen van SG of
recidieven. Wanneer weten we of er een verband is tussen een variabele en seksueel recidieven? Er moeten min
3 onafhankelijke artikels zijn die een verband hebben aangetoond tussen een risicofactor en recidieven.
1. Seksueel deviant gedrag, antisociale persoonlijkheidsstoornis (geslacht, maar statische risicofactor)
2. Omgeving (dichtbij speeltuin wonen), geen sociale steun,
3. Sociale steun van anderen,
4. Aantal broers (statisch), partner of kinderen hebben, toegang tot middelen.
5. Vingerlengte (statisch), EQ
Zie volgende dia's voor de juiste oplossingen
1.4.2. Empirisch gevalideerde risicofactoren
 Seksuele preoccupatie
 Seksuele voorkeur voor prepuberale of puberale kinderen
 Geseksualiseerd geweld
 Meerdere parafilieën
 Misdrijf-ondersteunende houding
 Emotionele congruentie met kinderen
 Gebrek aan emotioneel intieme relaties met volwassenen
 Impulsieve levensstijl
 Slechte probleemoplossingsvaardigheden
 Weerstand tegen regels en supervisie
 Negatieve sociale invloeden
 Klacht vijandigheid
Hele hoop variabelen die seksueel ontzettend zijn.
Seksueel geweld is seksueel voor de DADER, niet per sé voor het slachtoffer.
Parafilie statisch of dynamisch? Een parafilie wordt door veel mensen geacht dat je die kan beïnvloeden, de
meeste mensen denken dat het beïnvloedbaar is maar er is nog veel discussie over. Het hang er vanaf hoe je er
tegen aanziet.
Empathie voor het slachtoffer is in ieder geval geen goed empirisch gevalideerde factor.
Werken aan empathie van dit smalle kader is niet echt zinvol, want het reduceert geen recidieven.
Men kan alleen maar variabelen vinden die empirisch bestudeerd zijn, kunnen best nog variabelen zijn die
belangrijk zijn voor bepalen van recidieven maar hier geen weet van hebben.
Veel aspecten hangen dicht bij psychopathie, maar psychopathie zelf staat er niet in.
Emotional congruence with children: je dicht verbonden voelen met kinderen.
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1.4.3. Veelbelovende risicofactoren
 Vijandige overtuigingen over vrouwen
 Machiavellisme
 Gebrek aan zorg voor anderen
 Disfunctionele coping
 Geseksualiseerde coping
 Geëxternaliseerde coping
Externalisering: schuld bij anderen leggen.
1.4.4. Risicofactoren die niet gesteund worden, maar interessante uitzonderingen zijn
 Ontkenning
 Laag zelfwaardegevoel
 Ernstige mentale stoornis
 Eenzaamheid
Nog niet goed gevalideerd.
Obv deze empirische factoren weten we niet goed wat ze doen.
1.4.5. Risicofactoren die het waard zijn om geëxploreerd te worden
 Wederhorige seksuele oriëntatie
 Kwetsbaar narcisme
 Seksuele aanspraak
1.4.6. Factoren met weinig tot geen relatie met seksueel recidive (niet-exclusieve lijst)
 Depressie
 Tekort aan sociale vaardigheden
 Zwakke empathie voor slachtoffers
 Gebrek aan motivatie voor behandeling (zoals beoordeeld bij voorbehandeling)
Moraal van al die factoren; therapie krijgt risk-need-responsivity als centrale punt. Men moet ook kijken naar
welke daders hoog, laag of medium zijn met betrekking tot recidieven. Welke dynamische factoren kan men
veranderen? Dit zijn de basiskenmerken van therapie. Men zou dus aandacht moeten geven aan de risicofactoren
die recidief voorspellen en die men kan veranderen in therapie. Wanneer men de therapie opbouwt vanuit andere
invalshoeken, dan komt er geen reductie van recidieven.
Vanuit dit kader zou je in staat moeten kunnen zijn om zelftherapie programma's te maken.
alcohol is een belangrijke variabele in het kader van seksueel geweld. 50-75% van het geweld dat in die context
plaatsvindt, is veroorzaakt door seksueel geweld.
Voor drugs is het niet zo duidelijk. Maar wel zelfde redenering. Drugsgebruik is ook geassocieerd met seksueel
geweld. Maar het wordt niet goed gevonden in onderzoek omdat het in therapie tot 0 wordt gereduceerd.
Diagnostiek: smal gekeken is essentie dat je kijkt naar dynamische en statische risicofactoren, als je dat niet doet,
dan rommel je maar wat aan met je patiënten. Als je kijkt vanuit seksuologisch, forensische veld en doelstelling
is recidieven voorkomen, dan kom je nergens als je enkel met DSM-bril, psychiatrische bril… kijkt. Je moet in je
diagnostiek ook risicotaxatie opmeten. NL: schrijven 2 instrumenten voor die je moet gebruiken (SVR-20 en PCL
om psychopathie te meten).
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2. Behandeling
2.1. Inleiding
o Grote consensus over cognitieve gedragstherapie en biomedische interventies
o Cf. cursus parafilieën
Het is opmerkelijk dat in feite alle interventies die gebruikt worden voor de parafilieën, zowel biomedisch als
cognitief-gedragstherapeutisch, zijn hetzelfde voor daders van seksueel geweld.
Vaak is redenering: het is geen seksueel probleem, maar een algemeen probleem (kan geen contact leggen,
begrijpt niet hoe relaties in elkaar zitten). Brede psychologische make-up stuurt ook het seksueel gedrag aan.
Soms zie je andere bewegingen die zeggen dat er wel bredere psychologische make-up is, maar als je goed kijkt
bij bv. pedofielen is op één of andere wijze de SO van de persoon anders, maar dat is eigenlijk een rechtstreekse
uiting/symptoom van een andere hersenstructuur of een andere hersenfunctie (= heel specifiek).
Als je DSM-5 bekijkt, kan je nooit iemand diagnosticeren met seksueel geweld (= geen psychiatrische stoornis), je
kan wel iemand definiëren met pedofiele of met pedofiele stoornis. In Nl is het zo dat er enorme invloed is van
zorgverzekeraars, waarbij ze bv. zeggen van ‘als er geen diagnose is, dan kan er geen behandeling zijn van
problematisch grensoverschrijdend gedrag’, dus iedereen die strafbaar seksueel gedrag stelt, krijgt diagnose
‘parafiele pedofiele stoornis’.
 Prof moest naar spreker en er werd gevraagd naar DSM-5: doen we niet aan mee, plakken er gewoon een
etiket op zodat ze behandeling kunnen krijgen.
 Marshall: als er diagnose moet zijn, krijgen ze pedofiele stoornis als soort paraplubegrip voor iedereen die bij
mij in therapie komt
Volgens prof is dit slecht want er worden diagnoses toegesmeerd aan personen die dit eigenlijk niet hebben.
2.2. Cognitieve gedragstherapeutische programma’s
o Seksuele opwinding en gedrag
o Sociale vaardigheden
o Cognities
o Levensstijl- en taakproblemen
o Relationele competentie
o Terugvalpreventie
2-metaniveau’s
 Klinisch: je gaat ervan uit dat dit gedrag gestuurd wordt door psychiatrische problemen en je gaat deze
behandelingen
 Cognitief-gedragstherapeutisch
Andere kijk, maar grotendeels dezelfde programma’s!
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2.3. Algoritme Bradford (hormonale en psychofarmacologische behandeling)

