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Seksuele psychopathologie – De jeugdige 
zedendelinquent 
Prof. Adriaenssens 

Examen 

Opdracht: artikel lezen en bewerken 

Examen zelf: casus. Niet alles vanbuiten leren en nazeggen. Je moet doorheen de theorie de praktijk 
leren zien à Wat doe je? Door welke bril kijk je naar zo’n daderkind en hoe probeer je in beeld te 
krijgen welke factoren mee het risico bepaald hebben?  

Inleidend 

Jeugdige zedendelinquentie is enorm toegenomen sinds de jaren 2000. Er zijn veel gedachten over 
jeugdige delinquenten die fout zijn (vb. ‘eens dader, altijd dader’, ‘alle daders zijn zelf misbruikt’) en 
ervoor zorgen dat er heel vaak met de natte vinger gewerkt wordt met jeugdige daders en slachtoffers. 

Merkwaardig: mensen die jonge daders doorgestuurd krijgen, weigeren heel vaak van de kant van het 
SO te lezen. Er is iets binnen geslopen, een soort van gedachte dat het je zal beïnvloeden. Dan zien we 
heel vaak dat therapeuten in het verhaal van de dader lopen. Heel vaak is dat een minimalistisch 
verhaal. Er is veel schroom, schaamte en bij momenten ook brutale ontkenning. Als je dan niks weet 
van de kans van het SO, mis je heel wat materiaal dat een hulp had kunnen zijn voor het gesprek met 
de dader.  

Het verbinden van het verhaal van slachtoffer en dader is een heel belangrijk aspect van het werk.  

---- Uit andere samenvatting ---- 

Heel vaak zie je dat men alles opsplitst: men kijkt naar de dader en naar het slachtoffer apart. Maar in deze cursus gaan wij 
kijken naar de systemische blik: er is een band tussen het slachtoffer en de dader. Wij botsen voortdurend op 
dadertherapeuten die niet willen weten wat het slachtoffer zegt, en dat is niet goed. 

Voorbeeld: een 16-jarige die drie 10-jarigen heeft gebruikt voor orale seks. Het is geen evidente vraag om aan die 16-jarige 
te vragen wat er gebeurd is. Hij moet dat dan met nodige details vertellen, en dat is moeilijk: dit wordt er van de slachtoffers 
en daders gevraagd; ze gaan vaak maar een deel van de waarheid vertellen. Het is net het materiaal van het slachtoffer dat 
een hulp moet zijn om beter te weten waar je aan werkt met de dader. En het slachtoffer zal daardoor ook een betere kans 
maken op herstel, omdat die het gevoel zal hebben dat hij/zij ernstig genomen wordt. 

Om terug te komen op dadertherapie: er heerst vaak ook stigma vanuit de maatschappij: “dus jij gaat mee met die dader, jij 
begrijpt hem”. 

---- Vanaf hier terug eigen notities ---- 
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Hoofdstuk 1: Seksueel geweld en psychopathologie bij minderjarigen: 
het slachtoffer en de jeugdige pleger in beeld 

 De jeugdige zedendelinquent 

 Achtergronden 

1.1.1. Casus 
Jonathan is 11. Hij wordt betrapt in de instelling bij seksueel spel met wederzijdse orale bevrediging 
en anale penetratie met een oudere jongen van 14. Van die laatste is gekend dat hij een pleger is van 
zedendelicten, daarvoor is hij hier geplaatst door de jeugdrechter. Maar men is verrast over Jonathan, 
dat die ook een pleger is. Want Jonathan blijkt nu in de groep een jonger kind van zes jaar oud betast 
te hebben, heeft die gedwongen tot orale seks. Jonathan is een verlaten kind, zo zou je hem kunnen 
noemen. Zijn vader is onbekend. Zijn moeder heeft hem vaak achter gelaten, hij werd verwaarloosd 
aangetroffen toen hij 2 jaar oud was. Sindsdien verblijft hij in instellingen. Tussen zijn drie en vijf 
woonde hij bij zijn enige grootmoeder. Dat was een goede tijd. Maar dan dook moeder terug op, er 
werd getracht Jonathan bij haar te laten verblijven, wat weer snel misliep. Jonathan werd moeilijker 
vanaf dat moment. Hij speelde stiekem met vuur, deed dieren pijn. Hij ging van instelling naar 
instelling. Ook in de huidige instelling is hij al van groep veranderd omdat zijn gedrag moeilijk is. Hij 
pest anderen, en lijkt ongevoelig voor straf. De psycholoog die hem volgt in de instelling had dit 
plegergedrag niet verwacht. Jonathan zegt dat hij er niet aan kan doen, dat het ineens opkomt, dat hij 
dat niet controleren kan. Hij denkt er heel de tijd aan, aan seks. Je wordt door de psycholoog van de 
instelling in advies gevraagd als seksuoloog: welke reflecties heb je bij deze casus? Herken je 
mechanismen van pleger-ontwikkeling? Welk advies zou je geven en waarop steunt je advies?  

à Dit is momenteel in Vlaanderen echt een probleem!! Kinderen die geplaatst worden en die 
dan in de locatie van de plaatsing ook nog eens grensoverschrijding meemaken. Gebeurt in 
bijna iedere instelling tegenwoordig en we krijgen de overheid niet overtuigd dat er meer 
personeel nodig is als je de veiligheid van het kind wilt garanderen. Het is een absolute schande 
dat we zo weinig supervisie hebben binnen teams om dit soort problemen te kunnen 
begeleiden.  

à Toch is dit de realiteit. Jonathan verbleef in verschillende instellingEN, in het meervoud. Je 
moet na anderhalf jaar weg en dan moet je naar een internaat van bijzondere jeugdzorg. Het 
idee van ‘weg moeten’, is ook een heel merkwaardige uitvinding.  

à Het pleeggezin verliest zijn kind als de thuissituatie weer even beter is. Maar wat als dat 
een illusie is? Vaak wordt het kind teruggegeven als medicijn: ‘dan zal die mama zich laten 
behandelen’. Een kind teruggeven in de hoop dat de volwassene dan veranderd is verkeerd.  

à Het pijn doen van dieren is een heel grote risicofactor. Als kinderen plezier hebben in het 
pijn doen, in dingen vernielen, zijn dat aanwijzingen voor de ontwikkeling van psychopathie, 
dat ze zich niet meer kunnen inleven. Maar wel belangrijk: een kind is nog in volle ontwikkeling 
en wat ze ook doen, je mag ze niet laten schieten.  
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Veel gehoorde ‘argumenten’ om niet traumagericht te behandelen:  

- Het is te complex 
- Situatie van kind/jongere is niet veilig of stabiel 
- Geen hechtingsfiguur 
- Affectregulatie is ontregeld 
- Kind kan of wil er niet over praten 

à Beste wat je kan doen is… BEGIN ERAAN!!! Niet de kop in het zand steken. Geweld kan tot heel 
complexe problematieken zorgen. Het geeft lijden in het lijf van een kind. Dat lijden zoekt zijn weg en 
uit zich in allerlei symptomen, bijvoorbeeld psychose. We vragen veel te weinig ‘heb jij traumatische 
ervaringen meegemaakt?’. Jij moet in je houding tonen dat je er niet van achterover zou vallen als het 
zo is, omdat je weet dat het veel gebeurt.  

 

De voorbije 30 jaar is er een shift gegaan van een rechtenverhaal naar een relationeel verhaal.  

- In de jaren ’80: geweld komt veel voor, ook in gezinnen. We moeten dat aanpakken en 
benoemen en we moeten spreken vanuit de rechten van het slachtoffer. Eerste focus is vooral 
bescherming geweest: wat moet er gebeuren om veiligheid te creëren? Geweld moet stoppen. 
Dat is natuurlijk nog altijd wel zo, maar je moet ook geïnteresseerd zijn in wat er met de dader 
aan de hand is. Er zijn nog steeds landen die denken dat gevangenis de beste oplossing is.  
 

- Evolutie naar vandaag de dag: Feiten moeten uiteraard kunnen benoemd worden, iemand 
moet dader benoemd kunnen worden, maar als start om te evolueren naar beter. Onze 
generatie heeft het veel gemakkelijker om geweld bespreekbaar te maken. Heeft niks nieuw 
of schokkend meer. Het is geëvolueerd naar een relationeel verhaal. Dat wil zeggen dat we 
vandaag – zowel naar SO als dader – kijken naar wat ermee aan de hand is, want kennis kan 
ons helpen om aan reële preventie te werken. We willen dat het geweld tussen mannen en 
vrouwen stopt, en als we dat willen bereiken, zullen we ook naar de daders moeten kijken en 
wat we met hun doen én moeten we kijken naar de slachtoffers en hen zorg bieden. Dus ook 
kijken naar de competenties à Wat zijn de competenties om aan een opbouw te werken?  
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1.1.2. Definities  
Wat noemen we geweld tussen mensen? Daarover moeten we het natuurlijk wel eens zijn (moet je 
natuurlijk niet vanbuiten kennen).  

Kindermishandeling voor hulpverlening  
Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 
seksuele aard, die de ouders of andere personen tov wie de minderjarige in een relatie van 
afhankelijkheid of van onvrijheid staat; actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt 
berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.  

 à ‘actief of passief’:  

o Passief: de ouder die zegt ‘ik doe dat met de beste intenties’. Ik zeg mijn kind dat het een 
rotkind is, dat het in de goot terecht zal komen, want ik wil dat dat een sterke mens wordt. 
Ik sla, maar niet gewoon om te slaan, ik sla om op te voeden. Hiermee konden mensen 
heel lang wegkomen. Maar we zijn niet geïnteresseerd in de uitleg, we willen geen geweld! 
De enige die kan zeggen of het geweld is, is het SO. Als het SO zegt dat het geweld is, is het 
geweld. Wat het SO heel vaak zegt is: mag ik ook zeggen dat ik ook verdrietige 
herinneringen heb? En kunnen volwassenen leren van hun kind vrijheid te geven dat het 
veel goed gehad heeft, MAAR het ook minder goede herinneringen heeft?  

o Actief of passief. Actief was altijd al in de definitie.  

à Schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend:  

o Ook dit is een evolutie geweest. Er hoeft geen schade te zijn. Vb. de advocaat van de dader 
die zegt dat het niet zo erg is, omdat er geen PTSS is. Maar dat argument slaat nergens op, 
want niet iedereen doorloopt hetzelfde tempo van het verwerken van trauma. Soms duurt 
het maanden of zelfs jaren vooraleer dat trauma plaatsneemt en verwerkt wordt. Soms 
kan een trigger na jaren ertoe leiden dat iemand dan plots zware herbelevingen krijgt.  
à Het gaat dus niet om ernstige schade nu, maar schade die dreigt te komen. Als iemand 
nu geen schade heeft, des te beter. Maar het feit dat we kennis hebben dat iets schade 
kan berokkenen, mandateert ons. Het kan niet dat er misbruik plaatvindt bij mensen die 
zeggen ‘oh, het is niet zo erg, ik vergeet dat wel’.  

U.S. Department of Health and Human Services (2016, April). Definitions of Child Abuse and Neglect. 
Retrieved from https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/define.pdf  

- Is it Legal to Spank My Child?  
- Most states allow parents to discipline their children by spanking, which is defined as an open-

handed strike with a hand to a child’s buttocks. In some states, this definition of spanking is 
the only legal form of corporal punishment; others simply state that only “reasonable” or 
“moderate” disciplinary methods may be used. This means that some of the forms of 
punishment you may have experienced as a child—such as being spanked with a wooden 
spoon, whipped with a belt, or hit with a shoe—may no longer be legal means of disciplining 
children in your state. Additionally, it should be noted that if any kind of corporal punishment 
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results in significant injury to your child—such as bruises, cuts, or an inability to sit down—
then it will be considered child abuse, even if the method itself might otherwise be legal. 

à In de VS mag je nog steeds je kind slaan, maar je mag niet slaan met een riem of schoen. Het 
mag niet te zien zijn, maar het is wel toegelaten als je slaat met de vlakke hand. Het is een soort 
van pedagogische tik. Wat wij vandaag logisch vinden in ons land, is niet zeker dat het altijd logisch 
blijft.  

Seksueel misbruik  
Seksueel misbruik van kinderen/jongeren bestaat uit alle seksuele aanrakingen of handelingen die aan 
een kind/jongere worden opgedrongen. Dit varieert van begluurd worden en moeten toezien bij 
seksuele handelingen tussen anderen, tot betasting en verkrachting. 

 

à Pijnlijk: de wetgeving moet steeds weer aangepast worden en holt eigenlijk altijd achterop. De 
sector van het misbruik is een enorme sector in de online wereld. De productie van kinderpornografie 
is een enorme industrie. In ons land alleen al worden 100.000 kinderpornofilmpjes per jaar 
gedownload. Het gros van de kinderporno zijn films van kinderen uit kwetsbare populaties in landen 
waar het heel moeilijk is om de rechten af te dwingen (afrikaanse en aziatische populaties).  

Fysiek en seksueel geweld zijn meestal duidelijk omschreven, ook commerciële uitbuiting, 
tienerprostitutie…: het gaat om tastbare handelingen waarover consensus bestaat. En toch… Er is nog 
steeds heel vaak debat over. Het is NIET zo dat het voor ons allemaal duidelijk is!! Als iemand zegt 
‘mijn grenzen zijn overschreden’, dan is er iets dat bemiddeld moet worden, KLAAR. (Zie vb. debat 
momenteel met BDP met al die irritante mensen die hun oordeel klaar hebben over de slachtoffers!). 

Emotioneel geweld komt het vaakst voor en wordt het minst concreet gemaakt. Meestal wordt 
verwezen naar ‘negatief impact op mentale gezondheid’. à Deze vorm is het moeilijkst te definiëren 
en komt het meeste voor en is niet duidelijk omschreven in de wet. Vb. een ouder die voortdurend 
zegt: ‘met de borsten die gij hebt, daar gaat niemand voor vallen ze. Degene die op u verliefd wordt, 
dat is pas een sukkelaar’. Dit meisje kan misschien een hulpverlener vinden, maar als die vader dan 
zegt ‘ah, er mag niet meer gelachen worden he? We mogen geen vuile mop meer vertellen?’ Daar zijn 
we eigenlijk een beetje machteloos tegen. Je kan het SO helpen, maar je maakt mensen niet weerbaar 
tegen emotioneel geweld. Dat is een illusie. Er wordt op die manier heel wat fake-therapie verkocht. 
Mensen ‘weerbaar’ maken tegen gemene zaken die gezegd worden, kan helaas niet. Er zijn kinderen 
die heel vroeg in de ontwikkeling seksueel onzeker gemaakt worden en net daardoor het risico lopen 
om hardhandig te gaan bewijzen dat ze wel ‘man’ of ‘vrouw’ zijn. Maar die kinderen zullen nooit 
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gedacht hebben dat ze seksueel misbruikt zijn, terwijl dat wel zo is, al was het emotioneel seksueel 
misbruik. Dat is ook seksueel misbruik.  

Definitie helpt succes te tonen 
Definities zijn toch belangrijk. Want een goede omschrijving van wat we onder seksueel misbruik 
verstaan, heeft ertoe geleid dat het minder voorkomt. Het is een feit dat seksueel misbruik minder 
voorkomt, ookal is dat niet het gevoel dat we hebben.  

Duidelijkste neergang van seksueel misbruik:  

NCANDS reports a decline of 62 percent since 1992 (Finkelhor and Jones, 2012). The sharpest declines 
occurred during the late 1990s, but the downward trajectory has continued, with a 3 percent decline 
being reported between 2009 and 2010. This same pattern is demonstrated in the NIS-4, issued in 
2010, which reported a 47 percent decline from the mid-1990s through 2005, when the data for that 
report were collected (Finkelhor and Jones, 2012).  

Additional information on trends in sexual abuse is derived from surveys of youth. The NCVS 
documents a 68 percent decrease in reported and unreported sexual assault or rape of 12- to 17-year-
olds between 1993 and 2010 (White and Lauritsen, 2012). In a national survey on sexual and 
reproductive activity, young women (aged 15-24) reported a 39 percent decline in sexual experiences 
with a partner 3 or more years older beforethe age of 15 (Finkelhor and Jones, 2012). 

à Sterke daling, maar toch… We zien de ene golf na de andere in de media verschijnen over 
seksueel misbruik. Voorbeeld: nu in Frankrijk duizenden vrouwen die zich plots uiten over het 
incest dat ze hebben meegemaakt n.a.v. een boek over incest. Dat zie je heel vaak dat mensen 
een soort van symbooldossier nodig hebben vooraleer ze naar buiten komen met hun eigen 
verhaal. 

Duidelijke daling fysiek geweld:  

The trend data are more ambiguous with respect to physical abuse. NCANDS reports a decline of 56 
percent in physical abuse reports from the early 1990s through 2010 (Finkelhor et al., 2010a). The 
decrease for physical abuse began somewhat later than that for sexual abuse but has followed the 
same slope, with steep declines in the late 1990s that tapered off by 2009. (Finkelhor and Jones, 2012). 

à We zijn meest succesvol in het inperken van fysiek geweld.  Nu komt een kind dat bont en 
blauw geslaan is niet heel erg veel meer voor. Vroeger was dat schering en inslag. Wel nog 
discussie over de pedagogische tik en zo, maar dat echt een pak rammel geven niet echt meer 
zo fel.  

Geen daling emotioneel geweld?  

Neglect reports show the most mixed trends picture. The NIS-4 found no decline in neglect cases 
(Sedlak et al., 2010a). 

à Emotioneel geweld neemt niet af, neemt eerder toe. We zien vaak dat we interventies doen 
voor fysiek of seksueel misbruik, en dat dat stopt, maar de persoon dan overgaat naar 
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emotioneel misbruik. Wij gebruiken ook een soort van ‘rangorde’ in de hulpverlening en dat is 
niet echt goed. -> Wat vinden we erger? Dat je verkracht wordt, seksueel vernederd wordt of 
dat je slaag krijgt? Heel vaak zijn we geneigd te denken dat de woorden, de vernedering het 
minst erg is. Maar dat is niet waar. Binnen in ons lichaam zit er niks dat zegt ‘oh, wees al blij dat 
je niet verkracht bent’. Als je nooit verkracht bent, is dat louter een sensitief concept. Je lichaam 
kan alleen voelen wat je ondergaat. Als je vernederingen ondergaat, kan dat voor jouw lichaam 
even zware impact hebben als verkracht worden. 

WHO definitie kindermishandeling voor hulpverlening  
Kindermishandeling verwijst naar 4 handelingen die meestal in combinatie voorkomen:  

- Fysiek geweld 
- Emotioneel geweld 
- Seksueel geweld 
- Verwaarlozing 

“Is iedere situatie waarin het kind het slachtoffer is van geweld van fysieke, psychische of seksuele 
aard, en dit passief of actief”.  

à We maken veel onderscheid tussen verschillende soorten van geweld. Dat is goed voor 
onderzoek, dat moet je kunnen afbakenen, maar eigenlijk doen we artificieel aan onderscheid. 
Fysiek geweld is tegelijkertijd emotioneel geweld, maar het is ook heel vaak seksueel geweld (slaag 
krijgen op hun genitalieën).  

Een definitie is voor de levende mens niet wat in de boekjes staat. We moeten ieder mens het 
recht geven om in diens leven te bepalen wat grensoverschrijding is!! Als clinicus ben je niet 
geïnteresseerd in wat de wet als seksueel misbruik beschrijft. Je moet luisteren naar wat het 
slachtoffer vertelt. De eerste zorg moet zijn: ZORG en TIJD nemen, goed luisteren.  

---- Uit andere samenvatting ---- 

Wij moeten duidelijk houden dat definities dienen voor het versterken van de kennis binnen dat domein. Het helpt ons soms 
dat te groeperen. 

Maar dit betekent dat je een onderscheid kan maken in je leven. Voorbeeld: als je vader nooit een bord voor je zet. In het 
lichaam van deze jongen is deze verwaarlozing even erg als slaag krijgen. ßà “Je wordt niet seksueel aangerand dus wees 
blij dat het dit maar is”.  

Vaak komen ze allen samen voor: als je slaag krijgt, dan ga je ook vaak lelijke dingen horen. En als je slaag krijgt als tiener dan 
word je vaak ook geslagen op genitaliën en borsten. Met de bedoeling om je te vernederen. Mensen die slachtoffer zijn van 
emotioneel geweld, daar hebben de vernederingen ook heel vaak te maken met de seksualiteit ‘er gaat niemand op u verliefd 
worden”.  

Seksueel geweld is ook emotioneel geweld en fysiek geweld. 

Dus aan de kant van het slachtoffer moeten wij ons niet bezig houden over welke vorm van geweld er is. Voor het slachtoffer 
is dat 1 pot nat: en toch lijdt dit tot problemen. Waarbij een juf ziet dat het niet goed gaat met een leerling “wat is dat toch 
met u de laatste tijd”, en zijn broer doet dingen die niet kunnen. Leerkracht roept politie erbij: en het meisje zegt meteen dat 
de juf zich vergist, conclusie was geen seksueel misbruik.  En juf is kwaad op dit meisje. Haar verhaal is dat al jaren als zij 
thuiskomt van school, zij 2uur alleen is met haar broer thuis, en als de ouders thuiskomen is haar broer een schat. Maar hij is 
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anders in die 2u dat zij alleen is met hem: dan gebruikt hij haar als een slaaf: hij beveelt en als dat niet rap genoeg gebeurt 
dan slaat hij haar. En de laatste tijd slaat hij iedere keer op haar borsten, en dat gaat er voor haar over: en zij voelt zich 
seksueel misbruikt. Dat meisje heeft het recht om te zeggen dat ze seksueel misbruikt is. Het antwoord is ja. Een mens heeft 
het recht om voor zichzelf te definiëren wat misbruik voor hun is.  

Passief of actief: passief is als je iemand stomweg mishandelt, dus niet met opzet. Bijvoorbeeld: je zoon die geen 80% haalt 
op zijn rapport, die ga je onder druk zetten waarna hij wel 80% haalt en later gaat hij daar plezier van krijgen. Dus 
kindermishandeling is niet alleen als iemand een slechte intentie heeft.  

Als een kind zegt dat die het niet erg vindt dat hij/zij mishandelt wordt: hoe lang moet je dan wachten voor ze zelf het gevoel 
krijgen dat ze dit niet willen? Als jong kind moet je vrij ver in de ontwikkeling gaan voordat je voldoende op eigen benen staat 
om op een zekere afstand te kunnen kijken naar uw ouders. 

---- Vanaf hier terug eigen notities ---- 

De definitie WHO (voor de volledigheid krijgen we deze definitie mee):  

- Handelingen die min 18-jarigen treffen en die leiden tot potentiële of vaststelbare schade  
- Gevolg van een interactie door een ouder of een persoon die verantwoordelijk geacht wordt 

op basis van het vertrouwen dat die heeft, de macht, de positie 

Het kan ook gaan om het falen van het aanbod van een steunende veilige omgeving, aangepast 
aan de ontwikkeling van kind of jongere, waar deze maximale stabiele vaardigheden kan 
ontwikkelen, cognitief, sociaal, emotioneel, in verhouding met diens potentieel 

En/of een kind of jongere betrekken in seksuele handelingen die hij of zij niet ten volle inschatten 
kan en/of toestemming voor geven kan, die de wetten van de samenleving schenden 

1.1.3. Kindermishandeling als psychotrauma 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kindermishandeling noemen we psychotrauma. Niet alle gebeurtenissen zijn psychotrauma’s. We 
onderscheiden 3 niveau’s.  

