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Seksuele psychopathologie: Diagnostiek en behandeling 
Onderdeel prof Gijs 
 
Examenstof: 

 Hoofdstuk 21 leerboek 
 Artikel 1: Silence, Power, and Inequality 
 Artikel 2: The motivation-facilitation model of sexual offending 
 Artikel 3: Assessing risk for sexual recidivism 
 Lessen met powerpoints (dit document) 

 

 
 
Seksueel geweld komt in elke cultuur voor. Er zijn grote prevalentie verschillen tussen culturen. Hoewel de 
prevalentie van seksueel geweld varieert, maar geconcludeerd kan worden dat seksueel geweld een ernstig 
maatschappelijk probleem is. 
 
Definities die worden gehanteerd in de cursus: 

 Crimineel = Onwettig seksueel gedrag = Elk gedrag dat als zodanig gedefinieerd wordt door een wet. 
 Seksueel geweld = Interpersoonlijk seksueel gedrag zonder instemming 
 Parafilie = Attractie tot ‘atypisch seksueel object’ 
 Parafiele stoornis = Attractie tot ‘atypisch seksueel object’ + distress, schade 
 Hyperseksualiteit = Disfunctionele regulatie van seksueel gedrag, ondanks distress en aversieve 

consequenties 

 
De definitie van verkrachting en instemming zijn veranderd door de jaren heen. Vroeger was er meer aandacht 
voor verkrachting als pathologisch. Nu wordt het gebrek van instemming gezien als een maatschappelijk 
probleem, met een interpersoonlijk conflict dat wettelijk moet worden benaderd. Vraagstuk: hoe definieer je 
dan een gebrek aan instemming? Verbaal vs. non-verbaal? 
 
In Nederland is verkrachting binnen het huwelijk strafbaar sinds 1991, in België sinds 1994. 
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Er zijn heel veel theorieën voor de verklaring van seksueel geweld. Deze kunnen worden ingedeeld worden in: 

 Een-factor theorieën: Sommigen zien de een-factor-theorie als de theorie van DE verklaring. Dit is 
niet de bedoeling, want dit is te sterk reductionistisch. De theorie dient om een aspect te highlighten 
of te benadrukken om de rol van die specifieke factor uit te kunnen leggen. 

 Multifactor theorieën: Deze betrekken verschillende factoren die samenwerken en/of interacteren 
om tot een bepaald fenomeen te komen. 

 Beschrijvende modellen: Factortheorieën gaan over etiologie, dat is niet hetzelfde als een 
beschrijvend model. Een beschrijvende gaat bv. over: Op tijdstip 1 nog geen seksueel geweld, op 
tijdstip 2 wel: hoe komen we van 1 naar 2, via welke processen, via welke gebeurtenissen? 

 
Wat is gemeenschappelijk vs. verschillend tussen alle theorieën? Houd dat altijd in achterhoofd. 
 
Multifactoriële theorieën die besproken gaan worden vanaf hier: 

o Malamuth’s confluence model (sociaal-psychologisch & evolutionair) 
o Marshall & Barbaree (biopsychosociaal) 
o Feministische zienswijze 

 
Model 1: Malamuth’s confluence model 
Dit model is: 

- Multifactorieel model 
- Sociaalpsychologisch model, ontwikkeld met een feministische inspiratie en sterker uitgewerkt tot 

een interactioneel evolutionair model. 
- Empirisch het sterkste gevalideerd 
- Kent een zeer grote invloed 

 
Gezien seksueel geweld voorkomt in alle culturen ten alle tijden, kan er gesteld worden dat er een biologisch 
evolutionair component meespeelt. Dit leidt tot het vraagstuk: is seksueel geweld dan een adaptatie of een 
bijproduct van de menselijke evolutie? 
 
Adaptie = “Can be defined as an inherited and reliably developing characteristic that came into existence 
through natural selection because it helped to solve a problem of reproduction. An adaptation must have 
genes ‘for’ that adaptation. Those genes are required for the passage of the adaptation from parents to 
offspring. Adaptations are therefore by definition inherited.” 
Bijproduct = “Characteristics that do not solve adaptive problems and tend not to have functional design.” 
 
Voor beide zijn argumenten te maken, maar Malamuth neigt naar het een bijproduct te noemen. Dit omdat 
zowel agressie als seksualiteit een adaptie zijn. Wanneer deze twee samen getriggerd worden, resulteert dit in 
de combinatie: seksueel geweld. Dit is een bijproduct van de twee adaptaties. 
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Malamuth versie 1: 
stippellijn = geen lijn  
 

 
 
 
Malamuth versie 2: 
Twee lijnen: cultuurlijn en criminogene lijn 
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Knight & Sims-Knight (2011) creëerden op basis van Malamuth een integratief model dat ook psychologische 
kenmerken integreert (naast criminogene kenmerken en attitude/cultuur). 
 

 
 
 
Echter, de modellen van zowel Malamuth als Knight & Sims-Knight gaan niet verder in op HOE exact de 
genoemde determinanten tot seksueel geweld leiden. 
 
Abbey et al. (2011) creëerden hetzelfde model als Malamuth en Knight & Sims-Knight, maar vanuit een 
specifiek idee: wat met zware alcoholconsumptie?  
 Verklaring van het model: In courtship is er een persoon die benadert en een persoon die benaderd 
wordt. Als mensen veel drinken, dan gaan er dingen verkeerd met de courtship signalen. Degene die 
toenadering zoekt, zal signalen van personen die hij wilt benaderen vaker verkeerd of extremer interpreteren. 
Degene die benaderd wordt, zal onbewust toenadering uitlokken, maar zal niet doorhebben dat de 
toenadering al plaatsvindt en in welke grote mate. Deze zal ook niet doorhebben dat de persoon die 
toenadering zoekt het verkeerde idee heeft gekregen, en zal dus ook niet adequaat interpersoonlijk kunnen 
reageren (afkappen, vluchten, etc.). Dus iemand overschrijdt door misinterpretatie + de ander kan niet meer 
goed die situatie interpreteren die hen overkomt en tijdig grenzen aangeven. 
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Ultimate factoren zijn ver in het verleden van de mens. Evolutionaire factoren die aanleiding hebben gegeven 
tot iets zijn de ultimate factoren. Bv. het vraagstuk of seksueel geweld een adaptatie of een bijproduct is. 
 