Dezelfde interventies als bij parafilieën. Je kan er nog dingen bij doen: bv. antipsychotica geven.
Kanttekening: het is wel zo dat i.t.t. 30-40 jaar geleden dat binnen de parafilieën een andere beweging gekomen
is (in forensische veld) waar ze zich bewegen uit BDSM en die staat hier los van.
2.4. Effectiviteit
Wat zijn besliskundige overwegingen die wij maken: wat vinden we een acceptabel risico (bv. enkel nog
exhibitioneren 1 keer in de 10 jaar)
3 vragen
1. Hoeveel mag therapie eigenlijk kosten om bepaalde effectiviteit te bereiken? Essentiële vraag als je nadenkt
over hoeveel geld in samenleving we beschikbaar hebben voor dit terrein. Hebben we het over bedragen
zoals bij kankeronderzoek of 1/1000ste hiervan?
2. Als je beleidsmaker bent, hoe kijk je dan beleidsmatig aan tegen effectiviteitsvraag? Wanneer zeg je deze
effectiviteit is voldoende en deze risico’s accepteer ik?
3. Nadenken of je psychologisch in staat bent en in staat wilt zijn als de recidivecijfers bv. hoog zijn, want dit
betekent dat je werk ondanks alles tot minder succes leidt en dat je klinisch geconfronteerd wordt met
mensen die onaangename dingen hebben gedaan.
Idee: je hebt basislijn (review Furby: niks werkt) en dan krijg je groot aantal publicaties waarbij men zegt ‘Furby
heeft geen gelijk want…’ en daarop weer antwoord ‘Furby heeft wel gelijk want…’. Pendelbeweging tussen ‘het
werkt niet’ en ‘het werkt wel’.
Niet enkel inhoudelijke conclusies, maar ook beweging dat men niet weet of het werkt omdat er geen
methodologisch goede studies zijn en omgekeerd (= methodologische pendelbeweging)
o
o

