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Tekst 1 – Plegers van seksueel geweld (Van Beek, De Doncker & Frencken) 
 

1. Inleiding 

- Zedendelicten: choqueren van de samenleving (meer dan andere misdrijven) 

o Bescherming van maatschappij tegen seksueel geweld 

o Effectieve behandeling van plegers: hoge prioriteit 

 

- Hoewel ook vrouwen zedendelicten plegen, gaan we vooral in op mannelijke plegers 

o Meeste theoretische modellen: gebaseerd op mannen 

o Meest bekend in klinische praktijk en onderzoek 

 

2. Prevalentie van strafbaar seksueel gedrag 

- Hands-off: beperking tot exhibitionisme of downloaden van kinderporno (niet in cursus) 

- Instemming: centraal in wetboekartikelen 

- Seksuele interacties zijn verboden als ze plaatsvinden met personen die daarvoor geen instemming 

hebben gegeven of met personen die niet in staat geacht worden die instemming te geven 

o Kinderen < 16 jaar 

o Zwakbegaafde mensen 

o Personen buiten bewustzijn 

o Overleden personen 

o In afhankelijkheidsrelatie met pleger (bv. stiefvader, arts, patiënt, leerkracht…) 

 

- Strafbaar seksueel gedrag 

1) Het al dan niet gebruiken van fysieke dwang of geweld (of hiermee dreigen) 

 Verkrachting of aanranding (ongeacht leeftijd van slachtoffer) 

 Ontucht: indien geen fysieke dwang of geweld 

 Meestal zeer ongelijke verhoudingen 

 Aanwezigheid van meer of minder subtiele psychologische dwang 

 

2) Het al dan niet penetreren van het lichaam van het slachtoffer 

 Het seksueel binnendringen van het lichaam  

 Vroeger: enkel vagina en anus 

 Tegenwoordig: ook tongkus 

 

 Zonder penetratie: ontuchtige handelingen 

 

3) Leeftijd van het slachtoffer 

a) Kinderen < 12 jaar 

 Vroeger: boven 12 jaar = klachtdelicten (enkel vervolging bij aanklacht) 

 Tegenwoordig: strafvervolging = taak van openbaar ministerie 

 

b) Kinderen < 16 jaar 

c) Personen > 16 jaar (niet in staat tot instemming) 
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- Verschillen en gelijkenissen tussen België en Nederland 

o Hetzelfde uitgangsprincipe: bescherming van diegene 

 Die onvoldoende wilsbekwaam is 

 Waarbij wilsvrijheid wordt geschonden 

 

o Leeftijdgrens waarop MJ toestemming kan geven tot seksuele handelingen: 16 jaar 

o Verkrachting in Belgische wet 

 Elke daad waarbij sprake is van enige penetratie met seksuele connotatie 

 Meer omschrijvingen van strafbare handelingen dan Nederland 

 

- Aantal zedendelicten is moeilijk te bepalen 

o Discrepantie werkelijke aantal – aangifte: vergelijken slachtofferenquêtes met politiegegevens 

o Vrouwen (18 – 25 jaar): 2% is afgelopen jaar geconfronteerd met minstens 1 ongewenst seksueel 

contact 

 Als vervelend of kwetsend ervaren 

 10%: poging tot verkrachting of aanranding 

 2 – 4%: daadwerkelijke verkrachting of aanranding 

 

o Politierapporten: slechts 3% van totale incidenten  

o Periode 1985 – 2002: zedendelicten met 40% gestegen 

 Door gestegen aangiftebereidheid 

 Niet per se werkelijke toename  

 

o Aangiftebereidheid  

 Stijging 

 Onbekende dader 

 Voltooid delict 

 Gebruik van wapen of geweld met fysiek letsel 

 

 Daling 

 Incest 

 Intra-familiair seksueel misbruik 

 Bekende dader (10% minder melding) 

 

 Beïnvloed door 

 Ernst van seksueel misbruik (ernstiger en langduriger) 

 Mate van bekendheid van pleger (onbekende: 2x bekende) 

 

o Aantal MJ daders + kindermisbruik: gestegen sinds 1995 

 Door grotere aangiftebereidheid bij slachtoffers of ouders 

 Door wijziging opsporingsbeleid van justitie (gedrag wordt serieuzer genomen) 

 Door werkelijke toename 

 

o Seksueel geweld van jongeren: patroon van toenemend algemeen gewelddadig gedrag 
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3. Theoretische verklaringen voor seksuele delinquentie 

3.1. Inleiding  

o Complex fenomeen dat door moeilijk te ontwarren wisselwerking van biologische, culturele, 

sociale, psychologische en situationele factoren veroorzaakt wordt 

o Heterogene groep: plegers, motieven, vorm en slachtofferkeuze 

o 3 soorten theorieën (Ward, Polaschek & Beech) 

1) Algemeen integratieve theorieën 

 Globale ordening van factoren die iemand in bepaalde context predisponeren 

 Waarom vraag 

 

2) Monocausale theorieën 

 Diepgaand onderzoek naar één predisponerende determinant 

 Waarom vraag 

 

3) Descriptieve theorieën 

 Wisselwerking persoonlijkheidskenmerken en context 

 Hoe vraag  

 

3.2. Algemene integratieve theorieën 

3.2.1. Inleiding 

 Academische belangstelling voor maatschappelijk probleem 

 Klinische noodzaak om theoretische onderbouwing te hebben voor behandeling 

 Date rapists: mannen die bekende als slachtoffer kiezen 

 Beperkte aangiftebereidheid bij slachtoffers 

 Moeilijk om hen te veroordelen 

 Conclusie: komen weinig voor in gevangenissen of behandelfaciliteiten 

 

 Confluentiemodel (Malamuth) 

 Gebaseerd op veroordeelde seksuele delinquenten in gevangenissen, forensische PZ of 

ambulante behandelinstellingen (kiezen onbekende slachtoffers) 

 Klinische theorieën 

 Meer descriptief 

 Empirische evidentie is beperkter  

 Biopsychosociale leertheorie (Marshall & Babaree) 

 

3.2.2. Confluentiemodel 

 Twee ontwikkelingstrajecten naar seksueel geweld tegen vrouwen 

 Startpunt: ouderlijk geweld en/of seksueel misbruik leiden tot delinquentie 

 Criminogeen traject (1) 

 Positieve houding t.o.v. geweld om interpersoonlijke geschillen te beslechten 

 Vijandige masculiniteit (vrouwen zijn minderwaardig) 

 Uiteindelijk: verhoogde bereidheid tot (seksuele) agressie tegen vrouwen 

 

 Promiscuïteitstraject (2) 

 Delinquent gedrag gaat gepaard met seksuele promiscuïteit 

 Uiteindelijk: (seksueel) geweld 

 



4 
 

                                      
 

 Feministische en sociaal-psychologische uitgangspunten 

 Evolutionaire (biologische) uitgangspunten 

 Verkrachting: seksueel gemotiveerd gedrag ingezet als reproductiestrategie 

 Cultuur met acceptatie mannelijke dominantie: kans op strategie is groter 

 

 Kritiek  

 Niet voldoende aandacht voor heterogeniteit  

 Geen nieuwe ontwikkelingen (hechting, zelfregulatie en zelfwaardering) 

 

3.2.3. Biopsychosociale leertheorie 

 Gevolg van wisselwerking tussen ongunstige biologische, ontwikkelingspsychologische en 

sociaal-culturele factoren 

 Maken man kwetsbaar om seksuele delicten te plegen 

 Als er specifieke situationele factoren aanwezig zijn 

 

 (des)inhibitietheorie 

 Puberteit = kritische ontwikkelingsfase 

 Biologische factoren (testosteron ↑) 

 Seksuele en agressieve impulsen sociaal aanvaardbaar reguleren 

 Leeftijd-gepaste relationele en seksuele partners kiezen 

 Als dit niet lukt: toevlucht in seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

 Leerproces van masturberen 

 Seksueel afwijkende prikkels (porno en/of fantasieën) 

 Koppeling via klassieke en operante conditionering 

 Kind: sociaal gewenst object (verlangens bevredigen of frustraties verminderen) 

 Vrouwonvriendelijke opvattingen en acceptatie van geweld als middel om doelen 

te bereiken (= desinhiberende rol) 

 

 Drempelverlagende situationele factoren (bv. stress, drugs, alcohol, opwinding…) 

 Kritiek  

 Nauwelijks rekening gehouden met verschillen tussen plegers 

 Uitgangspunt: elke pleger pleegt delicten op grond van negatieve emoties en 

problematische zelfregulatie 
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3.3. Monocausale theorieën 

3.3.1. Hechting 

 Ainsworth et al.  

1) Veilig (voldoende warmte en autonomie) 

2) Vermijdend 

3) Angstig – ambivalent (pedagogisch en/of affectief verwaarlozende omgeving) 

 Tekort aan steun 

 Inconsequente reactie van ouders 

 

 Interne werkmodellen 

 Opslag van hechting-gerelateerde ervaringen 

 Vrij stabiel 

 Blijven bestaan tot in volwassenheid 

 Positieve ervaringen: noodzakelijk voor intieme relaties 

 

 Hechtingsproblematiek 

 Door langdurig ernstig fysiek en/of seksueel misbruik en emotionele verwaarlozing 

 Vervormde zelfperceptie en vervormd beeld van anderen (disfunctionele schema’s) 

 Gevolg: onveilige hechting 

 

 Voorbeelden 

 Pedofilie: angstig-ambivalent 

 Geweld tegen vrouwen: gevoelloos-vermijdend 

 Zedendelicten: behoefte aan intimiteit (vermindering emotionele eenzaamheid) 

  

Biologische factoren

Fusie seks en agressie

SO en motivatie (rol van testosteron)

Opvoedingsfactoren

Willekeurig geweldadige opvoedingsstijl

Seksueel misbruik

Hechtingsproblemen (gebrek aan 
zelfvertrouwen, empathie en intimiteit)

Emotioneel isolement

Ontwikkeling van seksuele deviantie en/of 
seksuele preoccupatie

Culturele factoren

Acceptatie van interpersoonlijk geweld en 
mannelijke dominantie

Vrouwvijandigheid

Toegankelijkheid van agressieve pornografie

Ontvankelijke persoonlijkheid om 

seksueel geweld te plegen 

Situationele factoren 

Alcohol/drugs 

Gemoedstoestand 

Gelegenheid 

Seksuele opwinding 
Seksueel (gewelddadig) delict 
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 Evolutionaire benadering: interactie van 3 biologische systemen 

1) Het verzorgende (ouderschap) 

2) Hechting (partnerkeuze) 

3) Seksueel systeem (seksuele behoefte) 

 

 Slechte differentiatie of acute desorganisatie van systemen 

 Door ongunstige ervaringen in levensloop (onveilige hechting) 

 Door onterecht seksueel interpreteren van gedrag van kind 

 

 Rich: hechting 

 Niet dé oorzakelijke factor voor ontwikkeling van seksuele delinquentie 

 Bijdrage aan verhoogde gevoeligheid voor seksuele delinquentie 

 

3.3.2. Cognities en disfunctionele schema’s 

 Cognitieve vervormingen 

 Datgene wat maatschappelijk en/of door zichzelf als verkeerd wordt gezien 

 Uit onderliggende causale theorieën 

 Opgroeiende kind handelt als pseudowetenschapper 

 Vorming hypotheses over oorzaak van ervaringen + testen + verwerpen 

 Ontwikkelen steeds functioneler begrip van zichzelf, anderen en de wereld 

 

 Impliciete theorieën 

 Kunnen onaangepast karakter krijgen door ingrijpende ervaringen (bv. misbruik) 

 Onbewuste basisovertuigingen en verlangens 

 In vorm van schema’s die waarneming en interpretatie van info sturen 

 

 

 Pedofilie: vijf afleidingen op basis van meetinstrumenten 

 Het kind als seksueel object 

 Kinderen hebben dezelfde seksuele verlangens als volwassenen 

 Kinderen zijn niet in staat tot informed consent over seks met volwassenen 

 

 Recht hebben op 

 Er zijn superieure en inferieure mensen 

 Kinderen zijn ondergeschikt: moeten doen wat volwassenen willen 

 

 Gevaarlijke wereld 

 Mensen zijn vijandig en bedreigend 

 Kinderen zijn veiliger dan volwassenen 

 

 Oncontroleerbaarheid 

 Emoties, verlangens, gedachten en gedrag zijn onbeheersbaar 

 Seksueel misbruik is niet te voorkomen 

 

 Aard van schade 

 Veel gradaties 

 Niet-gewelddadige seksuele activiteit: goed op zichzelf en geen schade 
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 Polaschek & Ward: impliciete theorieën bij seksueel geweld tegen vrouwen 

 Zich gerechtigd voelen tot seks 

 Gevaarlijke wereld 

 Vrouw als seksueel object 

 Oncontroleerbaarheid van mannelijke seksuele verlangens 

 Vrouwen als onbegrijpelijke wezens 

 

 Kritiek 

 Empirische toetsing is schaars 

 Cognitieve vervormingen hangen niet sterk samen met herval 

 