In een specifieke individu met een genetisch pakket, met een bepaalde opvoeding en omgeving, hoe komt het 
dat deze persoon seksueel geweld gaat plegen? Welk gen, welke hersenontwikkeling, welke andere 
levensfactoren zijn bij deze persoon cruciaal geweest hiervoor? Dat zijn de proximate factoren. 
 
Wat zijn de proximate biologische mechanismen van seksueel geweld? Er zijn nog geen specifieke aangetoond! 
Er zijn nog geen specifieke genen, hormonen of breinstructuren of -functies bekend.  
 
Wat als seksueel geweld wordt gezien als adaptie/bijproduct evolutionair gezien, wat is dan de implicatie voor 
preventie? Wat betekent het voor preventie als je kijkt naar de factoren die effecten hebben op seksueel 
geweld proximaal gezien?  

Hiervoor kan je kijken naar de zienswijze van bv. Barabara Smuts (1996). Zij stelt dat seksueel geweld 
jegens vrouwen meer zal voorkomen als/naarmate: 

 Sociale netwerken van vrouwen zwakker zijn en vrouwen minder of geen sociale steun van hun 
families krijgen. 

 Sociale netwerken van mannen belangrijker en beter ontwikkeld zijn. 
 Relaties tussen mannen minder gelijkwaardig zijn. 
 Mannen productiemiddelen controleren en beloningen voor hen groter zijn. 

 
 
Toevoeging in de slides: 
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Enkele kanttekeningen bij het evolutionaire gezichtspunt: 

 Het is aantrekkelijk omwille van: 
o Integratie van vele psychologische minitheorieën 
o Integratie van cross-culturele variatie en invariatie 
o Integratie van historische achtergrond en psychologisch functioneren 

 Het kent beperkingen uitdagingen in: 
o Politieke correctheid (en het gebrek hieraan) 
o Methodologische vragen en moeilijkheden: het is niet toetsbaar 
o Geen predictie voor de toekomst 
o Theoretische verschillen 

 
 
Model 2: Model van Marshall & Barbaree (1990) 
(zie ook samenvatting stof van Adriaenssens) 
 
Dit is een multifactorieel inhibitiemodel: het focust zich op of het remmen van neigingen goed verloopt of niet. 
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Sommige factoren staan tussen haakjes omdat ze niet goed wisten of ze het vol konden plaatsen. Anonimiteit 
wordt bijvoorbeeld vermeld, maar de dader is vooral een bekende, dus in welke mate is dit een factor? Alles 
tezamen genomen, is dit een vrij (te?) algemeen model. 
 
De feitelijke klinische implicatie en toepassing hiervan? Na diagnostiek kan dit gebruikt worden voor de 
inventarisatie van de relevante (groepen van) factoren. Dit kan op twee manieren: 

- Individueel (dit wordt bijna nooit zo gedaan) 
- Omnibus benadering: dit houdt in gemeenschappelijk, gestandaardiseerd. Dit is populair. Men 

gebruikt het met het idee ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. 

 
Hoe steekt het in elkaar dat je als pleger vatbaar bent om over de drempel te gaan? Het terugvalproces 
volgens Pithers et al. (1983) wordt aangehaald als voorbeeld van een poging tot een verklaring. Neigingen 
groeien en worden incorrect gemanaged en risicofactoren worden genoemd. 

Het idee achter dit model is dat als het psychologisch gezien goed gaat met mensen, dan plegen ze 
geen seksueel geweld. Als je wel seksueel geweld gepleegd hebt, dan ben je altijd gevoelig voor bepaalde 
triggers hieraan. Het terugvalproces verloopt als volgt: 

1. Ik doe het niet meer (start met zelfvertrouwen na herstel na plegen) 
2. Tegenslag (deprivatie, psychologisch voelt pleger zich niet meer goed) 
3. De behoefte aan onmiddellijke bevrediging 
4. De schijnbaar onbelangrijke beslissingen (maar goed gezien betreft het beslissingen die langzaam aan 

leiden tot situaties voor het opnieuw kunnen optreden van het problematische gedrag) 
5. De risicosituaties en -factoren 
6. Bijna terugval 
7. Het abstinentie-overtredingseffect (de urge en de wensen groeien) 
8. Terugval (in de vorm van delict) 

 
 
Het model van Marshall & Barbaree kent twee problemen met de validiteit: 

 Het is nooit empirisch getoetst ondanks hun grote invloed. Het model is gebaseerd op witte, westerse 
mannen en is dus ook nooit getest in bv. andere culturen, oorlogsgebieden, etc., etc. 

 Er is een probleem met homogeniteit versus heterogeniteit. Niet iedereen die seksueel geweld pleegt, 
heeft (van tevoren) een deviante seksuele oriëntatie en niet iedereen met zulke devianties gaat over 
tot geweld. 

o Verschillende vormen van seksueel geweld? 
o Interindividuele verschillen op andere variabelen? 
o Systemische verschillen? 

 
 
Benadering/model 3: Feministische gezichtspunten 
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Oorspronkelijk zijn feministische gezichtspunten over seksueel geweld sterk verwoord geworden door Susan 
Brownmiller (1975) in haar boek Against Our Will. Dit boek stelt dat verkrachting een machtsstrategie is van 
mannen om vrouwen op hun plaats te houden en het patriarchaat in stand te houden. Echter, het boek is niet 
concreet in hoe precies verkrachting als machtsstrategie dan precies werkt. 
 
Het model van Dekeseredy valt ook onder het feministisch perspectief:  
 

 
 
 
Diana Russell’s model (1988) stelt dat blootstelling aan vrouwonvriendelijke pornografie vier effecten heeft: 
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Houd altijd de volgende vragen in je achterhoofd als je kijkt naar oorzaken van seksueel geweld: 

 Moeten we kijken naar socio-culturele factoren? 
 Zo ja, moeten we dan kijken op cultureel micro of macro niveau? 
 Gaat het dan om hoofd- en/of interactie-effecten? 