1) Ingrijpende gebeurtenissen  

 

Ingrijpende gebeurtenis 

 

Schokkende gebeurtenis 

 

Psychotrauma 

Stress + 
Angst + 
 

Stress ++ 
Machteloosheid + 
Oncontroleerbaar+ 
Intense angst + 

Machteloosheid ++ 
Oncontroleerbaar++ 
Intense angst +++ 
Coping geblokkeerd 
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• In het leven maken we allemaal ingrijpende gebeurtenissen mee. Dit zorgt voor stress 
en angst.  

• Vb. thuiskomen en zien dat er ingebroken is, schrik hebben dat die er nog is, maar is 
er niet meer. 
 

2) Schokkende gebeurtenissen  
• Schokkende gebeurtenissen zijn stressvol, geven een machteloos gevoel, zijn 

oncontroleerbaar en met intense angst.  
• Vb. een bevalling. Het op gang komen van je bevalling en het bevallingsproces is 

oncontroleerbaar. Je voelt je machteloos, het is stressvol en beangstigend. Toch zal 
bevalling voor de meeste vrouwen niet in hun leven blijven als een trauamtische 
gebeurtenis omdat je voor een stukje belong (baby) krijgt, en vooral: je kan het aan 
iedereen vertellen!! Het wordt geen trauma als je het nadien voldoende kunt 
ventilleren. Het wordt wel een trauma bij bijvoorbeeld geniepige bevalligen en als het 
kind gestorven is. Mensen die geen beloning krijgen door de inspanningen (de baby is 
niet gezond). Of bijvoorbeeld wanneer de vader kwaad wegloopt omdat hij graag een 
zoon wilde en geen dochter.  
 

3) Psychotrauma 
• Een psychotrauma heeft dezelfde kenmeken als een schokkende gebeurtenis, maar 

de coping mechanismen zijn geblokkeerd.  
• Vb. je wordt aangerand, betast, bent getuige van de mishandeling van één van je 

ouders en heel vaak maakt de dader ook heel erg duidelijk dat je niks kan of mag 
zeggen. De vrijheid hebben van het aan iedereen te vertellen, is dus geblokkeerd. Je 
maakt iets heel ernstig mee, maar kan het aan niemand zeggen, dus je moet het 
oplossen in je hoofd. Dit is het begin van een psychotrauma.  

• Vb. Als je werkt met daders die vroeger slachtoffer zijn geweest, dan gaat het over de 
blok die aanwezig is. Het praten over wat het meest schaamtevol is, is moeilijk.  

 Relatie met vroegtijdige traumatisering en hechting 

1.2.1. Traumamodellen Leonore Terr 

1.2.1.1. Type 1 trauma 
Model 

 
 
 
 
 
 
 

à Zoals het model toont doorloop je een rustiger traject van periodes waar je het trauma 
herbeleeft en periodes waar het beter met je gaat. Die herbeleving wordt na verloop van tijd 
minder intens. De periodes dat het beter gaat, verlengen om dan uiteindelijk ergens tot rust te 
komen. 
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Type stressoren 
- Acute stressor 
- Niet misbruik gebonden 
- (Vaak) inbegrepen éénmalig ernstig traumatisch gebeuren 

à Eenmalig traumatisch gebeuren dat niet misbruik gebonden is. M.a.w. in heel het domein van 
het seksuele kan een eenmalig trauma zorgen voor een type 2 trauma. Andere zaken, zoals 
bijvoorbeeld aanwezig geweest zijn in Zaventem bij de terroristische aanslag, wat eenmalig 
gebeurt terwijl je voor de rest nooit een trauma meemaakte, heb je veel meer kans op een goed 
herstel. Dat vraagt natuurlijk wel veel tijd. Andere voorbeelden van type 1 trauma zijn 
verkeersongevallen, een cruiseschip dat zinkt, gered worden uit een brandend huis, enzovoort. 

1.2.1.2. Type 2 trauma of complex trauma 
Model 

 
 
 
 
 
 
 
à Verloopt heel hectisch. Het gaat nu goed met mij, maar binnen een uur ben ik misschien 
aan het flippen, en dan 1 uur later ben ik weer helemaal oké, is er niks aan mij te zien, daarna 
plots weer heel fel… Dat springt heen en weer. Het is heel hectisch. 

 
Type stressoren 

- Chronische stressor 
en/of 

- Wel misbruik geboden stressor 
- Inbegrepen terugkerende meervoudige stressoren 

à Chronische stressor. Seksueel misbruik is hier een prototype van omdat eens een dader weet 
dat een slachtoffer toegankelijk is, het blijft terugkomen. Het komt zelden voor dat seksueel 
trauma slechts 1 keer voorkomt.  

---- Uit andere samenvatting ---- 

Misbruik bijvoorbeeld: seksueel misbruik komt bijna nooit maar 1 keer voor, toch gebeurt het vaak dat een slachtoffer zegt 
“het is gebeurd, maar het is nog niet dikwijls gebeurd”. Waarbij het slachtoffer eigenlijk de ondervrager test om te zien of de 
bevragen de job aankan. Het slachtoffer heeft geleerd te zorgen voor anderen: het moet zorgen voor het geheim, voor de 
ouders, etc. Het slachtoffer heeft nood aan mensen die er kunnen staan.  

“Je zegt 1 keer, of 2-3 keer, maar mij interesseert niet hoe vaak zoiets gebeurt, het had nooit mogen gebeuren, 0 is het enige 
cijfer dat ik van belang vind”.  

 

Het moet duidelijk zijn voor de cliënt dat je geen boekhouder bent die bijhoudt hoe vaak het misbruik gebeurd is. En dat is 
wel zo in de rechtbank: “hoe vaak? Wanneer was de eerste keer?” 
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Als je de dynamiek kent van geweld, dan weet je dat het slachtoffer niet bezig is met wanneer, en waar was je. Dus moeten 
wij, hulpverleners, duidelijk onderscheid maken: het leven hoort geweldloos te zijn.  

Het enigste dat niet herhaald moet gebeuren is aanranding en verkrachting: ze blijven even getraumatiseerd als bij 
degene die dit herhalend heeft meegemaakt. 

---- Vanaf hier terug eigen notities ---- 

1.2.2. Schokverwerking (type 1) 

 

Herbeleving & ontkenning: hulpverleners moeten normaliseren!  

à Na een trauma kan het zijn dat mensen eerst heel opgelucht reageren. Dat is een soort van ‘oef’-
reactie van je lichaam. Je lichaam zegt ‘oef, ik heb het gehaald en overleefd’. Triggers kunnen dan soms 
vroeger of later herbeleving uitlokken. Naasten zijn vaak in paniek als dat gebeurt, want ‘plots gaat het 
niet goed met hem/haar’, maar eigenlijk moeten wij als clinicus net opgelucht zijn dat het proces op 
gang is gekomen. Wij moeten kennis aanbrengen om te zeggen dat iemand tijd moet krijgen om de 
schok te verwerken (toch bij type 1). We moeten kennis aanbrengen over het feit dat er progressief 
herbelevingen zijn en dat het beter wordt.  

Bijvoorbeeld: het kan zijn dat je op het nieuws een bericht hoort over een traumatisch incident 
en dat dit bij jou ook weer symptomen uitlokt. Deze mensen denken dan vaak dat ze hervallen 
zijn. Maar dat is niet per se zo. Zo hoor het bij schokverwerking.  

Dit is een stress respons. Zo zal het bij iedereen gebeuren. Dit is een normale verwerking.  

Herbeleving  

- Scenes herbeleven  
- Plots huilbuien 
- Hyperactiviteit/concentratie 
- Woede 

à Het is belangrijk dat je ook de omgeving steunt zodat zij dat niet meteen als een ramp 
interpreteren.  

Ontkenning  

- Amnesie 
- Geen spel/schoolwerk 
- Bemoeizucht 
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à Het gaat over de tijd: de intervallen tussen herbeleving en ontkenning worden langer, de intensiteit 
wordt minder diep en progressief. Het gaat na verloop van tijd (als het voldoende tijd krijgt) uitdoven 
en de uiteindelijke bedoeling is om ervoor te zorgen dat het verhaal zich integreert in ons leven.  

à Verwerking: Integratie. Uiteindelijk krijgt die schok een plaats in je verhaal/in je zelfbeeld & ga je 
verwerken wie de verantwoordelijke was. De verantwoordelijkheid leggen waar die thuishoort en niet 
meer bij jezelf. Dat is heel belangrijk in de verwerking van de verantwoordelijkheid te kunnen 
benoemen. Het is niet zo dat jij op het verkeerde moment aanwezig was, het is de 
verantwoordelijkheid van de dader.  

Dit hele proces kan erg lang duren. Wel belangrijk is dat de persoon de ruimte krijgt om erover te 
spreken als die daar nood aan heeft.  

Als die verwerking en integratie niet lukt en je blijft hangen in die herbelevingen en ontkenning, komen 
we terecht in een posttraumatische stressstoornis. Dat is niet de normale manier van verwerking van 
een stressor.  

 Van DSMIV naar DSM5: Posttraumatische stressstoornis 

PTSS niet meer onder de angststoornissen maar onder een geheel nieuwe groep stoornissen, de 
Trauma en Stressor-gerelateerde stoornissen.  

De belangrijkste reden is dat PTSS steeds minder als een zuivere angststoornis wordt gezien, maar ook 
kenmerken van onder meer stemmingsstoornissen in zich heeft. Dit komt tot uiting in het opnemen 
van een (deels) nieuwe set PTSS symptomen onder het D criterium. 

Opmerkingen: 

-  PTSS is zeer populair geworden. 
- Deze diagnose kan ook tegen je gebruikt worden “het slachtoffer heeft geen PTSS, dus het zal 

wel allemaal hebben meegevallen wat er gebeurd is”. 
- 4-6% van de mensen ontwikkelt een PTSS, de overgrote meerderheid niet. De overgrote 

meerderheid kent wel fragmenten van de gebeurtenis 
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1.3.1. DSM 5 criteria 
NB De volgende criteria zijn van toepassing op volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 6 
jaar.  

A. Blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld op 
een (of meer) van de volgende manieren:  

o Zelf ondergaan van de psychotraumatische gebeurtenis(sen).  
o Persoonlijk getuige zijn geweest van de gebeurtenis(sen) terwijl deze anderen 

overkwam(en).  
§ Bijvoorbeeld vandaag de dag is er een belangrijke groep verpleegkundigen die 

tijdens de eerste golf van COVID vreselijke taferelen hebben gezien op 
instentieve zorg. We zien dus heel veel PTSS bij deze zorgverleners.  

o Vernemen dat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) een naast familielid of goede 
vriend(in) is (zijn) overkomen. Bij een feitelijke of dreigende dood van een familielid 
of virend(in), moet(en de gebeurtenis(sen) gewelddadig van karakter zijn of een 
ongeval betreffen.  

o Ondergaan van herhaaldelijke of extreme blootstelling aan de afschuwwekkende 
details van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) zoals bij hulpverleners die 
stoffelijke resten moeten verzamelen; politieagenten die herhaaldelijk worden 
geconfronteerd met de details van kindermisbruik).  

NB Criterium A4 is niet van toepassing op blootstelling via elektronische media, televisie, 
films of foto's, tenzij deze blootstelling werkgerelateerd is. 

à PTSS is een combinatie van klachten die veel voorkomen na traume:  

- Intrusies (het komt altijd terug) 
- Vermijding  
- Verandering van cognities en stemming 
- Hyper-arousal  

 
B. De aanwezigheid van een (of meer) van de volgende intrusieve symptomen die samenhangen 

met de psychotraumatische gebeurtenis(sen) en die zijn begonnen nadat de 
psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden:  
 

o Recidiverende, onvrijwillige en intrusieve pijnlijke herinneringen aan de gebeurtenis.  
NB: Bij kinderen die ouder zijn dan 6 jaar kan er sprake zijn repetitief spel waarin 
thema's of aspecten van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) tot uiting worden 
gebracht.  

o Recidiverende onaangename dromen waarin de inhoud en/of het affect van de droom 
samenhangt met de psychotraumatische gebeurtenis(sen).  
NB: Bij kinderen kan er sprake zijn van beangstigende dromen zonder herkenbare 
inhoud.  

o Dissociatieve reacties (zoals flashbacks) waarbij de betrokkene het gevoel heeft of 
handelt alsof de psychotraumatische gebeurtenis(sen) opnieuw plaatsvindt(en). 
(Dergelijke reacties kunnen zich op een continuum bevinden, waarbij de extreemste 
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uiting de vorm kan hebben van een volledig gebrek aan besef van de actuele 
omgeving).  
NB: Bij kinderen kan het voorkomen dat ze de psychotraumatische gebeurtenis(sen) 
naspelen.  

o Intense of landurige psychische lijdensdruk bij blootstelling aan interne of externe 
prikkels die een aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of 
erop lijken. Duidelijke fysiologische reacties op interne of externe prikkels die een 
aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of erop lijken. 
 

C. Persisterende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen) die begon nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) 
plaatsgevonden, zoals blijkt uit één van de beide volgende kenmerken:  

o Vermijding of pogingen tot vermijding van pijnlijke herinneringen, gedachten of 
gevoelens over, of sterk samenhangend met de psychotraumatische gebeurtenis(sen). 

o Vermijding of pogingen tot vermijding van externe aspecten die aan de 
psychotraumatische gebeurtenis(sen) herinneren (mensen, plaatsen, gesprekken, 
activiteiten, voorwerpen, situaties) die pijnlijke herinneringen, gedachten of 
gevoelens oproepen over, of sterk samenhangend met, de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen). 

à Vb. in de rechtbank. Heel vaak wint de dader omdat slachtoffer probeert te vermijden 
van het verhaal in detail te vertellen omdat ze schrik hebben van terug in die pijnlijke 
herinneringen te vallen.  

Nieuw: Criterium D à Het D-criterium is geheel nieuw en bestaat uit zeven symptomen. Dit criterium 
gaat over negatieve verandering in cognities en stemming. 

D. Negatieve veranderingen in cognities en stemming, gerelateerd aan de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verergerd nadat de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee (of meer) van de 
volgende kenmerken:  

o Onvermogen om zich een belangrijk aspect van de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen) te herinneren (gewoonlijk door dissociatieve amnesie en niet door 
andere factoren, zoals hoofdletsel, of alcohol- of drugsgebruik).  

o Persisterende en overdreven negatieve overtuigingen of verwachtingen over zichzelf, 
anderen of de wereld (bijvoorbeeld "Ik ben slecht", " Je kunt niemand vertrouwen", " 
De wereld is door en door gevaarlijk", "Mijn hele zenuwstelsel is voor altijd verwoest"). 

o Persisterende, vertekende cognities over de oorzaak of gevolgen van de 
psychotraumatische gebeurtenis(sen), die ertoe leiden dat de betrokkene zichzelf of 
anderen er de schuld van geeft.  

o Persisterende negatieve gemoedstoestand (bijvoorbeeld angst, afschuw, boosheid, 
schuldgevoelens of schaamte).  

o Duidelijk verminderde belangstelling voor, of deelname aan belangrijke activiteiten. 
o Gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen.  
o Persisterend onvermogen om positieve emoties te ervaren (zoals onvermogen om 

geluk, voldoening of liefdevolle gevoelens te ervaren). 
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E. Duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit, gerelateerd aan de psychotraumatische 

gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verslechterd nadat de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee (of meer) van de 
volgende kenmerken:  

o Prikkelbaar gedrag en woede-uitbarstingen (met weinig of geen aanleiding), 
gewoonlijk tot uiting komend in verbale of fysieke agressie jegens mensen of 
voorwerpen.  

o Roekeloos of zelfdestructief gedrag.  
o Hypervigilantie.  
o Overdreven schrikreacties.  
o Concentratieproblemen.  
o Verstoring van de slaap (zoals moeite met in- of doorslapen of onrustige slaap). 

à Hyer arousal is hetgeen aan de basis ligt van de consultatie. Dit brengt slachtoffers bij 
ons in de praktijk. Heel vaak de reden dat iemand tot consultatie komt.  

 
F. Duur van de stoornis (criteria B, C, D en E) is langer dan één maand.  

 
G. De stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociaal of 

beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.  
 

H. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel 
(zoals medicatie, alcohol) of aan een somatische aandoening.  
 

Specificeer:  

- Met dissociatieve symptomen (depersonalisatie, derealisatie)  
- Met uitgestelde expressie 

1.3.2. Twee subtypen van PTSS 
In dSM 5 worden twee subtypen van PTSS onderscheiden  

Specifieer:  

- Met dissociatieve symptomen (depersonalisatie, derealisatie) 
- Met uitgestelde expressie 

à Nieuw is het subtype PTSS met dissociatieve symptomen:  

Het dissociatieve subtype kan worden onderverdeeld in symptomen van depersonalisatie en 
derealisatie.  

- Gevoelens van vervreemding van het eigen lichaam, alsof betrokkene zichzelf van buitenaf 
waarneemt (depersonalisatie)  
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- Gevoelens alsof de omgeving niet echt is, als in een droom, veraf of vervormd (derealisatie). 

à Het subtype PTSS met uitgestelde expressie:  

Het gaat hier over een PTSS die zich langer dan zes maanden na de traumatiserende gebeurtenis 
aandient.  

Uit onderzoek is gebleken dat veel betrokkenen de eerste maanden na het trauma niet (geheel) 
symptoomvrij zijn, maar soms pas later dan zes maanden na de gebeurtenis aan de volledige diagnose 
voldoen.  

1.3.3. Trauma related psychopathology  

 

à Waar men ook voor komt op consultatie. Je moet ALTIJD de vraag meenemen: moet ik ook aan 
traumatische redenen denken? Mensen gaan het je zelf niet vertellen. Wij moeten tonen dat we geen 
enkel onderwerp uit de weg gaan.  

BELANGRIJK: PTSS heeft een onterechte populariteit! Het wordt gebruikt/misbruikt om de ernst van 
de feiten te bepalen. PTSS is geen juridisch concept. Bovendien is trauma terug te vinden in heel wat 
pyschische beelden. Het moet behoren tot je standaard navragen als iemand bij jou langskomt.  

1.3.4. In de klinische praktijk vaak gebruikte diagnose ‘complexe PTSS’ 
Ontwikkelingstrauma (Developmental Trauma Disorder)  

 

à Als de naar de invloed van trauma kijken, moeten we dat toch beschouwen als een soort van 
ontwikkelingsstoornis. Als we rechtvaardigheid willen geven aan het complexe wat mensen voelen, 
moeten we het misschien hernoemen naar ‘complex trauma’ of ontwikkelingstrauma’ (daarvoor werd 
gepleit). DSM heeft dat niet gedaan, maar ICD wel!  

ICD-11 maakt wel onderscheid tussen PTSS en complex PTSS… 
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 ICD-11 PTSD en ICD-11 CPTSD 

ICD-11 PTSD (6B40) is comprised of three symptom clusters including:  

1) re-experiencing of the trauma in the here and now (Re) 
2) avoidance of traumatic reminders (Av), and 
3) a persistent sense of current threat that is manifested by exaggerated startle and 

hypervigilance (Th).  

ICD-11 CPTSD (6B41) includes the three PTSD clusters and three additional clusters that reflect 
‘disturbances in self-organization’ (DSO):  

1) affective dysregulation (AD),  
2) negative self-concept (NSC), and  
3) disturbances in relationships (DR) 

Complexe PTSS in de 11e versie van de ICD:  

- Problemen met emotieregulatie  
 
Deze kunnen zich voordoen in de vorm van verhoogde emotionele reactiviteit of juist in een 
afwezigheid van emoties en vervallen in dissociatie (het affectdomein), en/of in de vorm van 
gewelddadige uitbarstingen en risicovol of zelfdestructief gedrag (het gedragsdomein).  
 

- Problemen met zelfbeeld  
 
Dit refereert aan persisterende negatieve overtuigingen over zichzelf als minderwaardig, 
verslagen of waardeloos. Deze overtuigingen kunnen gepaard gaan met diepe en hardnekkige 
gevoelens van schaamte, schuld of falen.  
 
Vb. Een jongere die heel erg in AN gaat, zodat dat lijf niet meer zou kunnen verleiden. Ze gaan 
dikwijls schuld afschuiven op het lijf zodat ze iets niet meer gaan meemaken.  
 

- Problemen met interpersoonlijke relaties  
 
Dit speelt vooral met het nabij voelen tot anderen. Er kan sprake zijn van een consistent 
vermijden van of weinig interesse tonen in relaties en sociale betrokkenheid  
 
Vb. zolang ik niet getrouwd was, had ik een heel goede relatie en ook goede seksualiteit, maar 
vanaf het huwelijk lukt het niet meer. Door het trouwen komt er plots een ‘moeten’, dit is een 
partner voor het leven. Plots herinnert het lichaam zich ‘een partner voor het leven’, dat had 
je al bij de geboorte: mama en papa, maar die hebben niet voor mij gezorgd. Nu ben ik 
getrouwd, dus wat gaat deze partner van mij vinden na verloop van tijd? Deze persoon gaat 
daar al op anticiperen en wil niet te veel meer hechten.  
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à Complex omdat het trauma doorheen het hele leven nogal onverwachte symptomen en 
uitingsvormen kan hebben.  

---- Uit andere samenvatting ---- 

WHO heeft beslist dat ze een classificatie invoeren dat er een complex trauma bestaat. En dit is een erkenning voor 
slachtoffers. Het woord complex slaat op herhalend. 

Het complexe is dat je de dingen die eerst onder PTSS stonden + klachten voor het hyper alert zijn van je lichaam (vage 
pijnklachten, etc.). Het gaat over een combinatie. 

Complexe PTSS, sinds 2018 als diagnose opgenomen in de International Classification of Diseases (ICD-11) wordt gekenmerkt 
door de kernsymptomen van PTSS (herbelevingen, vermijding en hyperarousal), in combinatie met problemen met het 
reguleren van emoties, hardnekkige overtuigingen van waardeloosheid, en moeite met het ervaren van nabijheid.   

Deze problemen met het reguleren van emoties, zelfbeeld en relaties zouden ontstaan als gevolg van extreme, langdurige of 
herhaalde ervaringen waaraan het moeilijk of onmogelijk is om te ontsnappen. 

Opmerking: sommige mensen kunnen wel omgaan met wat er gebeurd is, en dat is dan door weerbaarheid. Maar hoe mensen 
die weerbaarheid krijgen, weten we niet. Er is geen autostrade tussen trauma en psychiatrie. Het lijkt wel dat iedereen 
veroordeeld is om in de psychiatrie te geraken door seksueel misbruik, en dat is niet zo. De groep waarmee wij in contact 
komen is 1/5de: veel mensen hebben de kracht om hierdoor te geraken. 

Opmerking; complex trauma ervaart ook dat iemand een “oef” gevoel heeft als de feiten stoppen. “Mijn broer is gestorven”, 
dus ik heb dat tegen niemand moeten zeggen, en dat misbruik is gestopt. Ze hebben daar geen last van tot opeens 3 jaar 
later. Bij PTSS gebeurt dit onmiddellijk, maar dat is ook niet altijd zo, er is een variatie tussen slachtoffers. Wij moeten 
nieuwsgierig zijn naar degene die voor ons zitten. 

