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1. INLEIDING 

Zedenmisdrijven krijgen vaak veel aandacht in de media. De grote shock heeft vooral te maken met het feit dat 

bij zedenmisdrijven de persoonlijke vrijheid, lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers 

(voornamelijk kinderen en vrouwen) geschonden worden. 

Zoektocht naar effectieve behandelingen voor plegers. Huidige tendens is echter om deze personen zo lang 

mogelijk opgesloten te houden, waardoor ze nog meer als maatschappelijke outcasts gemaakt worden. 

Mannelijke zedendelinquenten staan centraal, ook al plegen ook vrouwen seksuele delicten. 

2. DEFINITIE STRAFBAAR SEKSUEEL GEDRAG 

Nederland: ‘Misdrijf tegen de zeden’ 

België: Wetboek van Strafrecht: ‘Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare 

zedelijkheid’, met als hoofdstukken ‘Aanranding van de eerbaarheid en verkrachtingen’, ‘Bederf van de jeugd en 

prostitutie’ en ‘Openbare schennis van goede zeden’ 

Dit hoofdstuk focus op: direct (maar niet per se fysiek) contact met een identificeerbaar slachtoffer. 

Exhibitionisme en downloaden van kinderporno worden hier niet behandeld 

Instemming staat centraal. Seksuele interacties zijn verboden als ze plaatsvinden met personen die daarmee niet 

instellen of die niet in staat geacht worden om al dan niet instemming te kunnen geven. BV kinderen onder 16 

jaar, mensen met een verstandelijke beperking, personen buiten bewustzijn.  

Ook kan het zijn dat iemand in een afhankelijkheidsrelatie tot de pleger staat en geen mogelijkheden heeft om 

niet in te stemmen. BV arts-patiëntrelatie, leraar-leerlingenverhouding.  

Nederland:  

- In het geval van dwang of geweld wordt er automatisch vanuit gegaan dat het slachtoffer niet in staat was 

om al of niet instemming te geven. Hierbij zijn er doorgaans zeer ongelijke verhoudingen en meer of minder 

subtiele psychologische dwang aanwezig.  

- Er is sprake van penetratie bij het ‘seksueel binnendringen van het lichaam’, zonder penetratie gaat het om 

ontuchtige handelingen.  

- Drie verschillende leeftijdscategorieën: kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen jonger dan 16 jaar en personen 

ouder dan 16 jaar die om andere redenen niet in staat zijn om toestemming te geven.  

België 

- Aanranding van de eerbaarheid = het opdringen of afdwingen van seksueel getinte handelingen; 

onderscheid tussen aanranding met en aanranding zonder geweld 

- Seksueel contact onder de leeftijd van 16 jaar is voor de wet gelijkgesteld aan aanranding, zelfs wanneer de 

jongere ermee instemde 

- Bij verkrachting is er steeds sprake van penetratie 

- Verkrachting wordt over het algemeen zwaarder bestraft dan aanranding 

België en Nederland hebben wat hun wetgeving op vlak van seksuele delinquentie hetzelfde uitgangsprincipe: in 

beide landen richt de wetgever zich op de bescherming van degenen die vanuit hun positie onvoldoende 

wilsbekwaam zijn of bij wie de wilsvrijheid geschonden wordt 
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3. PREVALENTIE STRAFBAAR SEKSUEEL GEDRAG 

Het is moeilijk om het werkelijk aantal zedenmisdrijven correct vast te stellen. Discrepantie tussen officiële 

politiegegevens en slachtofferenquêtes 

- Slachtofferenquêtes: NL 200 000 personen per jaar, 0,8-1,5% van de bevolking; vrouwen vijf keer zo vaak 

slachtoffer als mannen 

- Statistieken: 12% van deze incidenten gemeld bij de politie; 6% officieel aangifte gedaan 

De aangiftebereidheid is groter als 

- Onbekende dader 

- Meerdere daders 

- Voltooid delict 

- Gebruik gemaakt van een wapen/ geweld met fysiek letsel tot gevolg 

Onderrapportage voornamelijk bij intrafamiliaal seksueel misbruik 

Van de in NL geregistreerde verdachten is gemiddeld 17% minderjarig.  

Vrouwen vormen slechts een klein deel van de geregistreerde verdachten, namelijk ongeveer 5%. Het merendeel 

van de vrouwen pleegt de delicten samen met een mannelijke mededader. 

Het aantal geregistreerde zedendelicten neemt in alle categorieën gestaag af. Deze afname komt overeen met 

internationale bevindingen en kan niet verklaard worden door een afname in aangiftebereidheid, want die lijkt 

gelijk te blijven/ toe te nemen. Deze afname zou dus kunnen wijzen op een afname in het aantal 

contactzedendelicten.  