3.3.3. Seksueel afwijkende belangstelling 

 Simpele voorstelling 

 Mensen die er interesse voor hebben, plegen seksueel delinquent gedrag 

 Kritiek 

 Enige interesse is wel inherent aan het plegen ervan MAAR 

 Er hoeft niet per se sprake te zijn van grote interesse (bv. remming tekort) 

 

 Afwijkende seksuele interesses 

 Spelen rol in het geheel (vooral bij (exclusieve) voorkeur voor illegaal gedrag) 

 3 oorzaken: eigen misbruik, biologische afwijkingen en deviante conditionering 

 

 Eigen misbruik in de jeugd 

 Vaker bij zedendelinquenten (vooral misbruikplegers) 

 Invloed: pervasief noch exclusief 

 Ook andere soorten jeugdtrauma’s: bv. fysieke mishandeling of verwaarlozing 

 

 Biologische afwijkingen 

 Via beeldvormingsonderzoek (fMRI) 

 Onderzoek naar biologische verschillen tussen (niet-)zedendelinquenten 

 Genetische afwijking XYY 

 Hogere testosteronspiegels 

 Kleinere amygdala 

 Minder witte hersenmassa 

 Minder prefrontale hersenactiviteit bij seksuele prikkeling 

 

Opmerking: kleine groepen, grote individuele verschillen, dus weinig conclusies 

 

 Onderzoek naar neurobiologische gevolgen (van bv. jeugdtrauma) 

 Overlap tussen neurobiologische en eigen-misbruik theorieën 

 Effecten op hersenen bij personen met eigen misbruik is groot 

 Gevolg: voedingsbodem voor (seksueel) delinquent gedrag 

 Vooral invloed op onvoldoende ontwikkeling van adequate remming  
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 Deviante conditionering 

 Het leren van afwijkende seksuele interesses door herhaaldelijk samengaan van 

deviante prikkel en seksuele bevrediging (inslijtingsproces) 

 Kan ook via seksuele fantasieën en masturbatie 

 Voorbeeld: misbruikte kinderen die zelf misbruikplegers worden 

 Slechte thuissituatie: slechte hechting met ouders 

 Vervangende aandacht bij anderen: vatbaar voor misbruik 

 Vroegtijdige seksualisering en masturbatiefantasieën: seksuele interacties 

 Fantasieën leiden tot plegen van misbruik 

 

Opmerking: weinig empirische ondersteuning 

 

 Neurobiologische gevolgen van jeugdtrauma veroorzaken gebrekkige remming  

 Ongeremde of antisociale gedrag leidt tot plegen van (seksuele) delicten 

 Conditionering: toevallig delinquent gedrag wordt afwijkende interesse 

 

3.4. Descriptieve theorieën: zelfregulatiemodel (Ward & Hudson) 

o Differentiatie van delict-routebeschrijvingen 

o Uitgangspunt: mensen zijn doelgerichte wezens (m.b.v. zelfregulatie) 

o Twee typen doelen 

1) Vermijdingsdoelen (geen misbruik willen plegen) 

2) Toenaderingsdoelen (wel misbruik willen plegen) 

 

o Drie zelfregulatiestijlen 

1) Onderregulatie 

2) Verkeerde regulatie 

3) Intacte regulatie  

 

o 4 basisroutes naar delinquent gedrag (doel x zelfregulatiestijl) 

1) Vermijdingsdoel x onderregulatie 

 Falen van gedragscontrole over seksueel afwijkende verlangens 

 Verlies van gedragscontrole door negatieve emoties en gebrekkige vaardigheden 

2) Vermijdingsdoel x verkeerde regulatie 

 Pogingen om afwijkende gedachten, fantasieën en emoties onder controle te houden 

 Lijdt tot verlies van controle (= paradoxaal) 

 

3) Toenaderingsdoel x onderregulatie 

Een impulsief delict als de mogelijkheid zich voordoet 

 

4) Toenaderingsdoel x intacte regulatie 

 Uitkomst van doel is sociaal onaanvaardbaar 

 Gevolg: planmatig delict 

 

o Voordelen  

 Behandeling meer naar behoeften van subgroepen 

 Groepen die positief staan t.o.v. delinquent gedrag (nood aan speciale behandeling) 
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o Knelpunten 

 Cognitieve factoren hebben belangrijke rol  

 Maar blijven mensen cognitieve wezens? 

 

o Flexibiliteit verhogen 

 Verschillende aspecten van verschillende routes op verschillende tijdstippen is mogelijk 

 Vermijdingsdoel kan toenaderingsdoel worden of omgekeerd 

 

3.5. Typologieën 

3.5.1. Op basis van descriptieve modellen 

 Homogeniteit in heterogene groep door categorisatie met te onderscheiden variabelen 

 Min of meer dezelfde basistypen doorheen tijd: primaire factoren 

 Antisociale levenshouding 

 Problematische emotieregulatie 

 Afwijkende seksuele voorkeur 

 

 Typologie 1 (Ward & Sorbello) 

 4 disfunctionele psychologische mechanismen die werkzaam zijn in proces 

1) Intimiteitsproblemen 

2) Afwijkende seksuele scripts 

3) Emotionele disregulatie 

4) Antisociale cognities 

 

 5 routes naar seksueel misbruik van kinderen 

1) Normale seksuele scripts en onveilige hechting 

 Als geen bevredigende relatie: kinderen als pseudovolwassenen 

 Prototypische incestpleger 

 

2) Verstoorde seksuele scripts en disfunctionele relationele schema’s 

 Vaak zelf misbruikt 

 Seks = intimiteit 

 Sterke vermijding van intimiteit met volwassenen 

 

3) Normale seksuele scripts en emotionele disregulatie 

 Misbruik is copingmechanisme voor moeilijk hanteerbare emoties 

 Kind wordt opportunistisch misbruikt 

4) Normale seksuele scripts en antisociale cognities 

 Seksueel delict = plegen van andere criminele activiteiten 

 Kind wordt opportunistisch misbruikt 

 

5) Verstoorde seksuele scripts + alle mechanismen actief 

 Vaak zelf misbruikt 

 Ideale script: relatie tussen volwassene en kind 
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 Typologie 2 

 Gedrag van slachtoffer: gerelateerd aan verdere verloop van delict 

 3 routes naar seksueel geweld tegen vrouwen (fenomenologisch standpunt) 

1) Zoeken naar seksuele bevrediging om gemoedstoestand te verbeteren 

 Toenaderingsdoel (cf. zelfregulatie) 

 Vinden zich hiertoe gerechtigd + vrouwen zijn onbegrijpelijk 

 Reactie van vrouw kan effect hebben op gebeuren (bv. afwijzing) 

 Date rapist 

 

2) Zoeken naar seksuele bevrediging om neg. gemoedstoestand te ontsnappen 

 Vermijdingsdoel (bv. stress of depressiviteit) 

 Denken dat drang onbeheersbaar is 

 Beperkte zelfregulatie: controleverlies  

 Vermijdingsdoel verandert in toenaderingsdoel  

 

3) Vergelding van een krenking 

 Krenking van slachtoffer moet betaald worden gezet (niet per se seksueel) 

 Vinden zich hiertoe gerechtigd + leven in gevaarlijke wereld 

 Vermijdingsdoel verandert in toenaderingsdoel 

 

 Systematische analyse van verloop van delict: relevante informatie 

 Interessant  

 Bruikbaar voor behandeling 

 

3.5.2. Op basis van empirisch wetenschappelijk onderzoek 

 MTC-CM en MTC-R 

 Classificatiesystemen ontwikkeld vanuit empirisch wetenschappelijk onderzoek 

 Betrouwbaarheid en validiteit 

 

 MTC-CM (Massachusetts Treatment Center Child Molester Typology) 

 2 assen 

1) Fixatie op kinderen 

 Intensiteit van pedofiele belangstelling 

 Sociale competentie: stabiliteit op werk, relatie, ouderschap… 

 

2) Contact met kinderen (veel of weinig): zowel seksueel als niet-seksueel 

 Hoge mate: interpersoonlijke relatie of uitsluitend seksueel contact 

 Lage mate: indeling naargelang fysiek letsel 

 

 Uitgesloten dimensies 

 Geslacht van slachtoffer 

 Aanwezigheid van factoren die controle kunnen ondermijnen (bv. alcohol) 

 

 Probleem van betrouwbaarheid 

 Bij narcistisch en interpersoonlijk gemotiveerde daders 

 Gevolg: ontwikkeling SCEP-1 
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 MTC-R (Massachusetts Treatment Center Rapist Typology) 

 Dimensionale beoordeling (integratie confluentiemodel) 

 Uitgangpunt: fysiek en/of seksueel misbruik 

 3 typen plegers seksueel geweld tegen vrouwen 

1) Affectdelict (kil en emotieloos) 

2) Antisocialiteit (antisociale levensstijl en hoge mate van impulsiviteit) 

3) Seksualisering (deviante seksuele interesse en hyperseksualiteit) 

 

 Gevolg: agressieve en seksueel sadistische fantasieën als voedingsbodem 

 

KERNPUNTEN 

 De wetenschappelijke status van theorieën over zedendelinquentie is niet bijster hoog. 

 Het belangrijkste academische model krijgt empirische steun, maar vindt nauwelijks zijn weg naar de 

behandeling van zedendelinquenten. Het belangrijkste klinische model is heel invloedrijk in de behandeling, 

maar de empirische steun is slecht op enkele onderdelen overtuigend. 

 Naast psychologische verklaringen is de aandacht voor neurobiologische verklaringen voor 

zedendelinquentie sterk toegenomen 

 Antisocialiteit en psychopathie krijgen in de meeste theoretische modellen van seksueel geweld slechts een 

bescheiden rol toebedeeld. Dit is waarschijnlijk onterecht. 

 

 

4. Risicotaxatie en diagnostiek 

4.1. Inleiding 

o Meestal geen herval (slechts minderheid (20%) opnieuw aangeklaagd/veroordeeld) 

o Enkel hoog risicoplegers: neiging om opnieuw delicten te plegen 

o Oplossing: risicotaxatie en diagnostiek 

 

4.2. Risicotaxatie 

o Voor 1990 

 Ongestructureerd klinisch oordeel: overwegingen van individuele deskundige 

 Geen goede voorspellende waarde en lage betrouwbaarheid 

 Beter: consensus tussen meerdere deskundigen 

Verbaal en fysiek 
misbruik

Antisociaal 
gedrag en 

impulsiviteit
Seksueel geweld

Kil en emotieloos
Seksueel 

agressieve 
fantasieën

Seksueel 
misbruik

Seksuele 
fantasieën
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o Na 1990 

 Risicotaxatie-instrumenten 

 Alle informatie wordt verzameld 

 Wie is opnieuw veroordeeld? In welk opzicht verschillen daders? 

 Samenvoeging in lijst: risicotaxatie 

 Score: laag, matig of hoog (= kansberekening) 

 

 Static-99 

 Feitelijke info: eenvoudig en betrouwbaar in te vullen 

1) Eerdere seksuele delicten 

2) Eerdere veroordelingen voor alle delicten 

3) Veroordeling hands-off seksueel delict 

4) Index veroordeling voor geweld 

5) Eerdere veroordelingen voor geweld 

6) Extra-familiair slachtoffer 

7) Onbekend slachtoffer 

8) Mannelijk slachtoffer 

9) Jonge leeftijd tijdens risicotaxatie 

10) Altijd alleenstaand geweest 

 

 Scores op item samentellen (totaalscore): risicocategorie 

 Laag risico: 1/10 recidiveert na 15 jaar 

 Hoog risico: 5/10 recidiveert na 15 jaar 

 

 Actuarieel en statisch instrument 

 Actuarieel: er wordt volgens vast principe gescoord (0: nee; 1: ja) 

 Statisch: items betreffen vaststaand feit (kan niet ongedaan gemaakt worden) 

 

 Kritiek  

 Risicofactoren gereduceerd tot optelsom 

 Geen ruimte voor individu-specifieke risico- en beschermende factoren 

 

o Meer behoefte aan dynamische factoren: gestructureerd klinisch oordeel 

 Risicotaxatie: geen aanknoping of effecitiviteit voor behandeling 

 SVR-20 (sexual violence) 

 Statistische en dynamische items (20) 

 Aanvulling met risico- en beschermende factoren 

 Scoring: optelsom + klinisch oordeel 

 Voordeel: mensen kunnen er goed mee werken 

 Nadeel: empirische steun ontbreekt voor aantal factoren 

 Kritiek 

 Nood aan revisie 

 Niet bewezen dat klinisch oordeel tot verbetering van voorspelling leidt 

 Nood aan gebruik binnen professionele setting met deskundigheid/consensus 
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 SARN & STABLE 2007 

 Dynamische factoren (empirisch onderbouwd) 

 Actuariële scoring 

 Gebruiken in combinatie met statische instrumenten 

 Risicocategorie bepalen (statisch) + opschuiving tijdens behandeling (dynamisch) 

 Effectiviteit 

 Dynamisch: op korte termijn 

 Statisch: op lange termijn 

 

 Items 

1) Belangrijke sociale invloeden 

2) Vermogen tot het vormen van stabiele relaties 

3) Emotionele identificatie met kinderen 

4) Vrouwvijandigheid 

5) Sociale afwijzing 

6) Rekening houden met anderen 

7) Impulsiviteit 

8) Probleemoplossende vaardigheden 

9) Negatieve emotionaliteit 

10) Seks drive, seksuele preoccupatie 

11) Gebruik van seks als coping 

12) Deviante seksuele voorkeur (in remissie) 

13) Coöperatie met supervisie 

14) Cognitieve vervormingen 

 

4.2.1. Opmerkingen 

 Risicofactoren zeggen niets over etiologie 

 Factoren zijn niet automatisch causaal 

 Risicotaxatie beperkt zich tot veroordeelde personen  

 Geen mensen die nooit veroordeeld werden (dark number) 

 Geen ex-veroordeelden die recidiveren maar daarvoor niet veroordeeld worden 

 

 Risicotaxatie volstaat niet in strijd tegen algemeen seksueel geweld 

 

KERNPUNTEN 

 Niet alle zedendelinquenten recidiveren, slechts een minderheid van veroordeelde zedendelinquenten 

wordt opnieuw veroordeeld voor een seksueel delict. 