---- Vanaf hier terug eigen notities ---- 

 Neurobiologie van trauma, delict en hersenen bij jongeren 

Neurobiologen onderzoeken hersenen van mensen die op jonge leeftijd ZM gepleegd hebben, 
vergelijking van hersenen die trauma meemaakten en mensen die geen (seksueel) trauma 
meemaakten. Daaruit bleek dat er verschillen waren in de hersenen. Leidde tot nieuw 
onderzoeksgebied à Neurobiologie van trauma  

Wij kunnen onze cliënten veel meer uitleg geven als ze bij ons komen. Want zij zitten vaak met vragen: 
hoe komt het dat ik dissocieer? Hoe komt het dat ik herbeleef? Etc…  

In consultaties met slachtoffers ga je op internetmateriaal tonen wat er gekend is. Kennis moet er niet 
enkel zijn voor ons, of in onderzoek, die kennis moet net komen tot bij wie het nodig heeft. En dus ook 
aan het slachtoffer en de dader. Waarom is die onderbouw belangrijk? Omdat veel daders 
kindermishandeling of negatieve jeugdervaring kennen. Het is niet dat als je zelf misbruik pleegt dat je 
dit ook meegemaakt hebt; dit bedoelen we niet: er is eerder iets aan de hand met het functioneren 
van de mentale toestand van daders. 
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Trauma… 

- Kindermishandeling beschadigt neurobiologische processen en verstoort normale 
zelforganisatie 

- Kindermishandeling ontregelt de stress-huishouding  
- Kindermishandeling beschadigt het emotionele geheugen 

 Trauma kan het brein wijzigen 

- Kennis daarvan helpt cliënten inzicht verwerven in eigen (dys)functioneren: je bent niet gek, 
je bent geen onherstelbaar beschadigd mens  

- Het zet je op weg je functioneren te zien als ‘anders’ door wat je meemaakte  
- Zoals het verleden je brein kon treffen en beperken, zo kan blootstelling aan toekomst het 

vooruit helpen. Het wijst de weg naar vaardigheden die het brein terug op de weg van herstel 
zet.  

- Het brein is plastisch, je kan het veranderen. Hersenen kunnen nieuwe verbindingen maken. 
o Er kunnen ook nieuwe verbindingen aangemaakt worden en als je weet waar de 

schade zit, leidt dat ook tot kennis in therapie. Wat moet je doen als je slachtoffers 
wilt herstellen? Dan is het plastisch zijn van het brein een heel belangrijke, positieve 
boodschap.  

à Hierdoor krijgen mensen rechtvaardigheid en respect, een houvast dat het waar is dat je er terug 
kunt uitgroeien (door plasticitiet). Is niet voor je leven. Kennisis dus heel belangrijk  

à Verhaal heeft twee kanten:  

- We zien in de hersenen de invloed van wat je meegemaakt hebt (verleden) 
- Er is ook herstel mogelijk. Hersenen laten ons toe om naar de toekomst te kijken.  

 Drie hoofdrolspelers in het brein 

- PREFRONTALE CORTEX of het denk-centrum – Achter het voorhoofd gelegen 
o Deel waar de wijze gedachten ontstaan.  
o Vb: ok, dit is mijn partner en die is niet dezelfde als die leerkracht die mij ooit heeft 

misbruikt.  
- ANTERIOR CINGULATE CORTEX of het emotie regulatie centrum – Vlakbij de prefrontrale 

cortex maar dieper in het brein gelegen 
- DE AMYGDALA of het angst centrum – Diep in het brein, buiten onze bewuste controle  

o Emotionele brein 
o Hierin worden onze emotionele herinneringen gecapteerd. Deze zone wordt heel erg 

getroffen door trauma.  
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à Met cliënten werken betekent ook veel tekenen zodat er wat meer inzicht krijgen.  

Bij trauma:  

- Prefrontale cortex à Hypo-actief 
o Probleem met concentratie, aandacht, kan niet helder denken 
o Vb. ADHD 

§ Te veel mensen die vandaag rondlopen met de diagnose ADHD, daar is nooit 
aan gevraagd of ze ooit trauma hebben ervaren. Die hebben eigenlijk geen 
ADHD, maar de gevolgen van een trauma.  

§ Dit MOET altijd gevraagd worden.  
- Anterior cingulate cortex à Hypo-actief 

o Probleem met emoties doseren, schrikt overdriven, kan niet rustig worden 
o Ook weer heel veel ADHD-achtige tekens.  

- Amygdala à Hyperactief 
o Je voelt chronische stress, hyperalertheid, angst, irritatie, voelt je niet veilig, slaapt 

slecht 

à Als die werkingen veranderen, wil dit zeggen dat er symptomen komen en dat zijn de zaken 
waar slachtoffers over klagen (vb. moeite met concentratie).  

Eindelijk zien we een koppeling tussen de klachten en de hersenen: we kunnen de bron van 
die klachten achterhalen.  

 Trauma en hersenen – de neurobiologie van trauma 

Er zijn drie domeinen waar schade in de hersenen zich uit na trauma:  

- Kindermishandeling beschadigt neurobiologische processen en verstoort normale 
zelforganisatie 

- Kindermishandeling ontregelt de stress-huishouding  
- Kindermishandeling beschadigt het emotionele geheugen 

è DUS: symptomen van contructiefouten (het geweld produceert de ziekte)!!  
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Belangrijk: tot je 25 ontwikkelen de hersenen door, dus voorheen een trauma -> Constructiefout. 
Heb je later een trauma, dan heeft dat ook gevolg, maar dan zit je in een ander lijf.  

Trauma heeft invloed op de hrsenen op drie manieren:  

- Verminderen van zenuwcellen en verbindingen in de hersenen.  
- Amygdala wordt hyperactief en neemt de informatieverwerking over.  
- Stresshormonen.  

2.3.1. Kindermishandeling beschadigt neurobiologische processen en verstoort normale 
zelforganisatie 

Synaptogenesis 
= Het ontstaan of de aanleg van synapsen, de contactplaatsen tussen zenuwcellen, spiercellen en 
kliercellen in het hersenstelsel en zenuwstelsel.  

 

Synaptic sculpting  
= Het herstructureren van de synapsen. 

 

Hierarchy of brain function 
(niet behandeld) 
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Afbeelding neuron – zenuwcel  

 

A. Normaal neuron – complexe neurale netwerken. De samenwerking van alle delen in onze 
hersenen lopen beter als we meer neurale verbindingen hebben.  

B. Zelfde neuron bij een kind waar er weinig stimulatie is, het neuron van een stressvolle 
ontwikkeling/lichaam. Je ziet wel degelijk wat een enorm verschil dat dat is. Dit geldt voor alle 
omstandigheden waar kinderen stressvolle gebeurtenissen meemaken. D.w.z. trauma, KM, 
maar ook bijvoorbeeld kinderarmoede.  
à Wanneer een kind opgroeit met veel stress, heeft dit een invloed op de ontwikkeling van 
de neuronen en de aanleg van neurale verbndingen. Het heeft invloed op de architectuur van 
de hersenen, namelijk minder neurale netwerken in het lichaam en minder (ontwikkeld) 
zenuwstelsel.  

à Alle kinderen worden geboren met een potentieel, we hebben de plicht om dat potentieel te 
ontwikkelen op jonge leeftijd!  

Omvang van hersenen neemt sterkst toe in eerste levensjaar. Opbouw 
van hersenen gebeurt vooral bij de start. Kindermishandeling beschadigt 
neurobiologische processen en verstoort de normale zelforganisatie. De 
omgang van de hersenen neemt het sterkst toe in eerste levensjaar 
(eerste vijf). In deze jaren zijn kinderen ook extra afhankelijk van hun 
verzorgers, hoeveel interactie ze krijgen en wat er met hen wordt 
gedaan. Het zenuwstelsel heeft voldoende prikkeling nodig om de 
hersenen een normale massa te geven. Als het kind onvoldoende wordt 

gestimuleerd en te weinig interactie heeft, dan krijg je arme zenuwstelsels. 

Ondanks dat je hersenen groeien tot 20-25 jaar, gebeuren de grootste en meeste veranderingen tot je 
vijfde levensjaar. Het trauma grijpt in op je lichaam die continu aan het ontwikkelen is en je 
stresshormoon heeft invloed ook op andere delen van je ontwikkeling. Hierdoor lijkt een jeugdtrauma 
veel zwaarder te wegen dan een volwassentrauma.  
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à Hoe blauwer, hoe rijper. Rode zones zijn onderontwikkeld, groene zones zijn fiftyfifty. Deze MRI wil 
tonen dat hersenen plastisch zijn à Er is continue ontwikkeling. Als er iets gebeurt, gaat dat invloed 
hebben.  

Op onderstaande foto: geboorte – 3 maand – 15 maand – 2 jaar 

 

à Hieruit blijkt dat kinderen die niet of onvoldoende gestimuleerd worden, hun neurale netwerk 
onderontwikkeld is. Er doet zich een omgekeerde beweging voor: netwerken bouwen niet op (zoals bij 
kinderen die uitgedaagd worden), maar netwerken bouwen zelfs AF! 

Jojo: als er stimulatie is, worden netwerken opgebouwd. Is er geen stimulatie, dan worden netwerken 
afgebouwd.  

D.w.z. dat jonge kinderen die getuige zijn van partnergeweld, verkrachting moeder, etc, dat dat wel 
degelijk KM is. De stress van die omstandigheden dragen bij tot het verstoren van de ontwikkeling van 
het normale netwerk.  

2.3.2. Kindermishandeling beschadigt het emotionele geheugen  
Met deze beschadiging krijg je het meest te maken!  

---- Uit andere samenvatting ---- 

Normaal gesproken gaat informatie vanuit je amygdala, thalamus naar de cortex. Maar op het moment dat er sprake is van 
kindermishandeling is het emotionele geheugen zo aangetast dat deze signalen blijven hangen in de lage baan en ze de hoge 
baan overslaan. Hierdoor krijg je direct een fight, flight of freeze reactie.  

Een trauma veroorzaakt anatomische veranderingen in de hersenen, waardoor het angstnetwerk groter wordt en hyperactief 
is. Hierdoor beginnen de hersenen fouten te maken en zijn ze als een rookdetector die de gehele tijd af gaat ook al is er geen 
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brand. De hersenen signaleren dus overal gevaar. Dit verbeterd iets naar mate men ouder wordt, maar is nog niet helemaal 
uitgestorven en zorgt ook op latere leeftijd nog veel problemen.  

Fight, flight en freeze reactie: voor veel slachtoffers moeilijk te bevatten waarom ze niet zijn gevlucht of niet hebben 
geprotesteerd op het moment van de trauma. Bij kinderen is vechten geen optie, omdat ze fysiek vele minder sterk zijn en 
ze zich een ondergeschikte positie bevinden. Echt vluchten is voor kinderen meestal ook te ver en daarom bevriezen ze 
eerder. Vaak komt het lichaam in een bevriesstand en voeren ze stilzwijgend de handelingen uit, maar dissociëren ze zich van 
hun lichaam en weten ze niet meer wat er gebeurd. Tieners zullen eerder overgaan in vluchten.   

---- Vanaf hier terug eigen notities ---- 

We hebben een hoge en een lage baan in onze hersenen.  

Logische baan: We krijgen info uit de omgeving. 
Als de informatie neutraal of niks is, gebeurt er 
niet veel. Als er een stressor komt, wordt de 
vecht/vlucht reactie ingesteld.  

Wat we lange tijd niet begrepen: het gebeurt 
heel vaak dat slachtoffers hun slachtoffer niet 
herkennen. Vb. aanrander was man met snor, ze 
zien iemand compleet anders lopen met een 

snor en krijgen plots even die hartklopping die ze hadden door de aanranding, daarna plots beseffen 
ze dat het niet die man was.  

Er is ook een kleine verbinding tussen die twee banen! De info gaat inderdaad naar de wijze hersenen, 
maar lekt gelijktijdig naar het alarmcentrum (amygdala). Amygdala is een ruwe structuur. Alarm is 
primitief ingeschakeld.  

Hoge baan is trager dan de lage baan. Dús à Die kan info wel doorgeven ‘neene, dit is niet je 
verkrachter’, maar te laat, want de paniekreactie is er al geweest  

Maakt dat verschil in de kliniek? JA!  

 

- Emotiecentrum is iedere keer geactiveerd als papa thuiskomt uit schrik dat die gedronken 
heeft 

- Voorbeeld met broek die stiefpapa aanheeft bij avondeten  
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à Amygdala groeit onder invloed van die chronische prikkeling en wordt hyperactief. Trauma 
veroorzaakt anatomische veranderingen in dat brein. Die amygdala gaat eigenlijk een soort besluit 
nemen: het is beter dat ik altijd aan sta. Ik ga niet meer wachten op gevaar, want er is altijd 
potentieel gevaar. Die persoon begint te leven met een systeem dat voortdurend gevaar ziet, en 
ook als er geen gevaar is.  

Dus vb.: kind is onrustig in de les. De 
leerkracht wil de jongere een teken 
geven dat die stiller moet zijn, die 
komt dichter bij de leerling en trekt 
grote ogen om teken te doen ‘allee, 
gedraag u!’. MAAR dat deed ook 
moeder als ze zei ‘uw handen naar 
benden als ik u sla’. Die ogen van de 
dader zal ik niet vergeten. Deze 
jongere vergeet die ogen niet.  

De nieuwe ogen gaan naar uw wijze 
hersenen en zeggen dat je niet in 

alarm moet gaan, maar te laat. Hyperactieve amygdala zegt: ogen à moeder gaat mij slaan. Ineens 
ziet de leerkracht de jongere in mekaar duiken, zijn handen beschermend over zijn hoofd. De 
leerkracht schrikt. Ondertussen komt het wijze aan: oh sorry, het is niks.  

Kan ook dramatischer verlopen. Door het kind dat bijvoorbeeld in vechtreactie schiet door te slaan 
op iemand die tegen hem gebotst is.  

Hoe begrijpen we dit? Waarom is het belangrijk om trauma te bevragen?  

- Het verhaal is dat zijn moeder een tijd lang een partner had die heel agressief was en deze 
jongen heel vaak sloeg om kleine dingen, soms ook om niks. Moeder is bij die partner weg 
gegaan, maar in het lichaam van het kind is deze hyperactieve amygdala actief. Op het moment 
dat iemand botst op je, denk je via snelle baan ‘pas op, het gevaar is terug’. Dit kind is nu een 
tiener en heeft meer kracht, vertaalt zich op dat ogenblik onmiddellijk in een 
verdedigingsreactie.  

- Daarna komt de info uit het wijze brein, maar dat is te laat.  

Superbelangrijk om met deze jongeren psycho-educatie te geven! Wij 
moeten niet verstaan wat er in het lijf van de betrokkene gebeurt, maar de 
betrokkene moet dat verstaan. We moeten onze kennis delen.  

Je tekent het wijze en het emotionele hersengebied en legt uit hoe 
informatie binnenkomt via onze ogen of verbale info, horen, ruiken, etc.  

Emotiecentrum is dominant t.o.v. de cognitieve functies! Het intuïtieve is 
heel vaak dominant!  
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Geuren, smaken etc. kunnen het trauma terughalen.  

Hierdoor zien veel mensen herkenning en kunnen ze aan het werk om 
zichzelf beter te begrijpen en zichzelf terug als mens te zien. ‘Ik ben 
niet gek’, ‘ik beeld mij geen dingen in die 
flauw of onnozel zijn’. Nee, trauma heeft 
dingen veranderd in je lichaam. Dit is niet 
definitief, maar dit is wel de basis om het 
te kunnen veranderen. SELF-TALK door dit 

begrip is heel belangrijk om te kunnen herstellen. Je bent niet gek, maar 
heel sterk want je lichaam heeft een vertaling gezocht voor die ernstige 
ervaring. Dat kan veranderen.  

De amygdala bouwt niet zomaar af, daarvoor is therapie nodig. Dat kan 
daarin helpen!  

 

Bovenstaand is een tekening van een achtjarige die zijn papa heeft zien doodrijden. Slachtoffers zijn 
onze partners die samen kunnen nadenken over wat zou kunnen helpen.  

We denken te snel dat de PFC de baas is in onze hersenen. Als 
je tegen iemand zegt ‘kom, wees nu eens redelijk. Je 
geschiedenis is hier niet meer, we zijn op vakantie, je moet 
daar niet aan denken’. De waarheid is dat de amygdala op dat 
moment baas is en dat die cognitieve functies op dat moment 
hun werk niet doen.  
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2.3.3. Kindermishandeling ontregelt de stress-huishouding  

 

Binnen ons lichaam bestaat er maar 1 signaal: gelijk welke vorm van geweld is stress. We hebben in 
ons lichaam niet iets dat zegt ‘ok, je wordt gepest, dat is minder erg dan verkrachting’.  

Het beeld dat we gebruiken met cliënten is de window of tolerance: het is belangrijk in je leven om 
binnen je raampje te blijven. In normale situaties hebben we ook een beetje stress. Maar een beetje 
stress (vb. tijdens een wedstrijd) is wel fijn. Dat is altijd stress die binnen ons raampje blijft. Maar als 
we dingen meemaken die buiten het normale vallen, worden andere stressniveaus geactiveerd.  

Komen we eerst terug in hyper-stress: daar wordt vecht-vlucht-vries geactiveerd. Als daar ook nog 
eens over wordt gegaan; als vecht en vlucht niet kunnen helpen (wat heel vaak het geval is), gaat het 
brein in hypo-arousal: je reageert dissociatief, gesplitst (je leert er niet meer zijn).  

Hetgeen door veel daders gebruikt wordt: ‘die heeft nooit gezegd dat ze het niet wou. Het is 
gemakkelijk om dat nu te zeggen’. ‘Daar was zeker niks aan te merken’, ze beschrijven een toestand 
waarin de persoon zich splitst, een passieve bevriezing: ‘het moet voorbijgaan’. Op dat ogenblik is dat 
reddend, maar het is natuurlijk een probleem als je in een stressvolle werksituatie zit waarin je buiten 
je raampje gaat en in hyper-arousal gaat à Wordt plots een nadeel.  

---- Uit andere samenvatting ---- 

De impact van stress hangt af of de stress zich binnen of buiten de window of tolerance bevindt:  

- Binnen de window of tolerence 
o De groene periodes zijn normale stressoren, leven met gewone stress. Op dat moment is je brein in 

optimale arousal à dan ken je jezelf en dan weet je zelf het beste wat je ermee moet doen. Het zit nog 
in de window of tolerance 

- Buiten de window of tolerence: 
De stress wordt je teveel à trauma. Je brein is in hyperarousal of hypoarousel. Wanneer de stress zakt, kom je vrij 
snel weer in de window of tolerance.  
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o De rode periodes is er vaak te veel stress (trauma) en kom je sneller in een staat van hyperarousal. Bij die 
laatste staat kom je in fight, flight of (actieve) freeze modus, waarin je een shot stresshormonen krijgt en 
lichaam een gevaar omschrijft. Als er te vaak stress is, duurt het ook langer voor je weer in je raampje 
komt.   

o De blauwe periodes zijn bevries reacties of dissociatieve reacties � hypo arousel. Dit gebeurd als de stress 
bijna onverdraaglijk wordt en het lichaam zichzelf gaat beschermen door een soort van “shutdown” te 
geven.  

---- Vanaf hier terug eigen notities ---- 

2.3.3.1. Leven in of uit ‘het raampje’ 
- Leven met gewone stress à brein in optimale arousal: je bent in je Window of Tolerance.  
- Ook bij een beetje stress blijf je binnen dit raampje.  
- Als de stress teveel wordt, is je brein in hyperarousal of in hypoarousal. Wanneer de stress 

zakt, kom je vrij snel weer in de Window of Tolerance.  
- Trauma: indien er vaak teveel stress is, kom je steeds sneller in een staat van hyperarousal. Bij 

die laatste staat kom je in fight, flight of (active) freeze modus. Als er te vaak stress is, duurt 
het ook langer voor je weer in je raampje komt. Als de stress bijna onverdraaglijk wordt kun je 
ook in hypoarousal komen: een soort shutdown. 

Dus: oefeningen doen om binnen het raampje te blijven.  

- Leren: wat zijn de momenten waarop je zelf merkt dat je in stress gaat schieten. Hoe je voor 
jezelf kunt managen om om te gaan met stress?  

- Hersenen zijn plastisch. We leren potentieel heel ons leven bij. Als je gewoon tegen mensen 
zegt ‘zo ben ik nu eenmaal’, dat is niet correct. Je moet mensen in therapie dus aanspreken op 
verantwoordelijkheid. Niet op schuld. We hebben verantwoordelijkheid om voor ons lijf te 
zorgen om vooruit te gaan.  

Prof zegt: geweld en armoede zijn de enige zaken die van invloed zijn op de hersenen die door de mens 
zijn gemaakt.  

- Armoede meemaken gebeurt alleen als je samenleving je niet het nodige gegeven heeft.  
- We kennen veel theoretisch getoeter over geweldloos samenleven, maar de waarheid is dat 

we er heel moeilijk in zijn om dat effectief te doen.  

Kinderen die voortdurend in een onveilige situatie leven, hebben een stress systeem dat hyperactief 
is.  

2.3.3.2. Toxische stress 
Als een kind voortdurend blootgesteld wordt aan hevige stress zoals bij kindermishandeling, ontstaat 
toxische stress.  

à Een toestand van permanente stress, die zeer schadelijk is voor het brein en de ontwikkeling ervan.  

Als je herhaaldelijk dingen meemaakt, produceren onze hersenen veel te lang te hoge dosissen à 
Toxische stress. Dit heeft invloed op de hersenen. Dat blijkt giftig te zijn voor onze hersencellen.  
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2.3.3.3. De drie breinen 
Ons brein bestaat uit drie delen:  

- De hersenstam:  
o Dit deel regelt ademhaling, hartslag, enz.  
o Dit deel van het brein zorgt ook voor de fight-, flight- en freezemodus waarin je komt 

bij gevaar.  
o Dit deel van het brein is snel.  

- Het limbisch systeem, met als kern de amygdala.  
o De amygdala koppelt emoties aan ervaringen en scant de omgeving op gevaar.  
o De amygdala reageert zeer snel en generaliseert gevaarlijke situaties.  
o Hierdoor reageer je ook geschrokken als iets lijkt op wat als gevaarlijk is gelabeld door 

je brein.  
- De prefrontale cortex.  

o Hiermee kun je leren, verstandig redeneren en logisch denken.  
o Deze is een stuk trager dan de andere twee delen van het brein.  
o Bovendien worden de functies van de cortex gedeeltelijk uitgeschakeld als je in fight, 

flight of freeze modus bent. 

 

2.3.3.4. Kindermishandeling zorgt voor wijziging in het volume van de Hippocampus 
De hippocampus speelt een rol in het situeren van geweld in ruimte en tijd. Bepaalde hersendelen zijn 
extra gevoelig voor toxische stressdoses waardoor die kunnen wijzigen (zoals hippocampus).  

Door te hoge levels van stresshormonen, bij chronisch misbruik, is er cel verlies t.h.v. De hippocampus. 
De hippocampus is bij mensen met PTSS links 28% kleiner en rechts 30% kleiner.   
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Veranderingen in de hippocampus door de te veel stresshormonen: 

- De hippocampus is o.a. verantwoordelijk voor het opslaan van plaats en tijd. Hierdoor weet 
het slachtoffer heel vaal niet meer aan de politie te vertellen wanneer en waar het zich heeft 
voorgedaan. Dit komt in de rechtszaak ten goede voor de dader.   

- Het tast ook andere herinneringen. De structuren zijn niet specifiek en tasten daardoor 
meerdere aspecten aan.  

20% van de slachtoffers heeft ernstig celverlies.  