BE: van de verkrachtingszaken bij het parket werd in 2009-2011 44% geseponeerd zonder gevolg, waarvan 56% 

omwille van gebrek aan bewijs en 17% omdat de dader niet gevonden was. andere redenen voor seponering 

waren gedrag van het slachtoffer, beperkte maatschappelijke weerslag of misdrijf van relationele aard (maar 

verkrachting binnen het huwelijk is wel degelijk strafbaar!!!). 

4. THEORETISCHE VERKLARINGEN VOOR SEKSUELE DELINQUENTIE 

Niet makkelijk om theorieën te ontwikkelen, seksueel gewelddadig gedrag is een complexfenomeen dat wordt 

veroorzaakt door een moeilijk te ontwarren wisselwerking van biologische, psychologische, situatieve, sociale en 

culturele factoren.  

Ward en Beech onderscheiden drie soorten theorieën: 

1) Algemene integratieve theorieën: globale ordening van factoren die iemand de predispositie geven om in 

een bepaalde context seksueel geweld te plegen 

2) Monocausale theorieën: één determinant wordt diepgaand onderzocht 

3) Descriptieve theorieën: wisselwerking tussen persoonlijkheid en context van seksueel geweld wordt 

gedetailleerd beschreven 

4.1.  ALGEMENE INTEGRATIEVE THEORIEËN 

Komen voort uit academische wereld enerzijds en klinische praktijk anderzijds (zoektocht naar evidence-based 

behandeling voor daders) 
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Academische wereld: vooral onderzoek bij studenten (dus meestal niet-criminele populaties). Meestal mannen 

die een bekende als slachtoffer kiezen. Uit deze traditie komt confluentiemodel van Malamuth voort 

Klinische wereld: studies van veroordeelde seksuele delinquenten, kiezen vaker een onbekende als slachtoffer; 

eer descriptieve theorieën en minder empirisch onderzoek. Uit deze traditie komen de biopsychosociaal 

leertheorie van Marshall en Barbaree en de integratieve theorie van Ward en colelega’s (2006, 2016) 

4.1.1.  HET HIËRARCHISCH CONFLUENTIEMODEL (MALAMUTH) 

Is het enige verklaringsmodel voor seksuele delinquentie tegen vrouwen dat retrospectief EN prospectief 

empirisch getoetst is en een behoorlijke mate van voorspellende validiteit heeft 

Uitgangspunten:  

- Feministisch 

- Sociaal-psychologisch  

- Een evolutionaire (biologische) visie ook noodzakelijk: verkrachting als reproductiestrategie 

Theorie:  

 

- Twee interagerende, maar grotendeels onafhankelijke ontwikkelingstrajecten naar seksueel geweld: (1) pad 

van de onpersoonlijke seks en (2) pad van de vijandige mannelijkheid 

- Vijandige mannelijkheid: narcisme, onzekerheid, defensiviteit, vijandigheid en wantrouwen + seksuele 

bevrediging door het domineren of controleren van vrouwen  seksualiserende route naar seksueel geweld 

- Onpersoonlijke seks: problematische jeugd met geweld en/ of misbruik, antisociaal gedrag vanaf de 

puberteit, leidend tot onthechte en promiscue houding tegenover (seksuele) relaties  antisociale/ 

psychopatische route naar seksueel geweld 

- Er is een mogelijkheid van synergie van risicofactoren, waardoor het risico op seksueel geweld exponentieel 

kan toenemen 
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Model is goed empirisch onderbouwd, maar vooral bij studentenpopulatie, dus doet niet voldoende recht aan 

heterogeniteit onder verkrachters 

Model blijft duidelijk empirische bevestiging geven voor de rol (1) van vijandigheid (tegenover vrouwen) en (2) 

positieve opvattingen over het gebruik van geweld als belangrijke risicofactoren voor seksueel geweld tegen 

vrouwen 

4.1.2.  DE BIOPSYCHOSOCIALE LEERTHEORIE (MARSHALL & BARBAREE) 

Visie: Seksueel misbruik van kinderen en seksueel geweld tegen vrouwen ontstaat vanuit de wisselwerking 

tussen ongunstige biologische, ontwikkelingspsychologische en sociaal-culturele factoren die een jonge man 

kwetsbaar maken om, in aanwezigheid van specifieke situatieve factoren, over te gaan tot het plegen van 

seksuele delicten  (des)inhibitietheorie 

 

Theorie:  

- Puberteit als kritische ontwikkelingsfase  

o Biologische factoren (sterke toename in T)  

o Taak om seksuele en agressieve impulsen sociaal aanvaardbaar te reguleren + leeftijdsadequate  

relationele en seksuele partners kiezen 

o Als taak niet lukt, dan toevlucht tot SGG met kinderen of vrouwen 

o Leerproces van masturberen op seksueel afwijkende prikkels  via operante conditionering 

koppeling seksuele interesse in kinderen en seksueel geweld tegen vrouwen 

- Desinhiberende rol van vrouwonvriendelijke opvattingen + de acceptatie van geweld als middel om doel te 

bereiken 

- Situatieve drempelverlagende factoren: stress, seksuele opwinding, negatieve gevoelens en drugs/ alcohol 