 
 
De algemene consensus over de kern van het feministisch perspectief is verwoord door Gavey & Senn (2014): 
 
“ At first glance, sexuality and sexual violence might seem to be worlds apart. Sexual violence is a social 
problem that shows some of the worst aspects of humanity -aggressive abuses of power, exploitation, harm 
and injustice. Sexuality on the other hand, is often associated with some of the more virtuous and desirable 
aspects of human connection -love, care and intimacy, excitement and pleasure. Yet sexuality and sexual 
violence are not in fact complete separate spheres. 
 
Although many everyday sexual acts, relationships, identities and desires have little in common with the 
practice of sexual violence, mundane (heterosexual) practice not uncommonly strays into the territory of sexual 
coercion and sexual violence. 
 
The ideals of an active, sexually driven or even forceful male and a passive, responsive, or even submissive 
female, which are still largely promoted as normal and natural within the commonsense logic of 
heteronormativity, from what can be described as a cultural scaffolding of rape… a set of norms and 
aspirations that function to provide the cultural resources that enable sexual violence as well as a lens for 
denying and tolerating it.” 
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Denk eraan bij bovenstaand overzicht: Als je denkt aan preventie, waar ga je dan ingrijpen? Micro of meso? 
 
 
 
Opmerkingen over de drie multifactoriële theorieën die zijn besproken tot nu toe: 

 Er is een homogeniteitsveronderstelling (dit is hoe het werkt voor alle mannen) 
 Validiteit: met uitzondering van Malamuth is er geen empirische toetsing 
 Meer of mindere klinische relevantie en bruikbaarheid 
 Meer of minder sociaal relevant en bruikbaar. 

 
Alvorens naar diagnostiek en interventies over te gaan, worden nog enkele belangrijke modellen besproken 
die los staan van de drie genoemde hoofdstromingen/-theorieën:  

 Finkelhors vier factoren model 
 Wards model van het goede leven 
 Rol van hechtingsstijlen 
 Prentky & Knights typologie 
 Zelfregulatie als ‘sleutel’ 

 
 
Het vier factoren model van Finkelhor is een specifiek model alleen voor seksueel misbruik van kinderen. De 
redenering achter dit model is dat vier belangrijke factoren gezamenlijk of afzonderlijk leiden tot het optreden 
van seksueel misbruik van kinderen. Als je die vier kan tegengaan, dan werkt dat als preventie: 

1. Emotionele congruentie: Als een volwassen persoon zich verbonden voelt met kinderen (één voelen 
met, voelen als, verwantschap ervaren), verhoogt dat de kans op misbruik. 

2. Seksuele opwinding: Hoe sterker en hoe exclusiever, hoe hoger de kans op misbruik. 
3. Blokkering: Geen toegang tot seks met leeftijdsgenoten leidt tot zoeken naar alternatieven. 
4. Disinhibitie: Sociale normen, het geweten, etc. worden minder binnen de persoon, dat verhoogt kans. 
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Je kan het model van Finkelhor vergelijken met het neurobiologische duale kwab model. Ze komen uit andere 
stromingen en velden, maar kennen opmerkelijke gelijkenissen (denk aan de inhoud moet er zijn + de regulatie 
om het tot uiting te laten komen of niet). 
 
Dit sluit ook aan op Seto’s motivatie-facilitatie-model van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit model laat 
ruimte voor criminologische perspectieven, die kunnen afwijken van enkel psychologische: 
(zie aparte samenvatting van artikel hiervoor) 
 

 
 
Het Good Life model van Ward 
Ward zette zich af tegen het risk need responsivity (R-N-R) model. Het kernidee van het RNR-model is dat de 
doelstelling is dat er geen recidive optreedt. Men zoekt dus naar de nodige voorwaarden om dat te bereiken. 
Daarvoor zijn drie principes noodzakelijk: 

1. Risicoprincipe. Moet je kijken naar de achtergrond van de dader, of moet je naar andere variabelen 
kijken? Als je recidive wilt voorkomen, moet je de factoren meten die recidive voorspellen en hierop 
inspelen. De ernst van de behandeling moet passen bij de situatie en de factoren. Bv. een hoog risico 
dader geef je intense therapie. 

2. Behoefteprincipe. De intensiteit van de therapie wordt bepaald door de mate van risico en de mate 
van risico wordt bepaald door het risicoprincipe. Maar welke dingen moeten behandeld worden in 
therapie om recidive te voorkomen? Dynamische risicofactoren kunnen veranderd worden door in te 
grijpen, dit zijn dus degene die aangepakt worden en de focus zijn van therapie. 

3. Responsiviteitsprincipe. Dit betreft factoren die relevant zijn om dynamische risicofactoren aan te 
kunnen pakken. Bv. wat met de intellectuele vermogen van de pleger? Bv. om dynamische factoren te 
kunnen behandelen, moet je wel dezelfde taal kunnen spreken als de behandelde persoon, etc. 

 
Deze drie principes worden gecombineerd om het recidive tot 0 te brengen. De consequentie van het RNR-
model is dat je alle variabelen die er zogezegd niet toe doen weg gooit. Maar kan je hier altijd zo zeker van 
zijn? En heeft dit geen gevolgen? 
 
Ward reageerde op het RNR-model. De doelstelling van RNR is 0 recidive, alleen doen wat daarvoor nodig is en 
dan is het allemaal klaar. Ward heeft hier bezwaar tegen, want er wordt geen rekening gehouden met een 
breder kader (cultuur, samenleving, achtergrond individu, etc.). 
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Ward kwam met zijn eigen Good Life model. De redenering hierachter is dat alle mensen streven naar een 
goed leven. Alle mensen hebben hiervoor dezelfde basisbehoeftes. Mensen met een goed leven zullen geen 
seksueel geweld plegen, en als er toch seksueel geweld gepleegd wordt, dan is er iets misgegaan met het 
goede leven en moet er dus aan de voorwaarden van dat leven worden gewerkt om het weer een goed leven 
te maken. Vier manieren waarop het mis kan lopen: behoeften worden verwaarloosd, behoeften conflicteren, 
onvoldoende capaciteit om behoeften te vervullen, en/of de wijze van vervulling leidt tot problemen 
 
Na kritiek op Wards GLM is hij teruggekomen op het goede leven als enige principe. Hij heeft ook erkend dat je 
moet inspelen op risicoreductie en recidivevoorkoming. Maar daarvoor moet je een kader hebben en dat is 
dan het goede leven. Hij heeft een lijst van 10 fundamentele behoeftes opgesteld (die grote tekorten kent, zo 
staan er bv. geen materiële dingen bij zoals onderdak, voedsel, etc.) waaraan voldaan moet worden voor een 
goed leven. 
 