- Op de foto’s is te zien dat de afstand tussen de schedel en de buitkant van de cortex veel groter 
is. dit heeft te maken met cel verlies  

- De ventrikels zijn ook veel groter.  
- De neurale netwerken in de hersenweefsels zijn zwakker. Normale netwerken zijn stevig en 

rechterkant zijn sponsig, waardoor die ventrikels zich gemakkelijk kan uiten. Het weefsel kan 
gemakkelijker weerstand bieden. Je leervermogen en aandacht en concentratievermogen zijn 
dingen die je verliest die je eerst wel had. dus veel mensen studeren hierdoor onder hun 
niveau. Het kan zelfs zijn dat er bij broers en zussen 1 tussen zit die totaal geen neurologische 
schaden heeft terwijl het dezelfde mishandelingen heeft ervaren. Er zit dus ook een bepaalde 
genetische weerbaarheid in.  
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Prof is boos want: gerechtelijk systeem houdt totaal geen rekening met de kennis die we hebben 
vergaard over de impact van trauma op de ontwikkeling.  

Bovenstaande foto: de cellen aan de buitenkant zijn aangetast. Meer ruimte tussen de schedel en 
hersenen. Ventrikels zijn breder doordat de hersenen sponsig zijn door verlies van neurale netwerken. 
Het is een kwakkige, gijze hersenmassa. Je ziet hoe reëel die aantasting is.  

Die ernstige aantasting zien we maar bij 7% van de echte SO. Bij de meeste mensen gaat het om 
microscopische aantastingen. Dat kunnen we niet zien met de wetenschap van vandaag.  

  

Dit is wat we vandaag weten. Dit helpt te begrijpen dat we allemaal verschillend reageren op trauma. 
Je kan niet zeggen dat er een soort van standaardpakket bestaat. We zijn verschillend in weerbaarheid, 
genetisch verschillend, etc. Heleboel factoren die van invloed zijn!  
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Trauma complexityà Je moet luisteren naar het individuele verhaal!! Je kan iemand voor je hebben 
die op een heel unieke, ongewone manier trauma ervaren heeft en daar gevolgen van heeft die je 
eigenlijk niet niet gezien hebt.  

Conclusie tot nu toe: Kindermishandeling veroorzaakt de volgende neurobiologische veranderingen: 

- Beschadiging van neurobiologische processen en verstoring van de normale zelforganisatie 
o Minder zenuwbanen en minder vertakkingen  

- Hyperactiviteit in de signalen van de hersenen 
- Problemen met stresshormonen  

o Verkleind hippocampus à aantasting van herinneringen, moeite met plaats en tijd.  
o Algemene celverlies 

Casus Anna 

 

Kind had tussen 4 en 6 dagelijks een vrouwelijke babysit die kwam oppassen. Als Anna 13 is, doet ze 
haar eerste suïcidepoging en komt tijdens de opname in beeld dat het een slachtoffer is van seksueel 
misbruik. Die vroegere babysit wordt aangehouden en blijkt een carrière van seksueel misbruik te 
plegen.  

Vrouwen als plegers van seksueel misbruik, daar wordt te weinig aan gedacht (vb. choco op clit smeren 
en laten oplikken). Bij dit meisje had dat desastreuze gevolgen.  

Me deze foto’s een oproep à Neem het ernstig! Vergeet niet hoe zwaar het levens kan aantasten. Het 
tussenkomen is nodig!! Zeg niet ‘och, probeer dat te vergeten, je moet daar niet altijd zo mee bezig 
zijn’. Gun ieder mens de hup die die nodig heeft!  

Doorheen de theorie moet je altijd de mens blijven zien! Het klinische “oh ja, die heeft een PTSS”, is 
voor zoveel mensen een kwetsende taal. We moeten de menselijke taal gebruiken. In je gesprek met 
de jongere, moet je de taal van de betrokkene gebruiken. Je kan je eigen, klinische taal gebruiken om 
het allemaal beter te begrijpen in je hoofd, maar tegen de betrokkene doe je dat beter niet.  

 Epidemiologie van PTSS 

Hoe vaak komt het voor?  

- Na de vuurwerkramp in Enschede  
o Autochtonen: 13,6% (na 18 maanden), 10,2% (vier jaar later)  

- Na de Vietnamoorlog (cijfers uit 2006):  
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o 9 % momenteel PTSS. In 2015 had 4,5% van de mannen en 6,1% van de vrouwen nog 
een PTSS  

- Na seksueel geweld: 15-45 procent 

àCijfers lopen enorm uiteen. Grosso modo kan je zeggen 10%, maar in feite weten we het niet. Heel 
veel mensen spreken er niet over. De cijfers doen er in principe niet toe, MAAR je moet eraan denken 
voor ieder mens. Ieder mens heeft het recht dat je ernaar vraagt.  

Incidentie PTSS in US:  

- 7-11% PTSS bij mensen blootgesteld aan doodsdreiging, ernstig ongeval 
- Kans op PTSS in je leven: 30% mannen, 26% vrouwen  
- In klinische populaties: hoger, en vrouwen meer dan mannen 

o Maar in de VS ziet men dat de kans op PTSS iets hoger ligt bij mannen dan bij vrouwen. 
In de kliniek zien wij vooral de vrouwen. In de VS worden meer mannen 
geconfronteerd met geweld, maar er is ook niet de cultuur om daarvoor naar de 
hulpverlening te gaan.  

o Mannen formuleren zich gemakkelijker in termen van trauma. Ze zeggen 
gemakkelijker: ‘tja, ons vader die was zo he’.  

 Impact stress op langere termijn  

De impact op langere termijn heeft te maken met  

- De kenmerken van de traumatische gebeurtenis 
- Andere?  

 Kenmerken van trauma  

Niet iedereen die trauma meemaakt, heeft gevolgen op lange termijn. Er zijn wel kenmerken van het 
trauma die dat mee bepalen.  

Kenmerken van trauma: 

- Leeftijd:   
o Hoe jonger hoe meer impact vooral tot 25 jaar, gezien de hersenontwikkeling tot die 

leeftijd.  
o Het gaat mee doorheen jouw hele leven.  

- Ernst:  
o Vooral als het op meerdere manieren gebeurd, zoals sadisme 
o Hoe grover de feiten; sadistisch seksueel misbruik zal zwaarder ingrijpen dan 

betasting.  
o Casus ter voorbeeld: werken met trauma confronteert ons zelf met de grens van ons 

eigen denken. We kunnen ons inbeelden dat verkrachting plaatsvindt, dat iemand in 
mekaar geslaan wordt, enzovoort. Maar wat ook gebeurt: naalden in het kniegewricht 
steken om te vermijden dat het slachtoffer de benen gaat sluiten op het moment dat 
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de penis naar binnen gaat. Dit soort slachtoffers stoten ook op hulpverleners die dit 
eigenlijk niet kunnen geloven: ‘komaan, dit is er toch over’. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
bij kinderpornografie (wat btw heel veel gekocht wordt, ook in België). Reflexmatig 
gaat een kind de benen sluiten door de pijn van de penetratie, maar door de 
pijnprikkel van de naalden gaan ze de benen terug openen.  
à Dit is een reden om te zeggen: kinderporno kijken is daderschap, want je 
onderhoudt mee een industrie die van mensen en kinderen slaven maakt. Slavernij is 
niet iets van de geschiedenisboekjes. Het bestaat vandaag nog steeds.  

- Duur/frequentie 
o Het chronische aspect 
o Hoe langer misbruik duurt, hoe meer impact. 

- Verwantschap dader:  
o Een bekende is ernstiger, ook omdat je van een onbekende veel gemakkelijker steun 

krijgt uit de maatschappij.  
o Als het een bekende is, is het lastiger. Mensen hebben een beeld van de dader dat dit 

een onbekende gestoorde man is, bij een bekende hebben ze toch minder sociale 
steun en erkenning.  

- Sociale steun: 
o Het feit dat iemand het weet is al een verlichting ook al geloven ze je niet of durven ze 

geen actie te ondernemen.  
o Heb je geloof gekregen als je het vertelde?  

• Hier spelen wij ook een cruciale rol in!!!  

 Invloed van kenmerken eigen aan trauma 

Maar… Altijd weer zien we mensen die trauma hebben meegemaakt en er geen last van hebben en 
anderen die ‘minder ernstige’ zaken hebben meegemaakt en heel zware gevolgen hebben.  

‘Delayed PTSS’ komt ook voor: maanden, jaren geen last en plots breekt het door.  

De afwezigheid van gevolgen bij een vrij groot aantal slachtoffers wijst erop hoe complex de effecten 
van trauma’s zijn.  

- Mannarino & Cohen (1986): 31% van de slachtoffers geen symptomen vertoonden na seksueel 
misbruik.  

- Tong, Oates en McDowell (1987): bij 36% een normale score op de Child Behaviour Check List. 
- Draijer (1990): 30% vrouwen die geen langetermijngevolgen te zien gaven. 

à Iedere keer stellen ze vast dat de omschrijving van de slachtoffergroep anders is dus je vindt cijfers 
die niet altijd goed zijn. Onze disciplines moeten hier kritisch over zijn: wij spreken met die mensen: 
wij zijn de disciplines van de hoop. Wij gaan protectieve factoren aangeven. En je moet altijd bijhouden 
dat je enkel degene gaat onderzoeken die last hebben. 

à Ook de mensen die slachtoffer zijn en problemen hebben, daar zie je dat dit wijst op 31% van geen 
symptomen na het misbruik, etc. Maar je ziet hoe dat allemaal wisselt en hoe dat mensen ook nog 
wisseling hebben in de loop van het traject.  
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à Reduceer niemand tot classificatiesystemen en statistiek.  

 Modererende factoren 

 

Trauma leidt niet automatisch tot PTSS of andere trauma-gerelateerde symptomen (depressie, AN, 
dwanghandelingen…).  

Onderweg spelen 2 factoren een rol die kunnen beïnvloeden of trauma doorstroomt of niet.  

Er zijn 2 hoofdgroepen die een invloed op welke richting het gaat met de patiënt 

1) Persoonsgebonden factoren: je eigen weerbaarheid? Mentaal?  
2) Omgevingsfactoren: erkenning, steun en hulp  

 

 

Trauma is geen autostrade richting problemen. We nemen aan dat er mensen zijn die meer 
weerbaarheid hebben, meer protectieve kenmerken hebben vanuit aanleg. Maar wat heel belangrijk 
is, is dat er 3 factoren zijn waarvan aangetoond is dat ze helpend zijn in de bescherming tegen lange 
termijn impact.  

- Taxatie: aan wie schrijf je het toe wat er gebeurd is? Kan je daderschap leggen bij de dader? 
Kan je zeggen: ‘potverdorie, ik was maar een kind he!’. Het slachtoffer dat kan zeggen ‘die man 
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heeft er mij gewoon ingeluisd’, is beter beschermd dan het slachtoffer dat de schuld bij zichzelf 
legt.  

- Coping: wat is jouw manier om om te gaan met hele stressvolle gebeurtenissen?  
o Mensen die zich verzetten en actief reageren: ‘mij krijg je niet kapot, ze zullen nog 

verschieten wat ik ga doen’. Actief verzet beschermt veel beter dan het passieve.  
o Passief verzet: wat mij overkwam treft mij altijd als het slecht gaat. ‘Het is altijd zo in 

mijn leven’.  
- Sociale steun en erkenning: is er iemand in jouw omgeving die jou steun geeft?  

o Heel opvallend is hoeveel mensen eigenlijk erkenning kregen van een grootouder.  
• Vb een oma die zegt: nu ben je bij mij. Ik weet dat papa soms moeilijk is en 

ik ben er ook soms bang van. Ik durf er ook niet tegenin gaan. Maar amuseer 
je maar nu hier bij mij.  
à Dit kind beseft: het ligt niet bij mij. Oma weet waar ik het over heb en 
durft er ook niet op ingaan, maar de schuld ligt niet bij mij. Het ligt bij papa. 
Dat kind voelt zich gesteund.  

---- Uit andere samenvatting ---- 

Wat is het verschil tussen mensen?  

 

- Genetische weerbaarheid 
o Werken aan taxatie: de verantwoordelijkheid leggen waar die thuishoort 

• ‘Ik was 9 jaar, ik kon daar niets aan doen, die had dat niet mogen doen’: deze mensen zijn 
beter beschermd 

• Onbeschermd “ik had die eerste keer niet moeten meegaan toen mijn nonkel tegen me zei 
om zijn stijve te zien” 

à Dus in de hulpverlening moet je hieraan gaan werken  
- Coping  

o Mensen die zich actief verzetten zijn beter beschermd dan iemand die zich passief erbij neerlegt 
• ‘Ik ga me niet laten doen: ik wil dat het gerecht systeem verandert, en ik ga zelf rechten 

studeren’, zijn beter beschermd 
• Passief: ‘er is altijd iemand in het leven die zoiets meemaakt, en je gaat zien als het 

coronavirus komt dat ik dat ga krijgen’ 

à Dus in de zorg moet je gaan werken aan actieve coping. 

- Sociale steun en erkenning 
o Wie kan je erkenning geven? Bijvoorbeeld: partner, ouders, kunnen wij erkenning geven? Heb je goede 

vrienden waar je het verhaal aan kan vertellen waarvan je weet dat die met zorg naar je luisteren? 
o Mensen met steun gaan beter herstellen dan mensen die het op hun eentje gaan doen. 
o Je geeft erkenning ‘ik wil niet weten hoe vaak er misbruik was, want het had niet 1 keer mogen gebeuren’. 
o Moeilijke weg: iemand die dader is en ook slachtoffer is geweest  

---- Terug eigen notities ---- 
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à Als we zoeken wat de therapeut moet doen, zal die taxatie, coping en sociale steun moeten 
integreren in therapie.  

- Taxatie: inzetten dat het SO de verantwoordelijkheid legt waar het thuishoort. We zullen werk 
maken van schuldgevoelens, van een laag zelfbeeld.  

- Coping; we zullen aan het werk gaan met het slachtoffer om niet zomaar te accepteren en 
actief verzet te tonen. Komaan, wat is jouw droom in het leven? Welk perspectief wil jij? Daar 
wil ik als therapeut aan meewerken.  

o Jouw rol als therapeut is om niet samen te vallen met de cliënt.  
o Wat zou 1 stapje zijn in de richting van die droom?  

• Als je cliënt aangeeft dat die nog niet zo ver kan denken, leg je je daarbij 
neer.  
à We mogen ons niet zomaar opleggen aan de cliënt. Oppassen met 
dominantie bij iemand die dominantie heeft meegemaakt met een dader. 
Altijd luisteren, maar zaken gaan opleggen is niet oké. 
à Later kom je erop terug en zoek je samen een weg.  

- Sociale steun & erkenning: wij zijn mensen die erkenning en steun kunnen geven. 

à  Daarbij is het belangrijk om het tempo van het SO te respecteren, erkenning en taal te geven. 
Op die manier gaan wij naar het actieve. Het slachtoffer hoort jou dus zeggen: het is een echte 
rotzak die jou gepakt heeft. SO zal schrikken. Mag dat gezegd worden? Ja, dat mag gezegd worden. 
Het SO moet die woorden niet per se gebruiken, maar het màg.  

 Evidence-Based behandelen 

Starten war het slachtoffer staat 

Het slachtoffer terug auteur laten zijn van zijn eigen leven  

- Stabilisatie en betrokkenheid 
o Iemand moet zich eerst veilig voelen bij jou.  
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• Vb.: deuren in consultatieruimte openzetten en vragen: op het ogenblik dat 
het oké is voor jou, kan ik de deur sluiten. Hiermee zet je jezelf onder sociale 
controle.  

• Je moet je ook bewust zijn van je gender en de eerste geste tonen: ik wil dat 
je je veilig voelt.  

o Eerste consultatie is altijd automatisch een eerste keer zonder verplichte tweede 
consultatie.  

• We zien mekaar om elkaar wat beter te leren kennen en alles wat uit te 
zoeken. Wie ben jij en wie ben ik? Dat is belangrijk voor jou om te weten 
voor jou hoe ik werk en welke vragen je daar eventueel bij hebt. Dus 
vandaag gaan we het ook niét zomaar hebben over wat je meegemaakt 
hebt. Je vertelt wat je kan en wat je wilt vandaag. Na deze consultatie wil ik 
dat jij erover nadenkt hoe dat het voor jou was. Dat je eerst minstens een 
paar dagen tussenlaat. Als je denkt dat je wilt verder werken met mij, stuur 
je mij een mail en spreken wij een datum af. En dan starten wij de 
consultaties.  

• Je zorgt dus maximaal dat de andere ook mee leiding kan hebben. Zo zorg 
je voor een eerste tegengif van wat er in seksueel misbruik gebeurt.  
à Leiding laten nemen!!! Niet zomaar zeggen: ‘wij gaan dat hier zo doen’. 

- Psycho-educatie  
o Heel belangrijk!  

- Angst management  
- Exposure 

o Vroeger wilden we hiermee beginnen: vertel eens wat er gebeurd is in detail. Vroeger 
dachten we dat dat mensen helpt. Helaas weten we nu dat dat mensen opnieuw 
traumatiseert als je daarmee start.  

o Je moet eerst een voorbouw doen om uiteindelijk te komen tot het punt waarop we 
aan het traumaverhaal kunnen gaan werken.  

o Heet exposure omdat dat uw amygdala onder stress zet: ‘moet ik dat echt vertellen, 
dat geeft mij spanning’.  

- Cognitieve herstructurering  
- Terugvalpreventie  

 



 1 

Hoofdstuk 2: Minderjarige plegers van seksueel misbruik of jeugdigen 
seksuele delinquenten of adolescenten met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag  

Tussen gewoon, ongewoon en delinquent  

We weten dat er bij de daders een groep is die zelf slachtoffer is. à Rekening houden met het 
slachtoffer in de dader. Rekening houden, want dat is GEEN vrijgeleide voor het gedrag van de pleger!  

Verschillende termen die worden gebruikt. De laatste is aan de winnende hand omdat die term 
aantoont dat we nog altijd te maken hebben met mensen in ontwikkeling. Er is gelukkig een belangrijke 
groep die hun seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen afblokken en terug kunnen evolueren naar 
een normale adoloscentaire ontwikkeling. Dat is een belangrijk aandachtspunt!  

We hebben het over een hele andere groep dan de volwassen groep.  

1. Incidentie  

- Ongeveer drie op de tien mannen en ongeveer de helft van de vrouwen hebben één of 
meerdere vormen van niet-fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt.  

- Respectievelijk 11% en 31% van de mannen en de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar heeft ooit 
in zijn of haar leven fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Jongeren tussen de 14 
en 18 jaar lopen een relatief groot risico.  

- Jongeren vertegenwoordigen 25% tot 30% van alle gekende daders van seksueel misbruik en 
er wordt aangenomen dat de prevalentie van seksueel misbruik door adolescenten nog hoger 
ligt (Lussier, 2017).  

- Jongeren staan voor 30-50% van het misbruik van kinderen  
- Meesten eerste delict tussen 12 – 15 jaar  
- Recidivering komt weliswaar voor, maar meer in de globale criminele sfeer en niet zozeer in 

de seksuele sfeer. 

à Aan dit soort cijfers heeft de prof. eigenlijk een hekel. Je ziet dat er onderscheid probeert 
gemaakt te worden. Waar wel concensus over is, is dat jongeren ongeveer 30% van de daders van 
seksueel misbruik zijn. Het is dus een grote groep & zij staan voor bijna de helft van het aantal 
jongeren die misbruik meegemaakt hebben.  

Moeilijk: we zien jongeren en volwassenen die een partner hebben waar ze seks mee hebben en 
fijne seks mee hebben, maar desondanks misbruik plegen naar anderen toe. Dat is een heel bittere 
pil & een zware ontgoocheling. Bovendien: het aantal jongeren die misbruik meemaken door 
andere jongeren kende in de jaren ’90 plots een felle piek. Heeft zich wel terug gestabiliseerd sinds 
de jaren 2000 en dat blijft stabiel. Er is eigenlijk een soort van plateauniveau en we weten niet hoe 
dat komt. Het heeft zich gestabiliseerd, maar wel op een hoger niveau dan voorheen.  
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Onderzoeken (prof is duidelijk niet zo een fan van al die onderzoeken die proberen om de plegers te 
classificeren. Dat classificeren maakt niet zo veel uit. Het gebeurt gewoon op alle leeftijden en in alle 
klassen):  

- David Finkelhor, Richard Ormrod and Mark Chaffin (2009) 
o Jongeren plegen 1/3 van de bekende aangiften van seksueel misbruik op jongeren  
o 1 op 8 plegers is jongeren dan 12 
o In vergelijking met volwassen plegers handelen ze vaker in groep en op school  
o Vooral jongerns zijn hun slachtoffers, die meestal jonger zijn dan hen  
o Jongens die voor deze feiten bekend raken, duiken plots op vanaf leeftijd 12 jaar, 

toename tot 14 en dan blijft het aantal redelijk stabiel  
o Jonge e jeugdige daders treffen heel jonge kinderen  
o Tieners zijn slachtoffers van adolescenten, terwijl de interesse voor min 12-jarigen 

daar daalt  
- David Finkelhor, Richard Ormrod and Mark Chaffin (2009) – Meisjes als pleger 

o Meisjes vormen 7% van de jeugdige plegers 
o Meisjes als plegers worden vooral aangetroffen bij de jonge kind-plegers en bij de 

oudere tieners 
o Meisjesplegers hebben vaker periodes waarin ze meerdere slachtoffers tergelijkertijd 

maken met meerdere plegers 
o Deze slachtoffers komen vaak uit de familiekring en zijn vaak jongens 

2. ‘Normaal’ versus ‘abnormaal’ seksueel gedrag bij jongeren  

In de jaren ’90 is er een sterke aangroei van plegers van seksueel misbruik naar jongeren die zelf 
misbruikt zijn. Door de heftige taboe in zijn jeugd en meer ruimte voor experimenteren.  

De nood  om onderscheid te maken en deze te verduidelijken neemt toe. Het lastige is alleen dat 
hetzelfde seksueel gedrag normaal of pathologisch kan zijn. à Vb. houding ten opzichte van 
masturberen: alleen vs. groep vs. in publiek. Het is een uitdaging de norm van het aanvaardbare goed 
te omschrijven.  

Kijken naar ontwikkeling van het kind en praten met de ouders. Kijken naar het geheel is essentieel vb. 
bij een kind dat op 5-jarige leeftijd mastubeert. Dat is normaal, maar toch altijd in het achterhoofd 
houden -> Geheel bekijken!  

2.1. Onderzoek naar onderscheid normaal versus abnormaal  

Observatie van ontwikkeling van kinderen die nooit misbruik pleegden (Friedrich): 

Maar… ontwikkeling is ook verschillend tussen wie als kind vooraf wel en niet misbruikt werd.  

Wat blijkt? Kinderen die zelf slachtoffer geweest zijn van geweld:  

- Hebben uitdrukkelijker geseksualiseerd gedrag, reeds voor de leeftijd van 12 jaar 
- Zijn dwangmatig in het gedrag  

o Overal beginnen masturberen  
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o Overal grensoverschrijding zoeken.  
o Dat is iets wat toch een verschil is met kinderen die dat een bepaalde periode doen.  

- Vertonen minder spontane schaamte en inhibitie  
- Zijn weerstandig aan behandeling  

Probleem:  

- Ouders met een kind met geseksualiseerd gedrag willen meestal de vraag niet eens overwegen 
of hun kind getuige/slachtoffer is/was van een vorm van KMH 

- Kinderen die slachtoffer geweest zijn, vertellen dit eerder zelden  
- Ouder(s) kunnen dader zijn, en baat hebben bij zwijgen  
- En niet ieder kind met een geschiedenis van misbruik ontwikkelt afwijkend gedrag  

à Waar je vooral op moet letten: heb je ouders die openstaan om zowel te kijken naar normaal 
als abnormaal. Een kind verdient alerte ouders. Alerte ouders praten daarover met een kind, 
continu. En ze toetsen ook continu bij een kind. Voelt deze ouder zich vrij om erover te praten? 
Heel belangrijk! Praten, praten, praten!  