Positieve en minder positieve kanten van deze theorie 

 heuristisch waardevol: integratie van uiteenlopende determinanten 
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weinig rekening gehouden met verschillen tussen plegers: veronderstelling dat ze allemaal dezelfde 

route afleggen naar het plegen van een seksueel delict 

veronderstelling dat route start vanuit negatieve gevoelens, dat iedere pleger aanvankelijk geen delict 

wilt plegen, maar verliest controle over gedrag  gaat in tegen klinische bevinding dat seksuele delicten 

soms wel gepleegd worden vanuit een intacte zelfregulatie en met voorafgaande positieve gevoelens 

4.1.3.  EEN INTEGRATIEVE THEORIE OVER SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG (ITSO, 

WARD & BEECH) 

Geeft een schematisch overzicht van hoe statische (of klinisch niet veranderbare) en dynamische (klinisch 

veranderbare) risicofactoren met elkaar samenhangen en zo tot SGG kunnen leiden 

 

Omgevingsfactoren: indirecte vroege (distale) en directe acute (proximale factoren) 

- Distale factoren: gezinsomstandigheden in de jeugd, hechting, verwaarlozing, fysieke mishandeling, seksueel 

misbruik 

- Proximale factoren: misbruik van middelen, toegang tot slachtoffers, emotionele inzinking, boosheid (naar 

vrouwen) 

Biologische, neuropsychologische en daaruit voortkomende klinische factoren:  

- Biologische en indirecte vroege omgevingsfactoren zijn onveranderbaar 

- Neuropsychologische functies (geheugen, waarneming, aandacht, concentratie, informatieverwerking) zijn 

deels (maar vaak beperkt) veranderbaar 

- Klinische symptomen (komen voort uit beide eerstegenoemde) kunnen wel beïnvloed worden 

Nadelen 

is zeer algemeen + veel zaken worden hierin geïntegreerd  te veelomvattend 



Seksuele psychopathologie: diagnostiek en behandeling 

‘Plegers van seksueel geweld’ 

8 

 

weinig handvatten voor de dagelijkse behandelpraktijk 

nog niet empirisch getoetst 

4.1.4.  HET PERSPECTIEF VAN DE ‘INCENTIVE THEORY  OF SEXUAL MOTIVATION ’ 

Probleem met bovenstaande theorieën: idee dat gedrag ontstaat op basis van een vroeg afwijkende ontwikkeling 

bij de pleger (eigen mishandeling of misbruik); dit idee botst echter met het gegeven dat  

- de prevalentie van seksueel delictgedrag hoog is  

- heel veel plegers relatief normale mannen zijn, die één keer en waarschijnlijk nooit meer een seksueel delict 

zullen plegen 

Deze modellen geven dus een goed overzicht van de risicofactoren, maar minder inzicht in de onderliggende 

oorzaken 

Oplossing: incentive motivation model 

- seksuele opwinding wordt beschouwd als een emotionele reactie op een stimulus 

- in deze visie is seksueel delictgedrag beschouwd als een (onwenselijke) variant van normaal seksueel gedrag; 

proces van inhibitie en desinhibitie spelen een rol bij SGG 

- seksuele opwinding en andere emoties kunnen elkaar over en weer beïnvloeden 

biedt een verklaring voor de grote heterogeniteit in seksuele delicten en plegers 

uitwerking is nog nieuw, moet nog onderzocht worden 

4.2.  MONOCAUSALE THEORIEËN 

4.2.1.  COGNITIES EN DISFUNCTIONELE SCHEMA’S  

Cognitieve gedragstherapie: een pleger vormt delictondersteunende opvattingen met behulp van cognitieve 

vervormingen. Eze opvattingen staan hem toe te doen wat de maatschappij of hijzelf als verkeerd gedrag ziet. 

Door een variëteit aan ingrijpende ervaringen als kind en tijdens opgroeien (bv geweld in gezin, vroege 

blootstelling aan pornografie) kunnen de impliciete theorieën die iemand over zichzelf, de ander en de wereld 

heeft, een onaangepast karakter krijgen. 

Bv bij pedoseksuelen: (a) het kind als seksueel object, (b) recht hebben op, (c) de gevaarlijke wereld, (d) 

oncontroleerbaarheid, en (e) de aard van de schade. 

De cognitieve vervormingen kunnen ontstaan in de aanloop naar het delict, maar ook tijdens of pas daarna. Het 

zijn e delictondersteunende attitudes de betekenisvol zijn voor het delictrisico en niet zozeer de excuses waarom 

het per ongeluk gebeurde.   