 Risicotaxatie is een manier om zedendelinquenten in te delen in subgroepen met een hoger of lager dan 

gemiddeld risico van recidive. 

 Actuariële risicotaxatie instrumenten hebben een vaste scoringsprocedure. Bij instrumenten die werken 

volgens het gestructureerd klinisch oordeel wordt wel een vaste lijst met factoren afgewerkt, maar het 

eindoordeel wordt niet berekend maar beredeneerd. 

 Statische factoren zijn onveranderbaar (bv. eerdere delicten), dynamische factoren zijn potentieel door 

behandeling te beïnvloeden (probleemoplossende vaardigheden). 

 Empirisch vastgestelde risicofactoren correleren met recidive, maar er is niet per se sprake van een causaal 

verband (bv. alleenstaand zijn). 
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4.3. Diagnostiek 

4.3.1. Inleiding 

 Algemene deel 

 Diagnostiek die voor alle groepen patiënten wenselijk is 

 DSM-IV AS I en AS II diagnoses 

 Meten van responsiviteit: eigenschappen die behandeling beïnvloeden (bv. IQ) 

 

 Specifieke deel 

 Behandeling van comorbide stoornissen 

 Zwakbegaafden vragen andere behandeling dan hoogbegaafden 

 

4.3.2. Diagnostiek in een forensische setting 

 Probleem: defensieve testhouding of neiging tot sociaal wenselijk antwoorden 

 Reden: zien gestelde gedrag niet als een probleem 

 Verschillende mogelijkheden 

 Zelfbeoordelingsvragenlijsten: minder indirect geformuleerd  

 Informatie van derden en bestudering van dossier 

 Semigestructureerde interviews (collaterale informatie in oordeelsvorming) 

 Indirecte of projectieve testmethoden 

 

 Maar: betrouwbaarheid en validiteit? 

 Alternatief: psychofysiologische of neuropsychologische tests (impliciete maten) 

 Voorwaarden 

 Instrumenten die veranderingsgevoelig zijn (vooruitgang behandeling?) 

 Psychometrische kwaliteiten zijn voldoende: betrouwbaar + valide 

 Internationaal gangbaar en vergelijkend onderzoek 

 

 Conclusie: nog geen algemeen geaccepteerde en gestandaardiseerde testbatterij 

 

4.3.3. Specifieke zedendiagnostiek 

 Basis = goede risicotaxatie 

 In welke risicocategorie valt de dader? 

 Wenselijkheidsbehandeling en gewenste intensiteit van behandeling? 

 

 Wat is er extra nodig? 

 Risicotaxatie zo optimaal mogelijk maken 

 Individuele risicofactoren 

 Dynamische factoren (seksuele deviantie + psychopathie) 

 

 Seksuele anamnese 

 Inzicht in ontwikkeling van seksualiteit en delict gedrag 

 Feitelijke informatie verzamelen voor risicotaxatie 
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4.3.4. Assessment van seksuele deviantie 

 Factor-analyse en meta-analyse: items herleiden tot 2 basiscategorieën 

1) Seksuele deviantie 

2) Antisociale oriëntatie (psychopathie) 

 

 Antisociale oriëntatie 

 Regels overtreden en belangen van anderen schaden 

 Belang voor voorspelling van seksuele, gewelddadige of algemene recidiven 

 Seksuele deviantie: interesse in afwijkende seksuele prikkels (verboden) 

 Hoe verhoudt deze interesse zich t.o.v. legale seksuele interesse? 

 Risicotaxatie: voorkeur voor delictgedrag + vaker veroordeeld hiervoor 

 

 Zelfrapportage: eerlijke antwoorden? 

 DSM diagnose 

 Ten minste 6 maanden (parafilie): op meer zedendelinquenten van toepassing 

 Ook diagnose van mensen die enkel verlangen hebben (geen daden) 

 Geen voorspellende waarde voor seksueel recidive 

 Ontbrekende diagnose: verkrachters met afgedwongen seks  

 

 Praktijk 

 Vaststelling seksuele deviantie afhankelijk van gesprek, zelfrapportage en dossiers 

 Hulp van psychofysiologische, neuropsychologische en andere tests 

 

4.3.5. Card Sort test in combinatie met Multiphasic Sex Inventory 

 Card sort test 

 Plaatjes van mogelijke seksuele partners (volgorde van aantrekkelijkheid) 

 Probleem: gebaseerd op zelfrapportage (sociaal wenselijk + ontkenning) 

 

 Multiphasic sex inventory 

 Zelfbeoordelingsvragenlijst: 300 ja-nee vragen 

 Schalen: neiging tot ontkenning of liegen vaststellen 

 

 Combinatie (Kalmus & Beech) 

 Inschatten hoe betrouwbaar iemand antwoordt (MSI) 

 Seksuele voorkeur bepalen (CS) 

 Nadeel: antwoorden blijken onbetrouwbaar 

 

4.3.6. Penis Plethysmografie (PPG) 

 Verschillende seksuele prikkels (beeld of geluid): deviant – niet-deviant  

 Erectie meten (band om penis) 

 Resultaat: deviante prikkels = individuele voorspeller voor recidive 

 Ethische bezwaren (Nederland): verboden stimulusmateriaal 

 Technische problemen 

 Hoe moet respons bekeken worden? 

 Te weinig respons door aan iets anders te denken (manupilatie) 
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4.3.7. Visual Reaction Time (VRT) 

 We kijken langer naar wat ons boeit 

 Plaatjes (mannen/vrouwen) getoond: seksueel – niet-seksueel 

 Aantrekkelijk? 

 Hoe oud is de persoon? 

 

 Hypothese: mensen kijken langer als ze iemand van hun seksuele voorkeur zien 

 Minder ethische bezwaren 

 Voorbeelden 

 AASI: Abel Assessment of Sexual Interest 

 Affinity 

 

 Nadelen  

 Alleen bruikbaar voor bepalen van pedoseksuele voorkeur 

 Geen afbeeldingen van expliciete (gewelddadige) seksuele situaties 

 

4.3.8. Opmerking 

 Seksuele deviantie, pedofiele voorkeur of gedwongen seks 

 Geen voorwaarde voor plegen 

 Geen garantie dat men niet overgaat tot delictgedrag 

 

 Meeste zedendelinquenten: eerder antisociale drijfveren of gebrek aan remmingen 

 Grootste kans op recidive: voorkeur + plegen van seksueel delict 

 Screeningsmethoden: zegt niets over effectief plegen van delict 

 

4.3.9. Psychopathie 

 Psychopathie + seksuele deviantie: hoog risico voor recidive 

 Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) 

 20 kenmerken: aan- of afwezig 

 Life time diagnose (niet herhaald afgenomen) 

 Best: dubbelscoring door 2 professionals (consensusscore) 

 

4.3.10. Seksuele anamneses 

 Wat is het? 

 Wat iemand deed, hoe vaak en wanneer begonnen? 

 Aantal vragenlijsten en semigestructureerde interviews 

 Probleem: onbetrouwbare zelfrapportage (info niet altijd beschikbaar) 

 

 Afname van polygrafisch interview (leugendetector) 

 Zeer specifieke vragen + lichamelijke reacties 

 Hypothese: indien men liegt vertoont men andere lichamelijke reacties 

 Minder volmaakt, maar beter dan individuele inschatting (even betrouwbaar) 

 Als hulpmiddel (niet als vervangmiddel) 

 Bogus pipeline: mensen zijn bang om door de mand te vallen 

 Meer openheid van zaken 

 Vaak meer toegeven 

 Meer informatie dan zelfrapportage 

 Conclusie: nauwkeuriger 
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KERNPUNTEN 

 Zedendelinquenten hebben regelmatig een defensieve en/of sociaal wenselijke testattitude. Bij voorkeur 

dienen dus diagnostische instrumenten gebruikt te worden die zich aan bewuste beïnvloeding onttrekken, 

de zogenaamde impliciete maten. 

 Seksuele deviantie in de vorm van een voorkeur voor delictgedrag (verkrachting of seks met kinderen) is een 

belangrijke risicofactor voor seksuele recidive. 

 Penis plethysmografie en VRT zijn impliciete meetmethoden die kunnen helpen bij het vaststellen of er 

sprake is van seksuele deviantie. 

 Psychopathie is een belangrijke risicofactor voor alle soorten recidive. De mate van psychopathie wordt 

vastgesteld met behulp van de Psychopathy Check List-Revised (PCL-R). 

 Het polygrafisch interview kan als hulpmiddel dienen bij het vergaren van informatie voor de risicotaxatie 

en de verdere seksuele anamnese. 

 

BOX: Voorbeeld van testbatterij voor zedendelinquenten 

Algemeen  Intelligentie: WAIS 

DSM-IV AS I en II: SCID/SCAN 

Risicotaxatie Statische risicofactoren: STATIC 99 

Dynamische risicofactoren: STABLE 2007 

SARN (assessment of risk and need) 

Clinical judgement: SVR 20 

Ondersteuning risicotaxatie Seksuele deviantie: PPG, VRT, MSI en Card Sort 

Psychopathie: PCL-R 

Informatie: polygrafisch interview 

Seksuele anamneses MASA/MIDSA 

MSI 

Polygrafisch interview 

 

5. Behandeling 

5.1. Inleiding 

o Slechts beperkt deel krijgt ambulante of intramurale (TBS) behandeling 

o Doel: maatschappelijk ongewenste gedrag stoppen 

o Gebaseerd op what works principes 

1) Risico principe 

 Risicotaxatie alvorens behandeling  

 Hoog risicoprofiel: intensievere behandeling  

 

2) Behoefte principe 

 Behandeling moet gericht worden op dynamische risicofactoren  

 Dynamisch: veranderbaar 

 Risicofactoren: criminogeen 

 

 Onderscheid 

 Stabiele risicofactoren (bv. mate van ziekte-inzicht) 

 Acute risicofactoren (bv. toegang tot slachtoffers) 

 

 Beschermende factoren: versterken en uitbreiden 
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3) Responsiviteitsprincipe 

 Juiste afstemming van behandeling op leerstijl, capaciteiten en beperkingen 

 Bv. zwakbegaafde plegers: aangepaste aanpak op hun niveau 

 Meest effectief: cognitieve gedragstherapie + farmacologische interventies 

 Therapeutische modules in groepsformaat (psychoeducatie) 

 Vergroten van vaardigheden (rollenspel, huiswerk…) 

 Geen evidentie dat groepstherapie effectiever is dan individuele therapie 

 

 Behandelmotivatie van pleger en aandacht voor werkrelatie 

 Draaideurmodel 

 Motivatie: gefaseerd verlopend proces (gemotiveerd in meer of mindere mate) 

 Uiteenlopende motivatie-bevorderende interventies 

 

 Good lives model 

 Delinquentie vanuit fysieke, psychische, sociale of culturele behoeften 

 Doel: behoeften leren realiseren op prosociale wijze 

 Sterke component: gericht op toenaderingsdoelen 

 Dynamische risicofactoren als bedreiging voor toekomstplan 

 Zelf onder controle houden van risicofactoren 

 

 Overeenstemming tussen pleger en behandelaar 

 Doel van behandeling, weg naar doel en onderlinge relatie 

 Ondersteunend en richtinggevend: zelfwaardering kan toenemen 

 NIET bij psychopathie: therapeut misleiden (beter: zakelijke houding) 

 

4) Integriteitsprincipe 

 Behandelprogramma wordt aangeboden zoals het bedoeld is 

 Bedreiging: doelstellingen en werkwijze negeren, loslaten of veranderen 

 Zorg dragen voor gedegen theoretische onderbouwing en uitgebreid protocol 

 Maatschappelijke en politieke steun en positieve houding van media 

 Supervisie, intervisie en coördinatie door programmaleider 

 

5.2. Behandelprogramma van Bill Marshall 

o Cognitief gedragstherapeutische behandeling bij laag tot matig risico 

o Open groep format: bijeenkomsten van 2,5 uur (in gevangenis) 

o Na gevangenisprogramma: ambulante vervolgbehandeling 

 Afgestemd op what works principes 

 Behandelduur: afhankelijk van risiconiveau 

 Onderwerpen 

 Emotieregulatie problemen 

 Gebrekkige sociale en probleemoplossende vaardigheden (hechting) 

 Cognitieve vervormingen (schema’s en impliciete theorieën) 

 Seksueel afwijkende interesses (parafilieën en hyperseksualiteit) 

 

o Dynamische risicofactoren 

 Flexibel aangeboden  

 Gericht op verbetering van gedragsmatige, emotionele en cognitieve vaardigheden 
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o Interventies 

 Psycho-educatie (beperkt) 

 Rollenspel 

 Voorbeeldleren 

 Herhaald oefenen 

 Groepsdiscussie 

 Huiswerkopdrachten 

 Zelfregistratie 

 Onderlinge interpersoonlijke interactie 

 

o Werken aan toenaderingsdoelen (good lives model) 

 Stapsgewijze afbouw  

 Geleidelijke terugkeer in maatschappij (onder begeleiding) 

 

o Nadruk op therapeutische houding 

 Onderdeel van responsiviteitsprincipe 

 Empathische, warme directieve en belonende omgang met plegers 

 

o Wekelijkse besprekingen met groepstherapeuten en programmaleider (voortgang) 

o Individuele supervisie 

o Onderzoeksprojecten: op hoogte blijven + relevante literatuur 

 

5.3. Hoogrisicoplegers 

o Meer nood aan langere en intensievere behandelprogramma’s 

o Wie? 