2.2. Wat is normaal?  

Afhankelijk van… 

- Leeftijd/ontwikkeling 
- Gender 
- Culturele factoren  

o Heel moeilijke vragen: waar speelt cultuur, waar speelt omgeving?  

à Neem niet je eigen gezin als referentie, probeer het nuchter te analyseren.  

2.2.1. Abnormaal seksueel gedrag  

Ongewoon in een groep 2-12-jarigen= penetratie nabootsen, voorwerpen in vagina of anus steken, 
borsten van volwassene herhaaldelijk aanraken (Friedrich) 

Typisch waar we in de zomer wel vaak mee geconfronteerd worden: kinderen die seksueel gedrag 
vertonen in groep, vb. in het tuinhuisje. Dat wordt dan ontdekt door een ouder en direct grote paniek. 
Is het seksueel grensoverschrijdend gedrag of is het spel?  

Kijken naar seksueel gedrag! Friedrich maakte hier een heel mooie observatie.  

- ‘Spel’ is spontaan, leuk, er wordt gelachen, er zijn verschillen tussen de kinderen in 
schaamte/inhibitie en desinhibitie.  

o Kinderen die spelenderwijs op zo een idee komen, dat is normaal. We weten dat 
kinderen nieuwsgierig zijn en willen kijken. ‘Oh ja, we gaan dat doen, goed idee’.  

o Kinderen voelen zich natuurlijk betrapt als de volwassenen binnen komen. Kinderen 
snel terug broek aan. Wat zie je dan? à Vrijheid van reageren. Dit is heel belangrijk in 
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de observatie. Je hebt kinderen die onmiddellijk in schaamte zijn, kinderen die in 
lachen uitbarsten en kinderen die direct zeggen ‘oh niet aan mama zeggen he!’.  

o Vrijheid van reageren die je veel vaker bij spel en ideeën die spontaan ontstaan zijn.  
- Bij misbruik- ‘spel’ is er dominantie, dreiging, kracht/machtsmisbruik. Slachtoffers zijn angstig, 

boos, prikkelbaar. Als opvoeders grenzen stellen, stoppen de ‘daders’ niet. Zijn dwangmatig in 
doorgaan.  

o Verschil met de dader die zelf een plan heeft en dat plan gaat voorstellen aan de 
jongere kinderen als een spel: ‘ik heb een idee, maar iedereen moet meedoen’. Deze 
kinderen worden verplicht door sociale druk van de andere.  

o Als de volwassene dan binnenkomt, zie je de dominantie van het moment. Je ziet dat 
ze deden wat ze moesten doen doordat er een ontbreken is van een persoonlijke 
reactie.  

o De dader is dan onmiddellijk advocaat van het spel -> Verdedigt het gebeuren. Plegers 
bereiden hun daden voor en dus ook hun betrapping.  

2.2.2. Consensus: wat is problematisch seksueel gedrag?  

Het is problematisch als aderen er zich niet goed bij voelen, conflicten geeft met 
opvoeders/ouders/normen in de samenleving of duidelijk misbruik is.  

Het is problematisch als anderen betrokken worden zonder hun akkoord, de partijen ongelijk zijn, er 
druk uitgeoefend wordt, enzovoort.  

Het is problematisch als de pleger zelf hierdoor een risico loopt in diens ontwikkeling, gezonde grenzen 
verstoort, gezonde contacten belet…  

à Deze laatste is zeker een belangrijke. We ontmoeten bijvoorbeeld soms een 14-jarig meisje 
dat een seksuele relatie en een baby zou willen met de papa of stiefvader. Heel vaak bij mensen 
die ook psychiatrische problemen hebben. Er zijn altijd mensen die zeggen: ‘ik heb niks te maken 
met al uw grote principes. Jij kent er net niks van!!’. Dit is een probleem dat we zien bij 
tienerprostituees. Wij zeggen dan: die mensen buiten je uit, dat is niet oké. Die jongere is dan 
heel kwaad: wat zeg jij nu? Ik doe dat zoals ik wil. Ik verdien mijn geld en doe mijn job graag. Dat 
is een HEEL moeilijke situatie, want dan sta je niet tegenover iemand die zegt: ‘ik moet dat 
zeggen van mijn dader’. Heel, heel moeilijke situatie bij bijvoorbeeld vluchtelingen die heel 
zware dingen hebben meegemaakt in hun weg hiernaartoe. Die van volwassenen ook alleen 
maar hebben gezien dat het rotzakken zijn. Als er dan zo een volwassene komt zeggen dat hij 
jou komt helpen… Vergeet het he. Toch kunnen we niet zeggen tegen dit kind: ‘oké, het is 
duidelijk dat jij het absoluut wilt doen. Dan laten we het zo’. Gevolg: de jongere gaat niet 
vrijwillig mee, dus moet je laten oppakken door de jeugdpolitie. Deze jongen moet gedwongen 
geplaatst worden en dat zijn heel moeilijke situaties. De resultaten zijn echt super slecht van dit 
soort zaken. Beetje hoopvol: heel recent een behandelcentrum opgestart voor dit soort 
minderjarigen die door ernstige trauma’s zelf in delinquentie en seksueel probleemgedrag 
terechtgekomen zijn. In Kortenberg hebben we nu zo een huis. Op Europees niveau hebben ze 
dat beslist omdat het een probleem is in alle landen.  
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2.3. ‘De jeugdige zedendelinquent bestaat niet’ 

Alle inspanningen om te kunnen zeggen wat een doorsnee profiel van een jeugdige pleger is, bestaat 
niet. Het is nutteloos die inspanningen.  

3. De variatie is zeer groot  

3.1. De nood aan een transparant profiel is een illusie  

Seksueel gedrag:  

- Kinderporno tonen aan jonge kinderen 
- Betasten van genitalia boven de kledij 
- Betasten onder kledij, kledij verwijderen  
- Seksueel vastgrijpen van kinderen op school (tussen de benen, bij de borsten)  

o ‘Grabbing’ 
- Oraal, vaginaal, anaal betasten, penetreren 
- Groepsverkrachting  

Incidentie:  

- Eenmalig 
- Enkele geïsoleerde incidenten 
- Herhaaldelijk  
- 1 slachtoffer tot meerdere 

Achtergrond:  

- Variatie van familiale en sociale achtergronden 

Comorbiditeit:   

- Geen tot diverse andere problemen  

à Het loopt verschrikkelijk uiteen!! 

3.2. Link met eerder misbruik?  

- In een aantal gevallen speelt eerder seksueel misbruik een rol in later dadergedrag (Lambie et 
al., 2002).  

o MAAR dit is een absolute minderheid want. Heel eenvoudig argument: De meeste 
slachtoffers van seksueel misbruik. De meeste daders zijn mannen. Als het dus zo zou 
zijn dat het simplisme toestaat dat als je het meegemaakt hebt, je het ook wordt, zien 
we deze statistieken niet.  

o Het is heel zeldzaam!  
- De meeste slachtoffers van seksueel misbruik worden geen plegers 
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o De meeste slachtoffers zijn vrouwen en worden geen plegers. Dus maak het niet te 
simpel!! 

o Maar er zijn er natuurlijk wel die wel die geschiedenis hebben. 
- Kindplegers (‘preteen’) met seksuele gedragsproblemen zijn veel vaker slachtoffer geweest 

van seksueel misbruik.  

3.3. Pogingen tot classificatie  

Pogingen groepen te onderscheiden door studie van jeugdige zedendelinquenten, jeugdige 
delinquenten en jongeren die nog geen overtreding hebben begaan als controlegroep.  

Besluit:  

- Jeugdige zedendelinquenten meer academisch falen (neurobiologische basis), 
geslachtsgemeenschap op jongere leeftijd dan gemiddeld, meer coping-strategieën gericht op 
het afleiden en vermijden van problemen, en liegen vaker.  

- Jeugdige zedendelinquenten  
o Leven vaker in een gezin met een alleenstaande ouder  
o Verschil in de zorg die de vader bood  
o Pornografie behoort tot risicofactoren die vooral bijdragen aan de ontwikkeling of 

versterking van deviante seksuele interesses (pornografie leidt tot hogere acceptatie 
en uitvoering van seksueel geweld)  

- Dus: er geen typisch profiel dat al deze jongeren gemeenschappelijk hebben. 

3.4. Typologieën 

Typologie-onderzoek nam de laatste jaren toe. Er is nog geen doorbraak, maar het is wel veelbelovend 
(dat schrijven ze ondertussen wel al 20 jaar hoor. We zullen wel zien). Het is complex, er is niet één-
factor theorie.  

4. Etiologische theorieën  

Belangrijk: als er een casus is, helpt het ons niet om tegen de jongere gerechtelijke taal te spreken. 
Klassiek zegt een kind: ‘ja maar, dat zal niet meer gebeuren. Ik ga dat nooit meer doen en ik wil dat 
ook niet’. Er zit zo veel meer achter. Als je dan vraagt, ja maar vertel eens. Wat heb je eigenlijk gedaan? 
Wat is er eigenlijk gebeurd? Dan zegt dat kind: ja, ja, ja, pff, ja ik heb die verkracht he. Dat is het 
probleem als je zo een dader gaat zien zonder dat je in je hoofd een schema hebt van hoe je naar zo 
een jongere moet kijken. Dat gesprek moet meer opleveren. Het is geen biechtgesprek waarbij het 
kind komt zeggen dat die het nooit meer zal doen. Het is een hulpverlenersgesprek!!  

---- Uit samenvatting ---- 

Jeugdparket ‘deze man is 16 en die heeft in de zomer 2 jongens van 11 jaar anaal misbruikt in het zwembad van zijn ouders’. 
Hij heeft die meegenomen naar een stal en daar moesten die kinderen hem pijpen en dat heeft 2 maanden geduurd. Ze 
hebben die jongen opgepakt en ze moeten beslissen of dat het haalbaar is om daar hulpverlening aan te geven of dat hij naar 
een instelling zou moeten gaan. Dus hij komt naar u om te kijken wat er moet gebeuren 

à Hoe ga je naar die gast kijken? 
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à Gast zegt dan “ja had dat niet moeten doen, heb ook sorry gezegd, het gaat ook niet meer gebeuren’. Hoe ga je 
dan beginnen? Hoe ga je hiermee werken? Als wij zo een jongere zien dan moet je een plan hebben en door welke 
bril ga je die jongen bekijken? Wat is het format om je op te baseren? 

---- Terug eigen notities---- 

4.1. Biologische  

(Ellis): genetische en biologische factoren voorprogrammeren de uiting van seksualiteit (testosteron, 
autisme)  

à Hou je niet bezig met biologische theorieën. Deze theorieën zeggen dat we chemisch moeten 
castreren, want het zijn gewoon die hormonen weet je wel. Een andere theorie: het heeft te maken 
met autisme. Ondertussen is er echt wel deftig onderzoek dat bewijst dat jongeren met autisme niet 
vaker ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen. Wat wel vaker gebeurt is het oppervlakkig 
grensoverschrijdend gedrag (betasten over de kleren heen en die grens niet goed kunnen inschatten). 
Maar ze hebben geen majeur probleem met grensoverschrijdend gedrag ofzo!  

Chemische castratie zorgt evengoed voor recidive.  

Het biologische nemen we alleen mee om te zeggen: ‘ja, er zijn kinderen die biologisch kwetsbaarder 
zijn.  

- Niet van belang voor ons 
- Autisme zie je wel vaker: de dader is een autist. Maar is er een verhoogd risico bij autisme? Ja er is een klein 

verhoogd risico, maar het is niet zo dat ze een dominante groep vormen in seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

4.2. Sociale leertheorieën 

Seksuele agressie wordt geleidelijk geleerd door  

- Ongevoelig te worden voor de schade van seksueel geweld 
- Het geweld te associëren met genot 
- Overtuiging dat seksuele bevrediging bereikt wordt via agressie 

à Er zijn mensen die opgevoed worden in een omgeving waar het aangeleerd wordt dat het 
normaal is dat je neerkijkt op vrouwen, waar je platte moppen mag maken, etc. Zoals in het 
confluentiemodel van Malamuth!  

Het confluentiemodel van Malamuth  
Waarom verloopt de ontwikkeling van alle plegers niet gelijk?  

- Omdat zedenplegers relatief hoog scoren op diverse risicofactoren:  
o Ontremmende factoren die interacteren met gelegenheidsfactoren.  
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à Zie ook lessen Gijs.  

Malamuth heeft belangrijk werk gedaan om erop te wijzen dat mensen in een netwerk van factoren 
terechtkomen. Het gaat over meerdere factoren als je misbruik meegemaakt hebt of getuige werd van 
seksueel geweld. Dit moedigt ontwikkeling van delinquentie aan, en vooral attitudes van geweld die 
uitmondt in een vijandige masculiniteit (het normaal moeten vinden dat vulgaire taal gesproken wordt 
in je gezin dreigt jongens ook meer op sporen te zetten van seksueel geweld).  

We zijn wel geen grote fan van dit soort modellen. Waarom? Als je naar de start kijkt: misbruik of 
seksueel geweld meegemaakt. Maar we hebben ook wel die dingen van ‘ja, maar volgens ons speelt 
er ook een rol dat je kwetsbaar kan zijn van aanleg’. Vb. ongelukkig zijn op school, gepest zijn, ADHD, 
leerproblemen, etc.  

Er zijn toch mogelijks meer invloeden dan dat?  

4.3. Hechtingstheorie 

Groep die op hechting beroep doet, is een heel belangrijke theorie.  

Seksueel delictgedrag wordt gezien in relatie tot de wijze waarop intimiteit wordt verkregen of 
vermeden via een bindingstijl en gedragsstrategieën.  

We weten dat onveilige gehechtheid een rol speelt in latere bindingen met andere mensen: niet zien 
of aanvoelen wat je met een andere persoon aan het doen bent.  

Casusvoorbeeld: 17-jarige jongen verkracht 13-jarig meisje dat stilletjes huilt. Vertrekt daarna en stuurt 
nog een berichtje: ik vond het heel fijn. Dat meisje stuurt terug ik ook (omdat ze zich in de 
moeilijkheden voelt en bang is). Die jongen heeft dat totaal niet door. Hij denkt helemaal niet dat hij 
iets mis heeft gedaan.  

Marshall & Barbaree (1990) ontwikkelden een integrerend model  
Het gaat voor hen om een samenspel van persoonlijkheidsfactoren en situationele variabelen. à Iets 
meer factoren dan bij Malamuth.  

4 groepen factoren spelen mee: de ervaringen in de kindertijd, de socio-culturele context, biologische 
variabelen en situationele.  
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- ‘Dispositie tot seks & agressie is nogal simpel gesteld. Daar zijn we het vandaag niet meer mee 
eens.  

- Wel heel goed: kindertijd-ervaringen. Wordt dus niet beperkt tot seksueel misbruik en 
misbhandeling in de kindertijd. Gaat over het leren ervaren van een gebrek aan vertrouwen, 
je niet gehecht gevoeld hebben, enzovoort.  

- Culturele factoren: attitudes ten opzichte van vrouwen.  
- Situationeel  
- Seksuele agressie.  

à Dit gaat toch al over een heleboel schakels 

4.4. Neuropsychologisch model?  

Wat we tot nu toe missen in die modellen: zou er neuropsychologisch iets kunnen meespelen? Hoe zit 
het met het motivationele? Hoe komt het dat veel jongeren zoveel goesting kunnen hebben, maar dat 
toch niet doen, omdat ze wel doorhebben dat de andere dat niet wilt. Zou het kunnen dat er toch 
complexe mechanismen zijn?  

Neuropsychologische gebreken die een lage score op taal en zelfcontrole met zich meebrengen, 
samenhangen met het vroegtijdig ontstaan van agressief antisociaal gedrag 

4.5. Eerste verklaringsmodel: Finkelhor 4 factoren  

Eerste die met een 4-factoren model kwam. Als het met minderjarigen is, moet je meerdere schakels 
hebben. En als die er alle 4 zijn, heb je een pleger. Dus daar moet je naar kijken.  
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à Precondition model van Finkelhor (1984).  

- Factor 1 : motivatie, een wil, een aantrekking tot plegen van misbruik (bv seksuele motivatie, 
maar het kan ook dominantie zijn, of emotionele congruentie, hechtingsproblematiek,…) 

o Kan ook komen vanuit hechtingsstijlen.  
- Factor 2 : het overwinnen van interne barrières die ieder in zich heeft via opvoeding, 

socialisatie, maatschappelijke druk  
- Factor 3 : het overwinnen van externe barrières (delictplanning, voorbereidende stappen)  

o Vb. Hoe zorg ik ervoor dat het niet ontdekt wordt?  
- Factor 4 : het overwinnen van de weerstand van het slachtoffer (list, geweld, grooming,…) 

Voor de volledigheid dient gezegd dat Finkelhor ook een vijfde factor toevoegde, namelijk 
faciliterende maatschappelijke evoluties waarbij kinderen bijvoorbeeld als seksueel object 
voorgesteld worden.  

Maar… Dit model gebruiken we ook niet, omdat factor twee er wel echt over is: het overwinnen van 
interne barrières. Je ziet dus dat Finkelhor het er nog moeilijk mee heeft dat er jongeren zouden zijn 
die geen scrupules hebben. We kennen plegers die uitkijken naar het plegen van de feiten, daarop 
kicken, het willen doen en daar nul spijt van hebben achteraf. Het is dus zeker niet waar dat iedereen 
een interne barrière moet overwinnen. Dat zijn heel vaak de plegers die eenmalig plegen en daar zelf 
een kater aan overhouden. Hebben nadien zelf een schuldgevoel: ‘dit had niet mogen gebeuren’. Maar 
niet iedereen heeft zo een interne barrière.  

5. Plegerscyclus 

Seksuele geweld cyclus Ryan & Lane (1997) 
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à We beschrijven een cyclus die plegers doorlopen. Dit is 1 van de eerste instrumenten die we op 
tafel leggen samen met de jongeren. In die plegercyclus moeten we het eerst hebben over de 
gehechtheid waar Barnabee & Marshall al naar verwezen… (Zie hoofdstuk 6)  

Dit model gebruiken we in de klinische praktijk.  

Casusvoorbeeld bij start les 2/03:  

We zitten voor een jongen van 15 die gedurende 2 jaar vier kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud 
seksueel misbruikt heeft in een schuurtje. Het is een wijk waar men heel landelijk woont. Het zijn 
kinderen uit verschillende gezinnen en in die gezinnen vonden ze het wel heel fijn dat er een 15-jarige 
was die speelde met hun kinderen en niemand van die ouders heeft dat ooit doorgehad. Alle kinderen 
zijn ook anaal misbruikt. Die jongen moet onderzocht worden. Dan zit je voor iemand die helemaal 
niet gewoon is van met een volwassene over seks te praten en laat staan over seksueel misbruik. Het 
is een jongere die al heel de tijd probeert van dat minder erg te laten lijken: ‘het was een spel. Ik had 
het natuurlijk beter niet gedaan. Het zal niet meer gebeuren’. Dat is heel vaak de standaard bij jeugdige 
daders dat het heel moeilijk is om het gesprek op gang te trekken. Veel te vaak gebeurt het dat jeugdige 
daders onderzocht worden door iemand die niet wil lezen wat het SO verklaard heeft. Ze baseren zich 
enkel op: ‘we proberen vooruit te geraken met deze jongere’. Het is heel belangrijk dat je zo een casus 
doet aan de hand van materiaal dat je voor krijgt, ook van de slachtoffers.  

Uitleg rond model:  

In de praktijk wordt dit model aan de jongere voorgelegd. Doorheen de consultaties gaan we proberen 
om die modellen te documenteren. We gebruiken post-its die we op het model gaan plakken, 
waardoor je jongere ook zelf ziet (1) hoe er wetenschap zit achter wat we doen. We doen niet gelijk 
wat. En (2) progressief leert zo een jongere mee nadenken. In het begin zeggen ze niks, maar 
progressief gaan ze zelf ook terugkomen en zeggen: ‘ahja, ik heb nog daaraan gedacht’, omdat ze zien 
dat er met die info ook effectief iets gedaan wordt.  

Het model bevat 16 stappen, niet dat iedereen dat doorloopt. Maar het zijn wel allemaal etappes waar 
je als hulpverlener zelf aan moet denken. Je moet er alert op zijn wat dat in het geval van deze dader 
die je voor je hebt zou kunnen opleveren.  

Vertrekt vanuit de premisse dat de meeste jeugdige plegers problemen hebben met gehechtheid. 60-
80% heeft duidelijke of ernstige hechtingsproblemen en dat wil zeggen: hechtingsproblemen 
waardoor relatie maken met een ander, en vooral aanvoelen wat het effect is van wat jij doet bij een 
ander, dat dat verstoord is. Dat is mee een belangrijke onderbouw van deze plegercyclus.  

Dus voor we naar die 16 etappes kijken, kijken we met die jongere naar de hechting (hoofdstuk 6).  

6. Ontwikkelingstraject van gehechtheid bij adolescente plegers 

De gehechtheid heb je nodig om te kunnen vorderen in therapie, want zeggen: ‘ik wil jou helpen’, is 
een aanbod van gehechtheid dat je doet.  
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1. Wat was de start voor jouw ouders in jouw leven?  
o Hoe was dat voor jij geboren werd?  
o Hoe hebben je ouders mekaar leren kennen?  

à Is ook gemakkelijker om het gesprek op gang te brengen.  

o Bij heel wat ouders van plegers zijn er allerlei risicofactoren aanwezig.  
2. Wat voor een baby was jij?  

o Gezond ter wereld gekomen?  
o Hoe was de zwangerschap?  
o In de plegergorep komt er nogal wat Foetaal alcoholsyndroom voor wat hen meer 

vatbaar kan maken voor impulsiviteit.  
o Een hechtingsstoornis kan al heel jong aanwezig zijn. Er zijn baby’s die zich initieel een 

beetje afweren (willen niet knuffelen, gaan naar achter). Daar moet je als ouder 
sensitief voor zijn, maar dat is niet gemakkelijk. We weten dat je dat best rustig laat 
gebeuren en de baby zacht toespreekt. In een tweede beweging komt de baby dan 
wel naar je toe. Dat is natuurlijk een andere situatie dan een ouder die door eigen 
geschiedenis heel veel belang hecht aan: ‘dat kind moet mij per se graag zien’. Het 
kind mag zich dan niet afduwen. Als die ouder dan boos reageert en het kind brutaal 
tegen zich aanduwt , loopt die ontwikkeling niet goed.  

3. Hoe zit de ouder-kind relatie?  
o Grenzen onduidelijk 
o Weinig beloning of veel straf 
o Getuige van partnergeweld of zelf kindermishandeling  

à Deze dingen zorgen al voor een aantasting van de veilige gehechtheid. Onveilige en 
gedesorganiseerde gehechtheid zijn twee mogelijke gvolgen.  
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à Baby uit gevoelens en emoties. Ouder is sensitief en zoekt contact: ‘oh, ben je droevig, allee, kom 
eens hier!’. Enzovoort. We leggen contact met het kind. Dat zorgt voor een veilig gevoel bij de baby. 
Dat zorgt voor stressbestendigheid. Het gaat met die baby’s goed.  