4.2.2.  DEVIANTE SEKSUELE INTERESSE 

Deviante seksuele interesses werden lang gezien als een prima monocausale verklaring voor seksueel 

delictgedrag: gedrag vertonen omdat ze een bepaalde seksuele voorkeur hebben. Dat is echter een veel te 

simpele voorstelling van zaken.  

(a) Er hoeft geen sprake te zijn van een grote interesse (alhoewel enige interesse wel aanwezig is) 
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(b) De remming schiet tekort 

Toch spelen afwijkende seksuele interesses een rol als risicofactor voor seksueel delictgedrag. Waardoor wordt 

een afwijkende seksuele interesse veroorzaakt? Onderzoek geeft drie etologische routen aan: (1) seksueel 

misbruik in de eigen jeugd, (2) biologische afwijkingen, (3) deviante conditionering. 

(1) Seksueel misbruik in de eigen voorgeschiedenis: komt drie keer zo vaak voor bij zedendelinquenten als bij 

andere delinquenten; maar lang niet alle misbruikplegers zijn zelf misbruikt en lang niet alle misbruikten 

gaan zelf misbruik plegen.  

(2) Biologische afwijkingen:  

a. laatste jaren veel onderzoek hiernaar (bv met fMRI). Genetische afwijking (XYY) zou meer 

voorkomen, verschil in hormoonspiegels gevonden. Tegenwoordig vooral aandacht voor verschillen 

in hersenstructuren en hersenactiviteit, bv kleinere amygdala. Maar nog geen duidelijke conclusies, 

kleine onderzoeksgroepen 

b. Neurobiologische effecten van kindermishandeling: neurobiologische veranderingen/ gebrek aan 

normale ontwikkeling; voornamelijk effect op inadequate remming van gedrag 

(3) Deviante conditionering: het meren van afwijkende seksuele interesses door het herhaaldelijk samengaan 

van een deviante prikkel en seksuele bevrediging; ‘inslijten’ van seksuele interessess; kan ook via 

masturbatie en seksuele fantasieën 

Alle bovengenoemde invalshoeken lijken bruikbaar om het ontstaan van afwijkende seksuele interesses te 

verklaren. Bovendien sluiten ze elkaar niet uit.  

MAAR meer onderzoek nodig 

4.3.  DESCRIPTIEVE THEORIEËN 

4.3.1.  HET ZELFREGULATIEMODEL (WARD & HUDSON) 

Op basis van een zelfregulatiemodel worden er meerdere routes naar seksueel misbruik van kinderen en naar 

seksueel geweld tegen vrouwen onderscheiden.  

Visie: mensen zijn doelgerichte wezens die door zelfregulatie hun doelen proberen bereiken.  

Doelen  Vermijdingsdoelen 

Toenaderingsdoelen 

Zelfregulatiestijlen Onderregulatie  

Verkeerde regulatie 

Intacte regulatie 

Vier basisroutes 

(1) Passieve vermijding: vermijdingsdoel + onderregulatie: falen van gedragscontrole over seksueel afwijkende 

gevoelens (omwille van negatieve emoties en verlies van gedragscontrole) 

(2) Actieve vermijding: vermijdingsdoel + verkeerde regulatie: pogingen tot controle leiden tot verlies van 

controle (paradoxaal) 

(3) Automatische toenadering: toenaderingsdoel + onderregulatie: impulsieve delictpleging wanneer de 

mogelijkheid zich voordoet 

(4) Geplande toenadering: toenaderingsdoelen + intacte regulatie: uitkomst is echter sociaal onaanvaardbaar 

Deze theorie geeft mogelijkheid tot differentiatie van plegers in subgroepen.  
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Mogelijkheid tot betere afstemming van de behandeling op de behoeften van deze subgroepen.  

ognitieve factoren krijgen een te belangrijke rol 

4.4.  TYPOLOGIEËN  

Massachusetts Treatment Center Child Molester Typology (MTC-CM) en de Rapist Typology (MTC-R) zijn de enige 

classificatiesystemen die vanuit empirisch onderzoek ontwikkeld zijn en waarvan de betruwbaarheid en validiteit 

enigszins zijn aangetoond. 

MTC-CM3: twee assen  

- As 1:  

o Fixatie op kinderen (intensiteit van de pedofiele belangstelling) 

o Sociale competentie (stabiliteit in het werk, relatie, ouderschap en sociaal leven) 

- As 2:  

o Plegers die veel contact onderhouden VS weinig contact met kinderen (seksueel en niet-seksueel) 

o Als hoge mate van contact, dan onderscheid interpersoonlijke relatie VS enkel seksuele relatie 

o Als lage mate van contact, dan indeling naargelang van (sadistisch) fysiek letsel aangebracht werd 

aan het kind 

 Dimensies geslacht + ondermijnende gedragscontrolefactoren (alcohol, drugs, psychose, verstandelijke 

beperking) ontbreken 

MTC-R4 

 

Drie typen plegers, niet categoriaal maar dimensionaal in een cirkelvormig model.  

