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een overzicht van behandelprogramma’s
gericht op dynamische risicofactoren (Thornton, 2013)
› Behandelprogramma: (psycho) therapeutische interventies op

cognities, emoties en gedrag



richtlijnen opstellen, al dan niet voor
specifieke dadertype/doelgroepen
(vb. minderjarige slachtoffers, KPD, LVB, psychopathie e.d.)
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Instanties en instellingen in NL en Vlaanderen benaderd
met de vraag of en welke therapieprogramma’s men
gebruikt voor de behandeling van zedendelinquenten
›
›
›



uitleg via mail, telefonisch, persoonlijk
FPCs, FPKs, FPA’s, forensische poliklinieken, EFP, Erkenningscommissie
instellingen Vlaanderen (waaronder FPC Gent en Universiteit Forensisch
Centrum)

Inclusie
› Zeden specifieke behandeling
› Behandelprogramma
› Gericht op volwassenen
› Voldoet aan ten minste 1 van de domeinen van Thornton
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Screeningslijst ontwikkeld
(14 criteria)
Pilot test
(N=2)



Aanpassing lijst



Scoring van alle behandel
programma



5 programma’s dubbel gescoord in kader van betrouwbaarheid



Literatuur - en veldonderzoek



Richtlijn

3

3/24/2017

Theoretische Uitgangspunten

Definitie Seksueel grensoverschrijdend
gedrag

Good Lives Model (n=7)

Geen definitie (n=6)

Integrated Therapy of Sexual Offending
(ITSO, n=5)

Strafbaar gedrag (n=4)

RNR model (n=3)

DSM-IV classificaties (n=3)

Terugvalpreventie Model (n=2)

Verkeerde aanpak van primary goods (n=1)

Biopsychosociaal Model (n=2)

Kinderporno (n=1)

Anders

(n=5)

Niet gespecificeerd (n=3)



Criteria Thornton:
4 factoren (n=6), 3 factoren (n=2), 2 factoren (n=4), 1 factor (n=3)
delict ondersteunende opvattingen minst vaak gekozen

Contra-indicaties

Primaire doelstelling

Centrale thema’s

Geen (n=8)

Reduceren recidiverisico

Seksualiteit/SGG/voorlichting

(n=6)

(n=6)

Ernstige psychopathologie op Vergroten inzicht (n=4)
de voorgrond (n=4)

Delict (n=5)

PCL-R > 26 (n=2)

Taboe doorbreken (n=4)

Coping (n=7)

Hoge score PCL-R F1 en lage
score F2 (n=1)

Vergroten gezonde
seksualiteit (n=1)

Sociale relaties (n=5)

LVB (n=2)

Betere keuzes leren
maken (n=2)

Terugvalpreventie (n=7)

Actueel hoog risico (n=2)

Risicofactoren (n=3)

Totaal ontkenners (n=3)

Daderschap/Slachtofferschap

Geen motivatie (n=2)

Zelfregulatie (n=3)

(n=3)

Overig (n=8)
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Grote bereidheid instellingen



Programma’s zijn vooral gericht op zedendelinquenten in het algemeen



Relatief veel programma’s voor LVB (n=8)



Behandelduur varieert van 16 weken tot 6 jaar



Groepsbehandeling (n=8) of combinatie groep/individueel (n=7)



Alle programma’s kennen een opbouw

(n=9)

›

Veelal onderdelen als diagnostiek en risicotaxatie, psychoeducatie/voorlichting/inzicht, behandeling, terugvalpreventie, nazorg en begeleiding



Programma’s zijn niet vrij verkrijgbaar (m.u.v. 1 programma)



Geen informatie over de effectiviteit van de behandelprogramma’s



Instellingen ‘willen iets’ met doelgroep zedendelinquenten



Meeste genoemde theoretische kaders zijn ITSO en GLM



Theoretische kaders zijn weinig uitgewerkt of doorvertaald



SGG is veelal breed of helemaal niet gedefinieerd



Duur van de behandeling varieert enorm of staat niet beschreven



Er wordt niet gespecificeerd naar dadertype, psychopathologie of risico



Programma’s kunnen niet eenvoudig gebruikt worden, weinig
richtlijnen/handvaten voor gebruik
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Een zorgprogramma voor zeden is overbodig



Wij over-behandelen onze zedendelinquenten
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Behandelprogramma’s moeten worden samengesteld
en ingedeeld o.b.v. onderliggende psychopathologie
i.p.v. op basis van delicten



Inhoud
› Diagnostiek
› Risicotaxatie
› Behandeling
› Risicomanagement



Onderscheid naar risico niveau en constructen Stable



Doelgroep beschrijvingen per categorie
› Specificatie naar psychopathologie?
› specificatie naar dadertype ?



Gereed: voorjaar 2017
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