 Plegers met uitgesproken interesse: soms exclusieve voorkeur voor seksueel delictgedrag 

 Plegers met antisociale instelling of hoge mate van psychopathie 

 

o Veranderen van seksuele voorkeur: moeilijk tot onmogelijk 

o Responsiviteit wordt negatief beïnvloed 

 Door psychopathie 

 Minder profiteren van behandeling  

 

o Zeer lange, intensieve en gevarieerde behandeling 

 Cognitieve gedragstherapie 

 Medicatie  

 Interpersoonlijke vaardigheden 

 Onderwijs 

 Dagbesteding 

 

o Geleidelijke afbouw van behandeling en toezicht 

o Langzame stapsgewijze resocialisatie 

 Afhankelijk van risico 

 Sommige gevallen: toezicht nooit opheffen (longstay) 

 

o Effectiviteit: geen empirische ondersteuning 

 Moeilijkheden van onderzoek 

 Ook niet voor ineffectiviteit 

 Onderzoek ontbreekt 
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5.4. Farmacologische interventies 

o Verminderen van testosterongehalte (= verminderen seksuele drive) 

o Beslisboom voor indicatiestelling, medicatiekeuze en –dosering (Bradforth algoritme) 

1) Medicatie gericht op verminderen van seksuele drive 

 Bij hyperseksualiteit met niet-deviante seksuele voorkeur (niet strafbaar) 

 Bij minder hoog recidiverisico (beheersing kan verbeteren) 

 Voordeel: patiënten kunnen normale seksuele relaties blijven hebben 

 

2) Medicatie gericht op volledig uitschakelen van seksuele gevoelens 

 Bij meer hoog recidiverisico 

 (onveranderbare) richting van voorkeur is zeer uitgesproken 

 Sterke antisociale inslag: geen zicht op mogelijkheden 

 

 Chemische castratie (testosteronspiegel tot 0) 

 Omkeerbaar 

 Acceptabel m.b.t. lichamelijke integriteit 

 

o Zeer ingrijpende effecten en implicaties niet onderschatten 

 Gedeeltelijk of geheel verlies van libido 

 Bijwerkingen: gewichtstoename, kracht- en energieverlies, borstvorming en botontkalking 

 

o Goede informatie en begeleiding van fysieke en psychologische effecten 

o Probleem 

 Onduidelijk of en wanneer medicatie afgebouwd kan worden 

 Implicatie afhankelijkheid 

 Voor altijd in TBS-systeem (controle op naleving) 

 Ontwikkeling alternatieve vormen van (levenslang) toezicht 

 

 Medicatie vermindert enkel seksuele drive 

 Seksuele drive is niet enige aanleiding tot delictgedrag (bv. aantrekking) 

 Kunnen wel geen erectie krijgen, maar wel andere handelingen stellen 

 

 Schaarse resultaten bij onderzoek naar effectiviteit 

 Slecht onderzoeksopzet 

 

o Conclusie: niet als standaardbehandeling, maar als hulpmiddel 

 

KERNPUNTEN 

 De what works principes helpen effectiviteit van behandeling van zedendelinquenten verhogen. 

 De combinatie van cognitieve gedragstherapie en farmacologische behandeling is nagenoeg onmisbaar bij 

behandeling van hoogrisicoplegers. 

 Hoe hoger risicoprofiel, hoe belangrijker het responsiviteitsprincipe wordt in de behandeling. 

 Het good lives model kan nuttig zijn in het motiveren van plegers om zich aan de behandeling te verbinden. 
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6. Discussie 

- Factoren die in kaart brengen bemoeilijken 

o Geen deugdelijk onderzoek 

o Hoog dark number 

o Enkel vragen naar het WAAROM van het delict (ontstaan en instandhouding) 

1) Monoclausale theorieën: 1 predisponerende factor 

2) Integratieve theorieën: biologische, psychologische, sociale en situationele factoren 

 

- Descriptieve theorieën: HOE van het delict  

o Stappen die pleger aanzet tot delict 

o Verschillende routes: afhankelijk van 

 Intimiteitsproblemen 

 Afwijkende scripts 

 Emotionele disregulatie 

 Antisociale opvattingen 

 

- Risicotaxatie 

o Vaststellen of en hoeveel behandeling nodig is 

o Waarop moet behandeling zich richten? 

o Is het risico na behandeling verminderd? 

o Verfijning door gebruik van psychofysiologische en neuropsychologische maten 

 

- Behandeling 

o Controle op afwijkend en seksueel gewelddadig gedrag 

o Voorkomen van terugval 

o Cognitieve gedragstherapie: laag en hoog risico 

o Meer aandacht voor extern toezicht 

o Combinatie met biomedische interventies 

o Behandelaanbod afstemmen op empirisch aangetoonde risicofactoren 

o Psychopathie en seksuele deviantie: uitdaging 

o Meer aandacht voor beschermende factoren 

 Kunnen invloed van risicofactoren beperken 

 Bv. prosociale en maatschappelijke inbedding 

 

o Verruiming van maatschappelijke en juridische kader 

 Terugkeer van pleger in maatschappij (gecontroleerd) 

 Langdurig verplicht toezicht, verplichte medicatie, elektronische beveiliging… 

 

- Goed onderzoek is moeilijk 

o Aandacht voor empirisch onderbouwde facetten 

o Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen 

o Enkel invloed op eventuele afname van seksueel recidive (niet op first offenders) 
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Tekst 2 – Risk factors for sexual aggression in young men (Abbey) 
 

1. Introductie 

1.1. Inleiding 

o Verbale dwang, fysieke kracht en alcoholgebruik bij mannelijke studenten om seks te verkrijgen 

bij niet instemmende vrouwen 

 Koss: 25% van mannen gebruikte ooit dwang 

 Abbey: 33% van mannen is ooit seksueel agressief geweest (t.g.o. partner, date of vriendin) 

 Zelfrapportage: gelijkaardige resultaten 

 

o Ongerustheid over hoge prevalentiecijfers 

 Onderzoek naar oorzaken in niet-criminele populatie 

 Geen dominante theorie hierover 

 

1.2. Het confluentiemodel (Malamuth) 

o 2 hoofdpaden 

1) Vijandige masculiniteit 

 Negatief beeld over relaties, geen vertrouwen in vrouwen en snel boos op vrouwen 

 Gevolg: cognitieve distorties over vrouwen (bv. wanneer ze nee zegt, bedoelt ze ja) 

 Kenmerken 

 Grotere vijandigheid t.o.v. vrouwen 

 Sterkere seksuele dominante motieven 

 Meer traditionele attitude t.o.v. genderrollen 

 Grotere acceptatie van verkrachtingsmythen 

 

2) Onpersoonlijke seksuele oriëntatie 

 Seks is spel dat gewonnen moet worden (≠ emotionele aangelegenheid) 

 Frequente casual seksuele relaties 

 Kenmerken 

 Seks op vroegere leeftijd (met instemming) 

 Meer dates en meer seksuele partners (met instemming) 

 Meer positieve attitudes t.o.v. one night stands 

 

o Distale kindertijdervaringen en ervaringen uit adolescentie: indirecte invloed 

 Hostiliteit t.o.v. vrouwen en onpersoonlijke seks werd/wordt aangemoedigd 

 Zelf slachtoffer van misbruik: hoger risico 

 Gedrag wordt verklaard door 

 Poging om gevoelens van machteloosheid te verminderen 

 Falen van veilige hechting bij ouders 

 Ontwikkeling van vijandige schema’s t.o.v. seksuele relaties 

 

 Verband met delinquentie in adolescentie  

 

o Seksueel geweld slechts één uiting van agressief gedrag OF de enige uiting van agressief gedrag 

o Kritiek: bevat niet alle risicofactoren 

 Persoonlijkheidstrekken gerelateerd aan psychopathie 

 Situationele factoren (omstandigheden verklaren) 

 Vriendelijkheid van vrouw = seksuele interesse 

 Alcoholgebruik  
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1.3. Persoonlijkheidstrekken gerelateerd aan psychopathie 

o Psychopathie: constellatie van persoonlijkheidstrekken en sociaal deviant gedrag 

 Grandioos zelfbeeld (narcistisch: vrouwen moeten geflatteerd zijn) 

 Gebrek aan empathie 

 Slechte impulscontrole  

 Manipulatief 

 Antisociaal gedrag 
 

o < 1% in populatie 

o Subklinische niet-criminele psychopaten: voldoen aan aantal criteria (10% studenten) 

o Bijdrage aan model van Malamuth 

 Frequent gerelateerd aan seksueel geweld binnen gevangenispopulatie 

 Frequent gerelateerd aan seksueel geweld binnen studentenpopulatie 
 

o Malamuth 

 Psychopathie = distale factor die indirect bijdraagt aan seksueel geweld 

 Maar ook onafhankelijke effecten (niet gerelateerd aan vijandige masculiniteit) 

 Opmerking: niet veel onderzoekers volgen deze theorie 
 

1.4. Neiging om seksuele intenties van vrouwen verkeerd te begrijpen 

o Lachen, oogcontact maken, alcohol drinken…: vaak opgevat als seksuele interesse 

 Zodra man hiervan overtuigd is: elk vriendelijk gebaar is seksueel bedoeld 

 Zodra vrouw dan nee zegt: ze zegt nee, dus ze bedoelt ja (cognitieve distortie) 

 Gevolg: ze verdient seksueel geweld 
 

o Studie met vignetten 

 Hoe meer men dacht dat vrouw wou kussen/vrijen, hoe meer geneigd tot dwang 

 Misperceptie kan leiden tot seksueel geweld 

 Frequentie van mispercepties is positief gerelateerd aan frequentie seksueel geweld 
 

1.5. Alcoholgebruik 

o Cognitieve beperkingen door intoxicatie 

 Gerelateerd aan beschrijvingen van cognitieve distorties 

 Verminderd vermogen om bedoelingen en gevoelens van anderen 

 Op te merken 

 Te evalueren 

 Als belangrijk te beschouwen en erom te geven 
 

o Gevolgen: moeilijkheden met 

 Abstract redeneren 

 Gedragsinhibitie 

 Oordeelsvermogen  
 

o Gericht op onmiddellijk beschikbare, oppervlakkige en betekenisvolle cues 

 Niet op distale, verborgen (niet meteen beschikbare) cues 

 Betekenisvolle cues: seksuele opwinding, gevoelens van grootheid en woede 
 

o Zelfrapportage: misperceptie op seksueel getinte situatie gelinkt aan seksueel geweld 

o Onderzoek: kenmerken van daders die alcohol gedronken hadden 

 Gemiddeld meer alcohol gedronken in de maand 

 Meer alcohol in situaties waar misperceptie van vrouwelijke signaal optrad 

 Heavy drinkers drinken in verschillende situaties (incl. situaties met seksueel geweld) 
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1.6. Doelstellingen en hypothese 

o Doel 1: uitgebreide versie van confluentiemodel bestuderen met grote steekproef mannen 