Integratie van het confluentiemodel (Malamuth).  
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Drie basisdimensies zijn 

(1) Affectdefect (kil en emotieloos) 

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

(3) Seksualisering (deviante seksuele interesse + hyperseksualiteit) 

5. RISICOTAXATIE EN DIAGNOSTIEK 

De meeste seksuele delinquenten recidiveren niet (slechts 15-20% in een periode van 10 jaar). Er zijn echter ook 

individuen die geneigd blijven steeds opnieuw seksuele delicten te plegen, zijn hoogrisicoplegers. Belangrijk om 

deze te scheiden van de rest en het risico op herval te doen afnemen. Daarom risicotaxatie en diagnostiek 

5.1.  RISICOTAXATIE  

Tot jaren ’90 gebeurde risicotaxatie aan de hand van het ‘ongestructureerd klinisch oordeel’. Heeft echter geen 

goede voorspellende waarde.  

Risicotaxatie is een empirisch ontwikkelde, gestructureerde manier om iemands risico op recidive in te schatten. 

De eerste persoon die dat deed was de Canadees Karl Hanson. Alle factoren die correleren met recidive, werden 

opgenomen in een instrument.  

Dit instrument  

- Kan worden gebruikt om het risico op recidive te taxeren  

- Helpt om de heterogene groep zedendelinquenten op te delen in kleinere subgroepen 

Opgelet: blijft een vorm van kansberekening, er is geen zekerheid!! 

De bekendste en meest gebruikte instrumenten zijn de STATIC-99 en de gereviseerde versie STATIC-99-R. deze 

zijn ook vertaald in het Nederlands. In Belgische instellingen wordt momenteel nog niet standaard een 

risicotaxatie-instrument gebruikt, in Nederland wel.  

De STATIC-99R bevat de volgende 10 items: 

1. Leeftijd 
2. Nooit twee jaar of langer samengewoond 
3. Indexveroordeling voor geweld 
4. Eerdere veroordeling voor geweld 
5. Aantal eerdere seksuele delicten 
6. Aantal eerdere veroordelingen 
7. Veroordeling voor een contactloos seksueel delict 
8. Extrafamiliair slachtoffer 
9. Onbekend slachtoffer 
10. Mannelijk slachtoffer 

Scoring gebeurt door optelling en zo wordt persoon in een bepaalde risicocategorie geplaatst (laag, laag-

gemiddeld, hoog-gemiddeld, hoog).  

- Heeft een redelijk tot goede voorspellende waarde: seksuele recidive neemt significant toe naarmate stijging 

in risico.  

- Als laagrisico gekwalificeerde zedendelinquenten recidiveren soms toch 

- De hoogrisico zedendelinquenten recidiveren zeker niet allemaal 

5.1.1.  DYNAMISCHE RISICOTAXATIE 
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STATIC-99 is een actuarieel en statisch instrument: 

- Actuarieel = scoring volgens vast principe, bv ja=1 en nee=0 met een optelsom berekend 

- Statisch = de items zijn ongeveer vaststaand en dus niet meer te veranderen 

Deze werkwijze wordt daarom in de praktijk als negatief ervaren.  

- Er is hierbij geen ruimte meer voor individuspecifieke risico- en beschermende factoren  

- Geeft weinig aanknopingspunten voor behandeling 

- Biedt geen mogelijkheid om het effect van een behandeling te meten 

- Risico-inschatting blijft voor en na behandeling gelijk 

Daarom behoefte aan meer dynamische factoren die recidive voorspellen. Oplossing: ontwikkeling 

‘gestructureerd klinisch oordeel (SPJ), een tussenvorm tussen ongestructureerd klinisch oordeel en statische 

actuariële risicotaxatie.  

De SVR-20 (Sexual Violence Risk) is het bekendste en bevat naast statische ook enkele dynamische items. De 

twintig items zijn deels toegevoegd op basis van klinisch oordeel, deels op basis van empirisch onderzoek.  

Makkelijk mee te werken in de praktijk 

 Enkele factoren niet empirisch ondersteund  

 Toevoeging klinisch oordeel zorgt voor verslechtering voorspelling 

Er zijn ook instrumenten die (a) voor een (groot) deel uit dynamische factoren bestaan, (b) empirische 

samenhang met recidivisme hebben en (c) op actuariële wijze gescoord worden. BV STABLE-2007, bedoeld om 

in combinatie met een statisch instrument (bv STATIC-99) te gebruiken.  