Cruciale maat: reductie of voorkoming van recidive
Furby, Weinrott & Blackshaw
 Periode 1953 – 1989: follow-up
 Aantal studies: 42
 Aard van behandelingen: allerlei
 Conclusies
 Geen reductie van recidive door behandeling
 Aanwijzingen: lagere pedoseksualiteit, hoger exhibitionisme en hogere verkrachting
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Basisconclusie: therapie voor daders werkt niet
Veel mensen denken dat pedoseksualiteit slechter te behandelen is, maar dit is niet zo!
o

Marshall
 Overzicht cognitief-gedragstherapeutische studies
 Nieuwe snit
Groep
Onbehandeld
Behandeld
Verkrachting
7 – 35%
Exhibitionisme
41 – 71%
?
Kindermisbruik (Me) 10 – 29%
+
Kindermisbruik (Ma) 13 – 40%
+
Incest
4 – 10%
+

We zijn begonnen met cognitief-gedragstherapeutische programma’s op maat gesneden voor daders van
seksueel geweld. Dit is een nieuwe stroming en je moet hiernaar kijken. Wat Furby et al. zeiden ging over wat er
voordien gedaan werd, dus dat dat niet werkt, wisten we al.
Als je daders niet behandeld, lopen de recidieve cijfers uiteen en zijn ze niet laag. Maar als je kijkt naar
behandelingen, dan is de conclusie dat behandelingen gemiddeld gesproken goed werken (reduceren recidieve
significant).
2 eigenaardigheden
 Vooralsnog werken behandelingen niet voor verkrachters (= gemiddelde resultaten: veel variatie binnen
groep)
 Exhibitionisme: dezelfde programma’s leiden tot zeer uiteenlopende resultaten (sommigen goede resultaten,
sommigen slechte resultaten)
Voorlopig: we hebben hoop, want in 1991 is er goede hoop dat op z’n minst voor sommige groepen van daders
deze therapie werkt
o

Quinsey
 Methodologie is zo zwak dat deugdelijke conclusies onmogelijk zijn
 Bovendien zwakke resultaten (geen significante reductie van recidive)
 Niet aangetoond dat behandeling van cognitief-gedragstherapeutische snit effectief is

Stoppen met claims te leggen op succes, tenzij men ook in staat is om deugdelijk outcome onderzoek te doen
(RCTs doen)
Conclusie kan alleen maar zijn dat we niet weten of behandeling werkt, want kwaliteit van onderzoek laat niet
toe om conclusies te trekken over effectiviteit.
o