 Voorgaand onderzoek: enkel gericht op studenten of gevangenispopulatie 

 Vrijgezellen: andere etiologie dan partnergeweld/partnerverkrachting 
 

o Model 

 Toevoeging 

 Persoonlijkheidstrekken gerelateerd aan psychopathie 

 Vriendelijkheid van vrouw interpreteren als seksuele interesse 

 Alcoholgebruik 
 

 Distale predictoren 

 Jeugd en adolescentie  

 Persoonlijkheidsconstructies  
 

 Proximale predictoren 

 Vijandige masculiniteit 

 Onpersoonlijke seksuele oriëntatie 

 Alcoholgebruik 

 Misvatting van seksuele bedoeling 
 

o Malamuth: distale factoren dragen enkel indirect bij tot seksueel geweld 

 Alle risicofactoren hebben invloed op seksueel geweld 

 Indirecte invloed via vijandige masculiniteit 

 Kindermisbruik 

 Persoonlijkheidstrekken psychopathie 
 

 Indirecte invloed via onpersoonlijke seksuele oriëntatie 

 Kindermisbruik 

 Delinquentie in adolescentie 
 

 Directe invloed op alcoholgebruik 

 Kindermisbruik 

 Delinquentie in adolescentie 

 Persoonlijkheidstrekken psychopathie  
 

 Directe invloed op onpersoonlijke seksuele oriëntatie 

 Overmatig drinken  

 Vijandige masculiniteit  
 

 Direct invloed op misvatting van seksuele bedoeling 

 Overmatig drinken  

 Vijandige masculiniteit 

 Onpersoonlijke seksuele oriëntatie 
 

o Kenmerken van één specifieke aanval 

 Niet opgenomen in nieuwe model 

 Doel: totaal aantal daden voorspellen 
 

o Doel 2: nagaan of risicofactoren zowel synergetisch als onafhankelijk samenwerken 

 Centrale stelling van confluentiemodel 

 Hoge score op risicofactoren is ook hoge waarschijnlijkheid op plegen van seksueel geweld 



25 
 

 
 

2. Methoden 

2.1. Participanten 

o Mannelijke vrijgezellen uit Detroit (18 – 35 jaar) 

o Voorwaarde: men moet gedatet hebben met vrouw in afgelopen 2 jaar 

 

2.2. Procedure 

o Contact en selectie via telefoon 

o Informed consent: interview met vragen over ongewenste seksuele activiteiten 

o Interviews mondeling en via pc afgenomen 

o Vergoeding: 50 dollar 

 

2.3. Metingen 

2.3.1. Seksuele agressie 

 Sexual Experiences Survey (16 items) 

 Denken aan situatie wanneer ze met vrouw waren (recent of verleden) 

 Welke seksuele activiteiten (tegen de wil van de vrouw) vonden plaats sinds 14 jaar 

 

2.3.2. Vijandige masculiniteit 

 Seksuele dominantie (Nelson 8 items meting) 

 Stereotype houding t.o.v. afkeurende vrouwen (Acceptance Items – Payne & Bumby) 

 Vijandigheid t.o.v. vrouwen (Algemene Vijandigheid meting) 

 

2.3.3. Onpersoonlijke seksuele oriëntatie 

 Positieve attitudes t.o.v. casual seks (Seksuele Tolerantie Schaal – 7 items) 

 Aantal seksuele partners met instemming (open vragen) 
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2.3.4. Verkeerde perceptie van seksuele doel van vrouwen 

 Hoe vaak heeft men de vriendelijkheid van vrouw geïnterpreteerd als seksueel getint? 

 Hoe vaak gebeurde dit bij kennissen? 

 Hoe vaak gebeurde dit bij vrienden?  

 Hoe vaak gebeurde dit bij mensen waarin men romantisch geïnteresseerd was? 

 

2.3.5. Kindermisbruik 

 Early Trauma Inventory 

 Fysiek, emotioneel en seksueel 

 

2.3.6. Persoonlijkheidstrekken gerelateerd aan psychopathie 

 Self-report Psychopathy III (subklinische niveaus) 

 Narcistic Personality Inventory 

 

2.3.7. Delinquentie in adolescentie 

Self-report Psychopathy III (antisociaal en delinquent gedrag) 

 

2.3.8. Alcoholgebruik 

 Hoe vaak heeft u minstens 5 alcoholische drankjes gedronken binnen 2 uur (afgelopen jaar)? 

 Hoe vaak consumeer je alcohol op een date en over hoeveel alcohol gaat dit? 

 

3. Resultaten  

- Frequentie van seksueel geweld 

o 35% ooit seksueel agressief geweest t.o.v. vrouw sinds 14 jaar 

o 10,4% hiervan heeft ooit gedwongen contact gebruikt 

 

- Positieve correlatie met 

o Positieve attitude t.o.v. causal seks 

o Aantal one night stands 

o Mispercepties 

 

- Verbanden 

o Directe invloed op seksueel geweld 

 Delinquentie in adolescentie 

 Vijandige masculiniteit 

 Onpersoonlijke seks 

 Misperceptie  
 

o Indirecte invloed via mispercepties 

 Vijandige masculiniteit 

 Onpersoonlijke seks 

 Alcoholgebruik  
 

o Indirecte invloed via onpersoonlijke seks 

 Delinquentie in adolescentie 

 Alcoholgebruik  
 

o Indirecte invloed via alcoholgebruik 

 Delinquentie in adolescentie 

 Persoonlijkheidstrekken psychopathie 
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o Indirecte invloed via vijandige masculiniteit 

 Kindermisbruik 

 Persoonlijkheidstrekken psychopathie 

 

- Alle constructen leveren bijdrage aan seksueel geweld 

- Synergetische samenwerking van factoren 

o Positief verband tussen hoge score op factoren en hoge score op seksueel geweld 

o Hoge score op misperceptie 

 Hoge score op vijandige masculiniteit – onpersoonlijke seks 

 Hoge score op seksuele agressie 

 

o Hoge score op porno kijken 

 Hoge score op vijandige masculiniteit – onpersoonlijke seks 

 Hoge score op seksuele agressie 

 

4. Discussie 

4.1. Algemeen 

o Community sample: 43% heeft vrouw gedwongen tot seksuele activiteit (sinds 14 jaar) 

 Seksuele activiteit: verbaal seksueel contact tot verkrachting 

 Soms: meerdere feiten 

 Belang van ontwikkeling van uitgebreide theorie met oog op preventieprogramma’s 

 

o Uitbreiding confluentiemodel 

 Andere etiologische factoren 

 Persoonlijkheidstrekken psychopathie (subklinische populatie) 

 Misvatting van seksuele intentie van vrouwen 

 Alcoholgebruik  

 

 Toetsing van model (community sample): verklaarde variantie 

 

o Hypothese: alle risicofactoren hebben direct effect (niet volledig bevestigd) 

 Allemaal significant, maar niet allemaal direct 

 Direct effect 

 Delinquentie 

 Vijandige masculiniteit 

 Onpersoonlijke seks 

 Misvatting van seksuele intentie 
 

 Indirect effect 

 Misbruik als kind 

 Via vijandige masculiniteit  

 Identificatie met dader: agressie is gepaste respons op frustratie 
 

 Persoonlijkheidstrekken psychopathie 

 Via vijandige masculiniteit 

 Via alcoholgebruik 
 

 Alcoholgebruik 
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o Relaties tussen factoren 

 Adolescente delinquentie – persoonlijkheidstrekken psychopathie 

 Vijandige masculiniteit – persoonlijkheidstrekken psychopathie 

 Gevoel van superioriteit 

 Vijandigheid t.a.v. vrouwen die zich (volgens hen) onvoldoende respecteren 
 

 Alcoholgebruik – casual seks  

 Alcohol: risicovol gedrag 

 Invloed door individuele verschillen in impulsiviteit 

 Impulsiviteit: onderdeel van persoonlijkheidstrekken psychopathie 

 Indirecte link met casual seks (via alcoholgebruik en vijandige masculiniteit) 
 

o Hoe meer risicofactoren, hoe meer seksuele agressie 

 Doelgroep interventies: mensen met hoge scores 

 Beschermende factoren die risicofactoren tegenwerken 

 Sterke gemeenschapsnormen die vrouwvriendelijkheid promoten 

 Geweldloze reacties op conflict 
 

4.2. Sterktes en zwaktes 

o Sterktes 

 Grote sample via telefonische screening in grote hoofdstedelijke omgeving 

 Vorig onderzoek: vooral studenten of gevangenen 

 Belang dat algemene populatie ook onderzocht wordt 
 

 Toekomstig onderzoek 

 Systematisch identificeren van gemeenschappelijke/unieke risicofactoren per groep 

 Andere regio’s en culturen onderzoeken 

 

o Zwaktes  

 Gebaseerd op enkele crosssectionele enquête (geen causale conclusies) 

 Zelfrapportage 

 Beter dan juridische rapporten (onderrapportage seksuele agressie) 

 Zelfonthulling bevorderen: kwaliteitsvolle ondervragingstechnieken (computer) 

 

4.3. Implicaties en conclusies  

o Nieuwe variabelen 

 Delinquentie in adolescentie 

 Unieke bijdrage: deel van geheel van agressieve gedragingen 

 Verschil: enkel in adolescentie – gedurende levensloop 

 

 Misvatting van seksuele intentie van vrouwen 

 Weinig gebruikt construct 

 Bevestiging: seksuele interesse van vrouw overschatten 

 Hoge score: besef van misvatting, maar blijven fout maken 

 Opzettelijk negeren van wat vrouwen willen: eigen seksuele behoefte primeert 
 

 Geven niet om vrouwen 

 Willen gewoon seks met vrouwen 

 Geprimed om signalen die seksuele verlangens tegenwerken te negeren 
 

 Positief gerelateerd aan: vijandige masculiniteit en onpersoonlijke seks 
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o Meeste seksuele delinquenten scoren hoog op 3 variabelen 

 Onpersoonlijke seks 

 Vijandige masculiniteit 

 Misvatting van seksuele intentie 

 

o Nood aan aandacht voor gezond daten en gezonde seksuele relaties 

 Vaak geen goede rolmodellen 

 Preventieprogramma’s: focus op attitudes t.a.v. vrouwen en seksuele relaties 

 

o Overtuigingen die seksuele agressie bevorderen 

 Mannelijke seksdrift is oncontroleerbaar 

 Een vrouw die man verleidt, verdient wat ze krijgt  

 Eenmaal seks gehad met vrouw, heeft man recht dit te blijven doen 

 Vrouwen die seks hebben met meerdere mannen, hebben geen recht om nee te zeggen 

 

o Motivationeel interview: uitdagen van verkrachtingsmythes 

o Herval van daders 

 Niet steeds juridisch strafbaar gedrag 

 Innovatieve behandelprogramma’s nodig 
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Tekst 3 – Assessing risk for sexual recidivism (Mann) 
 

1. Samenvatting 

- Risicotaxatie en behandeling 

o Focus op individuele karakteristieken die geassocieerd zijn met risico op recidive 

o Op basis van empirische correlaten en bron van het risico 

 

- Voorwaarden voor psychologisch betekenisvolle risicofactoren 

(a) Geloofwaardig principe dat factor een oorzaak is van seksueel geweld 

(b) Sterk bewijs dat het seksueel recidivisme voorspelt 

 Categorisatie volgens sterkte van bewijs  

 Nadruk op sterkste factoren in taxatie en behandeling 

 

- Verder onderzoek 

o Causale relaties zoeken  

o In welke mate leidt verandering in factoren tot reductie van recidive 

 

2. Inleiding 

- Misdrijven die voorkomen hadden kunnen worden 

- Herval 

o Minder dan bij andere delicten 

o Determineren wie hoog risico loopt om te hervallen 

o Programma’s 

 Aansluiten bij level van risico 

 Afstemmen op oorzaken van delicten 

 

- Risicofactoren 

o Goede definities van hoger of lager risico ontwikkelen 

o Moeten outcome voorspellen 

 

- Recidieven: bepaalt door meerdere factoren 

- Gestructureerde benadering: accurater dan ongestructureerde klinische oordelen 

 

3. Conceptualisatie van causale risicofactoren 

3.1. Algemeen  

o Risicotaxatie op basis van atheoretische actuariële voorspellers 

o Risicotaxatie met uitleg van bron van risico is beter 

 Onderscheid correlaties en klinisch relevante risicofactoren 

 Statische en dynamische risicofactoren 

 Statisch: vaste aspecten van de pleger (leeftijd, aard van vorige delicten…) 

 Dynamisch: psychologische of gedragskenmerken (attitude, seksuele interesse…) 

 

o Dynamische risicofactoren zijn focus van behandelprogramma’s (criminogene noden) 

 Stabiele risicofactoren (bv. alcoholisme, persoonlijkheidsstoornissen…) 

 Acute risicofactoren (bv. intoxicatie en emotionele breakdown)  
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o Soorten risicotaxatie 

1) Ongestructureerd klinisch oordeel: geen risicofactoren of methode 

2) Statische factoren: expliciete gestructureerde benadering 

 Combinatie met historische factoren 

 Items op basis van empirische waarde met recidivisme 

 Bv. STATIC 99 of Risk-Matrix 2000 

 

3) Dynamische factoren: expliciete gestructureerde benadering 

 Empirisch gevalideerde actuariële metingen 

 Hogere validiteit 

 Bv. STABLE 2007, RNR of VRS  

 

o Verder onderzoek nodig 

 Bevatten deze soorten wel alle relevante factoren? 

 In hoeverre kunnen deze soorten het risico bepalen? 