Prof heeft drie kritieken op de lijst van 10 behoeftes: 

- De methodologie hiervoor is zwak 
- Het veronderstelt (samen met het model) dat mensen intrinsiek goed zijn 
- Er is geen empirische onderbouwing dat dit DE behoeftes zijn van ALLE mensen 

 
Ward kan dus beter worden gezien als een soort metaperspectief/theorie dan een specifieke theorie. 
 
Marshall en hechtingsstijlen zijn eigenlijk ook een soort metaperspectief. Hechtingsstijlen dragen maar voor 
een klein deel bij een seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze kunnen een rol spelen, maar een beperkte rol! 
 

 
 
De modellen die tot nu toe zijn genoemd, werken met factoren. Modellen met factoren gaan ervan uit dat 
deze factoren opgaan voor alle daders en ze werken niet met typologieën. Er is echter ook een leer die zich 
focust op een typologische benadering. Factoren gaan dan niet op voor alle daders, maar er zijn verschillende 
types van daders. Een type houdt in dat een aantal kenmerken opgaan voor een bepaalde groep daders en 
niet voor andere daders. Er is dus een specifiek karakteristiek en therapie moet daarop inspelen. Ieder type 
kent dus ook een eigen etiologie die tot dat type heeft geleid. 
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Denk altijd aan: Moet je werken met types? En zo ja, welke types moet je dan onderscheiden? 
Hieronder worden enkele voorbeelden van typologieën genoemd. 
 
De typologie van Groth 
Deze kent vier verschillende: twee voor verkrachters en twee voor kindermisbruik. Groth heeft geprobeerd te 
kijken naar wat de sterkste motivator is van een bepaald type. Hij kwam tot deze vier types die los staan van 
elkaar. Dit is echter nooit empirisch gevalideerd. 
 

 
 
 
De typologie van Prentky & Knight 
Het onderstaande plaatje hoef je niet uit je hoofd te kennen. Hun redenering komt erop neer dat ze steeds 
gelaagd kijken naar types. Bv. eerst onderverdelen in psychopaten en non-psychopaten. Dan kijken ze voor 
beide groepen in welke van de vier ze vallen en zo verder. Uiteindelijk kom je dan op 18 mogelijke types. Dit 
model is niet heel aantrekkelijk voor clinici omdat het moeilijk te vertalen is naar de praktijk. Het is ook in het 
algemeen niet echt populair om specifieke therapieën te ontwikkelen voor specifieke types. 
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Het model van Both (2004) betreft zelfregulatie als ‘sleutel’. Dit is een emotioneel model en sluit dicht aan bij 
het incentive motivation model. Denk ook aan de gelijkenissen met de duale lob theorie. 
 

 
 
 
De modellen die we hier hebben besproken zijn veelal niet empirisch gevalideerd en vaak gebaseerd op een 
witte, westerse bevolking. Het kader is een samenleving met een moraal dat seksueel geweld niet mag, maar 
de context boeit juist ook. Ter illustratie enkele voorbeeldonderzoeken: 

 Synder: Wat maakt dat seksueel geweld zo hoog is in een het leger? Welke invloed heeft dit type 
organisatorische context? 

 Sambisa: Geweld komt veel meer voor in Bangladesh. Wat is de invloed van cultuur? 
 Hoertel: Is er een relatie tussen seksueel geweld en psychiatrische stoornissen? 

 
 
 
Nieuw onderdeel cursus: Diagnostiek en Behandeling 
 
Cruciale kwesties: waar gaat het om bij diagnostiek en behandeling?  
Het ideaal = theorie gestuurd en effectief (oftewel evidence based practice). 
 
 
T = D + I + B + F / TR 
 
T = therapie 
D = diagnostiek 
I = interventie 
B = booster sessie 
F = follow up 
TR = therapeutische relatie 
 
 
Vraagstuk: Individuele casusformulering of een algemene benadering? 
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Enerzijds bestaat individuele casusformulering uit het adequaat in kaart brengen van de aard van het 
probleem: 

 Etiologie 
 Pathogenese 
 Expliciete therapie indicaties 
 Risicotaxatie 
 Stipuleren van de te volgen procedures 

 
Anderzijds kan met een algemene benadering nemen, zoals bijvoorbeeld in de DSM gebeurt. In de DSM 
worden een aantal symptomen samengenomen om een diagnose te vormen. Dit is syndromale categorisatie. 
Hierbij worden fenomenen vermeld, maar er wordt dus niets gezegd over de etiologie of de behandeling. 
 
Enkele cruciale facetten van diagnostiek van daders van seksueel geweld: 

1. Specificiteit van de forensische setting. Dit is niet altijd vergelijkbaar met de ggz. Er kan sprake zijn van 
een defensieve testhouding, waardoor zelfrapportage niet altijd voor de hand liggend is. Er is ook 
collaterale informatie en dossierinformatie. 

2. Hier enkel zogenaamde zeden-specifieke diagnostiek. Er kan ook algemene diagnostiek zijn, bv. bij 
psychiatrische co-morbiditeit. Maar het uitgangspunt is RNR: 

o Risicotaxatie volgt later, maar is belangrijk deel van diagnostiek. 
o Noden = dynamische risicofactoren. 
o Responsiviteit = eigenschappen, talenten of beperkingen die de behandeling pos/neg kunnen 

beïnvloeden. 
3. Modellen van diagnostiek: theoretische gestuurde versus empirisch gestuurde (en allerlei 

combinaties). 

 
Uit een meta-analyse kwam naar voren dat er twee essentiële factoren zijn voor het resultaat van de therapie 
en recidive: seksuele deviantie en psychopathie. 
 
Hoe kan men seksuele deviantie meten? 