Hanson & Bussiere
 61 follow-up studies: 4 – 5 jaar
 Resultaten
 Gemiddelde seksuele recidive: 13,3%
 Recidive voor verkrachting: 18,9%
 Recidive voor pedoseksualiteit: 12,7%


Predictoren
 Criminele levensstijl
 Seksuele deviantie
 Behandeling niet voltooid
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Meta-analyse: analyses over studies waarbij je in staat ben over studies te aggregeren. Als je over al die studies
kijkt, wat kan je dan concluderen over effectiviteit?
Kortere follow-up (minder dan 4 jaar) zijn eigenlijk zinloos, want recidieve doet zich vooral voor na deze periode
Niet enkel seksueel geweld, maar ook algemene recidieven (stelen, criminaliteit…)
Recidivecijfers zijn hoopgevend!
Blijkbaar is op groepsniveau seksueel geweld ook sterk gestuurd door factor seksuele deviantie
o

Lalumiere
 Geen effectiviteit
 If there is one thing that is clear from the previous chapter’s summary of the empirical
literature on the treatment of sex offenders, it is that there is no clarity about whether
anyone has demonstrated a specific effect of treatment in lowering sexual offender
recidivism. The situation is even worse with respect to rapists in particular. There is simply
no convincing evidence that treatment has ever caused rapists to desist or even to reduce
their offending behavior. It is fair to say that that the available literature does not clearly
identify treatments that seem promising for rapists. Of course, this paucity of evidence does
not mean that one can be sure that existing treatments are worthless. There are two main
possibilities. Treatment effects exist but simply have not yet been demonstrated, or no
treatment effects exist. The obvious solution to the first possibility is to perform better
outcome evaluation research. The obvious solution to the second is to develop effective
treatments based, presumably, on a better understanding of the phenomenon of rape

o

Marques
 Aard van studie: gecontroleerde vergelijking inpatient relapse prevention treatment (2j) met
onbehandelde groepen in gevangenis
 Relapse prevention group
 Volunteer control group
 Nonvolunteer control group



Afhankelijke variabele: recidivisme (na 8 jaar follow-up)
Resultaten
 Geen effect van behandeling
 Zowel voor verkrachter als voor pedoseksuelen



Conclusie
In the context of growing optimism about the sexual offender treatment, this study’s
message is: not so fast, we are still far from understand when treatment works.

Beste studie die er tot nu toe gedaan is: vergelijken van behandelde groep met niet behandelde groep: random
onderverdelen aan controle- of therapeutische conditie
Therapeutische conditie: beste therapie die er op dat ogenblik was
Resultaat: geen behandeleffect (niet behandelde daders doen het even goed/slecht als behandelde daders)
Alle cijfers liggen op hetzelfde niveau tussen de verschillende groepen
MAAR: bij SR - blijkbaar is het zo dat daders relatief beperkt recidiveren (cijfers liggen niet rond 100%), het geldt
wel op groepsniveau, niet op individueel niveau. Gemiddeld gesproken recidiveren daders van seksueel geweld
vele jaren niet. Ook bij onbehandelde daders is dit zo.
Al deze steekproeven zijn enigszins besmet in de betekenis van ‘je vindt er niet de lustmoordenaars’, de meest
extreme mensen op seksueel gebied zitten in het algemeen gebied niet in deze studies. Dit gaat allemaal over
mensen die men in principe na jaren therapie terugkeerbaar vindt in de samenleving.
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o

Hanson & Morton-Bourgon
 13,7% gepakt voor ander seksueel geweld
 Algemene recivisme cijfer niet seksueel geweld: 36,2%
 Predictoren
 Seksueel geweld
 Antisociale oriëntatie


Niet relevant voor predictie
 Ontkenning
 Empathie
 Lage motivatie voor behandeling