Dat is iets anders als je een baby hebt die het zelf niet zo gemakkelijk heeft (huilbaby die niet zo gezond 
is. En dan ook een ouder hebt die daar heel heftig en afwerend op reageert. Een ouder die dikwijls een 
eigen geschiedenis van kwetsbaarheid heeft. Daardoor: afwijzend reageren op het kind. Kan tot 
geweld leiden, misschien zelfs tussen de partners of naar het kind. Leidt tot discussies tussen de 
partners. Dat leidt tot onveilige hechting. Het kind zal in de rest van het leven hetzij heel erg controle 
willen over de andere (je moet alleen mij graag zien, heel wantrouwig en controle), of net heel 
afwerend zijn (ik hecht mij niet zo rap hoor, ik word niet verliefd want je laat mij toch staan). Vanuit 
angst verlaten te worden, gaat die afweren.  

 

Dat heeft dan weer invloed op gezondheidsfactoren van de baby. Die leert niet goed met stress 
omgaan. De situatie is onvoorspelbaar: mama/papa heeft ook wel goede dagen, maar dat is niet 
duidelijk.  
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Onveilige gehechtheid kan doorslaan naar een gedesorganiseerde hechting. Dat zijn kinderen waarbij 
geen rode draad meer zichtbaar is. Het zijn kinderen die we veel zien in instellingen. Kinderen die heel 
vaak switchen meemaken tussen ‘papa en mama zijn goed’ en ‘mama en papa zijn slecht’. Die kinderen 
leren zich zowel niet als wel hechten. Het zijn kinderen waar de eerste keer als je erbij komt, vinden ze 
je mega tof. Je wordt aangeprezen. De derde keer dat je komt, zijn die kinderen hels en vreselijk. Dan 
wordt je radicaal afgestoten. Je krijgt daar geen knoop aan vast. Gedesorganiseerde gehechtheid. 
Moeilijk in partnerrelaties enzovoort.  

Deze jongere die dus aan het opgroeien is en een onveilige (of bij een aantal gedesorganiseerde) 
gehechtheid heeft, leidt tot eenzaamheid. Er is niemand goed genoeg voor mij. Ik kan de mensen niet 
vertrouwen. Ik verwacht verwerping. Dat is het begin van cognitieve distorsie. Ze creëren hun eigen 
daderwereld waarin alles wat ze zelf (mis) doen gemotiveerd is à Ik heb gelijk.  

Op jonge leeftijd door slechte hechting begint die aantasting van de cognitieve reflectie. Je hebt in de 
eerste plaats ouders nodig die zich inleven in jou. Een ouder die de kleuter huilend ziet thuiskomen en 
vragen wat er aan de hand is, maar de kleuter daar ‘niks’ op reageert. Als mama en papa dan zeggen 
‘jawel, ik zie het, is er iets gebeurd?’ en het kind wat motiveren ook al blijft het weigeren, houden deze 
ouders vast. Ze zien de signalen en geven er taal aan. Dat kind kan nog niet met een hele rijke 
woordenschat emoties vertalen. Wat de volwassene doet is aanbod geven: is het woede? Boos zijn? 
Verdriet? Ben je gepest? Gevallen? Het kind ondervindt hoe iemand zich inspant om te voelen hoe jij 
je voelt. Dat is een heel essentiële vaardigheid in het leven. Dat is wat wij als hv ook doen voor de 
cliënt.  

Die aantasting gaat zijn rol spelen binnen het seksuele domein. Masturbatie waardoor fantasieën 
beïnvloed worden. In de fantasieën is het vooral stressontlading. Het gaat enkel en alleen daarover en 
niet om het emotionele. De masturbatiefantasieën draaien heel erg rond macht: ik ga beslissen wat 
goed is. Ik ga zeggen hoe het moet gebeuren en wat goed is. En daarbij inspireren porno als 
rolmodellen.  

Progressief lost dat de frustraties niet op. Men wil niet enkel blijven masturberen. Men wil ook naar 
een relatie: iemand die van mij is. Waar ik mee doe wat mij goed lijkt. Iemand die van mij is. Dat leidt 
tot een cynisch denken: diegene waar ik uiteindelijk een relatie mee zal hebben, zal waarschijnlijk zelfs 
niet beseffen wat voor geluk zij gaan hebben met mij.  

Die attitudes gaan dat cognitieve traject op hun beurt gewoon blijven aantasten. De ontwikkeling van 
cognitieve distorties en denkpatronen van anderen en jezelf die los geraken van de realiteit en die 
dreigen deze persoon meer vatbaar te maken om in contact te komen met bronnen die eerder die 
radicalisering versterken: het negatieve, controlerende, machtzucht. Risico om mee te gaan doen in 
groepsverkrachting neemt ook toe. ‘Ik had nooit van x verwacht dat die dat zou doen want dat was zo 
een brave’. Ja, die buitenkant was braaf, maar die binnenkant lag klaar om daaraan mee te doen. De 
groepsverkrachter die bij ons zit en zegt: ‘ja, ja, ik ben helemaal niet zo ze. Ik zal dat ook nooit meer 
terug doen’. Die persoon heeft er geen enkel zicht op dat het feit dat die toegankelijk was voor het 
participeren in de GV een resultaat was van cognitieve distorties en frustraties die klaarlagen en waar 
een klik mee gemaakt is.  
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Het is dus super belangrijk dat je samen met deze jongere op zoek gaat naar deze ontwikkeling via dit 
model.  
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Dus… Je hebt nu samen met de jongere gezocht wat die geschiedenis gedaan heeft voor diens 
gehechtheid. Hoe dat zit met cognitieve distorties enzo.  

Gedesorganiseerde hechting zien we veel meer bij echt delinquent gedrag (diegene die het SO ook 
langdurig misbruikt heeft, gefolterd heeft, enzovoort).  

Heel dat patroon gaat niet alleen invloed hebben in het seksuele gedrag, maar tast heel wat domeinen 
aan die behoren tot de normale ado ontwikkeling. In de adolescentie is het een periode waarin men 
waarden ontwikkelt (dat doe je niet, verkrachten. Ik zou mij verantwoordelijk voelen, enzovoort). Al 
die stellingen rechtsonder op de afbeelding zijn vertalingen van waarden die in de loop van je ado 
ontwikkelen, die kunnen getroffen worden.  

Startend vanuit ‘oh, ik zal dat nooit meer doen’, komen we al progressief tot de ontwikkeling van een 
veel complexer profiel. Veel van die daders worden doorheen die gesprekken daardoor ook rustiger 
omdat ze zien dat je niet zoals de politie enkel geïnteresseerd bent in: ‘hoe heb jij die kinderen eigenlijk 
meegekregen in dat schuurtje?’. Dat moet ergens voorkomen in de analyse, maar het is niet onze 
focus. We moeten eerst een heleboel bouwstenen hebben.  
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7. Plegercyclus  

 

Dus met dat voorgaande betere zicht op de gehechtheid, kan je naar de dadercyclus gaan.  

Start bij: Ik voelde mij goed. Er was niks speciaals. Ik had geen speciale problemen. Deze jongere voelde 
zich goed in zichzelf (1).  

Maar dan zien we die elementen van gehechtheid: ik heb nog nooit iemand graag gezien… Mijn 
moeder lacht altijd met mij en zegt dat alle mannen viezerikken zijn. Ik ben haar zoon, ik voel mij 
slecht… Zal nooit iemand bij graag zien dan? Die uitingen van die gehechtheid tonen zich in 3 & 4.  

Die gehechtheid uit zich in masterubatiegedrag (5&6). ‘Ik dacht wel eens dat ik wel zou laten zien wie 
ik ben’ (dit zijn de wraakfantasieën).  

Dan beginnen we te horen over de cognitieve distorties (7): jongere is gefrustreerd door het gedrag 
van bepaalde, vrienden, meisjes, leeftijdsgenoten, enzovoort. Waardoor die iedere keer bevestiging 
ziet: ‘Het is altijd zo. Ik zit hier weer voor een aanranding, maar ik heb dat helemaal niet gedaan. Ze 
zeggen dat genoeg tegen mekaar dat ze dat wel eens zouden willen doen. Ik heb wel eens gezegd 
tegen één van die twee kinderen die ik had meegenomen dat hij de andere moest pijpen terwijl ik 
toekeek. Die hebben dat gedaan, maar ik heb die daar geen pak slaag voor moeten geven he. Die 
deden dat gewoon’. Dit gaat over de constructie van de eigen wereld van gelijk.  

In die cognitieve distorties zien we de fantastie van ‘en wat als ik het nu eens doe? Dat wat ik in mijn 
masturbatiefantasieën doe, wat als ik dat nu eens echt zou doen?’ (8&9). ‘Misschien moet ik dat eens 
doen he? Ik had dan gedacht dat ik gewoon naar die fuif zou gaan en dat daar misschien wel een toffe 
zou zijn. Ik wist dat daarbuiten aan die fuif wel zo een kleine schutting stond. Op die fuif heb ik haar 
leren kennen he, niks speciaals he. Ik heb toen gezegd: zullen we eens naar buiten gaan samen?’. 
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Maar… Zo vertelt de dader dat. Wat is de tweede laag die we daarachter zien? De laag die je daarachter 
ziet is dat iemand jou een verhaal aan het vertellen is zonder ook maar enige twijfel. Het is iemand die 
geen enkele keer zegt: ‘oké, met al hetgeen ik ondertussen weet, denk ik wel dat het misschien niet 
oké was’. Je ziet die persoon terug in zijn film stappen. Die brengt die film met de overtuiging dat hij 
het goede gedaan heeft: ‘ze is toch maar gewoon mee gegaan he?’. Maar… hoe heeft die haar 
gevonden? Je komt in een fuif terecht, in een zaal. Daar ken je een paar mensen. Maar hoe ben je 
uiteindelijk bij DAT meisje terechtgekomen? We weten dat daders vanuit het cognitieve distortie op 
zoek gaan naar de uitvoering van de fantasie. Ze komen in een groep en beginnen te scannen. In hun 
cognitieve distortie hebben zij doorheen hun masturbatiefantasieën een format ontwikkeld. Er is een 
bepaald type waarvan ze zeggen ‘dat is mijn type’. Ze scannen (dat doen ook gezonde mensen 
trouwens) vanuit een format (dat doen gezonde jongeren niet). Die format moeten we in beeld krijgen. 
Hoe komt het dat het dat meisje werd? Welke kenmerken heeft zij? De jongeren moeten dat ook echt 
beschrijven (één van de oefeningen die gebruikt wordt in dadertherapie). Hij ziet iemand die aan het 
format beantwoordt en gaat daar naartoe. Wanneer blijkt dat dat ‘type’ al een vriend heeft, maakt die 
zich uit de voeten. Hij laat die vallen en scant terug verder. Zo komt hij uiteindelijk bij het doelwit 
terecht. Dat is heel belangrijk!! De cognitieve distortie maakt dat hij opnieuw een rechtvaardiging ziet: 
‘oh, ik heb het altijd gedacht he. Dat type, dat is iets voor mij.’ Die gaat daarmee aan de babbel en 
voelt dat het wel goed zit en hij neemt de grooming op.  

Grooming (11) is de voorbereiding. Hoe ga je iemand naar jouw kant overhalen?  

- Gedrag om vertrouwen op te roepen bij de andere 
- Geruststelling van eigen familie en van familie ‘doel’ 

o Dit zien we vaak bij babysitters. Zij worden eerst goede vrienden met de ouders van 
de kinderen.  

o Zo zouden die ouders nooit kunnen denken dat het iemand is die in de cognitieve 
distortie zit: als ik dan een heel goede band heb met die kinderen en ik ga een spelletje 
spelen, ga ik ook kunnen overgaan naar een seksueel spelletje en mij laten afzuigen 
door één van de kinderen.  

- Gelijkdelijke aantasting van grenzen  
- Opbouw van ‘geheimpje’ met slachtoffer 

o Slachtoffer wordt betrokken in een geheimpje. We doen een spelletje van ons, dat is 
heeel privé.  

- Zorgen voor veilige aftocht en indekking 
o Hoe kan je zoiets van mij denken? Ik die er altijd voor jullie was?  
o Jullie belden, en ik stond er altijd direct! En nu gaan jullie mij beschuldigen?  

De jongen in de discotheek tijdens grooming: ‘pff, het is hier zo veel lawaai. Zullen we buiten wat 
verder gaan?’. Zij wil meegaan en hij ziet opnieuw de bevestiging van de distortie. Het schema klopt 
helemaal. Hij komt buiten, waar hij wat flirterig doet. Zij vond ook wel dat hij er een toffe gast uitzag. 
Hij geeft haar een pintje en kust haar op de mond. Zij schiet eerst wat in de lach en dan zegt hij: ‘ja, ik 
trakteer u wel he!’ (had haar een pint gegeven). Hij zal dat nadien allemaal gebruiken om te zeggen: 
‘zie je wel dat ze wou!’ (10).  

Hij lokt haar vervolgens mee naar die schuttinghoek – die hij op voorhand had uitgekiemd – want ja, 
er is hier zo veel volk. Dan volgt de aanranding (12). Hij grijpt haar vast, doet haar kleren uit, enzovoort.  
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Zij voelt zich slachtoffer, hij gaat weg van de delictplaats en voelt zich goed, want alles is uitgekomen 
van het schema (13). Hij heeft geen schrik van gepakt te worden. Had er wel even aan gedacht hoor. 
Was even angstig en voelde schuld (14). Maar zijn cognitieve distortie doet het nodige werk (15). Als 
dat er gene was die het echt wel wou? Hij rationaliseert (16). Ik weet niet goed meer hoe het was. Zij 
is een gemakkelijke, enzovoort.  

Als het daarmee eindigt (de betrokkene legt geen klacht neer of doet er niks mee), sluit de slang in de 
staart en ligt alles klaar voor het volgende experiment.  

Dat kan zeker foutlopen… 

Kleine cirkel 1: diegene die frustraties ophoopt en op een bepaald moment toch vrienden in 
vertrouwen nemen. Die vrienden doen dan stoer: heb jij eigenlijk al seks gehad of hoe zit dat hier? -> 
De frustraties hopen zich op, met het gevaar dat het agressieve gaat toenemen. De grensoverschrijding 
gaat veel meer gebeuren vanuit een impuls: ‘het moet gebeuren, ik ga het doen.  

 

Kleine cirkel 2: het is ook mogelijk dat het hier fout loopt. Slachtoffer legt klacht neer of het slachtoffer 
weigert om mee te gaan naar het hoekje. à De jongere voelt zich verraden ‘die heeft mij verraden’. 
Tegen dat hij bij de hulpverlening zit, is de conclusie: ‘ik heb mij vergist. Dat klopt. Het zal niet meer 
gebeuren. Echt niet’.  (Hier zie je hoe dat format-idee speelt). Wat die in feite bedoelt is: het zal niet 
meer gebeuren met een meisje/jongen van dat type, met iemand van die leeftijd, met een nicht of een 
zus. Hij herziet het scenario: ‘recyclage van het traject’. Hij vindt dat er een fout is geslopen in het 
schema. In de cognitieve distortie moet een aanpassing komen. Het zat allemaal juist, want ze is mee 
buiten gegaan enzo, maar dan is er een fout gekomen. Dus conclusie: meisjes met dat soort haar, daar 
pas je beter mee op; een jongen van die leeftijd weet nog niet waar het over gaat, dus… enzovoort. Er 
vindt een correctie plaats en dit is een valkuil die we laat hebben leren kennen in onderzoek.  
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Lange tijd hebben we verwerkt met de dadercyclus en waren we overtuigd na overleg met de jongere 
dat hij daarin veilig leek te zijn. Als die jongere dan recidive heeft, schrikt men. Men is de recidive 
beginnen bestuderen en zag dat dit het stuk is dat we niet kenden en waar we ernaast trapten. Tot en 
met vandaag blijft dat heel vaak gebeuren. Ook justitie ziet de ernst daarvan niet. Het volstaat 
bijvoorbeeld dat een jongere sorry zegt, terwijl er geen enkele aanwijzing is dat er gewerkt geweest is 
rond die ingebouwde format. Hetgeen men dan bereikt had was: oké, hij zal het niet meer doen met 
dit type, maar er is niks gewijzigd aan de visie ten gronde: ‘ik zal het doen zoals ik het zie met iemand 
zoals ik het zie’. Daar moet dus aandacht voor zijn.  

 

à Die plegercyclus en het traject van hechting worden opgebouwd samen met de jongere in het 
onderzoek van het plegergedrag.  

8. Hoe moeten we nu zo veel schakels integreren?  

We hebben het gehad over…  

- Neurobiologie van trauma, vooral emotieregulatie 
o Er zijn een aantal daders die een geschiedenis van KM hebben, dus bij hen speelt dit 

zeker ook, die neurobiologie.  
- Ontwikkelingstraject van verstoorde hechting  
- De pleger cyclus  
- Behavioristische theorieën 
- Biopsychosociale theorieën   

à Er zijn theorieën die deze schakels aan mekaar proberen te verbinden. Er is dus nood aan een 
model dat mij toelaat om zo veel mogelijk rekening te houden met alle kennis die beschikbaar is 
bij het beoordelen van hoe het zo komen dat een jongere tot gedrag x komt.  
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In volwassenzorg zijn er veel behandelmodellen, maar bij jongeren moeten we voor we overgaan naar 
behandelmodellen eerst een verder goed model hebben dat alle fragmenten integreert.  

8.1. Integrated theory of sexual offending (ITSO) (Ward & Beech) 

Het model van Ward & Beech brengt al deze elementen samen. Fundamenteel belangrijk als je naar 
een casus kijkt.  

 

Ze hebben getracht alle goede modellen die bestaan samen te brengen in 1 verenigd model, in 1 grote 
format.  

Hieronder zie je de Vlaamse versie.  
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Dit is het soort model dat je ook met de jongere opbouwt op een grote flap.  

Prof tekent eerst twee kolommen, onze fundamenten, het vertrek. Aan de ene kans staat alles wat te 
maken heeft met de biologie. De tweede pijler is alles wat te maken heeft met context.  

Alles van biologie:  

- Heeft deze jongere kwetsbaarheden? Bijvoorbeeld leerstoornissen, aandachtsconcentratie, 
ADHD, biologische determinanten, een ziekte, diabetes, whatever.  

Alles van context:  

- Armoede 
- Mishandeling meegemaakt  
- Getuige van partnergeweld  
- Gepest geweest  
- Enzovoort  

à Dit zijn de twee grote invloedsassen op de ontwikkeling van de hersenen. We weten dat de 
hersenontwikkeling een progressief traject is. Er worden steeds meer neurale netwerken gemaakt en 
de prefrontale cortex en limbisch systeem leren progressief beter in dialoog gaan met mekaar. Dat 
wordt verstoord als het emotiecentrum heel erg getriggerd geweest is door bijvoorbeeld een ervaring 
van geweld. Die hersenen gaat over onze neuropsychologische functies. Van die twee assen weten we 
dat ze invloed hebben op de kwaliteit van deze neuropsychologische functies.  

Daarin moeten we drie domeinen bevragen.  
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- De eerste is het motivationele en emotionele. Om je grensoverschrijdend te gedragen, moeten 
er ook motivationele factoren aanwezig zijn. Wat maakt dat een fantasie die iedereen kan 
hebben (fantasieën van verkrachting, grensoverschrijding) geen fantasie bleef, maar 
motivationeel de grens overschreden is en de fantasie werkelijkheid werd? Dat zit in die pleger 
cyclus! Op het emotioenele domein: hoe zit het met vecht/vlucht/bevries mechanismen 
waarvan we weten dat ze gevolg kunnen zijn van eerdere ervaringen en slechte 
stressregulatie.  

- Tweede domein is actie, selectie en controle. Eén van de dingen die we allemaal leren, is dat 
je voortdurend problemen moet oplossen, ook al jongere. 

o  Je wil ook graag eens opvallen in de klas, dat ze zien dat je niet zomaar een sukkel 
bent. Plots maak je in volle klas een grap over een fysiek kenmerk van één van je 
klasgenoten. Dan krijg je de lachreacties, maar zie je onmiddellijk dat dat diep pijn 
doet bij diegene waarover je dat gedaan hebt. Onmiddellijk voel je dat je dat niet had 
mogen doen.  

o Je leert daaruit: als ik graag in het zicht kom, moet ik dat niet doen op de kap van een 
ander.  

o Op die manier slaan wij allemaal informatie op over oplossingen voor problemen. Hoe 
meer mogelijke oplossingen we zien – vb. we hebben een conflict met een goede 
vriend. Tegelijkertijd gaat door je hoofd: sla erop, doe alsof je het niet gehoord hebt, 
blijf rustig, enzovoort – hoe meer mogelijke reactie onmiddellijk bij jou opkomen, hoe 
meer kans dat je een wijze selectie maakt.  

o Hoe komt het dat deze persoon niet aan andere alternatieven gedacht heeft?  
§ Hoe komt het dat die zegt: ‘wij waren toen wel aan het kussen he, en toen ik 

met haar hand over haar bloes ging, heeft ze ook niks gezegd’. Zij zegt: ‘ja, dat 
kussen en verkennen vond ik nog wel leuk, maar plots trekt die mijn bloes 
open en zijn hand in mijn broek en dat wilde ik helemaal niet. Ik heb wel 10 
keer stop gezegd en dan heeft die zijn hand op mijn mond gelegd’.  

§ Hij vindt het logisch wat hij deed. Er is maar 1 actie. Er is geen andere manier 
om dat op te lossen en om terug controle te verwerven.  

- Derde groep is waarneming en geheugen. Opvallend is dat plegers heel selectief onthouden. 
Ze onthouden wat de andere deed en vegen zichzelf compleet uit. Ze hebben bijna amnesie 
voor wat ze zelf gedaan hebben. Geheugen heeft heel veel te maken met hoe je de dingen 
opneemt. In je geheugen moet je dingen herhalen, zo geldt dat ook voor levenservaringen. Als 
je vertelt aan mensen wat er gebeurt, verankert zich dat sterk in je geheugen. Als je verzwijgt 
en doodzwijgt, vervagen die details: ‘dat weet ik niet meer precies hoor!’. Er moet moeite 
gedaan worden om het geheugen op te roepen. De waarneming gaat evengoed door een 
tunnelvisie van: ‘ik zag wat ik zag he’. Ik heb dat wel goed gezien dat ze het wilde.  

à Dit geheel van interactie – kwetsbaarheid van de ontwikkeling door een biologische as en 
contextuele/culturele omgevingsfactoren – geeft klinische beelden. Die binnenkant van de 
hersenen toont zich in het functioneren.  

Klinische toestandsbeelden: Hoe is die persoon? Is die sociaal/asociaal? Heeft die relationele 
problemen of moeilijkheden met vrienden te maken? Doet die mee met andere delicten? Is die gekend 
voor heel grove uitspraken?  
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Al die klinische beelden werken dan uiteindelijk mee aan een ruimte voor het gedrag dat ontstaan is. 
Eens het gedrag ontstaat, eens er seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat succesvol was (niet 
betrapt, gecorrigeerd, gesanctioneerd) dan stelt deze cirkel zich extra in het werk. Er is een belangrijke 
groep die in het recidiverende gedrag terechtkomt.  

Dus: als we een casus hebben van wat er gebeurd is, gaan we met dit schema aan het werk. Dit is het 
overkoepelende schema. We kijken hoe het met gehechtheid is en hoe het met de pleger cyclus is. 
Alles wordt bekeken en overal worden post-its op geplakt om dat tot één groot en duidelijk geheel te 
krijgen. Zo kan de jongere mee zien hoe je het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet 
ziet als een eenvoudig lineair gedrag, maar als het resultaat van een complexiteit.  