 Zelfrapportage en vragenlijsten 
 Penisplethysmografie 
 Visuele reactiepatronen en reactietijden (en impliciete maten) 
 Polygraaf? 

 
Psychopathie wordt gedefinieerd als “een psychologische functioneringswijze gekenmerkt door emotionele 
kilheid en berekening, zonder berouw en met als doel eigen voordeel, met gebruik van manipulatie, 
intimidatie en geweld, zonder rekening te houden met anderen en die vaak gepaard gaat met een impulsieve 
en parasitaire levensstijl.” 
 Er wordt gebruik gemaakt van het vier facetten model van psychopathie van Claes et al. (2015). De 
vier facetten zijn: 

1. Arrogante en misleidende levensstijl 
2. Antisociaal gedrag 
3. Emotioneel kil, vlak en zonder spijt/schuldgevoel 
4. Impulsieve en onverantwoorde levensstijl 

Psychopathie kan worden gemeten via de PCL-R. Dit is een lijst met 20 kenmerken. Deze kenmerken worden 
gescoord per item met niet aanwezig (0), mogelijk of deels aanwezig (1) of aanwezig (2). De totaalscore kan 
hiermee oplopen tot 40. Kritische score in NA = 25, EU = 30. 
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Belangrijke kwesties bij het diagnosticeren zijn: 

 Wat met co-morbiditeit behandelen? 
 Matrix idee van vijf levens van risicofactoren (zie verder in deze cursus voor uitleg) 
 Essentie: RNR! 

 
 
Men onderscheidt verschillende soorten risicofactoren: 

 Statisch = Factoren die niet te veranderen zijn, bv. geslacht of leeftijd. 
 Dynamisch = Factoren die wel te veranderen zijn, bv. door therapie. 

o Stabiel = Er is een hele tijd nodig om deze factoren te veranderen. 
o Acuut = Factor die beperkt is in de tijd en sneller is om te veranderen. 

 
Hoeveel risicofactoren zijn er? Seksuele deviantie en psychopathie zijn empirisch gevalideerde risicofactoren, 
maar welke nog meer? Het confluence voorspelt er veel. Het is ook algemeen aanvaard dat er niet één 
specifieke factor is die samenhangt met recidive, maar dat het multiple gedetermineerd is. 
 
Maar welke risicofactoren zijn dan empirisch gevalideerd? Hier kom je achter door onderzoek van goede 
kwaliteit, het liefst minstens drie onderzoeken die hetzelfde bevestigen (Mann, Hanson en Thornton). Een 
empirisch gevalideerde en psychologisch betekenisvolle risicofactor bevat: 

a) A plausible rationale that the factor is a cause of sexual offending 
b) Strong evidence that it predicts sexual recidivism 

 
Voor het indelen van risicofactoren (en hoe empirisch gevalideerd ze zijn) wordt een rangorde aangehouden. 
Hierbij is 1 het sterkst gevalideerd en is 5 onbewezen/ongerelateerde factoren. Voor alle vijf rangorden 
worden drie voorbeelden genoemd, voor meer zie powerpoint: 

1. Empirically supported risk factors (minimaal 3 onderzoeken) 
o Sexual preoccupation 
o Sexual preference for prepubescent or pubescent children 
o Sexualized violence 

2. Promising risk factors 
o Hostile beliefs about women 
o Machiavellism 
o Lack of concern for others 

3. Risk factors that are unsupported overall, but with interesting exceptions 
o Denial 
o Low self-esteem 
o Major mental illness 

4. Risk factors worth exploring 
o Adversarial sexual orientation 
o Fragile narcissism 
o Sexual entitlement 

5. Factors with little or no relationship to sexual recidivism (non-exclusive list) 
o Depression 
o Social skills deficits 
o Poor victim empathy 
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Risicotaxatie: Identificatie van risicofactoren en het gebruiken van deze factoren om risico van recidive te 
voorspellen zijn essentieel. Vormen van risicotaxatie:  

1. Ongestructureerd klinisch oordeel.  
Dit is een klinische inschatting van het risico en deugt niet, het is zo sterk als toeval. 

2. Gestructureerd klinisch oordeel 
Dit is een klinisch inschatting op basis van gidsen en deugt iets minder dan een ongestructureerd 
klinisch oordeel, maar scoort alsnog niet erg goed. 

3. Actuariële risicotaxatie 
Speciale instrumenten. Deugt het meest, maar niet zonder problemen. 

 
Voorbeelden van actuariële instrumenten zijn bv.: 

 Static-99: Brengt statische risicofactoren in beeld en geeft op basis daarvan een score (laag, medium 
of hoog). Dit is het populairste instrument voor statische factoren. 

 Stable 2007: Brengt stabiele dynamische factoren in kaart. 
 SVR-20: Sexual violence risk (sensu strictu niet actuarieel) 

 
 
Na diagnose komt de vraag: wat met behandeling en boven alles, wat met de effectiviteit van de behandeling? 
 
Biomedische interventies bestaan hoofdzakelijk uit SSRI’s en androgeentherapie. 
 
Cognitief gedragstherapeutische programma’s richten zich op: 

 Seksuele opwinding en gedrag 
 Sociale vaardigheden 
 Cognities 
 Levensstijl- en taakproblemen 
 Relationele competentie 
 Terugvalpreventie 

 
 
Houd maatschappelijk ethische verantwoordelijkheid in je achterhoofd als je gaat over adviezen rondom 
onderzoek, diagnose, behandeling en recidive! 
 
Zijn deze interventies effectief? De cruciale maat om dit te meten is de reductie van recidive of de voorkoming 
van recidive. Houd hierbij rekening dat onbehandeld het recidivecijfer ook niet 100% is. Dus niet iedereen die 
pleegt, pleegt automatisch meerdere keren. Houd ook in het achterhoofd: hoe kan men recidive meten? 
Zelfrapportering, of is dit niet eerlijk met deze info? Opgepakt en juridisch vervolgd, of is dat te nauw met 
mensen die vervolging ontlopen? Ga ervan uit dat recidivecijfers in onderzoek waarschijnlijk een 
onderschatting zijn van de werkelijke cijfers! 
 