Redelijk gerust, want het valt nog wel mee van recidive cijfers
Niet te snel generaliseren van bepaalde therapeutische stromingen
Paradox: als je sterkste methodologische studies neemt, dan daalt het succes en stijgt het recidive risico. Als je
naar meta-analyses kijkt met grote steekproeven en sterke criteria, dan komt hier naar voren dat er recidive
reductie is.
o

Schmucker & Lösel
 Alle studies in 5 talen
 Geen restricties met uitzondering van behandelgroep en controlegroep
 80 studies/vergelijkingen
 Resultaten: algemeen positief effect
 11,5% (behandelconditie) – 17,5% (niet-behandelconditie)
 Castratie (maar methodologisch twijfelachtig)
 Hormonale interventies
 Cognitief-gedragstherapeutische interventies


o

Conclusie
In summary, our results indicate that sexual offender treatment can significantly reduce
recidivism rates. The size of the effect is small but moderate but it is in accord with what we
know from the larger research literature on general offender treatment evaluation.
However, the evidence is based on studies that mostly apply a weak methodological
standard. Restricting the analysis to a few randomized trials shows a comparable mean effect
but it does not render it statistically significant. As for now, our results indicate that
cognitive-behavioral treatment is promising. Also, hormonal medication seems to improve
outcomes. Although promising findings have been reported on other pharmacological
treatments, there are as yet no controlled evaluations that show its usefullness with regard
to reoffending. Obviously, we need more high quality evaluations on the whole range of
sexual offender treatments to come to unequivocal conclusions. This is also true with regard
to the descriptive validity of studies. More differentiated reports of the treatment, its
implementation, offender characteristics, and the respective outcomes would clearly
improve our ability to give a more detailed answer to the question of “What works for whom
and under what conditions?

Hanson, Bourgon, Helmus & Hodgson
 Is behandeling effectief?
 Zijn RNR behandelingen effectiever?
 Algemeen: nog steeds debat (methodologisch beïnvloed)
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Wat is stand van zaken?
Briefly stated, treatments are most likely to be effective when they treat offenders who are
likely to reoffend (moderate or higher risk), target characteristics that are related to
reoffending (criminogenic needs), and match treatment to the offenders’ learning styles and
abilities (responsivity; cognitive-behavioral interventions work best.

Ethisch probleem is onoplosbaar: sommige mensen op wachtlijst zetten is niet ethisch, maar als je dit niet doet,
kan je niet onderzoeken wat wel of niet werkt.
Het is niet goed om alle studies zomaar te nemen, want we kunnen stap verder zetten
 Er moeten goede methodologische studies gebruikt wordt
 Zijn er RNR behandelingen en zijn deze behandelingen effectiever dan behandelingen die niet opgezet zijn
vanuit RNR?
Differentiëren naar: neem alleen goede behandelingen en kijk naar goed uitgevoerde studies
 Therapie is gedaan zoals ze gaan zou moeten zijn
 Goede methodologische kwaliteiten die effectiviteit van therapie testen




Aantal studies: 22 (4 adolescenten – 18 volwassenen)
Follow-up: 1 – 21 jaar (gemiddeld 4,7 jaar)
Resultaten
Studies: 22

N = 3121

N = 3625

Recidive-maat (%)

Behandeld

Niet-behandeld

Seksuele R

1.1-33,3; 10,9 =G

1,8-75; 19,2 = G

Gewelddadige R (inclusief Seks. R.)

