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PROGRAMMA

13u - 13u10 Opening door de voorzitter van NL-ATSA, Minne De Boeck  
 
13u10 - 13u55 Hoe helpen we onze patiënten problemen met emotieregulatie en    

andere valkuilen de baas te blijven? De kliniek als een mooi oefenterrein
 Sabine Noom & Marc Lexmond (Nederland)

 In juli 2018 opende de Van der Hoeven Kliniek de Klinische Kortdurende 
Behandeling voor zedendelinquenten, afgekort tot KKB. Een jaar na 
de start is er in augustus 2019 een tweede KKB-afdeling geopend. De 
geboden Klinische Kortdurende Behandeling voor zedenplegers is intensief, 
doelgericht en heeft een groepsgericht karakter. Middels een multidisciplinaire 
en modulaire aanpak wordt ingezet op het tot een aanvaardbaar niveau 
reduceren van het recidiverisico, binnen de kaders en mogelijkheden 
die er zijn. Via verschillende behandelactiviteiten wordt gewerkt aan het 
verbeteren van tot dusver ontoereikend gebleken regulatievaardigheden. 
Het bewerken van de dynamische risicofactoren, waaronder problemen met 
het reguleren van emoties, neemt een belangrijke plek in. Daarnaast wordt 
hard gewerkt aan het zoveel mogelijk verstevigen van de gezonde kanten 
van de patiënt, zodat diegene meer in zijn kracht komt te staan en ontdekt 
hoe hij zijn leven op betekenisvolle, delictvrije manier invulling kan geven. 
In deze presentatie nemen we jullie mee in de visie en opbouw van ons 
behandelaanbod. We belichten enkele elementen uit de therapiemodules, 
waarbij we aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken hoe patiënten 
worden uitgedaagd om uit hun comfortzone te treden. Waarbij het veelal 
gaat om ‘doen’ in plaats van alleen maar ‘praten’. 

13u55 - 14u10 Pauze

14u10 - 14u55 Emotionele verandering bij forensische cliënten?
 Ellen Gunst (België)

 Via een meervoudige gevallenstudie met een mix van kwantitatieve en 
kwalitatieve methodes werd emotionele verandering onderzocht in therapie 
bij cliënten die seksuele feiten pleegden. Een vergelijkende studie tussen 
cliënten die hun affect onder- en over-reguleerden bracht verheldering rond 
welke experiëntiële interventies helpend of hinderend waren. Cruciaal bij 
deze doelgroep bleek het doorwerken van maladaptieve schaamte die 
het kernzelfgevoel bezet. Het bevorderen van affectregulatie met speciale 
aandacht voor het probleem van over-regulatie zal in deze presentatie  
geïllustreerd worden.



PROGRAMMA

14u55 - 15u10 Pauze

15u10 - 16u00 Workshop beeldende therapie, Emotieregulatie bij patiënten met seksueel  
grensoverschrijdend gedrag.

 Martine Ruijter (Nederland)

 In deze workshop laat Martine u ervaren wat beeldende therapie 
kan betekenen voor patiënten met (een geschiedenis met) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Door middel van een beeldende werkvorm 
zullen de gedachten, gevoelens en gedrag tastbaar, zichtbaar en voelbaar 
worden. Na het delen van de ervaringen van de deelnemers, zal zij afsluiten 
met het bespreken van het moment van de opdracht in het therapie proces, 
de theoretische onderbouwing van de werkvorm en laten zien wat de 
patiënten met de werkvormen hebben gedaan.

16u - 16u10  Afsluiting door de voorzitter van NL-ATSA, Minne De Boeck



SPREKERS

SABINE NOOM is sinds 2010 werkzaam bij de Van der Hoeven Kliniek. Begonnen als 
groepsleidster op een intramurale leefgroep, van daar uit heeft zij verscheidene functies 
bekleed. Zo is zij als GZ-psycholoog enkele jaren werkzaam op de afdeling Psychodiagnostiek 
& Psychotherapie. Behandeling en risicotaxatie van zedendelinquenten vormen een belangrijk 
deel van haar werkzaamheden, waarover zij eveneens trainingen verzorgt. Sinds 2018 is zij 
hoofdbehandeling van de Klinische Kortdurende Behandeling (KKB). De afdeling richt zich op 
plegers van zedendelicten met een andere forensische zorgtitel dan tbs met dwangverpleging.

MARC LEXMOND is sinds 2018 werkzaam als GZ-psycholoog bij de Van der Hoeven Kliniek, op 
de afdeling Psychotherapie & Psychodiagnostiek. Zijn werkzaamheden bestaan uit het doen van 
risicotaxaties, (test)diagnostiek en individuele- en groepstherapie bij patiënten met uiteenlopende 
problematiek en delictachtergronden, waaronder patiënten met een zedenachtergrond. Naast de 
groepsgerichte zedenbehandelingen voor de Klinische Kortdurende Behandeling (KKB), heeft hij 
veel ervaring met schematherapie en EMDR. 

ELLEN GUNST is doctor in de klinische psychologie en experiëntieel psychotherapeut (EFT 
en Focusing-oriented), therapeutisch coördinator FIDES (P.C. St-Amandus, Beernem), erkend 
supervisor (VVCPEC) en staflid van de opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit 
Antwerpen.

MARTINE RUIJTER is SRVB geregistreerd beeldend therapeut. Zij heeft dertien jaar bij Fivoor 
gewerkt. Daar gaf zij beeldende therapie aan de patiënten van het Forensisch Psychiatrisch 
Centrum (FPC de Kijvelanden), de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en Forensisch 
Psychiatrische Afdeling (FPA) van Fivoor Poortugaal. Patiënten met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag behandelde zij in de groepstherapie, als onderdeel van het zorgprogramma of individueel. 
Haar therapie aan deze populatie is onder andere geïnspireerd op het onderzoek naar ‘de 
specifieke bijdrage van beeldende therapie bij patiënten met een zedendelict’ van Gemmy 
Willemars en de training ‘behandelen van seksueel grensoverschrijdend gedrag’, die zij bij haar 
collega professor Stefan Bogaerts volgde. Sinds juli dit jaar werkt Martine als beeldend therapeut 
bij expertise centrum persoonlijkheidsstoornissen van Antes in het MBT en tijdelijk ook het SFT 
team. Daarnaast is zij voorzitter van de werkveldgroep verslavingszorg van de Nederlandse 
Vereniging voor Beeldende Therapie en voorzitter van de schrijfgroep verslavingszorg. Op dit 
moment schrijft zij met hen een product over het vergroten van de behandelmotivatie bij patiënten 
met een stoornis in het middelengebruik. 