Er wordt door de prof een wetenschappelijk geschiedkundig pad gevolgd van 1989 tot heden om die vraag te 
kunnen beantwoorden in de vorm van de meest spraakmakende publicaties: 
 
1989. Furby et al. Review van 42 follow-up studies uit 1953-1989. Conclusies: 

1. Geen reductie van recidive door behandeling. 
2. Behandelingen zijn iets effectiever bij pedoseksualiteit (maar nog steeds slecht), maar nog minder 

effectief voor exhibitionisme en nog slechter bij verkrachting. 
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1991. Marshall et al. Overzicht van cognitief-gedragstherapeutische studies met moderne technieken. 
Conclusies: 

1. Behandeling werkt niet bij verkrachting (geen recidive verlaging) 
2. Onbekend of behandeling werkt bij exhibitionisme 
3. Behandeling verlaagt recidive bij kindermisbruik en incest 

 
1993. Quinsey et al. Gaf methodologisch commentaar op publicaties tot nu toe in een review. Hierin 
bespraken zij wat de minimale methodologische eisen zouden moeten zijn waaraan iets zou moeten voldoen 
om gepubliceerd te worden en tot conclusies te leiden. Hierover zeiden zij: 

1. Conclusies zouden niet moeten worden getrokken uit studies die niet deugdelijk zijn 
2. Er zijn onvoldoende van die studies die deugdelijk genoeg zijn 
3. Maar als je kijkt naar de weinige studies die wel deugdelijk zijn, dan zie je het volgende patroon: hoe 

beter de studie methodologisch is, hoe slechter de uitkomsten wat betreft recidivedaling. 

 
1998. Hanson & Bussiere. De eerste meta-analyse over de effectiviteit (meta-analyses waren een nieuwe 
techniek toen). Zij vonden de volgende recidivecijfers: 

- Gemiddel seksueel recidive: 13,3% 
- Recidive voor verkrachting: 18,9% 
- Recidive voor pedoseksualiteit: 12,7% 

En de volgende predictoren: 

- Criminele levensstijl 
- Seksuele deviantie 
- Niet behandeling voltooien 

 
2005. Lalumiere et al. Overzicht in boek die stelt dat eigenlijk niemand tot nu toe goed de effectiviteit heeft 
kunnen bewijzen van behandelingen, zeker niet bij verkrachters. Dit kan door twee mogelijkheden: 

1. Behandelingen zijn effectief, maar zijn nog niet aangetoond. 
2. Behandelingen zijn niet effectief. 

 
2005. Marques et al. Studie waarin werd gevonden dat er meer recidive optreedt in de groep die behandeling 
kreeg dan in de onbehandelde groep. Hun conclusie was dan ook dat behandelingen niet effectief zijn: 
 

 
 
M = lengte van follow-up 
SR = seksuele recidive 
VR = violent recidive 
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2005. Hanson & Mourton-Bourgon. Meta-analyse van 82 recidive studies. Zij vonden dat: 

- 13,7% van plegers is gepakt voor ander seksueel geweld 
- Algemene recidive cijfer voor niet seksuele daden is 36,2% 
- Predictoren zijn seksueel geweld en antisociale oriëntatie 
- Niet relevant voor predictie zijn de mate van ontkenning, empathie of lage motivatie voor 

behandeling 

 
2008. Schmucker & Lösel. Meta-analyse van 80 studies in 5 talen. Resultaten: 

- Positief effect voor behandeling: 11,5% recidive i.p.v. 17,5% 
- Positieve effecten voor castratie, hormonale interventies en CGT interventies 

 
2009. Hanson et al. Meta-analyse. Ze vonden 129 relevante studies, maar moesten er 104 weigeren omdat 
deze methodologisch te slecht waren. Uit de overige 25 studies zijn zij voort gegaan met 22 studies. Hierin 
vonden zij een positief effect van behandeling: 

 
 
Opmerkingen bij hun onderzoek zijn: 

- Effecten waren smaller in betere methodologische studies. 
- RNR-behandelingen gaven betere resultaten. 
- Effect was sterker bij adolescenten dan bij volwassenen. 

 
Als we vervolgens de cijfers vergelijken voor B (behandelen) versus NB (niet behandelen): 

 
 
We moeten echter nog niet te hard van stapel lopen. Methodologisch zijn nog teveel studies van gebrekkige 
kwaliteit en in de betere studies zijn we zwakkere resultaten. Ook niet alle behandelingen zijn even effectief, 
RNR kent de voorkeur qua effectiviteit. Echter, niet-criminogene factoren kunnen niet volledig voorbijgegaan 
worden (motivationele functie, good lives funtie, etc.). Dus een pleidooi voor betere studies! 
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Hoe zit dit anno 2020? 
 

 
 
Stand van zaken 2020: 
Schmucker & Losel (2015): 10.1% van behandelde plegers recidiveert t.o.v. 13,7% van de onbehandelde. 
Gannon et al. (2019): 13,4% van behandelde plegers recidiveert t.o.v. 19,4% van de onbehandelde. 
 
2015: “Taken together, the above analyses of reasonably well-controlled evaluations suggest that treatment of 
sexual offenders can be effective, but the results are not homogeneous. In particular, treatment in prisons and 
pure group formats seem to be less promising. […] There is still a lack of very high quality studies to 
unambiguously demonstrate treatment effectiveness.” 
 
2019: “The findings show that such treatments are associated with robust reductions in offense specific and 
non-offense specific recidivism. We urge treatment providers to pay particular attention to staffing and 
program implantation variables for optimal recidivism reductions.” 
 
 
 
Nieuw onderdeel cursus: Tekortkomingen 
 
 
Drie hiaten (tekortkomingen) in het onderzoek/diagnose/behandeling van SG (seksueel geweld) is de kennis 
over vrouwelijke plegers, SG bij holebi’s en preventie van SG. 
 