 

o Ward & Beech 

 Dynamische factoren: trait 

 Zwakheden 

 Psychologische mechanismen 

 Causale factoren 

 Psychologische predisposities 

 

 Acute dynamische factoren: state 

 Trigger voor gebeurtenissen of contextuele risicofactoren 

 Bv. negatieve affectieve staat of huidig interpersoonlijk conflict 

 

 State – trait: aspecten hetzelfde onderliggende construct (↔ acuut – stabiel) 

 Tekort aan precisie over welke acute factoren extern zijn 

 Significante conceptuele uitdaging 

 Onderscheid statisch – dynamisch  

 Statische factoren: voorspellen van recidieven 

 Marker van vorige werking van dynamische factoren 

 Indicator van psychologisch betekenisvolle oorzakelijke factor 

 

 Weinig empirische steun 

 Onderscheid stabiel – acuut 

 Acute factoren: voortdurende expressie van langdurig probleem (onderliggende trait) 

 

o Psychologisch betekenisvolle risicofactoren 

 Individuele neiging die wel of niet gedurende lange tijd aanwezig is 

 Karakteristieken die leiden tot expressie van gedachten, gevoelens of gedragingen 

 Ook in interactie met anderen en omgeving 

 

 Consistentie in veronderstellingen, acties en voorkomen 

 Bijdrage aan consistentie van omgeving op relevante manier voor risico 

 Neiging naar criminogene omgeving: betere indicator voor langdurig risico 

 

 Nadruk op problematisch gedrag dat voorkomt uit interactie met omgeving  
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 Trait: niet gebruikt door connotatie van grotere crosssituationele stabiliteit 

 Behandelingen  

 Ingrijpen op neigingen die vatbaar zijn voor verandering 

 Indien onmogelijk: neutraliseren door compenserende sterktes 

 

 Criteria voor risico-relevante neigingen 

 Geloofwaardige rechtvaardiging dat factor oorzaak is van herval 

a) Psychologisch betekenisvol 

b) Geloofwaardige oorzaak van seksueel geweld 

c) Moeite waard om op te focussen tijdens behandeling 

d) Geloofwaardig in criminologische of sociale leertheorieën  

 

 Robuust empirisch bewijs dat factor recidieven voorspelt 

 Experimentele manipulatie van factor 

 Observatie van veranderingen in recidieven 

 

o Categorieën van risicofactoren 

1) Empirisch ondersteunde risicofactoren 

 Meta-analyse: 3 significante studies 

 Beknopte samenvatting van algemene effect 

 Bepalen of variatie in resultaten meer is dan verwacht door verandering 

 

2) Veelbelovende risicofactoren 

 Meta-analyse: minstens 1 significante studie 

 Bijkomend relevant ondersteunend bewijs 

 Correlatie tussen risicofactor en actuariële risicobepaling 

 Correlatie tussen risicofactor en seksuele veroordelingen 

 Correlatie tussen risicofactor en zelfgerapporteerde seksuele agressie 

 Bewijs dat risicofactor sterker aanwezig is in seksuele daderpopulatie  

 

3) Risicofactoren met interessante uitzonderingen (niet algemeen ondersteund) 

 Meta-analyse: klein effect 

 Minstens 1 geloofwaardige studie met significant effect (bij subgroepen) 

 

4) Potentiële risicofactoren die de moeite waard zijn om te onderzoeken 

 Geen voorspellende studies 

 Ondersteunend bewijs (bv. vergelijkingen tussen seksuele en niet-seksuele daders) 

 

5) Risicofactoren met weinig tot geen effect op recidivisme 

 Meta-analyse: minstens 5 significante studies 

 Factor is klein (absolute termen) en kleiner dan typische factoren 

 

o Meta-analytische reviews (Hanson et al.) 

 Bewijsbasis (ontwikkeling risicotaxatie en doelen van behandelprogramma’s) 

 Toevoeging 2 voorspellende studies 

 Bridgewater Recidivism Study 

 Dynamic Supervision Project 

 

  



33 
 

3.2. Empirisch ondersteunde risicofactoren 

3.2.1. Seksuele obsessie 

 Abnormaal intense interesse in seks dat psychologisch functioneren domineert 

 Seks voor zichzelf (het zelf definiëren) of als zelfmedicatie  

 Seksuele onbevredigdheid hoewel men veel seksueel gedrag stelt 

 Overlap met seksuele compulsies, seksuele verslaving en hyperseksualiteit  

 Voorspelt seksueel, gewelddadig en algemeen recidivisme  

 

3.2.2. Seksuele voorkeur voor prepuberale of puberale kinderen 

 Kinderen: meisjes (0 – 12 jaar) en jongens (0 – 13 jaar) 

 Relatieve afwezigheid van fysieke signalen die paring en reproductie impliceren 

 Immaturiteit in huidtextuur 

 Mate van lichaams- en schaamhaar 

 Reuk 

 Lichaamsvorm 

 Spierontwikkeling 

 Borst- en genitale ontwikkeling 

 

 Identificatie door 

 Zelfrapportage 

 Geschiedenis van geweld 

 Gespecialiseerde testen (phallometrie) 

 

3.2.3. Geseksualiseerd geweld 

 Interesse in sadisme of voorkeur voor gedwongen seks 

 Bewijs hiervoor is niet zo sterk  

 

3.2.4. Meerdere parafilieën 

 Minstens 2 zeldzame, ongebruikelijke of sociaal deviante seksuele interesses 

 Meest voorkomend (bij zedendelinquenten) 

 Pedofilie 

 Exhibitionisme 

 Voyeurisme 

 Geseksualiseerd geweld (parafiele verkrachting) 

 

 Mate van illegaliteit is onbekend 

 Parafilie kan legaal zijn, maar toch geweld-gerelateerd  

 Bv. coprofilie  

 

 Geen studies naar niet-criminele parafilieën (bv. schoenenfetisj)  

 

3.2.5. Geweld-ondersteunende attitudes 

 Seksueel geweld is algemeen te rechtvaardigen of te excuseren 

 Vooral seksueel geweld van anderen vergeven (eerder dan eigen seksueel geweld) 

 Voorbeelden 

 Kinderen kunnen genieten van seks 

 Volwassene – kind seks is onschuldig 

 Kinderen zijn seksueel uitdagend  

 Verkrachting is gerechtvaardigd, onschuldig en plezierig voor vrouwen 
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 Problemen met identificatie en metingen 

 Moeilijk onderscheid tussen criminogene en niet-criminogene attitudes 

 Single act is niet per gevolg van geweld-ondersteunende attitudes 

 Daders zijn ertoe in staat om dingen te doen tegengesteld aan hun waarden/normen 

 Geen bewijs om geveinsde en oprechte wroeging te onderscheiden 

 

 Kleine significante relatie met seksueel recidivisme (in behandelpopulaties) 

 Nood aan verder onderzoek 

 Conceptualisatie en meten van geweld-ondersteunde attitudes 

 Mogelijkheid tot meer consistente beoordelingen over verschillende settings 

 

3.2.6. Emotionele congruentie met kinderen 

 Gevoel dat relaties met kinderen meer emotioneel bevredigend zijn  

 Makkelijkere omgang met kinderen dan met volwassenen 

 Voelt zich nog steeds kinds 

 Kinderen begrijpen hem/haar beter 

 

 Vaak verliefdheid (cf. wederkerige relatie) 

 Vooral bij extrafamiliale kindermisbruikers van jongens 

 Incest: slachtoffers opheffen tot volwassen status 

 Meisjes: verlangen naar seksuele voldoening  

  

3.2.7. Gebrek aan emotioneel intieme relaties met volwassenen 

 Zowel daders zonder intieme relaties als daders met intieme relaties met conflict/ontrouw 

 Verhoogd risico bij verlangen naar intimiteit en gebrek hieraan 

 Onderliggende pathologieën: verschillende behandeldoelen 

 Bv. gebrek aan intieme relatie: atypische seksuele interesses 

 Bv. conflictrelaties: hechtingsproblematiek 

 

3.2.8. Impulsieve levensstijl 

 Kenmerken 

 Lage zelfcontrole 

 Chronische instabiliteit in werk en huishouden 

 Gebrek aan betekenisvolle dagelijkse routines 

 Onverantwoorde beslissingen 

 Gelimiteerde en onrealistische lange termijn doelen 

 

 Determinant voor crimineel gedrag en recidivisme  

 Cf. impulsieve acties (voorspelt seksuele tenlasteleggingen) 

 Indicators 

 Werkinstabiliteit 

 Geschiedenis van middelengebruik 
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3.2.9. Zwakke probleemoplossingsvaardigheden 

 Cognitieve moeilijkheden in genereren en identificeren van effectieve oplossingen 

 Daders 

 Vermijden aanpakken van problemen 

 Toepassen van ineffectieve probleemoplossende vaardigheden 

 

 Probleemoplossende deficits 

 Deficits in probleemherkenning en –conceptualisatie 

 Gebrek aan consequent denken 

 Moeilijkheden bij genereren van gepaste opties 

 

3.2.10. Weerstand aan regels en supervisie 

 Ook regels breken en weerstand tegen externe controle 

 Items 

 Regels overtreden 

 Niet nakomen van supervisie 

 Overtredingen van voorwaardelijke vrijlating 

 

 2 facetten 

 Uitdagende attitude ten aanzien van gezag (onderliggende neiging) 

 Geschiedenis van weerstandig gedrag (manifestatie) 

 

3.2.11. Bitter gevoel/vijandigheid  

 Omvat 

 Perceptie van kwaad aangedaan te zijn door wereld 

 Gevoel dat anderen verantwoordelijk zijn voor eigen probleem 

 Wil om anderen te straffen 

 

 Verkrijgen van respect dat men verlangt: wraakthema’s 

 Moeite met inzien van andere standpunten 

 Anticiperen van verwachte fouten die tegen hun begaan zullen worden 

 

3.2.12. Negatieve sociale invloeden 

 Sociaal netwerk met individuen 

 Betrokken bij misdaad 

 Promoten van crimineel gedrag 

 Verzwakken gedragscontrole van dader 

 

 Extern aan daders, maar toch kiezen van consistente omgeving  

 

3.3. Veelbelovende risicofactoren 

3.3.1. Vijandige overtuigingen over vrouwen 

 Vrouwen zijn schadelijk en bedrieglijk in hun interacties met mannen 

 Vrouwen maken mannen graag belachelijk,  

 Vrouwen tonen zelden hun ware gevoelens 

 Seksuele interesse van vrouwen is vaak bedrieglijk en manipulatief 

 

 Vrouwen in andere categorie geplaatst: geen respect en vertrouwen 

 Meer aanwezig bij herhaalde daders dan bij éénmalige daders 
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3.3.2. Machiavellisme 

 Combinatie 

 Anderen aanzien als zwak, egoïstisch, laf en gemakkelijk manipuleerbaar 

 Interpersoonlijke strategie: van anderen profiteren is gepast en verstandig 

 

 Meer aanwezig bij herhaalde kindermisbruikers dan bij éénmalige kindermisbruikers 

 

3.3.3. Tekort aan zorg voor anderen (ongevoeligheid) 

 Profiel 

 Egocentrisch 

 Engageren in instrumentele relaties i.p.v. affectieve relaties 

 Zwakke empathie 

 Zwakke sympathie 

 

 Egoïstisch, cynisch en zullen over lijken gaan om eigen behoeften na te streven 

 Welzijn en rechten van anderen raakt hen niet (tenzij overeenkomstig met eigen noden) 

 

3.3.4. Disfunctionele coping 

 Manier waarop daders omgaan met negatieve emoties (woede, angst, afwijzing…) 

 2 vormen 

1) Geseksualiseerde coping 

 Gebruik van seks om om te gaan met negatieve emoties en stressvolle situaties 

 Seksueel gedrag: normaal of deviant (meestal onpersoonlijk) 

 Toenemende seksuele activiteit in periodes van stress en disfunctie 

 Toegenomen deviante seksuele fantasieën en masturbatie 

 Link tussen negatieve emoties en seks (bij hoog risico) 

 

2) Geëxternaliseerde coping 

 Reageren op roekeloze en impulsieve manier bij stress en problemen 

 Gaat samen met zwakke probleemoplossing en zwakke emotionele controle 

 Vooral bij daders die recidiveren met niet-seksuele misdaad 

 

3.4. Niet ondersteunde risicofactoren met interessante uitzonderingen 

3.4.1. Ontkenning 

 Beweren dat ze daden niet gepleegd hebben 

 Significante interacties bij verschillende subgroepen 

 Afhankelijk van manier van vraagstelling 

 Beschermende factor  

 Voor kindermisbruikers (vooral extrafamiliaal) 

 Voor daders die positieve gedragsveranderingen stellen 

 

 Criminogene factor 

 Verlangen om straf te vermijden 

 Zonde van seksuele misdaden niet erkennen 

 

 Kan risico vergroten bij daders die trouw zijn aan deviante levensstijl en criminogene invloed 

 Effect verdwijnt na controle voor psychopathie en vaste risicofactoren 
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3.4.2. Lage eigenwaarde 

 Verschillende resultaten in studies door 

 Culturele verschillen? 

 Metingsverschillen?  