Met het statisch instrument wordt eerst een basisrisico-inschatting gemaakt. Vervolgens wordt deze verfijnd met 

een dynamisch instrument.  

er kan worden bepaald op welke factoren de behandeling zich moet richten 

er kan bepaald worden of iemand opschuift in zijn risico tijdens de behandeling 

Conclusie: dynamische versus statische risicofactoren 

- Dynamische risicofactoren doen niet onder voor statische risicofactoren wat betreft risicovoorspelling 
- De dynamische factoren voegen een voorspellende waarde toe aan de statische factoren: verandering in 

dynamische risicofactoren hangt significant samen met afname in recidive  
- Statische factoren blijven belangrijk voor de bepaling van de basisrisicocategorie 

5.1.2.  ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ RISICOTAXATIE 

a) De risicofactoren zeggen niets over etiologie; er is dus een groot verschil tussen causale en correlationele 

verbanden. Bv alleenstaand zijn leidt niet tot het plegen van seksuele delicten, maar zedendelinquenten die 

recidiveren zijn wel vaker alleenstaand. 

b) Ook wanneer factoren dynamisch (en dus veranderbaar) zijn, zijn ze niet per se causaal.  

c) Risicotaxatie beperkt zich tot personen die voor een (zeden)delict veroordeeld zijn en voorspelt ze het risico 

op een nieuwe veroordeling. Alle plegers die nooit worden veroordeeld (het merendeel dus!!!) of niet meer 

opnieuw veroordeeld worden na een nieuw feit, vallen dus buiten de voorspelling van risicotaxatie. 

d) Extra aandacht geboden bij het gebruik van de instrumenten bij personen met een verstandelijke beperking 
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e) Nog geen instrumenten beschikbaar voor vrouwelijke zedendelinquenten. 

5.2.  DIAGNOSTIEK  

Twee categorieën 

(1) Algemeen: diagnostiek die voor alle groepen patiënten wenselijk is, zoals DSM-5-diagnose en het meten van 

de responsiviteit (= eigenschappen, talenten of beperkingen die de behandeling positief of negatief kunnen 

beïnvloeden) 

(2) Specifiek: het gedeelte m.b.t. zeden(delinquentie) 

5.2.1.  DIAGNOSTIEK IN EEN FORENSISCHE SETTING 

Regels in de forensische setting:  

- Forensische patiënten worden vaak behandeld voor gedragingen die zijn zelf vaak (nog) niet als een 

probleem zien 

o Zelfbeoordelingsvragenlijsten dus niet als enige meting 

o Oplossing: instrumenten om sociale wenselijkheid te meten, semigestructureerde interviews, meer 

indirect geformuleerde vragenlijsten waarbij niet duidelijk is wat gemeten wordt, indirecte of 

projectieve testmethoden, psychofysiologische/ neuropsychologische tests 

- Aangeraden om deels instrumenten te gebruiken die veranderingsgevoelig zijn zodat voortgang van de 

behandeling gemeten kan worden.  

- Nog geen algemeen geaccepteerde en gestandaardiseerde testbatterij voor diagnostiek van daders van 

seksueel geweld 

5.2.2.  SPECIFIEKE ZEDENDIAGNOSTIEK 

Voor risicotaxatie is er nood aan goede diagnostiek die de risicotaxatie zo optimaal mogelijk maakt. Dit houdt in 

dat instrumenten de individuele risicofactoren zo nauwkeurig mogelijk meten twee belangrijke risicofactoren 

zijn hierbij seksuele deviantie en psychopathie (antisociale oriëntatie).  

Antisociale oriëntatie verwijst naar de bereidheid om regels te overtreden en de belangen van anderen te 

schaden. Deze factor is van belang voor zedendelinquent gedrag, maar ook voor algemeen gewelddadig gedrag 

of recidive.  

5.2.3.  ASSESSMENT VAN SEKSUELE DEVIANTIE 

Seksuele deviantie = interesse in afwijkende seksuele prikkels; vooral belangrijk wanneer de interesses gaan om 

seksueel delictgedrag 

In dit kader is seksuele deviantie = een voorkeur voor seksueel gedrag dat bij wet verboden is 

Meting: 

 Zelfrapportage (zie eerder) 

 Diagnose aan de hand van DSM-5, want gaan uit van interesse in plaats van voorkeur voor dat gedrag 

In de praktijk vaak nog afhankelijk van indrukken en inschattingen aan de hand van gesprek, zelfrapportage, 

psychologische/ psychiatrische tests en politiedossiers 

Niet eenvoudig te bepalen dus!! 
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5.2.4.  IMPLICIT ASSOCIATION TASK (IAT) 

IAT = een test die de associatie tussen twee cognitieve constructen meet, bv de sterkte tussen vrouw/ seksualiteit 

en tussen man/seksualiteit om seksuele oriëntatie te meten. Bij zedendelicten vooral associatie tussen kind/ 

seksualiteit versus volwassene/ seksualiteit of andere zoals seksualiteit/ controle 

Idee: associatie tussen kind en seks sterker dan associatie tussen volwassenen en seks, dan seksuele voorkeur 

voor kinderen.  