Historisch gezien is de focus gericht geweest op mannen als daders van SG omdat: 

1. Het meeste seksueel geweld wordt gepleegd door mannen, niet vrouwen. 
2. Bias en vooringenomen neemt aandacht weg van vrouwelijke plegers (“kan toch niet dat…”) 

 
Er bestaan echter wel vrouwen die SG plegen. Cortoni & Gannon suggereren een “gender-informed”, maar 
niet een “gender-neutral” benadering van SG. Hierbij hebben we aandacht voor zowel mannelijke als 
vrouwelijke plegers, zonder data te verliezen door te doen alsof deze twee groepen hetzelfde te benaderen 
zijn (denk bv. aan hoe ‘kleurenblind zijn’ niet helpt bij racistische kwesties). 
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In de internationale literatuur wordt geschat dat 5% van de plegers van SG vrouw is. Ze hebben specifieke 
kenmerken in vergelijking met mannen (let op, groepsgemiddelden): 

 Jonger 
 Meer negatieve ontwikkelingsachtergrond 
 Meer geassocieerde co-morbiditeit 
 Meer SG met co-dader of groep (vaak mannen) 
 Meer single 
 Legere sociaaleconomische status 

 
Houd in de gaten dat theorievorming rond vrouwelijke daders nog erg speculatief is! Het is gebaseerd op zeer 
kleine steekproeven en er is niet veel replicatief onderzoek uitgevoerd. 
 
Het descriptive model of the offense process for female sexual offenders (DMFSO) omschrijft drie paden die 
leiden tot vrouwelijke plegerschap (denk eraan: descriptief, dus legt niet uit HOE): 

1. Directed-Avoident pad 
o Veelal seksueel misbruik van kinderen 
o Trachten seksueel geweld te vermijden 
o Negatieve emoties ten opzichte van het misbruik 
o Misbruik in samenhang met levensangst of om relatie te behouden met man-dader 
o Passief/volgzaam naar de co-dader-man 
o Opvallende opmerking: Dit type pleger komt weinig tot niet voor in de literatuur van 

mannelijke daders. Bestaan deze mannen niet? Laat het patriarchaat niet zulke omgedraaide 
machtsstructuren toe? Zijn er geen angstig volgzame mannen bij andere man-daders? 

2. Explicit-Approach pad 
o Seksueel misbruik van kinderen of volwassenen 
o Doelbewuste planning voor bepaalde doelen (bv. seksuele gratificatie, intimiteit met 

slachtoffer, geldelijk gewin, etc.) 
o Positieve emoties ten opzichte van het misbruik 
o Opvallende opmerking: Onderzoek naar dit pad is afhankelijk per wet per land. Denk 

bijvoorbeeld aan twintigers die met tieners relaties vormen (bv. ook docent-leerling). In 
sommige landen zijn dit plegers en komen ze in het onderzoek, in andere landen is dit niet 
problematisch volgens de wet. 

3. Implicit-Disorganized pad 
o Seksueel misbruik van kinderen of volwassenen 
o Weinig of geen planning, ongeorganiseerd en impulsief 
o Positieve of negatieve emoties ten opzichte van het misbruik 
o Opvallende opmerking: Gaat vaak samen met psychiatrische co-morbiditeiten. 

 
Rondom vrouwelijke daders zijn ook typologieën ontwikkeld. 
De typologie van Mathews onderscheidt drie types: 

1. Predisposed and intergenerational 
Deze vrouwen zijn zelf misbruikt geweest in hun jeugd en herhalen dit later als volwassenen door zelf 
misbruik te gaan plegen. 

2. Teacher/lover 
“Gelijkwaardige” relaties tussen volwassene en adolescent, die wettelijk geclassificeerd worden als 
misbruik. Gelijkwaardig tussen sterke aanhalingstekens! De deelnemers ervaren dit alleen zelf zo 
(wellicht sterk onterecht). 

3. Male-coerced 
Passieve of afhankelijke vrouwen die misbruik plegen onder invloed/dwang van een man. 
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De typologie van Vandiver & Kercher onderscheidt zes types: 

1. Heteroseksuele ‘nurturers’: zoals teacher/lover 
2. Non-criminele homoseksuele daders: weinig of geen criminele geschiedenis en misbruik van meisjes 

kinderen. 
3. Vrouwelijke seksuele predators: flinke criminele geschiedenis en misbruik van jongens kinderen. 
4. Jongvolwassene exploiters: misbruik van heel jonge kinderen, vaak familie. 
5. Homoseksuele criminele subtype: criminele geschiedenis, misbruik van andere vrouw (vaak voor 

geldelijk gewin binnen een prostitutiecontext).  
6. Agressieve homoseksuele daders: misbruik van volwassen vrouwen. 

 
Opvallende opmerking: Er is tot nu toe geen type gevonden van heteroseksuele vrouwen die volwassen 
mannen aanvallen. Mogelijk bestaan die niet, mogelijk bestaan die wel maar zijn ze nog niet gevonden, of 
mogelijk bestaan ze wel maar in onvoldoende mate om hun hele eigen type te vormen. Het onderzoek is nog 
nieuw en speculatief en kent methodologische problemen, dus wees voorzichtig met conclusies. 
 
Recidive ligt bij vrouwelijke plegers lager dan bij mannelijke. 
 
Er is geen specifieke, unieke theorie, diagnostiek, interventie, etc. voor vrouwelijke plegers of voor holebi-
plegers. Men gebruikt dezelfde tools als voor (hetero) mannelijke plegers, en neemt dus indirect daarbij aan 
dat het allemaal hetzelfde is en dat dat wel kan. Hier moeten vraagtekens bij geplaatst worden. Denk bv. aan 
het model van Malamuth. Het is onwaarschijnlijk dat ‘vijandige masculiniteit’ een belangrijke factor is voor 
vrouwelijke plegers. Er is ook in modellen geen ruimte voor afhankelijke individuen die meedoen met andere 
plegers, of voor bv. plegers die hun relatie zien als wederzijds en goed (zoals de nurturers). Het is de moeite 
waard om hier meer specifiek onderzoek naar te doen. 
 
Hoewel focus op vrouwelijke en holebi-plegers ook belangrijk is, moet men onthouden dat dit een kleine 
minderheid is! Het hoofdpatroon van SG is vooralsnog voornamelijk mannen die vrouwelijke slachtoffers 
maken. 
 