 

Bijvoorbeeld: we hebben iemand met ernstige ADHD die ook een geschiedenis heeft van KM. Als die 
twee assen samenkomen, versterken die mekaar en weten we dat er ook een verhoogde 
kwetsbaarheid kan zijn voor prikkels in aanwezigheid van een potentieel SO (iemand die aan het 
format beantwoordt). Zo gaan we een traject opbouwen waarbij de jongere progressief beter zicht 
krijgt op wat die doet. Dat schema van Ward & Beech is bij minderjarigen dus een echte 
ondersteuning!! Vooral Ward doet heel veel onderzoek in dit domein.  

 

à Het blokje van de neuropsychologische gevolgen (de bovenbouw uit de twee assen), noemen we 
het sociaal onvermogen. Iemand functioneert met sociaal onvermogen. Prof vindt dat een heel mooie 
term omdat die heel respectvol blijft. Je gebruikt niet meteen de term ‘delinquente hersenen’. Maar 
wel: er is een sociaal onvermogen dat zich uit in klinische symptomen en een belangrijke focus wordt 
om daarop te gaan werken aan de hand van de pleger cyclus, gehechtheidsschema’s werken aan 
herstel, meer alternatieve oplossingen en het beter omgaan met stress en sociale relaties.  
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Ward en Beech hebben dus met hun theorie gezocht naar hoe we het geheel kunnen vatten.  

- Marshall & Barbaree met hun grote vlakken waaraan niet iedereen beantwoordt.  
- Diegenen die alles bij 1 factor zetten (het is de T, het is autisme, die is mishandeld geweest, 

etc) à Simplisme, maar tegelijk wel goed dat er mensen zijn die de betekenis van 1 factor gaan 
uitzoeken.  

- Maar we hebben veel meer nood aan grote micortheorieën waarin heel dat geheel zit (zoals 
bij W&B), waarbij we echt kunnen kijken naar een concrete jongere met een concrete casus 
à Veel meer in detail kijken.  

Onze job is dus:  

- à Nood aan type III theorie(ën) 
o Het geheel zien, maar ook deurtjes durven openen om het detail te gaan bekijken. Het 

detail van hechting, neurobiologie, enzovoort.  
o Daarnaast moeten we het multifactoriële blijven bekijken, want alleen met de 

microtheorieën komen we er niet. 
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9. Belsuit  

Dus, waar staan we? Dit is nog eens een andere manier om het voor te stellen.  

- Biologische factoren 
o Ontwikkelingsstoornissen 
o Structurele aspecten  
o Hersenafwijkingen die een gevolg zijn van trauma  

- Ontwikkelingsfactoren 
o Het meemaken van mishandeling 
o Hechtingsdeficit 

- Context en persoonlijkheid 
- Waarom gebeurt het nu op deze plaats?  

à Gelegenheidsfactoren: het was een context die toeliet om die formats in gang te laten 
zetten. Dan is het misbruik gebeurd.  

à Analyse risicofactoren en criminogene behoeftes combineren met behandelgericht model.  

De analyse van dat pleger gedrag is belangrijk omdat we naar een behandeling gaan moeten gaan en 
een behandelmodel gaan moeten koppelen. Het moet dus een treintje worden. Ga niet loodrecht naar 
een behandelmodel wat dat is nattevingerwerk. Je hebt het ene en het andere nodig. We komen uit 
een tijd van wat Ward ‘confronterende managementmodellen’ noemde. Die maken in de VS nog 
steeds een belangrijk deel uit: steek ze eens goed de bak in zodat ze uit schrik van de gevangenis niet 
meer durven hervallen. Er is genoeg onderzoek dat aantoont dat dat niet werkt en dat de hervalcijfers 
daar hoger zijn dan dat we dachten en hoger dan in een menselijke behandeltherapie.  

Tony Ward houdt zich ook bezig met behandelmodellen en houdt een fors pleidooi dat we altijd 
moeten zien dat we altijd binnen mensenrechten werken. Jammer genoeg moeten we daar vandaag 
opnieuw voor pleiten. We leven namelijk in een samenleving die tegenwoordig meer rechtsgekleurd 
wordt, wat ervoor zorgt dat hulpverlening meer en meer in vraag gesteld wordt. De casus die in de 
media komt stelt heel het systeem in vraag. Zowel de gevangenis als hulpverleners kunnen niet 100% 
garanderen, dus we gaan voor het beste model.  
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10.  Minderjarigen binnen de groep plegers 

 

 

Dat seksueel misbruik door jongeren gebeurt en vroeg kan beginnen is echt iets waar we als 
maatschappij veel meer aandacht voor moeten hebben. We moeten naar een cultuur gaan waarin we 
dit als realiteit aannemen.  

Ouders krijgen al te vaak te horen dat het normaal is, dat het experimenteergedrag is. Dat verhaal 
moet stoppen. Er wordt onvoldoende gereageerd vanuit een hulpverlenersvisie. Je moet je 
verantwoordelijkheid nemen om zorg te installeren.  

Hoe jonger iemand is, hoe beter de resultaten zijn.  

 

à Hier zie je hoeveel meisjes ook slachtoffer zijn van eenmalig seksuele misbruik. Bij jongeren is het 
regelmatig zo dat er maar 1 keer gepleegd wordt en die zich nadien corrigeren, veel meer dan bij 
volwassenen, daar is eenmalig plegen de absolute uitzondering, maar er is 30-40% die wel recidiveert.  
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Van die oneliners geraken we niet zo gemakkelijk af, dus het is belangrijk dat we ook strijden tegen 
deze oneliners.  

 

 

Het is zo dat alle recidive-onderzoek aantoont dat we ergens tussen de 5 en 7% recidive zitten. Dat is 
weinig!! Dat is geen troost voor wie slachtoffer is van een recidivist. Het is heel moeilijk om uit te 
leggen dat iemand toch maar door de mazen van het net geglipt is en toch een recidive doet. Dat 
gebeurt en is heel, heel moeilijk.  
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Er is een overschatting doordat het soort voorbeelden van een Dutroux – die reeds als minderjarige 
zijn eerste feiten pleegde – steeds worden aangehaald. Dat kleurt de opinie van het publiek. Terwijl 
we vandaag weten dat er een heel groot verschil is tussen plegers waarmee men vlot kan werken en 
moeilijk kan werken. Er is dus alle reden om naar het individu te kijken!  

Minimaal aantal mensen schieten door naar volwassen daderschap!! Er zijn gunstige resultaten van 
behandeling.  

 

à Als je zelf dader geweest bent, kan je ook nog altijd SO worden.  

 

MAAR…  

Het is klassiek dat men het heel belangrijk vindt dat iemand die seksueel misbruik pleegde, niet hervalt 
in seksueel misbruik. Daar is het succespercentage heel hoog. We hebben gemiddeld 5-7% herval. Of 
het dan goed gaat met die dader, blijkt een andere vraag te zijn. Alle onderzoekers die veel breder 
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gekeken hebben dan het seksuele. Die het globale gedrag opvolgden, zien helemaal andere cijfers: van 
40-70% gaat over naar diefstallen, overvallen, enzovoort. Ook wij als hv moeten daarover nadenken. 
Tegenwoordig wordt daat te weinig werk van gemaakt omdat er in de eerste plaats te weinig 
therapeuten zijn. Het is dus niet zomaar een romantisch verhaal.  

De jongere waarvoor men wel een goed totaal traject kan opzetten, doen het echt veel beter. Het is 
een aanwijzing dat we erg zouden moeten in investeren, nl. jongeren aanmoedigen om zelf contact op 
te nemen met een meldlijn als ze zelf grensoverschrijdend gedrag gepleegd hebben of als ze voelen 
dat ze die wensdroom hebben. Daar valt nog een lange weg te gaan.  

Volgende keer… Wat doe je nu met die risico-analyse van die jongere? Wat is eigenlijk wat we 
forensische therapie noemen?  

 

Het is een Multi therapie die je hebt beste kan doen in een team waar verschillende problematieken 
aangepakt worden.  

Heel belangrijk in dit proces: resultaten zijn beter met een warme therapeut. Dus ‘die moet hem eens 
goed de les spellen’, is zeker niet waar. We moeten ons niet de illusie maken dat we hard en streng 
moeten zijn. Iemand die mededogen heeft en zich kan inleven maar wel directief is (leiding neemt), 
heeft het beste effect voor een behandeling. Directief, maar ook belonend en erkenning geven (vb. ik 
heb nog eens nagedacht en ik vraag me af of het ook geen rol zou kunnen spelen dat je papa al twee 
keer is opgepakt voor geweld naar je mama. Maar tot nu toe heb je dat nog nooit durven vertellen 
omdat je zo loyaal bent naar je papa. Dat vind ik wel echt heel knap. Dat maakt wel echt verschil. We 
zijn onderweg man!). 
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Hoofdstuk 3: Seksueel geweld & psychopathologie bij minderjarigen – 
Laatste deel: naar behandeling  

1. Inleiding 

Als we willen praten over behandeling, is het belangrijk om zelf eerst goed te realiseren en stil te staan 
bij: wat is het om slachtoffer te zijn? Wat is het dat iemand tot daderschap brengt?  

Onderstaande prent: 

- Wat we rechts zien, zijn alle klachten die SO kunnen hebben. Tot 2000 kenden we die 
rechterkant; de ‘psychologische gevolgen’. 

o Deze rechterkant is heel belangrijk, slachtoffer zijn heeft verregaande gevolgen tot in 
het latere, volwassen leven. 

o Vb. Iemand die steeds op zijn werk wordt verplaatst van het ene team naar het andere 
en er maar niet in slaagt om samen te werken in dat team. Die persoon legt zelf vaak 
helemaal niet de link met het eerdere slachtofferschap en denkt vooral: ‘waarom 
functioneer ik hier maar niet in dat team?’. Maar: in het ‘team’ van gezinsleden heeft 
die persoon vaak heel beschadigende ervaringen opgedaan. De vaardigheden om zich 
te binden aan anderen werden aangetast, en dat speelt zoveel jaren later nog steeds 
een rol in het werkleven.  

- Vanaf 2000 is de linkerhelft van het schema in kaart gekomen. Neurobiologie van trauma werd 
veel duidelijker in beeld gebracht. Wat we toen gedaan hebben door deze bevindingen: de 
ander weer mens maken. Iemand moet niet van zichzelf denken dat die gek is. Het is belangrijk 
dat onze disciplines duidelijk blijven maken aan de cliënt hoe we de koppeling tussen lijf en 
geest zien.  
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Kijktip: Als je eens wist over kindermishandeling. 

Aanvullingen die belangrijk zijn in het werken met daders:  

- Belangrijk ook: Debat toelaten in aanwezigheid van de cliënt geeft tegengif aan wat de cliënt 
geleerd heeft in het dadersysteem. Dit is een model van democratische dialoog, is tegengif 
voor het dadersysteem: zwijgen, uw mond houden, zeker niet ons geheim vertellen… 

- Laatste jaren ook steeds meer aandacht voor werken met ervaringsdeskundigen. Werken met 
ervaringsdeskundigen kan ervoor zorgen dat we mekaars posities versterken door een model 
te geven van bereid te zijn om kritisch te kijken.  

2. Psycho-educatie met de pleger 

2.1. Metafoor van de vuist 

We gaan altijd weer op zoek naar hoe we de ingewikkelde materie van neurobiologie kunnen vertalen 
naar iemand die daar eigenlijk niks van weet.  

 

à Metafoor voor de vuist: dit zijn eigenlijk onze hersenen. De vingers zijn onze hersenschors, die zitten 
over de kleinere structuur in de diepte, het limbisch systeem, de emotionele hersenen. De vuist zoals 
hier afgebeeld is hoe we willen leven, nl. in een goed dialoog tussen het wijze en het emotionele. En 
niet dat het wijze het emotionele moet verdrukken, maar in goed evenwicht.  

Wat gebeurt er bij de cliënt met trauma? Onderstaande foto. Als het limbisch systeem aangevuurd 
wordt, geraakt het overprikkeld. Emotionele systeem geraakt overprikkeld. Hoe klein het systeem ook 
is, vanaf het aanslaat, is het baas over de wijze hersenen. Dat zorgt ervoor dat vanaf je kleine triggers 
tegenkomt die je (onbewust) doen denken aan een trauma, terug het limbisch systeem ingeschakeld 
wordt en je terug symptomen krijgt. Met de cliënt samen kijken wanneer die duim in het leven af en 
toe terug naar boven komt.  

- Vb. Je vindt iemand echt heel tof, maar het stoort je dat die dikke lippen heeft. Je weet niet 
goed hoe dat komt dat dat net hetgeen is dat je stoort aan deze persoon. Wat is dat? Het soort 
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lippen dat de dader had. Dat kleine gegeven activeert het emotionele brein en maakt dat tot 
baas.  

 

Wat we in therapie samen willen bereiken is terug naar de eerste vuist komen. We willen dat de 
hersenen terug in evenwicht geraken. Het emotionele wegdrukken is niet de bedoeling, maar we 
willen wel dat het hyperactieve terug naar normale werking komt. In therapie ook echt visueel de vuist 
gebruiken en daarnaar teruggrijpen: wat denk je op dit ogenblik dat er gebeurt met jou en wat kunnen 
we daarmee doen? Waar willen we naartoe? 

Werkt heel goed als psycho-educatie!! Hoe meer die persoon weet over zichzelf, hoe weer we die 
kunnen wapenen om terug voor zichzelf op te komen. Cliënt moet terug auteur van zijn eigen leven 
worden! Met de hulp van de therapeut, maar wel ZELF.  

Het is belangrijk dat je altijd uitlegt hoe we functioneren in voelen, denken & doen aan de hand van 
onderstaande tekening. Hoe zijn deze 3 in evenwicht of net uit balans? Voelen, denken en doen 
moeten in dialoog zijn. Als die drie kanten goed samenwerken, kan je handelen zoals je dat ook wenst. 
Als er door traumatische ervaringen een kloof gekomen is tussen voelen en denken, wordt het ‘doen’ 
altijd weer verstoord.  

Voelen, denken en doen moeten gekoppeld zijn.  

  

Vechten, vluchten en bevriezen. Dit is wat er gebeurt als denken, voelen en doen niet goed 
communiceren met mekaar, wanneer er sprake is van trauma.  
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Uitwijding over het unieke zitmeubel in het ziekenhuis in de vorm van hersenen. Door het visueel te 
ZIEN, wordt psycho-educatie makkelijker.  

Door psycho-educatie laat toe voor de cliënt om voor zichzelf de oodzakelijke bruggen te leggen die 
communicatie tussen het wijze en het emotionele mogelijk maken.  

 

Zie eerdere les window of tolerance (wordt hier even kort herhaald in de les). Stilstaan met cliënten 
hoe ze in die rode situaties terug binnen het raampje kunnen geraken.   

Conclusie: beelden gebruiken met de cliënt!! 

2.2. De pleger cyclus 

 

Zie vorige les. Wordt op tafel gelegd en overlopen met de pleger.  
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2.3. Het ontwikkelingstraject van gehechtheid bij adolescente plegers 

 

Zie vorige les.  

Belangrijk: deze instrumenten worden allemaal op tafel gelegd want we willen dat die pleger inzicht 
krijgt. De betrokkene moet inzien dat het veel complexer is dan: ‘oh, dat is gewoon de impulsiviteit 
van de adolescent, die wil experimenteren met het seksuele’. Door ons te interesseren in het 
complexe, tonen we dat we steunen op kennis.   
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2.4. ITSO – Integrated Theory of Sexual offending (2005, 2006, 2016: Ward & Beech) 

Hoe zoveel schakels integreren?  

- Neurobiologie van trauma, vooral emotieregulatie  
- Ontwikkelingstraject van verstoorde hechting  
- De pleger cyclus  
- Behavioristische theorieën  
- Biopsychosociale factoren 

à Geïntegreerde theorie brengt al die elementen samen.  

 

Proberen dit schema toe te passen op de eerste casus les 1 over Jonathan. Zo een examenvraag zullen 
we ook krijgen.  

Casus:  

Jonathan is 11. Hij wordt betrapt in de instelling bij seksueel spel met wederzijdse orale bevrediging 
en anale penetratie met een oudere jongen van 14. Van die laatste is gekend dat hij een pleger is van 
zedendelicten, daarvoor is hij hier geplaatst door de jeugdrechter. Maar men is verrast over Jonathan, 
dat die ook een pleger is. Want Jonathan blijkt nu in de groep een jonger kind van zes jaar oud betast 
te hebben, heeft die gedwongen tot orale seks. Jonathan is een verlaten kind, zo zou je hem kunnen 
noemen. Zijn vader is onbekend. Zijn moeder heeft hem vaak achter gelaten, hij werd verwaarloosd 
aangetroffen toen hij 2 jaar oud was. Sindsdien verblijft hij in instellingen. Tussen zijn drie en vijf 
woonde hij bij zijn enige grootmoeder. Dat was een goede tijd. Maar dan dook moeder terug op, er 
werd getracht Jonathan bij haar te laten verblijven, wat weer snel misliep. Jonathan werd moeilijker 
vanaf dat moment. Hij speelde stiekem met vuur, deed dieren pijn. Hij ging van instelling naar 
instelling. Ook in de huidige instelling is hij al van groep veranderd omdat zijn gedrag moeilijk is. Hij 
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pest anderen, en lijkt ongevoelig voor straf. De psycholoog die hem volgt in de instelling had dit 
plegergedrag niet verwacht. Jonathan zegt dat hij er niet aan kan doen, dat het ineens opkomt, dat hij 
dat niet controleren kan. Hij denkt er heel de tijd aan, aan seks. Je wordt door de psycholoog van de 
instelling in advies gevraagd als seksuoloog: welke reflecties heb je bij deze casus? Herken je 
mechanismen van pleger-ontwikkeling? Welk advies zou je geven en waarop steunt je advies?  

Observaties/antwoorden op de vragen: 

- Omgevingsfactoren: het gaat over een verlaten kind, verwaarlozing. Vader onbekend, maar 
moeder heeft hem vaak achtergelaten. Allemaal dingen die binnen de omgevingsfactoren 
passen van W&B  

o Onveilige hechting: voortdurend achtergelaten en van instelling naar instelling 
gestuurd. Steeds weer veranderen van opvangsysteem.  

o Tussen 3 en 5 woonde hij kort bij de grootmoeder en dat was een goede tijd, dus hij 
heeft een korte protectieve factor gehad. Toen dook moeder terug op, maar het liep 
weer snel mis. Verwaarlozing. Kind werd moeilijker 

- Biologische as van W&B is een groot vraagteken. We hebben niet zo veel gegevens; weten niks 
over de vader, wat kon dit kind, etc? Aan de collega vragen: hoe zit dat kind in mekaar? Hebben 
we daar gegevens van? Hoe was die vroege ontwikkeling? Dat is belangrijk om te weten of we 
daar ook elementen hebben die we kunnen invullen. 

- Die twee bovenste assen brengen ons in het neurobiologische met als uitingsvorm klinische 
symptomen:  

o Klinische symptomen: hij werd moeiljker in gedrag, stiekem met vuur en dieren pijn 
doen. Dat is een heel problematische ontwikkeling, die dierenmishandeling. Hij ging 
van instelling naar instelling omdat gedrag ook moeilijk te handhaven was. Ook in de 
huidige instelling moeten veranderen omdat gedrag moeilijk was.  

o Het veld van de neuropsychologie, daar weten we heel weinig over.  
§ Ervaring in de instelling bevragen: kan deze jongen oplossingsgericht denken? 

Wordt daarrond gewerkt?  
§ Is dat een jongen die gemotiveerd is om te veranderen of is het sleuren en 

trekken, terwijl die jongen zelf helemaal geen zin heeft?  
§ … 

à Dat is hetgeen wij als seksuologen kunnen bijdragen in zo’n discussie. Onze inzichten als seksuoloog 
moeten gegeven worden. We zijn het verschuldigd aan jongeren en mensen met deze problematiek 
om te tonen dat onze discipline net het humaniseren en verwetenschappelijken is van de 
problematiek. Vanuit jouw bril kijken: wat kan ik hier bijdragen?  

3. Jeugdigen zijn verschillend van volwassen plegers 

Ze hebben minder herval, maken minder slachtiffers in vergelijkbare periodes, en gaan minder 
agressief te werk.  

Hun hersenen zijn nog in ontwikkeling & plastisch à Dit is heel belangrijk om in therapie ook op te 
pakken. Ook om het verschil in hersenen te tonen aan de kinderen, aan de jonge plegers. Laat jongeren 
zoeken naar hersenrijping. Laat ze ZELF zoeken, zodat ze ZELF zien dat ze niet ‘gedoemd’ zijn tot ‘eens 
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een delinquent, altijd een delinquent’. Sommige jongeren zijn alle motivatie kwijt en denken dat het 
verloren is met hun. Je moet het kind zélf in de wetenschap brengen. Zichzelf gaat die geloven, van jou 
als hulpverlener gaat die denken dat dat gewoon jouw job is om een beetje aanmoedigend te zijn. We 
moeten een hoopvol verhaal brengen! Tot grosso modo 25 is er neurobiologische ontwikkeling. Dat is 
niet het enige, maar het helpt wel. Tonen dat we echt niet kunnen zeggen dat een 16-17-jarige voor 
altijd crimineel zal blijven. Zo’n uitspraken doen, is op zich al crimineel is. We hebben niks in handen 
om te zeggen ‘dit wordt een gevaarlijke psychopaat, pedofiel, etc’.  

BELANGRIJK 

à Analyse risicofactoren en criminogene behoeftes combineren met behandelgericht model. 

à De jongere moet het kunnen begrijpen. Samen zoeken naar risicofactoren en wat dat dan 
betekent voor de behandeling.  

4. Therapie – uit de praktijk 

Zoveel onderzoek wijst uit dat gevangenisstraf en énkel sanctioneren niet uithaalt. Mensen die enkel 
gesanctioneerd worden en niet verzorgd worden, worden verbitterd en komen ook verbitterd uit die 
straf. Als dat het enige discours is dat je hebt, het bestraffende, ben je misschien zelf ook een 
risicofactor geworden. Er is natuurlijk de behoefte aan justitie, maar ook aan zorg!! Dat noemen we 
dan forensische therapie. Maar hoe doen we dat?  

Als een jongeren verwezen wordt, en we zien die jongere, dan is dat niet evident om zo’n gesprek op 
gang te krijgen. Opdracht van therapie is dat je iemand geïnteresseerd en gemotiveerd krijgt in 
therapie. Als een jongeren in therapie móét, krijg je iemand bij u die schrik heeft van u, kwaad is op u, 
en die het niet inziet. Een therapeut moet uit zijn kot komen op een manier waarop dat deze jongere 
in contact komt met iets dat die niet verwacht had (de boze therapeut die gevaarlijk is en van alles kan 
doorzeggen aan instanties in het nadeel van die jongere).  

Nu wordt het ‘hoepelspel’ gedaan in de les. Dit probeer ik hier zo goed mogelijk te omschrijven.  

- De eerste keer wordt bij voorkeur het hele gezin uitgenodigd.  
- Prof. wandelt rond in de klas met hoepels en deelt die uit aan medestudenten (zij zijn dus het 

gezin. Iedereen in gezin in therapie krijgt ook een hoelahoep). Ze moeten hoelahoepen onder 
aanmoediging van andere medestudenten (’t is dikke ambiance met geklap en geroep haha).  