1.1.-43,1; 22,9 = G

8,1-87,5; 32 = G

Algemene R

4.3 – 48,3; 31,8 = G

13, 3 – 87,5; 48,3 = G

Grote spreiding van recidiven. Blijkbaar zijn er allerlei differentiëren waardoor die spreiding dan tot stand komt.
Gemiddelde: over een periode van 5 jaar recidiveert met een seksueel delict daders van seksueel geweld 19
procent (bij onbehandelde groep), ook al zou je zeggen dat daders gevaarlijke mensen zijn, de meerderheid
recidiveert niet na de eerste 5 jaar behandeling. Er is grote groep daders die relatief gesproken heel weinig
seksueel geweld pleegt, maar er is waarschijnlijk ook een groep die veel delicten pleegt.
Conclusie: behandeling helpt, mits u zich realiseert dat dat betekent:
1. Er is significante reductie van recidiven in vergelijking met niet behandelde daders (op verschillende
parameters): positieve effecten
2. Vanuit oogpunt dat behandeling eigenlijk 100% succesvol zou moeten zijn, daar zijn we nog lang helemaal
niet: beperkte effecten
Als je daders gaat volgen over 20 – 30 jaar: dan zie je dat recidiven cijfers alsmaar opnieuw groter worden
Recidive cijfers stijgen op groepsniveau tot op het 50ste levensjaar en daarna zie je vermindering van recidiven


Opmerkingen
 Effecten smaller in betere methodologische studies
 RNR behandelingen: betere resultaten
 Adolescenten beter dan volwassenen
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Conclusies
 Behandeling beter dan niet behandeling
Behandeling
Seksueel recidive
10,9%
Algemene recidive
31,8%

Niet behandeling
19,2%
48,3%




Vergelijking met Lösel & Schmuckler (11,1% vs. 17,5%)
Vergelijking met Hanson
Studie
Hanson
Seksueel recidive
12,3%
16,8%
Algemene recidive
27,9%
39,2%



Methodologische voorzichtigheid geboden
 Gebrekkige kwaliteit van vele studies
 Betere studies: zwakkere resultaten



Niet om het even wat is effectief: RNR = positief

Algemene conclusie
 RNR dienen primaire leidinggevende principe te zijn voor ontwerpen, opzetten en
uitvoeren van behandelingen van sex offenders
 Niet-criminogene factoren kunnen niet volledig voorbijgegaan worden
 Motivationele functie
 Good lives functie
 Consequently, it would be beneficial for treatment providers to carefully review their
programs to ensure that the treatment targets emphasized are those empirically linked
to sexual recidivism
 Pleidooi voor methodologisch sterke studies

o

Langevin & Curnoe
 Follow-up: vooral onbehandelde daders van seksueel geweld
 Recidive (veroordeling)
 Seksueel delict: 52,2%
 Alle delicten: 81,1%

o

Swayer & Borduin
 Follow-up: adolescenten in gecontroleerde studies
 Recidive
 MST: 34,8%
 IT: 54,8%

o

Kanttekeningen
 Nodige voorzichtigheid geboden: op zijn minder o.b.v. methodologie
 Ondanks methodologische zwakheden
 Cognitieve gedragstherapie en hormonale interventies
 Bescheiden, maar significante reductie van recidive
 Let op: ook iets als base-rate



Differentiatievraagstuk m.b.t. aard en ernst van seksueel geweld
Kortom, maar stoppen met behandelen…?
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o

Opmerkingen
 Niet geregistreerde recidive regel (Marshall): feitelijke registratie (onderschatting: 1,5 – 2x)
 Our results support previous research that child molesters are at risk for reoffending for
many years. The greatest risk period appears to be the first 5-10 years, but child molesters
appear to be at significant risk for reoffending throughout their life. Forty-two percent of
this sample were eventually reconvicted, with 23% of the recidivists being reconvicted more
than 10 years after they were released
 Differentiatie van daders (meestal niet ergste daders in behandeling) erg nodig
 Maar ook positieve ontwikkelingen
 Met toenemende leeftijd: daling van recidive (samenhang testosteron?)
 Positieve meta-analyses en review
 Kortom: as for now, our results indicate that cognitive-behavioral treatment is
promising. Also, hormonal medication seems to improve outcomes

o

Nieuwe donderwolken?
 Khan et al.
 Gronnerod et al.
 Langstrom et al.
Professional opinion however, is no substitute for evidence