Cijfers van SG bij holebi’s: 

o 30% van homo- en biseksuele mannen waren minstens 1x slachtoffer 
o 43% van homo- en biseksuele vrouwen waren minstens 1x slachtoffer 
o Onderzoek bij studenten: binnen MSM relaties 20% en binnen VSV relaties 9% voorkomen van SG. 

 
Als risicofactoren van SG binnen holebi-setting worden genoemd: heteronormativiteit, homofobie en 
masculiniteit. De prof gelooft dat deze risicofactoren meespelen, maar plaatst hier voetnoten bij, want HOE 
precies die drie factoren tot SG kan leiden, wordt nog niet duidelijk. Zijn ook die drie factoren voldoende om 
het te kunnen verklaren, of zijn er nog meer? Wat zijn de werkingen ervan? 
 
 
Preventie 
 
Een algemene preventieaanpak gericht op iedereen (kinderen + adolescenten, slachtoffers + daders, onbekend 
van hoeveel risico iemand draagt) werkt voorzichtig positief volgens de literatuur. Echter, in deze cursus 
richten we ons specifieker op de preventie van SG bij mannen met risico op recidive die al gepleegd hebben. 
Dit leidt tot twee vragen: 

1. Welke factoren maken een verschil? 
2. Welke programma’s zijn effectief? 
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Belangrijk hierbij zijn: 

 Uitgangspunt van wat leidt tot SG = multifactorieel en meerdere paden 
 Er wordt verschil gemaakt tussen risicofactoren en beschermende factoren 
 Talloze methodologische problemen in dit veld 
 Volgen van de ‘regels van de kunst’ van preventiekunde is belangrijk! 

 
Tharp et al. (2013): meta-analyse met vondsten: 

 Tien factoren die NIET significant zijn voor preventieprogramma’s en waarvan het dus niet helpt om 
SG te voorkomen als je je hierop richt: child neglect, family-structure, parental mental health, 
parental criminal/substance abuse, age at coming out, testosterone, religious affiliation, denial or 
displacing blame, social desirability. 

 Twee grote groepen factoren die wel belangrijk zijn voor preventie van SG: 
o De aanwezigheid en acceptatie van geweld (bv. zelf misbruikt zijn, conflict in familie, 

kindermisbruik in familie, peer-groep steun voor SG, etc.) 
o Ongezonde seksuele gedragingen, ervaringen en attitudes (bv. onpersoonlijke seks, 

meerdere partners, vijandigheid andere gender, achtergrond seksueel misbruik, blootstelling 
aan seksueel agressieve peers, groepsdruk, etc.) 

 
Tharp et al. (2013) concluderen daaruit dat preventie tot nog toe weinig effectief is. Er is wel een flinke basis 
die preventiekundig goed te vertalen valt. Het is effectief om dit over de levensloop toe te passen. 
 
Maar men moet ook niet vergeten dat er veel verwaarloosde groepen zijn in onderzoeken: ‘gewone’ 
volwassen mannen (onderzoek wordt voornamelijk op studenten gedaan), holebi’s, militair personeel en 
vrouwen en meisjes. 
 
Steele et al. deden een review van de literatuur met een focus op SG van mannen tegen vrouwen in het hoger 
onderwijs. Zij vonden zeven factoren die belangrijk waren voor preventie om een effect te hebben (het 
zwakker/sterker is ten opzichte van de andere genoemde factoren): 

1. Alcoholconsumptie (sterk) 
2. Vijandigheid tegen vrouwen (zwakker) 
3. Eerder crimineel gedrag 
4. Lid van een studievereniging (sterker) 
5. Geschiedenis van plegen van seksueel geweld (sterkste) 
6. Accepteren van verkrachtingsmythen (zwakker) 
7. Steun van leeftijdsgenoten voor seksueel geweld (sterker) 

 
Bestaan er effectieve programma’s? DeGue et al. (2014) bekeken 140 effectstudies van primaire preventie van 
plegen van SG. Hun resultaten verdeelden zij in vijf kwaliteitscategorieën: 

1. Effectief voor preventie (reductie) van seksueel agressief gedrag 
 Safe dates (middelbaar onderwijs, 10 sessies van 45 min) 
 Shifting boundaries (middelbaar onderwijs, 6 uur klassikaal) 
 US Violene against women act of 1994 (niet relevant voor deze cursus) 

2. Niet effectief voor preventie (reductie) van seksueel agressief gedrag 
 Programma’s van maar 1 uur (2/3 van de programma’s was zo) 

3. Mogelijk schadelijk 
 Niet helder waardoor 

4. Meer onderzoek nodig 
5. Te weinig evidentie 
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Conclusie van DeGue et al. Is dat er nog een lange weg te gaan is methodologisch en inhoudelijk. De meeste 
programma’s zijn gewoonweg niet effectief. Hoe is dat anno 2020? Uit een onderzoek van Wright et al.: 
“Altogether, male-targeted sexual assault prevention programs have a small and positive impact on attitudes 
surrounding sexual assault and future intentions to engage in sexually aggressive behavior. However, there is 
no evidence to suggest that these programs reduce the incidence of sexual assault.” 
 
Belangrijk om mee te nemen: een verwaarloosde en mogelijk bijdragende factoren is dat hoog risicovolle 
mannen en herhalende daders immuun zijn voor of negatief beïnvloed worden door de huidige 
preventieprogramma’s. Denk bv. aan de verhalen van prof. Janssen over de < 1 uur programma’s op uniefs in 
de VS die hebben geleid dat sommige mannen juist meer SG gingen plegen. 
 
Afsluitende opmerkingen prof over dit opleidingsonderdeel: 

1. SG is een ernstig probleem in de samenleving! 
2. Gelukkig hebben we vorderingen gemaakt in termen van het begrijpen en problematiseren van 

plegers en hun gedragingen, en kunnen we beter diagnosticeren en behandelen (ook al is er nog werk 
aan de winkel). 

3. Preventie is nog een groot probleem. Veel van wat we hebben gedaan, is niet effectief. 
4. Het is belangrijk om mee te nemen dat SG een seksueel component heeft. Dit is niet zomaar te 

vergelijken met niet-seksueel geweld. 
5. Het KUL beleid heeft nog een lange weg van verbetering te gaan alvorens een effectief beleid rondom 

SG wordt bereikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