Kan goed groepsverschillen meten 

Beperkte mogelijkheid om de test bewust te beïnvloeden 

Is niet geschikt om individuele verschillen te meten 

5.2.5.  PENISPLETHYSMOGRAFIE 

Bij een PPG-onderzoek worden verschillende seksuele prikkels (in beeld of geluid) aangeboden terwijl de mate 

van erectie met behulp van een bandje om de penis gemeten wordt; kijken bij welke prikkels er een toename is 

van erectie. 

In Nederland en België omwille van ethische bezwaren nauwelijks toegepast 

Intrusieve werkwijze  

 Technische problemen: kijken naar gemiddelde of maximale respons op bepaalde stimuli? 

 Vaak te weinig respons door bewuste manipulatie (heel hard op iets anders concentreren) 

Als meting geslaagd, dan betekenisvolle indicatie 

Is bruikbaar voor de meting van pedoseksuele voorkeur én voorkeur voor verkrachting (maar het eerste is 

meest valide) 

5.2.6.  VISUAL REACTION TIME (VRT) 

We zijn geneigd langer te kijken naar wat ons boeit dan naar wat ons onverschillig maakt. Bij deze test worden 

plaatjes aangeboden van potentiele seksuele partners (hoeven niet naakt of erotisch te zijn). Ook worden vragen 

gesteld over de afbeelding.  

Veel minder intrusieve en ethisch bezwaarlijke meetmethode dan de PPG 

 Goed voor de meting van groepsverschillen 

 Niet geschikt voor de diagnostiek van individuele personen 

5.2.7.  SEKSUELE PREOCCUPATIE 

Naast voorkeuren is het ook belangrijk om seksuele preoccupatie (hyperseksualiteit) te meten. Hiervoor zijn nog 

geen specifieke instrumenten ontworpen (behalve zelfrapportagevragenlijsten). Bij sommige vragenlijsten ligt 

de nadruk vaak op het bevragen van frequentie en aard van het vertoonde seksueel gedrag, bij andere op de 

subjectieve ervaringen.  
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5.2.8.  PSYCHOPATHIE 

Psychopathie is een redelijke voorspeller van recidive bij zedendelicten, vooral de impulsief/antisociale trekken. 

Gekoppeld aan seksuele deviantie is er daarbij een uitzonderlijk hoog risico op seksuele recidive.  

Deze diagnose kan vaak maar één keer in het leven worden afgenomen + heeft verstrekkende gevolgen voor het 

individu, dus zorgvuldigheid is geboden!! 

5.2.9.  SEKSUELE ANAMNESE 

Seksuele anamnese is van groot belang. Bevraging gebeurt echter aan de hand van zelfrapportage.  

Mogelijkheid om dit te verbeteren is door afname van een polygrafisch interview, bv een interview met een 

leugendetector. De combinatie is niet perfect, maar aanzienlijk beter dan een individuele inschatting door een 

deskundige over het waarheidsgehalte van de zelfrapportage.  

Polygrafisch interview werkt beter omwille van de bogus pipeline, de schrik om door de mand te vallen. Ook bij 

de opmerking dat de persoon liegt, zal hij meer toegeven. Op die manier wordt er meer informatie vergaard dan 

bij zelfrapportage.  

6. BEHANDELING 

Behandelingen zijn gericht om ervoor te zorgen dat de persoon nooit meer seksueel delictgedrag stelt. In BE en 

NL zijn de behandelingen opgesteld volgens de What Works-principes: het risicoprincipe, het behoefteprincipe 

en het responsiviteitsprincipe (Risk-Need-Responsivity). Later werd een vierde principe toegevoegd: het 

integriteitsprincipe 

(1) Risicoprincipe:  bestaat uit twee elementen 

 Risicotaxatie uitvoeren voorafgaand aan behandeling 

 Hoogrisicoplegers moeten intensievere behandeling krijgen dan laagrisicoplegers 

(2) Behoefteprincipe: behandeling moet gericht zijn op de dynamische (veranderbare) risicofactoren 

(3) Responsiviteitsprincipe: juiste afstemming van het behandelprogramma op de leerstijl en de capaciteiten en 

beperkingen van de individuele pleger 

(4) Integriteitsprincipe: het programma moet aangeboden worden zoals het bedoeld is 

Meest effectieve behandelingen blijken behandelingen gebaseerd op (cognitief) gedragstherapeutische 

benaderingen in combinatie met farmacologische interventies.  

Ook van belang is de behandelmotivatie van de pleger. Die kan verhoogd worden met het Good Lives-model, 

waarin verondersteld wordt dat iedereen (en dus ook een zedendelinquent) basale behoeften heeft die, wanneer 

ze bevredigd zijn, intrinsiek belonend zijn. Bv verbinding met anderen, autonomie, genot.  

Bij het bevredigen van deze behoeften kunnen zich problemen voordoen: (1) er wordt slechts één/ enkele 

behoeften vervuld, (2) belangrijke behoeften conflicteren, (3) iemand heeft onvoldoende capaciteiten om de 

behoeften te bevredigen of (4) de wijze waarop iemand in zijn behoeften voorziet leidt tot problemen.  