 

 Eenmalige misdaad: hogere zelfwaarde 

 

3.4.3. Mentale stoornis 

 Stoornissen 

 Hallucinaties 

 Wanen 

 Achteruitgang in psychologisch functioneren 

 

 Risico op geweld in algemene populatie neemt toe  

 Niet gerelateerd aan recidive bij daders 

 

3.4.4. Eenzaamheid  

 Kenmerken 

 Niet hebben van vrienden 

 Zwakke connecties met anderen 

 Zich afgewezen voelen door anderen 

 

 Subjectief aanvoelen dat anderen niet om hem/haar geven 

 Verder onderzoek is nodig  

 

3.5. Risicofactoren die het waard zijn om te onderzoeken 

o Tegengestelde (deviante) seksuele oriëntatie: associatie met seksuele dwang 

o Fragiel narcisme: associatie met agressie als respons op bedreigingen van zelfbeeld 

o Seksueel recht/bevoegdheid 

 

3.6. Geen risicofactoren 

3.6.1. Depressie 

 Intrinsiek onderzoekwaardig: niet gerelateerd aan seksueel recidive 

 Meeste depressieve daders hebben minste kans op recidive 

 

3.6.2. Tekort aan sociale vaardigheden 

 Historisch  

 Belangrijkste oorzaak van seksueel daderschap 

 Belangrijke factor bij behandeling 

 

 Tegenwoordig 

 Geen voorspellende waarde voor recidive 

 Meer gerelateerd aan intimiteitstekorten en vijandige attitudes naar vrouwen 
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3.6.3. Zwakke empathie met slachtoffer 

 Standaardcomponent in meeste behandelprogramma’s 

 Verband met recidive van niet-seksueel geweld en algemeen recidive 

 Verklaringen  

 Eerder motivaties van daders om afstand te nemen van eigen deviante identiteit 

 Symptoom van algemeen probleem van tekort aan zorg voor anderne 

 

3.6.4. Tekort aan motivatie voor behandeling 

 Geen verband met recidive 

 Gerelateerd aan stoppen van behandeling (heeft wel verband met recidive?) 

 Verklaringen 

 Druk beperkt mogelijkheid om echte motivatie te bepalen bij intake 

 Motivatie om behandeling te starten is verschillend van stoppen met misdaden  

 

4. Zijn deze risicofactoren oorzaken van seksueel recidivisme? 

- Psychologisch betekenisvolle en oorzakelijke risicofactor 

o Aannemelijke rationalisatie dat factor psychologisch is en oorzaak zou kunnen zijn 

o Evidentie voor empirische associatie met recidive 

 

- Oorzakelijk verband met recidive 

o Onderscheid andere constructen 

o Soms meer onderzoek nodig 

 

- Onderzoeken door omvang te onderzoeken waarbij manipulatie van resulteert in recidiveverandering 

- Meta-analyse Hanson 

o Behandelingen gericht op criminogene noden: vermindering algemeen en seksueel recidive 

o Behandelingen gericht op andere noden: geen vermindering algemeen en seksueel recidive 

 

- Voorgestelde risicofactoren: ondersteund door (neuro)psychologische en sociale mechanismen 

- Mogelijkheid van onveranderbare oorzakelijke factoren  

o Bv. deviante seksuele voorkeur 

o Behandeling kan daders nog altijd leren hiermee om te gaan 

 

- Risicomanagementsystemen 

o In gemeenschap/buurt van daders 

o Risicofactoren beïnvloeden zodat dader minder blootgesteld wordt aan triggers 

 

- Bredere conceptualisatie van factoren voor beter inzicht over ontwikkeling en oorzakelijkheid 

- Belangrijkste stap in vinden van risicofactor: elimineren van alternatieve verklarende hypothesen  

o Zelden bereikt 

o Beste: hopen dat factor de echte oorzaak is 

 

- Verder onderzoek nodig naar meten van risicofactoren (wanneer problematisch of significant?) 

- Factoren ook teruggevonden bij algemeen crimineel gedrag  

o Sommigen enkel geassocieerd met seksueel recidive 

o Antisociale attitudes nemen specifieke vorm aan in relatie tot seksueel daderschap 

o Belang van risicofactoren kan verschillen 

 

- Toekomst: sterktes en beschermende factoren nagaan voor risicotaxatie 
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5. Conclusies 

- Beoordeling en behandeling zou moeten focussen op empirisch vastgestelde oorzakelijke risicofactoren 

- Definitie van psychologisch betekenisvolle en oorzakelijke risicofactoren 

- Geen enkele factor heeft sterke relatie met seksueel daderschap 

o Beoordelaars: teveel beïnvloeding door aanwezigheid van één factor vermijden 

o Enkel uitgebreide evaluatie van factoren zal nuttige voorspellende waarde hebben 

o Mechanische integratie van factoren is beter dan menselijke beoordeling 

 

- Onderzoeksdoel: begrijpen van oorzakelijk mechanisme van seksueel recidive 
o Bijdrage door behandelprogramma’s: mate van veranderingen linken met recidivisme 
o Toekomstige ontwikkelingen: meten van risico- en beschermingsfactoren 
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Tekst 4 – The characteristics of persistent sexual offenders (Hanson & Morton-B) 
 

1. Samenvatting 

- Voorspellers voor recidivisme (voor adolescenten en volwassenen) 

o Antisociale oriëntatie 

o Deviante seksuele voorkeur 

 Gewelddadig recidivisme 

 Algemeen recidivisme 

 

- Dynamische voorspellers: bv. seksuele pre-occupaties en zelfregulatieproblemen 

-  Variabelen in recidive-programma’s: weinig relatie tot seksueel/gewelddadig recidivisme 

o Psychologische distress 

o Ontkennen van de daad 

o Empathie met slachtoffer 

o Motivatie voor behandeling 

 

2. Inleiding 

- Cijfers 

o Minstens één keer seksuele agressie: 5 – 20% van mannen 

o Veroordeling voor seksueel delict: 1 – 2% van mannen 

o Recidivisme na 5 jaar: 10 – 15% van mannen (soms hoger) 

 

- Identificatie van kenmerken van recidivisme 

o Begrijpen waar gedrag vandaan komt 

o Beleid vormen hoe er met pleger omgegaan moet worden 

 

- 2 brede factoren 

1) Deviante seksuele interesses 

Voortdurende interesse in seksuele daden die illegaal of zeer ongewoon zijn 

 

2) Antisociale oriëntatie/instabiele levensstijl 

 Antisociale persoonlijkheid, antisociale trekken en geschiedenis van regelovertreding 

 Facilitatie seksuele delicten door 

a) Anderen pijn kunnen/willen doen 

b) Zichzelf kunnen overtuigen dat het geen kwaad kan bij de slachtoffers 

c) Het gevoel te hebben zichzelf niet te kunnen controleren 

 

 Verkrachters > kindmisbruikers  

 

- Modellen 

o Meestal: slechte opvoedingsomgeving 

 Weinig aandacht en begeleiding in vroege kindertijd 

 Sociale problemen: eenzaamheid, negatieve ervaringen met peers en delinquent gedrag  

 Seksualiteit 

 Onpersoonlijk en aversief 

 Goedkeuring non-consenting seks: vanuit eigen ervaring of door significante anderen 
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o Karakteristieken 

1) Deviante seksuele interesses 

2) Instabiel leven/antisociale oriëntatie 

3) Negatieve familiale achtergrond 

4) Problemen om affectieve banden te vormen 

5) Attitudes die seksuele delicten goedpraten  

 

- Onderzoek naar factoren 

o Zwak: lage correlaties 

o Maar belangrijk omdat plegers vaak meerdere problemen hebben (bv. depressie en angst) 

 

- Meta-analyse (Hanson & Bussiere) 

o Meestal: statische factoren (belang voor lange-termijn recidivisme) 

o MAAR: nood aan dynamische factoren (risico verlagen en behandelen) 

 

- Deze studie 

o Onderzoek naar seksueel, niet-seksueel en algemeen recidivisme 

o Zijn voorspellers hiervoor verschillend? 

 

3. Methoden 

3.1. Sample  

o Plegers die seksueel delict hebben gepleegd (met recidivisme-cijfers) 

o Verschillende doelgroepen 

o Effectgroottes 

 Seksueel recidivisme 

 Gewelddadig niet-seksueel recidivisme 

 Gewelddadig recidivisme 

 Algemeen recidivisme  

 

3.2. Coding procedure 

a) Seksuele deviantie 

b) Anti-sociale oriëntatie 

c) Seksuele attitudes 

d) Problemen met intiiteit 

e) Negatieve omgeving in kindertijd 

f) Algemene psychologische problemen 

g) Klinische representatie 

 

4. Resultaten 

4.1. Algemeen 

o Cijfers 

 Seksueel recidivisme: 13,7% 

 Gewelddadig niet-seksueel recidivisme: 14,3% 

 Gewelddadig recidivisme: 14,3% 

 Algemeen recidivisme: 36,2% 

 

o Niet gerelateerd aan publicatie-jaar of aan intensiviteit van onderzoek 

o Effectgroottes: gelijk voor volwassenen en adolescenten  
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o Sterkste voorspellers 

 Seksuele deviantie (niet gerelateerd aan gewelddadig niet-seksueel recidivisme) 

 Antisociale oriëntatie  

 Gewelddadig niet-seksueel recidivisme 

 Gewelddadig recidivisme 

 Algemeen recidivisme  

 

o Geen significant effect 

 Slechte omstandigheden in kindertijd 

 Algemene psychische problemen 

 Klinische representatie  

 

4.2. Mogelijke dynamische risicofactoren voor seksueel recidivisme 

o Nood aan aanvullend onderzoek 

o Gerelateerd aan seksuele deviantie, antisociale persoonlijkheid en antisociale trekken 

 

5. Discussie 

- Meestal algemeen recidivisme: 36,2%  

- Voorspellers 

o Antisociale oriëntatie: algemeen + seksueel 

o Seksuele deviantie: seksueel  

 

- Factoren voor initieel delinquent gedrag ≠ factoren voor recidivisme 

o Initieel: negatieve kindertijd en internalisatie van psychische problemen 

o Recidivisme: antisociale levensstijl en rumineren over deviante seksuele thema’s 

 

- Vergelijking seksueel recidivisme en niet-recidivisme 

o Cf. Moffitt: adolescentie-gelimiteerde en persisterende delinquenten 

o Voorspellers recidivisme: lage zelfcontrole 

 Gedragsproblemen in kindertijd 

 Interpersoonlijk geweld 

 Veel seksuele partners 

 

- Factoren voor behandeling 

o Seksuele deviantie 

o Anti-sociale persoonlijkheid 

o Seksuele pre-occupatie 

o Levensinstabiliteit/impulsiviteit 

o Positieve attitudes t.o.v. delicten 

o Intimiteitsproblemen  
 

- Dynamische factoren = reductie recidivisme? 

o Wisselende resultaten  

o Klinische evaluatie: weinig tot geen relatie met recidivisme 

 Bv. ontkenning of weinig empathie met slachtoffer 

 Oorzaak: moeilijk om betrouwbare metingen te doen 
 

- Therapie 

o Recidivisme: therapie < niet-therapie  

o Algemene plegers: criminogene factoren aanpakken (associatie met recidivisme) 

o Seksuele plegers: niet-criminogene factoren aanpakken (geen associatie met recidivisme) 

o Effectiviteit: criminogene factoren of niet-criminogene factoren? 
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- Opmerkingen 

o Nadelen  

 Definitie van constructen kan variëren 

 Geen aandacht voor lokalisatie variabelen voor verschillende groepen plegers 

 Veralgemenisering 

 

o Voordeel: consequentie tussen onderzoeken  

 Significante resultaten 

 Seksuele deviantie 

 Geschiedenis van regelovertreding 

 

 Niet-significante resultaten 

 Algemene psychische problemen 

 Klinische representatie  
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Tekst 5 – Does sexual offender treatment work (Smucker & Losel) 
 

1. Abstract 

- Systematisch overzicht van gecontroleerde evaluaties van psychosocial en biologische behandelingen 

- 80 onafhankelijke vergelijkingsstudies 

o Meestal: positief effect van behandeling 

o 37% verschil in seksueel (en algemeen) recidivisme + algemeen geweld 

 

- Grootste effect: chirurgische castratie (maar methodologische beperkingen en persoonlijke factoren) 

- Positief effect 

o Hormonale medicatie 

o CBT 

o Gedragsmatige behandeling 

 

- Geen effect: niet gedragsmatige behandeling 

- Andere moderators 

o Kleine sample size 

o Affiniteit van auteur met het programma in kwestie 

o Voltooiing vs. drop-out 

o Meetinstrument 

 

2. Inleiding 

- Seksueel geweld: zwaar beladen onderwerp 

o Emotionele discussies 

o Wetgeving vaak gedreven door serieuze zaken 

 

- Recent: westerse landen strenger t.a.v. seksuele feiten 

- Soms: feiten niet serieus genoeg voor levenslange opsluiting (gebruik van correctionele behandeling) 

o Gebaseerd op goede intenties 

o Niet gebaseerd op kennis over effectiviteit van behandelingen 

 

- Inconsistentie in eerdere artikels 

o Ineffectiviteit – effectiviteit 

o Recent: positieve conclusies door verbetering van methodologie 

 

3. Methoden 

3.1. Algemeen 

3.1.1. Selectiecriteria 

 Geen historische of regionale begrenzing 

 Behandeling van plegers van seksuele feiten 

 Herval vermijden 

 Psychosociaal/biologisch 

 Niet opgenomen: puur schrikwekkend of bestuurlijk zonder therapeutische insteek 

 

 Evaluatie o.b.v. recidive (nieuwe veroordeling, opsluiting of alle misstappen) 