- Effect?  
o Spanning gebroken!! Je verwacht niet dat een therapeut met een hoop hoelahoeps 

komt nog voor die iets gezegd heeft à Dit doet hij ook in therapie. Er wordt gestart 
met een spel waardoor men begint te lachen en onder mekaar begint te spreken. 
Mensen zijn ook onmiddellijk geïnteresseerd: bij welke raren zitten we hier?  

o Bovendien: er is een aandacht die op dat moment niet naar daderschap gaat.  
- Prof. legt metafoor uit aan gezin: hoelahoep is de veilige zone rond ons. Tot hoe dicht mag je 

komen?   
o Dan wordt aan de familie gevraagd om met de hoelahoep rond zich te doen en naar 

mekaar toe te komen met welke afstand ze voor zichzelf fijn of aangenaam vinden.  
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o Iedereen gaat dichter bij mekaar staan op een afstand die veilig en goed voelt. Vb. een 
zusje die dicht bij mama komt (met twee in de hoepel), andere broer die ver weg wil 
blijven.  

o Als je dan het beeld laat stilstaan, zie je dus dat mensen verschillend zijn in wat ze fijn 
vinden qua afstand en nabijheid. Dan wordt gevraagd: leg op die plek je hoelahoep en 
stap eruit. Zo krijgen we op de grond een soort van kaart van mentale grenzen. Dat 
wordt dan bekeken samen met het gezin:  

§ Sommigen fusioneren 
§ Sommigen blijven liever op afstand 
§ Sommigen gaan deels over mekaar liggen 

o Moeilijke in het leven is dat we natuurlijk niet met zo’n hoelahoep rondlopen. We 
hebben een soort mentale grens.  

o Hoepel wordt vervangen:  
§ Iedereen krijgt een deel van een touw dat wordt opgerold tussen de personen 

onderling. Eén persoon wil dan sneller dichter komen, terwijl de andere zegt: 
heyla, blijft daar ne keer, zo dicht is niet leuk.  

§ Dan zien we ook dat sommigen van het gezin ook grenzen gaan overschrijden 
(lachen met het feit dat iemand van het gezin het niet leuk vindt dat die 
dichter komt, en het dan toch doen).  

à Zo maak je grensoverschrijding tastbaar. Je begint woorden en termen te gebruiken die 
fundamenteel belangrijk zijn in de behandeling met deze jongeren.  

Verhaal gaat verder… 

- In het echte leven heb je ook geen touwtje, maar moet je het voelen. Daarmee gaan we aan 
het werk: hoe voelt dat, als iemand dichter komt? Hoe leert iemand dat dan; veilig aanvoelen? 
We weten uit literatuur dat (onveilige) hechting daar een rol bij speelt. Je valt terug op 
concepten. Hier leggen we al een basis om die termen later opnieuw te kunnen gebruiken.  

- Nadien wordt PER PERSOON gevraagd om de hoepels (gekoppeld aan personen in het gezin) 
neer te leggen over hoe zij de gezinsstructuur ervaren. Daar wordt niet per se op ingegaan op 
dat moment, want dat zou het beïnvloeden. Therapeut is stil en observeert. Iedereen heeft 
het recht om zijn gevoel van structuur te uiten. Daar worden foto’s van getrokken zonder dat 
daar op dat moment dieper op in wordt gegaan. Je moet dat als therapeut wel gezien hebben 
hoe die hoepels geplaatst worden. Het levert je wel beelden op waar je later mee aan het werk 
kan gaan. Het waarschuwt je ook wel. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen de dader die 
zichzelf apart zet in het gezin, en de dader die het slachtoffer uit het gezin apart zet. Belangrijk: 
er is geen taboe!!! Ook afwezige personen (‘spoken’) worden besproken.  

Mensen leren de therapeut dus kennen als zoekend en verkennend. De therapeut zegt daar niet zo 
veel over, behalve dat hij de mensen steunt en ook zegt dat hij dingen ziet waar hij over wilt nadenken.  

Dan wordt pictionary gespeeld 

- Iedereen tekent om beurt iets (niks spectaculairs) dat die ooit gedaan heeft, maar dat eigenlijk 
niet echt mocht.  
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- De rest van het gezin mag elk 1 keer raden wat het is van zodra die denkt te weten wat het is. 
- Diegene die het juist geraden heeft, moet op dat moment iets veranderen aan de tekening 

waardoor het ‘stoute’ plannetje niet kan doorgaan.  
- Dries tekent een taart omdat die stiekem van de taart heeft gegeten. Wordt door andere 

student veranderd door er een cameraatje bij te tekenen. 
- Opnieuw: ontspanning en er komen gewoon wat grappige verhalen boven.   

à Basisprincipe: zondigen is eigen aan de mens en iedereen doet wel eens dingen die niet 
mochten. Doordat we starten met de bescherming van: ‘we hebben het alleen over kleine daden, 
niet over het dramatische’, voeren we principes in. Zoals: er is een verschil tussen dingen die niet 
mogen, maar waar we de grensoverschrijding geen drama vinden en dingen die wel ernstig zijn. 
Dat legt daar al de basis om de cliënt te laten inzien dat seksueel geweld niet meer banaal is.  

à Tweede principe: het principe van de correctie. Wat had het kunnen beletten? Dit gaat ook 
naar de ouders toe een belangrijke vraag zijn. Wat had anders gekund in de opvoeding van de 
jeugdige delinquent?  

Vb. ‘we hadden een ander slot gezet op de slaapkamer van de dochter’. Dat is eigenlijk niks 
doen, dat is vooral jezelf als ouder wat sussen.  

Doel van het tekenspel is om uiteindelijk te evolueren naar de dader en het seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.  

Prof benoemt: nu moeilijke oefening.  

We zijn hier natuurlijk voor seksueel grensoverschrijdend gedrag door jou (naar dader gericht). 
Uiteraard zal niet alles in groep besproken worden, maar zonder dat we er woorden aan geven, zou ik 
willen dat jij de situatie begint te tekenen wat je gedaan hebt. Maar iedereen denkt na over: hoe zou 
ik de tekening kunnen doen stoppen. Wat zou ik kunnen doen zodat er niet gebeurt wat er gebeurd 
is? De gast in kwestie begint dan te tekenen. Op dat moment is de spanning te snijden. Iedereen zegt 
dat die niet kan tekenen, maar doet er niet toe. Wanneer de dader aan de beurt is, tekent die niet 
lang. Niemand wilt het zien. Niemand wilt dat het getekend wordt, dus wordt er opgesprongen om het 
misbruik in de tekening te voorkomen, om het te blokkeren. De enige die niet opspringt, is het 
slachtoffer. Iemand komt dus iets tekenen.  

- Dan wordt aan de pleger gevraagd: je zus heeft nu dit getekend (gordijnen open), had dat 
geholpen? We aanvaarden ieder antwoord van de pleger!!! Het gaat niet over de waarheid, 
het gaat over: kunnen we erover beginnen praten?  

- Dan wordt aan slachtoffer gevraagd; zou jij willen dat er meer getekend wordt of is het goed 
zo? Voor slachtoffer wordt de basis tot eigenschap gelegd: ik neem hier de leiding. Het SO 
heeft het recht getuige te zijn dat wij het onderwerp zullen aansnijden én dat die ook weet dat 
dat op een respectvolle manier zal gebeuren. We gaan hier geen intimiteiten blootleggen voor 
de ganse familie. Seksuele handelingen hebben altijd met schaamte te maken. Zelfs als het SO 
heeft getuigd dat het misbruikt is, wil dat niet zeggen dat het wil dat iedereen de details ervan 
kent. Er zijn grenzen aan wat mensen in hun fantasie aankunnen, en dat respecteren we!  

à Dit is de schakel om contact te beginnen opbouwen met de jeugdige dader.  
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Onderzoek heeft aangetoond dat behandelingen veel beter werken als die plaatsvindt in een 
menselijke relatie. Dader moet voelen dat de therapeut ook op een warme, maar duidelijke manier 
mee zoekt. Alles draait in therapie om de persoonlijke relatie!! Met dit soort openingssessie leg je de 
basis voor vertrouwen.  

Sessie wordt beëindigd met bol wol die van de ene naar de andere wordt gegooid die allemaal iets 
moeten zeggen om de therapeut te helpen.  

“Jullie zijn hier vandaag gekomen omdat x misbruik heeft gepleegd op y. Vanaf volgende keer 
spreek ik apart met de pleger af. Ik zou graag ideeën van jullie hebben. Jullie kennen mekaar. 
Ik nog niet. Ik zou graag tips en ideeën hebben: hou rekening met x, of heb het zeker ook over 
x”. Mensen zeggen dan: ik wil dat we daar allemaal samen uitkomen; praten is altijd moeilijk 
geweest, etc.  

Dat gooien met de bol gebeurt een aantal keer à Er ontstaat een spinnenweb. Dit is ook het werk 
waar we aan beginnen. Er is verbinding tussen ons allemaal en ik heb iedereen zijn steun nodig, want 
er is moed nodig om eraan te werken. Ik hoop dat iedereen ook steun geeft aan de dader, dat die komt 
en de moed heeft om mee te werken, dat die steun krijgt. Maar ik hoop ook dat het slachtoffer steun 
krijgt, dat die gesteund wordt omdat die de moed had om te getuigen.  

DUS: heel veel metaforische beelden worden gebruikt om behandeltrajecten op gang te trekken!!! 

5. Forensische therapie  

Een hulpaanbod voor seksuele delinquenten vraagt een veelheid aan psychiatrische, psychologische, 
psychosociale en psycho-educatieve interventies  

De pleger/delinquent is cliënt in een therapeutisch veranderingsproces.  

Forensische therapie van seksuele delinquenten heeft verschillende doelstellingen:  

- Terugvalpreventie  
- Herstelgerichte delictverwerking  
- Rehabilitatie  

6. Behandelmodellen 

Modellen zijn heel erg geëvolueerd. In het begin waren dat vooral modellen die in een soort van ketting 
zaten: eerst de feiten bespreken, dan probeer je daar corrigerende ideeën op te geven. Het nadeel 
daarvan is dat dat totaal niet met de complexiteit rekening houdt. 

Wat je door al de modellen heen ziet: hoe kunnen we vermijden dat we het in therapie toch te luchtig 
opnemen: ‘ik ben al blij dat die erover spreekt en we zien dan wel’ -> Neen, dit is te licht en te simpel.  

Er wordt niet diep ingegaan op de modellen. Heel summier. Modellen die vandaag de dag het meest, 
breed gedragen toegepast worden zijn het GLM en RNR (zie ook cursussen uit crimi.) 
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6.1. Relapse Prevention-model van Marlatt & Pithers  

Uit de verslavingszorg bruikbaar gemaakt voor de behandeling van seksuele delinquenten (bv. Pithers, 
Marques, Gibat & Marlatt, 1983). Dit model heeft veel succes gekend bij behandelaars en wordt nog 
steeds gebruikt.  

De kern: misbruik ‘niet uit de lucht komt vallen’, maar via voorbereidende stappen verloopt.  

Inzicht in die stappen geeft de pleger meteen instrumenten in handen om in de toekomst tijdig te 
kunnen ingrijpen. 

6.2. Het zelfregulatiemodel (ZRM) ontwikkeld door Ward en Hudson (1998) 

Er is niet één weg, één standaardketting die naar misbruik leidt.  

Ward en Hudson stellen vier pathways voor gebaseerd op doelen en strategieën van plegers. à Maar 
hier krijgt de prof. zijn kriebels van! Mensen zijn niet in paden of hokjes te plaatsen. Het is een illusie 
dat er 4, 5 of 10 stappen zijn. Je kan de ene helemaal niet gelijkstellen aan de andere.  

6.3. Het Good Lives Model  

Positieve benadering van zedendelinquenten (zie bv. Yates, Prescott,& Ward, 2010). Wat kan jongeren 
(of volwassenen, want komt uit volwassenzorg) motiveren om terug deel te nemen aan het good live?  

Vb. Ik zou vrij willen zijn om mijn vrienden te zien, ik wil een beroep gaan doen zonder 
geblokkeerd te zijn dat ik geen attest meer krijg voor goed gedrag en zeden.  

Ward: GLM komt niet in de plaats van een risicogerichte benadering: 

- Het is een aanvulling  
o Het komt NIET in de plaats van een risicobenadering! We proberen altijd eerst goed in 

beeld te brengen wat de risicofactoren zijn via Ward & Beech. Daar koppelen we dan 
onze behandeldoelstellingen aan!  

- Binnen het GLM worden individuen beschouwd als actieve doelgerichte wezens, die 
fundamentele primary goods willen verwerven (Ward & Marshall, 2004).  

6.4. Risk-Need-Responsivity model  

Meest populaire model vandaag de dag.  

De psychotherapeutische interventies die de RNR-principes volgen, geven de beste resultaten bij 
meerderjarigen (Corabian, Dennett & Harstall, 2011). Doorloopt vier etappes.  

1) Risicoprincipe: wat zijn risico’s?  
2) Behoefteprincipe: wat wil je bereiken?  
3) Responsiviteitsprincipe: wat kan je motiveren?  

o Wees daar ook transparant in en toon daarmee ook je verantwoordelijkheidsgevoel.  



 13 

4) Integriteitsprincipe: de therapeut past de kennis toe die we hebben.  
o Klinkt misschien heel evident, maar gebeurt heel vaak niet!!  
o Heel vaak wordt een jongere doorverwezen naar gewone, algemene therapie zonder 

dat met een seksuologische bril wordt gekeken. Dan wordt bijvoorbeeld gewerkt aan 
de moeilijke familiegeschiedenis. Het idee: als die jongere zich algemeen beter wordt, 
zal dat grensoverschrijdend gedrag ook wel eindigen. Dat is een absolute miskenning 
van de complexiteit van de situatie.  

o Er moet dus ook integriteit zijn!!!  
o De jongere zegt bijvoorbeeld naar x aantal keer: moet ik wel nog komen? Ik doe toch 

zo mijn best? Ik wil ook niet dat dat nog gebeurt he!   
à Als therapeut moet je dan ook transparant zijn naar de dader toe. “Wat wij doen, 
heeft te maken met kennis. Er zijn mensen die aangetoond hebben dat we jou niet 
mogen laten gaan. Dan ben ik een stukje verantwoordelijk voor jouw herval. Ik doe wat 
nodig is, wat gekend is om jou vooruit te helpen. Dus daarom zou ik toch blijven”.    
à Je bent niet tegen de dader!! Maak dat ook duidelijk: je bent voor ontwikkeling en 
wil daar ook het beste voor inzetten.  

6.5. Projecten zoals: Respect limits 

Een cognitieve sociale vaardigheidstraining van Rutgers voor jongens tussen de 12 en 18 jaar die 
seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, zoals verkrachting, aanranding en sexting. Het 
gaat hierbij om jongens met een IQ van 80 en hoger. De helft van de jongens die aan de training 
deelnamen, pleegde het delict in groepsverband. De meeste slachtoffers (71%) hadden ongeveer 
dezelfde leeftijd als de dader 

Bij respect limits wordt ook sociale vaardigheidstraining erbij genomen.  

Nog andere projecten – niet op slides:  

In Brussel in I.T.E.R werkt men bijvoorbeeld met groepstherapie 

- Plegers in groep zetten, dat is ook een serieuze stap waar je over moet. Kom daar maar eens 
als pleger je verhaal doen.  

- Tegelijkertijd wel heel krachtig, want als therapeut blijf je uiteindelijk toch de naïeveling in het 
verhaal.  

- Die plegers zijn veel strenger voor mekaar dan dat een therapeut tegen een pleger zou doen.  
- Er begint een debat over waarheid en onwaarheid, een debat dat je alleen met een jongere 

nooit zou kunnen doen voeren.  

Blootstelling aan video in groepstherapie:  

- Om de herprofilering van het slachtoffer tegen te gaan (cognitieve distortie: ik mag het niet 
meer doen met diet type SO).  

- Je kijkt naar videofragmenten waar een slachtoffer getuigt over wat die heeft meegemaakt. 
Dan zie je plots enkelen in de groep die zeggen: ‘ja maar die vraagt erom he. Daar verschiet ik 
nu niks van he’.  
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o Hetgeen niet aan bod zou komen als het over de omgang met hun eigen slachtoffer 
ging, tonen ineens hun cognitieve distorsies als zij geconfronteerd worden met 
getuigen van anonieme personen.  

6.6. Wat zeker niet doen (maar helaas wel gebeurt): kinderen die andere kinderen 
misbruiken in dezelfde residentiële zorg plaatsen  

Uit onderzoek is duidelijk dat de slechtste oplossing is dat iemand geplaatst wordt in een instelling. 
Want hou ouder de jongeren zijn die geplaatst worden in een instelling, hoe meer jongeren met 
vergelijkbare problemen tezamen komen. Als je in een groep komt waar meerdere daders zijn, riskeren 
we een soort van maffia-achtige hiërarchie te creëren: ondergeschikten, uitvoerders, etc.  

In onze instellingen is er een structureel probleem van onderling seksueel misbruik van jongeren door 
jongeren en dit is tot op heden groot taboe. Dat wordt al jaren aangekaart, maar de overheid is niet te 
motiveren voor meer middelen (meer experten, goede therapeuten, meer mensen, juiste middelen). 
Het is en blijft ontzettend moeilijk om overheid en publieke opinie te motiveren om te investeren in 
kwaliteitsvolle zorg.  

In Nederland: MST – multisysteemtherapie: zeer goed gedocumenteerd. 

Deze kinderen bij therapeutische pleegouders onderbrengen of in de eigen thuissituatie houden – mits 
de veiligheid bewaken met intensieve thuisbegeleiding (programma multisysteemtherapie MST Scott 
Henggeler)  

à Dader blijft aan huis en men komt met een volledig multidisciplinair team aan huis werken. Kind 
komt niet naar een leefgroep, maar leefgroep-personeel komt aan huis. Maar niet alleen bij de pleger, 
ook bij de buren, de volledige omgeving. Ganse straten worden gemobiliseerd om mee aan te pakken. 
Niet alleen binnenkomen in het gezin, maar gans de buurt meepakken! Men maakt een schema met 
de buurt.  

Vb. om dat uur verwacht x u om te tuinieren, een uur later doe je de boodschappen voor y, 
etc.  

Het uitgangspunt van MST is:  

- Dat antisociaal gedrag veroorzaakt wordt door kenmerken van  
o De jeugdige zelf 
o Het gezin 
o De vriendengroep 
o De school en de buurt  

- Dat de aanpak moet bestaan uit  
o Het verminderen van de risicofactoren  
o Het versterken van de beschermende factoren in deze systemen.  

- Hoe?  
o De gedragsveranderingstechnieken komen veelal voort uit de (cognitieve) 

gedragstherapie en de gezinstherapie. 
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o Door de jongere te omringen met een omgeving die aanzet tot prosociaal gedrag en 
een sociaal vangnet te creëren wordt uithuisplaatsing vermeden  
à Verbinden!! Voorbeeld Mechelen Stad wordt gegeven.  

à Resultaten blijven beter behouden en zijn zeer goed!!!!  

7. Waarover we het niet hadden… 

7.1. Vrouwen als dader 

- Mannen als daders worden beter geregistreerd dan vrouwen  
o 20% van de daders is vrouw!!!! 

§ Groeiende groep.  
o Steeds meer dan 10 jaar geleden.  
o Vooral moeders bij hun dochter of zoon.  

§ Vaak emotioneel seksueel misbruik 
§ Jongens die van jongs af opgevoed worden met een beeld van falende 

mannen op seksueel vlak (door moeder die daarover klaagt tegen zoon).  
à Laatste jaren meer en meer onderzoek bij pedofiele daderpopulatie. 
Opvallende groep heeft in de jonge jaren herhaaldelijk heel negatieve 
boodschappen over seks meegekregen van volwassen vrouwen.  

§ Vrouwen die valse getuigenissen van hun dochter creëren in 
vechtscheidingen.  

o Heel vaak ook in babysitfuncties.  
- Psychiaters en psychologen zien seksueel misbruik door vrouwen als minder beschadigend dan 

door mannen (Denov, 2001)  
o Problematisch: porno waarbij tante die seks initieert de natte droom is.  

§ “Mannen moeten dat toch aankunnen”.  
o Doordat psychiaters/psycho-/seksuologen zoveel info krijgen over mannelijke daders, 

is de kennis over vrouwen super beperkt. We gaan ons compleet niet opleiden in dat 
gebied.  

- Slachtoffers die zeggen door moeder misbruikt te zijn kregen lang etiket ‘false memory’, 
identiteitsverschuiving dader (moeder zeggen en vader bedoelen), kregen medicatie wegens 
randpsychotisch… 

- Casus:  
o Mijn moeder dreigde mijn haar te verbranden als ik niet luisterde. Ik kreeg alcohol te 

drinken. Ze sloeg me. Soms drukte ze een sigaret op mijn bips. Ik leerde niet te roepen, 
niet te huilen of het werd erger. Ik had nooit seks met mijn moeder dat niet pijnlijk 
was, ik voelde dat ze vol woede zat. Ik weet niet eens wat die woede uitlokte; Soms 
nam ze gelijk welk voorwerp dat ze te pakken kon krijgen en probeerde het bij mij 
binnen te duwen, daar vanonder. Soms waren het al haar vingers, ze deed het echt 
heel ruw. Ik bloedde soms, maar nooit ging ze met mij naar de dokter. Op 12 liep ik 
weg.  
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7.2. Preventie (niet besproken in de les)?  

De focus voor het voorkomen van seksueel geweld was de afgelopen jaren sterk gericht op de 
potentiële slachtoffers. In het bijzonder op het weerbaarder maken van kinderen (meisjes én jongens) 
en vrouwen.  

Maar dat blijkt niet effectief genoeg: dat kinderen weten dat volwassenen hen niet zomaar mogen 
aanraken of leren hoe zij ‘nee’ moeten zeggen helpt seksueel misbruik nauwelijks voorkomen.  

De verantwoordelijkheid voor de oplossing van het probleem komt zo eenzijdig bij (potentiële) 
slachtoffers te liggen. 

Nadenken over opvoeding… 

‘In die cijfers moeten we de oplossing zoeken: als we echt stappen willen maken in het voorkomen 
van seksueel misbruik, zullen we de focus moeten verschuiven naar jongens en mannen. Als 
slachtoffers en potentiële plegers. Voor ons als ouders en professionals, vrouwen én mannen, ligt 
daarin een schone taak: door in de opvoeding en begeleiding van onze jongens te praten over 
seksualiteit, over gelijkwaardigheid van meisjes en jongens, hen te leren grenzen te respecteren 
en aan te geven… Onze jongens helpen geen plegers te worden, is het beste wapen tegen seksueel 
misbruik’. (Edith Geurts) 

7.3. Vergeet niet: wat is het meest werkzame?  

Ook als terugvalpreventie de strikte doelstelling is, blijkt een van de meest werkzame factoren in de 
behandeling de therapautische relatie te zijn!  

Marshall (2005) vond als eerste dat recividecijfers beter zijn na behandeling door:  

- Therapeuten  
- Die een warme, mededogende, directieve (de weg durven tonen) en belonende 

(stimulerende) stijl hanteren!  

7.4. Vergeet niet: je eigen grenzen 

- Die moet je verzorgen  
- Die belemmeren tot hoever je mensen kan begrijpen, met hen aan de slag kan gaan.  
- Dus: werk samen!!!  

Eén van de moeilijke aspecten van dit vak is dat we onze eigen grenzen tegenkomen. Tot waar kunnen 
we mentaal mee om te realiseren dat iets echt gebeurt, hoe erg het ook lijkt? Er is altijd het risico dat 
je een ander laat afhangen van de grenzen van jouw denken!!!! We moeten steeds weer vaststellen 
dat degene die last heeft van grenzen wijzelf zijn. Tot waar kan je mee en waar moet je eens serieus 
slikken omdat je het moeilijk hebt? Daarin moet je transparant zijn!! Daarom is het belangrijk om in 
ploeg te werken om zelf niet ziek en pessimistisch te worden (want dat is een gevaar als je dit werk 
doet). 