Als je kijkt naar 2009, dan zie je dat stand van zaken volgende is: de algemene conclusie kan toch zijn
1. Behandeling (als ze goed uitgevoerd is) leidt tot significant, maar beperkte reductie van recidiven
2. Prof vindt dat therapeuten en aanverwanten met voeten op grond moeten blijven omdat het aantal
recidieven toch niet gelukmakend is (30% is nog altijd wat)
Teneur is duidelijk: sterke methodologische studies hebben we niet zo, meta-studies hebben we wel veel en die
leveren positieve resultaten op. Het is geen tijd om te zeggen dat het niet werkt en dat je er maar mee moet
stoppen, maar je moet er mee blijven werken en blijven onderzoeken. Zolang we niet in staat zijn goed kwalitatief
onderzoek te doen met lange follow-ups, dan zullen we nooit op overtuigende manier kunnen zeggen dat
behandeling werkt.
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RISICOTAXATIE
1. Definitie
-

Identificatie van risicofactoren
Gebruik factoren om risico van recidive te voorspellen

2. Vormen
-

Ongestructureerd klinisch oordeel (deugt niet)
Gestructureerd klinisch oordeel (deugt)
Actuariële risicotaxatie (deugt best)
o Soorten
 Structured Anchored Clinial Judgment (SCACJ-MIN)
 Rapid Risk Assessment for Sexual Offence Recidivism (RRASOR)
 Static 99
 Risk Matrix 2000
 Sex Offence Risk Appraisal Guide
 Minnesota Sex Offender Screening-Tool Revised
 Sexual Violence Risk 20

Ongestructureerd = onzin: dader is gevaarlijk omdat ik dat vind. Fundamenteel zijn dat soort uitspraken
wetenschappelijk gezien onzin. Ongestructureerd klinisch oordeel heeft geen voorspellende waarde, toch doen
alle clinici ook aan dat oordeel.
Gestructureerd: niet te snel denken dat het veel oplevert als je accuraat wilt voorspellen.
Actuariële risicotaxatie: op basis van aantal signalen wordt vastgesteld, voorspelt of dader laag, medium of hoog
risicovol is. Dit is niet aangenaam voor clinici omdat het hen overbodig maakt in termen van voorspellen, want je
kan dit geautomatiseerd doen. Clinicus komt niet meer te pas bij dit oordeel.
Is het wijs om er één te gebruiken of er 37 te gebruiken? Is er gecumuleerde toegenomen validiteit als je meer
vragenlijsten van dit type gaat gebruiken? Als je meer dan 4 lijsten gaat gebruiken, verhoogt de validiteit niet erg,
dus heeft niet veel zin.
o

Werkwijze
 Na analyse van factoren (door dossieronderzoek)
 Na statistische procedures

Wat proberen we te doen? Voorspellen of dader het opnieuw zal doen. Door factoren die we betrouwbaar en
valide kunnen scoren, maar waar halen we deze vandaan? Dit kan op twee manieren tot stand komen
 Dossieronderzoek: wat zijn factoren waarvan aannemelijk is dat ze recidive voorspellen (identificeren)
 Empirisch toetsen van deze factoren (empirische onderbouwing)
Beiden zijn nodig: je kan geen zinnige uitspraak over iets doen tenzij je nagaat of de factor meer of minder
seksueel geweld voorspelt. Beperkingen van instrumenten ook goed in de gaten houden, anders heb je een
probleem.
Static 99: meest gebruikte risicotaxatie
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o

Static 99
 Feitelijke telscore en indeling in risicocategorie: laag – medium – hoog
 10 items
 Eerdere seksuele delicten
 Eerdere veroordelingen voor alle delicten
 Veroordeling hands-off seksueel delict
 Index veroordeling voor geweld
 Eerdere veroordelingen geweld
 Extrafamiliaal slachtoffer
 Onbekend slachtoffer
 Mannelijk slachtoffer
 Jonge leeftijd t.t.v. risicotaxatie
 Altijd alleenstaand geweest