Het doel van het Good Lives-model is dus om iemand leven zo in te richten dat deze persoon op een prosociale 

manier hun behoeften kan bevredigen. Het richt zich daarbij op toenaderingsdoelen  

6.1.  HET BEHANDELPROGRAMMA VAN BILL MARSHALL 

Is een (cognitief) gedragstherapeutische benadering, gericht op laag- tot matig-risico-plegers.  
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- Wordt in de gevangenis uitgevoerd in opengroepformat, 2,5 uur/ week 

- Duur is ongeveer 4 maanden 

- Afgestemd op de What Works-principes 

- Wordt flexibel in modules aangeboden 

- Is gericht op het verbeteren van gedragsmatige, emotionele en cognitieve vaardigheden om met dynamische 

risicofactoren om te gaan.  

- Combinatie van psycho-educatie, rollenspellen, groepsdiscussie, … 

- Ruimte om te werken aan toenaderingsdoelen vanuit het Good Lives-model 

- Grote nadruk op therapeutische houding 

6.2.  HOOGRISICOPLEGERS 

Hoogrisicoplegers hebben nood aan langere en intensievere behandelprogramma’s.  

Seksuele voorkeur behandelen is zeer moeilijk tot onmogelijk, maar de seksuele drive kan wel onderdrukt 

worden door bv cognitieve gedragstherapie of medicatie. Hoge mate van psychopathie leidt ook tot verminderde 

vatbaarheid voor een behandeling.  

De meeste instellingen voor zedendelinquentenbieden dan ook een zeer langdurig, intensief en gevarieerd 

programma aan, met o.a. cognitieve gedragstherapie en medicatie.  

In sommige gevallen wordt besloten het toezicht op een patiënt nooit (helemaal) op te heffen, ook niet buiten 

de muren van een instelling.  

De meeste zedendelinquenten worden niet geïnterneerd, maar veroordeeld.  

Gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van deze intensievere behandelingen is ingewikkeld omdat een 

goede controlegroep moeilijk te vinden is. Voorbeeld van een onderzoek: een quasi-experimenteel 

onderzoeklaat zien dat een TBS-behandeling bij zedendelinquenten met een hoogrisicoprofiel de kans op 

recidive aanzienlijk vermindert. Het toonde ook dat de lange en intensieve TBS-behandeling vooral voor 

hoogrisicodelinquenten aangewezen is.  

6.3.  FARMACOLOGISCHE INTERVENTIES 

Een farmacologische behandeling: remmers van het seksueel verlangen of antiandrogenen. Doel is om de 

gevoeligheid voor seksuele stimuli te onderdrukken of om de dopaminerge activiteit van het beloningssysteem 

te inhiberen.  

Sinds enige tijd wordt er gebruik gemaakt van een beslisboom voor indicatiestelling, medicatiekeuze en dosering.  

Vooral bij de volgende personen wordt het gepast gezien om het seksueel verlangen te verminderen: 

(a) Zedendelinquenten met hyperseksualiteit, maar zonder deviante seksuele voorkeur 

(b) Zedendelinquenten met een minder hoog recidiverisico, waarbij verwacht wordt dat er bij een behandeling 

nog winst geboekt kan worden op vlak van beheersing 

Gebruikte medicatie: antiandrogenen + SSRI’s.  
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Het volledig uitschakelen van seksuele gevoelens is geïndiceerd bij hoog risico op recidive, bv omdat de richting 

van de voorkeur zeer uitgesproken is en/ of door antisociale trekken. Het testosteronlevel wordt teruggebracht 

naar prepubertaire niveaus = chemische castratie.  

Chemische castratie is in principe omkeerbaar,  

 maar er zijn serieuze bijwerkingen, ook bij gedeeltelijke daling van testosteron. Voorbeelden zijn 

gewichtstoename, kracht- en energieverlies, borstvorming, borstontkalking.  

 Ook is het onduidelijk of en wanneer de medicatie kan worden afgebouwd.  

 zorgt vooral voor een afname in seksuele drive, maar seksuele opwinding is niet de enige aanleiding voor 

seksueel delictgedrag 

 Boosheid over de behandeling zou bijvoorbeeld tot een toename van vijandigheid tegenover vrouwen 

kunnen leiden 

 Weinig onderzoek en de onderzoeksopzet laat vaak te wensen over 

6.3.1.  TOEZICHT  

Ook steeds meer maatregelen om zedendelinquenten ook na hun straf en/ of behandeling onder toezicht te 

houden om zo hun recidiverisico verder in te dammen. Vooral in de VS. Dit levert echter geen beschermende 

effecten op, integendeel. Het heeft een negatieve invloed op werk, wonen en sociaal netwerk, leidt tot meer 

isolatie en eenzaamheid.  

Registratiesystemen zijn bovendien erg duur en arbeidsintensief.  

 