 Inclusie van vergelijkingsgroep zonder behandeling 

 Geen behandeling, TAU of minder intensieve/specifieke therapie 

 Drop-outs: geen goede controlepersonen 
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3.1.2. Codering 

 Maryland Scale of Scientific Rigor 

 1 – 5 (hoe hoger, hoe meer gecontroleerd) 

 

3.1.3. Steekproefkarakteristieken 

 Meeste heel recent (vooral USA en Canada) 

 Meest voorkomende therapie: CBT (46%) 

 Andere therapieën 

 Hormonale medicatie 

 Chirurgische castratie 

 

 Meerderheid: residentieel 

 1/3de ambulant 

 Ook combinatie 

 

 Ondermaats design 

 Gebrek aan goede controlegroep 

 Onduidelijke richting van verband 

 Gebrek aan data i.v.m. relevante variabelen 

 

 Follow-up: 1 – 10 jaar 
 

3.1.4. Effectgrootte berekening en statistische integratie 

 Typisch uitkomstcriterium = officieel recidivisme 

 Odds Ratio 
 

4. Resultaten 

4.1. Algemene effecten 

o Rapportering van recidive 

 Seksueel: 74 

 Niet-seksueel geweld: 20 

 Algemeen: 49 

 

o Simpelste methode 

 Algemene richting van effect onderzoeken 

 Als er geen effect is: evenveel positieve als negatieve outcomes 

 Als er effect is: meer positieve dan negatieve outcomes 

 

o Gedetailleerde methode 

 Kansratio varieert tussen 1.67 (algemeen) tot 1.90 (geweld) 

 11.1% vs. 17.5% (37% verschil tussen behandeld/onbehandeld) 
 

4.2. Moderator behandeleffecten  

4.2.1. Inhoud van behandeling 

 Chirurgische castratie 

 Gemiddeld effect 

 Uitgesloten bij andere analyses: amper gebruikt  

 Wettelijke en ethische problematieken omtrent 

 Geen equivalente controlegroep 

 Extreem hoge en homogene effecten: zou analyse sterk verstoren 
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 Hormonale medicatie: grootste effect 

 Psychosociale benadering 

 CBT en klassieke gedragstherapie: significant effect 

 Andere behandelingen: geen significant effect 

 

 Codering van algemene behandeling: niet zo spitsvondig 

 Moderne behandelingen: meestal combinatie van methoden 

 4-puntenschaal: mate waarin elementen van benaderingen gebruikt wordt 

 

4.2.2. Andere behandelingskenmerken 

 Soort behandeling 

 Ambulant: significant effect 

 Residentieel: geen significant effect 

 Mixed setting: gematigd effect  

 

 Specifieke programma voor daders van seksueel geweld of algemene daders: verschil 

 Onderzoeker betrokken bij programma: significant effect 

 Modelprojecten 

 Meer effect dan programma’s geïmplementeerd in dagelijks leven 

 Beiden: positieve effecten 

 

4.2.3. Plegerskenmerken 

 Weinig beschrijvingen 

 Sterke afname van recidive, behalve bij incestplegers 

 Incest: in controlegroep al weinig recidive (afgesloten van familie) 

 Verkrachters: minder seksueel ontregeld dan pedofielen 

 

 Jongerenprogramma’s: sterker (niet significant) effect 

 Therapiemotivatie 

 Vergelijking vrijwillige en verplichte deelname 

 Vrijwillig: gemiddeld significant effect 

 

 Voltooiing vs. drop-out 

 Sterke impact 

 Geen goede controlegroep, maar duidelijke resultaten 

 

4.2.4. Methodologische kenmerken 

 Design: geen impact op effectgroottes 

 Random – niet random: geen effect 

 Controlegroep (weigeren of niet): geen effect 

 Lengte follow-up: geen effect  

 

 Andere methodologische variabelen: wel effect 

 Steekproefgrootte 

 Zelfrapportage  

 

 Gepubliceerde artikels: significante effecten 

 Geen significant verschil tussen gepubliceerde en niet-gepubliceerde artikels 
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4.3. Moderator behandeleffecten na controle voor storende variabelen 

o Variabelen die elkaar storen (hiërarchische regressie-analyse) 

 Niet-specifieke en methodologische variabelen 

 Daderkenmerken 

 Kenmerken van algemene behandeling 

 Kenmerken van inhoud van behandeling 

 

o Volledige model: 60% verklaarde variantie 

 Elke bijkomende stap heeft significante toegevoegde waarde 

 Gedeelde variantie niet over het hoofd zien 

 

5. Discussie  

- Meest uitgebreide meta-analyse 

o Recente toename van onderzoek 

o Beperkt tot gecontroleerde trials 

o Niet beperkt tot gerandomiseerde trials 

 60% zonder equivalente randomisering 

 Geen controle voor relevante groepsverschillen 

 Effectgrootte verschilt niet significant van gecontroleerde trials 

 Algemeen effect: niet positief gebiased door slechtere designs 

 

o Nood aan betere onderzoeken 

 

- Positief effect: reductie van 1/3de van recidieven 

o Seksueel geweld als deel van groot gamma agressief gedrag 

o Dus: al het geweld moet verminderen 

 

- Chirurgische castratie 

o Niet te vergelijken met controlegroep 

o Zeer selectieve en gemotiveerde groep 

o Lager risico dan controlegroep (overschatting effect) 

o Ethisch en controversieel onderwerp (verder onderzoek nodig naar ethiek) 

 

- Hormonale medicatie (chemische castratie) 

o Bemoedigende resultaten 

o Omkeerbaar (i.t.t. chirurgische castratie) 

o Nadeel: afhankelijk van therapietrouw en drop out (verhoogde kans op recidive) 

o Normaal tegelijkertijd psychotherapeutische interventies (betere impact) 

 

- CBT: consistente positieve effecten 

o Inzicht-bevorderend/milieu-therapeutisch: weinig effect 

o Gestructureerd: sterk effect (verschillen tussen programma’s) 

 

- Methodologische factoren 

o Gerelateerd aan effectgrootte (bijna helft van verklaarde variantie) 

o Hiërarchisch model 

 Methodologie eerst plaatsen: effect overschat 

 Bv. effectgrootte – steekproefgrootte (gelinkt aan therapie-integriteit) 
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- Voorzichtige interpretatie van moderator analyses 

o Zowel bevestigende als ontkrachtende 

o Random model: minder sensitief, maar opgeblazen alfa-error 

o Verstorende variabelen: onmogelijke ontwarring van relaties 

o Te weinig informatie of studies (bv. daderkenmerken) 

 Drop out is niet per se een kenmerk 

 Mismatch tussen behandeling en dader 

 Gebrek aan motivationele kwaliteiten van behandeling 

 

6. Samenvatting 

- Behandeling kan recidive significant verminderen 

- Effectgrootte: klein tot matig 

- Evidentie gebaseerd op studies met zwakke methodologie 

- Lijkt veelbelovend op basis van dit onderzoek 

o CBT  

o Hormonale medicatie 

 

- Nood aan meer onderzoek: o.a. voor ‘wat werkt voor wie?’ 
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Tekst 6 - Treating sexual offenders: how did we get here and where are we headed (Hanson) 
 

ABSTRACT 

 Vrouwenbeweging: seksueel slachtofferschap als ernstig social problem 

 Correctionele rehabilitatie: visie en methoden om overtreders te re-integreren als gehoorzame burgers 

 Evidence-based praktijk 

 

How did we get here? 

Niet iedereen denkt ‘laten we hen helpen’ als het over seksuele delinquenten gaat.  

 Eerder: angst, woede, afkeer… 

 Hoe komen we dan tot een goede behandeling? 

- Bewijs voor effectiviteit van behandeling is zwak 

- Behandeling haalt weinig inspiratie van onderzoeksresultaten 
 

Bijdrage van vrouwenbeweging 

 Vooral vrouwen en kinderen die de negatieve gevolgen van seksueel slachtofferschap ervaren 

 We moeten hun stemmen horen en respecteren vooraleer publieke middelen toe te passen 

- Vroeger: onthullingen van seksueel misbruik als fantasieën van hysterie 

- Nu: overtreders (en niet de slachtoffers) zijn verantwoordelijk voor seksueel misbruik 
 

Bijdrage van correctionele rehabilitatie 

 Howard 

- Niet genoeg om overtreders vast te houden en te controleren 

- Ook kijken naar hun psychologische en sociale noden  
 

 RNR: risk need responsivity model (Andrews, Bonta & Hoge) 

- Onderscheid met andere vormen van psychologische of medische behandeling 

- Seksuele delinquentie = ernstige sociale overtreding + persoonlijk probleem 

- Strafrechtelijke sancties 

o Seksuele delinquenten aanmoedigen om mee te werken in behandeling 

o Seksuele delinquenten hebben het recht om samenwerking te weigeren (straf ↑) 
 

- Doel: recidieven voorkomen door criminogene factoren aan te pakken 

- Therapeut 

o Dubbele rol: autoriteit + helper (cf. baas – werknemer) 

o Expliciet en grotendeels onproblematisch  
 

 Traditionele behandelingsmodellen 

- Dokter als dienstverlener 

o Verantwoordelijkheid voor welzijn van patiënt 

o Geen verantwoordelijk voor voorkomen van recidieven 
 

- Patiënten: volledige autoriteit (behalve bij mentale incompetentie) 

- Gevolgen 

o Kan helpen om persoonlijke doelen te behalen 

o Kan risico op crimineel herval verhogen  
 

- Voorbeeld: Viagra voorgeschreven aan pedofiel door gevangenisdokter 

o Dokters hebben geen toegang tot strafregister 

o Ook al zouden ze het mogen zien, wou hij het niet zien (= typische visie in Frankrijk) 

o Conclusie: duidelijk onderscheid tussen medisch model en correctioneel rehabilitatie model 
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Bijdrage van evidence-based praktijk 

 Vooruitgang in kennis over risico-relevante neigingen die mensen motiveren om zedendelicten te plegen 

- Risicofactoren in klinisch bruikbare schalen gezet 

- Voorbeelden 

o Seksueel misbruik als kind = risico voor later seksueel misbruik 

o Emotionele congruentie met kinderen = risico voor kindverkrachters 

o Hoe langer delict-vrij in gemeenschap = minder risico op herval  

 

 Weinig kennis over effectiviteit van rehabilitatiemethoden 

- Een beetje bewijs dat RNR beter is dan andere methoden 

- Weten welke behandeling werkt voor welk type zedendelinquent is nog ver weg 

 

 Bewijs voor risico predictie 

- Gemakkelijk om een goede risico predictie studie te doen 

- Paradigma: verbinden voorafgaande evaluatievariabelen met daaropvolgende recidieven 

- Bedreigingen voor validiteit 

o Delinquenten vaak uit dezelfde setting  

o Dezelfde onderzoeksprocedures gebruikt 

 

- Vooruitgang door  

o Verhoogde toegankelijkheid van betrouwbaar geautomatiseerd archief 

o Onderzoek moet niet volledig prospectief zijn (oude data linken aan nieuwe data) 

o Zeer lage kosten  

 

 Nadelen 

- Vraagt veel tijdsinvestering en moeite 

- Vergelijkingen tussen behandelde en niet-behandelde delinquenten: biased 

o Controle van onderzoekers wie behandeling krijgt en wie niet 

o Niet alleen onpopulair, vraagt ook om gebruik van prospectieve opzetten 

 

- Lange follow-up periodes 

- Combinatie hoge kost en lange follow-up: elimineert onderzoek van studenten 

 

So what can we do? 

Pleiten voor evaluatie van behandelprogramma’s a.d.h.v. kwaliteitsvolle onderzoeksdesigns 

 We moeten weten of interventies een verschil maken (want ernstige gevolgen) 

 We moeten toegeven dat we fundamenteel verkeerd kunnen handelen 

 Conclusie: nood aan streng wetenschappelijk onderzoek 

 

Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse 

 Effectieve behandeling voor 

- Zedendelinquenten bij kinderen 

- Individuen met hoger risico om dergelijke delicten te plegen 

- Kinderen met seksuele gedragsproblemen 

 

 EU naties motiveren om samen te werken aan de uitvoering en evaluatie van nieuwe behandelprogramma’s 

 Uitvoeren van studies met willekeurige toewijzing (wanneer aanbod kleiner is dan de vraag) 
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Evaluatie van natuurlijke experimenten 

 RCT’s zijn wenselijk 

 Maar dit is niet de enige acceptabele onderzoeksstrategie 

 Onderzoek Hanson et al. – Hodgson 

- Strikte inclusiecriteria (RCT) 

- Inclusie van enkele goed uitgevoerde cohorte studies (natuurlijk) 

 

Gebruik van risicoschatting als outcome variabelen 

 Kunnen even valide metingen zijn voor de neiging tot crimineel herval 

 Enkel bruikbaar als ze veranderbaar zijn 

 Wat geeft informatie over risicoschatting? 

- Reactie van zedendelinquenten op behandeling 

- Gedrag van zedendelinquenten tijdens gemeenschapssupervisie  

 

 Gebruik zou noodzakelijke follow-up perioden verkorten  

 

 

 