Factoren die toelaten daders te categoriseren in hoog, laag of medium (= recidivekans over bepaalde tijdsperiode)
Aan de meeste van deze factoren kan je klinisch niks doen. Ze zijn wel interessant om te voorspellen, maar niet
als je er iets mee wilt doen (= statische factoren)


Problemen
 Atheoretisch (bv. alleenstaand)
 Vooral statische factoren (geen dynamische factoren)

Problemen
 Statische factoren
 Geen inzicht: waarom zou alleenstaand wel/niet/meer/minder leiden tot seksueel geweld (zegt niets over
theorie en processen)
 Statische factoren gaat niet over first offending!
Niet omgekeerd denken: iemand die alleen is, heeft meer risico op geweld. Enkel bij mensen die al een delict
gepleegd hebben, is dit van toepassing.


Alternatief: SVR-20
 20 items
 Vooral statische, maar ook dynamische factoren
 Geen vaste optelscoringsregel
 Oordeel of besluit op basis van score

Alternatief: SVR-20
 Mechanische actuariële risicotaxatie: gegevens invoeren, scoren en er komt een uitslag uit
(beslissingsprogramma dat computer voor je doet)
 SVR: combinatie. Is het mogelijk om én te werken met statistische factoren en te werken met klinisch oordeel
en van beiden het beste te nemen? Predictie en inzicht is groter dan enkel actuariële instrumenten.
 Helaas: niet erg gelukkig zijn hiermee, want SVR-20 heeft lagere predictieve validiteit dan actuariële
instrumenten
Relatief gesproken (alles behalve perfect) ben je in staat te voorspellen wat recidiverisico is, maar het is van nul
waarde om te weten wat we in therapie moeten doen. Kunnen we soortgelijk instrument ontwikkelen dat ook
inzicht geeft in dynamische risicofactoren (zowel in termen van voorspelling als in termen van klinische indicatie)
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o

Recent: SARN en STABLE 2007
 Belangrijke sociale invloeden
 Vermogen tot het vormen van stabiele relaties
 Emotionele identificatie met kinderen
 Vrouwvijandigheid
 Sociale afwijzing
 Rekening houden met anderen
 Impulsiviteit
 Probleemoplossende vaardigheden
 Negatieve emotionaliteit
 Sterkte seksueel verlangen, seksuele preoccupatie
 Gebruik van seks als coping
 Deviante seksualiteit
 Samenwerking met supervisie
 Cognitieve vervormingen

Overlap met factoren die Mahn & collega’s geïdentificeerd hebben (zie vorige les).
Ik neem bv. deze lijst (stable) en ik neem static af, dan heb ik uitstekende predictie van recidiverisico, maar ook
goed instrument om te kijken wat bij bepaalde dader specifieke factoren zijn die ik moet bewerken in therapie.
Validering van deze instrumenten loopt nog!
EXAMEN: verschil tussen laag – medium – hoog (kijk wat conceptuele redenering is hoe men deze categorisering
maakt
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KERNKWESTIES




Definitie van seksueel geweld
Aard van fenomeen
Begrijpen/verklaren
Verschillende theoretische perspectieven: overeenstemming en consensus confluence
Etiologische factoren (of determinanten)
Zelfregulatie als procesmodel (SG als gevolg van emotionele, cognitieve, interpersoonlijke en
gedragsregulatie)



Diagnostiek
Forensische dimensie
Risicotaxatie
RNR model
Good lives model



Behandelingen
Doel: recidive reductie (1) en niet alleen (2)
Principes RNR
CGT, MST, BIO
Effectiviteit

Confluence: theoretische kern van alle perspectieven op dit ogenblik!
Er is niet zoiets als DE oorzaak van seksueel geweld, maar het is gevolg van interactie van verschillende factoren
2 grote facetten binnen perspectieven
 Meeste onderzoek naar determinanten van seksueel geweld
 Meer onderzoek naar proces wat er gebeurt (zelfregulatieprobleem): niet meer uit te sluiten door deficits of
doordat ze seks te aantrekkelijk vinden. Cognities etc. op punt stellen om daders te behandelen.
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