
Pedofilie in je praktijk: 
Wat zijn de mogelijkheden? 

 
 
 

 
 
 

D.P. van der Linden 
 9628266  

supervisor: drs. S. Both 
april 2003 

Universiteit van Amsterdam 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 



 2 

Voorwoord  
 

De afgelopen jaren komt het onderwerp pedofilie steeds vaker in het nieuws. Er wordt 

gelukkig veel aandacht besteed aan de slachtoffers van seksueel misbruik. Deze trend moet zo 

blijven. Alleen is het de vraag wat er met de daders van seksueel misbruik moet worden 

gedaan. Hoe goed worden zij ge holpen om van hun probleem af te komen en mogelijk 

recidive te voorkomen?  

 

Ook voor de daders geldt dat ze hulp nodig hebben, hoe erg hun daden ook zijn. In deze 

scriptie was het mijn bedoeling om te kijken hoe de situatie er in Nederland uitziet. 

Veronderstel dat je een eigen (psychologen) praktijk hebt en je krijgt een patiënt die graag 

van zijn pedofiele gevoelens af wil, wat doe je dan? Op deze vraag wordt in deze scriptie een 

antwoord gezocht. 

 

Tevens wil ik mijn moeder en Femke bedanken voor hun suggesties, steun en begrip. 
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Samenvatting 

 

Veronderstel dat een hulpverlener werkzaam is in een zelfstandige vestiging en hij/ zij te 

maken krijgt met een patiënt die last heeft van pedofiele gevoelens, wat doet men dan? Zelf 

behandelen, maar welke behandelingsvorm  of toch doorverwijzen, maar naar wie of welke 

instantie ka n je daarvoor in Nederland het beste terecht? 

 

Eerst wordt, aan de hand van de discussie rondom pedofilie, besproken wat de invloed is van 

de maatschappelijke druk op de behandeling en behandelaars van pedofilie. Pedofielen 

worden door de maatschappij als daders van een strafbaar feit tegemoet getreden.  

 

De mogelijke verklaringen voor pedofilie zijn gebaseerd op de volgende vier voorwaarden: 

seksuele preoccupatie met kinderen, blokkade tegen intimiteit met een volwassen partner, 

overwinnen van interne remmingen en het overwinnen van de externe barrières en de 

weerstand van het kind.  

 

Pedofielen kunnen verdeeld worden in het pedofiele en efebofiele type, het situationele type 

en het antisociale type. Naast deze drie hoofdtypen worden ook mengvormen, zoals de 

antisociale pedofiel onderscheiden. 

 

De behandelingsvormen die aan bod komen zijn slechts een selectie van de vele 

mogelijkheden. Cognitief-gedragstherapie wordt het meest toegepast. Medicatie en 

groepstherapie wordt ook besproken. Uit de literatuur blijkt cognitief -gedragstherapie de 

beste resultaten te hebben voor het behandelen van pedofilie. 

 

Als laatste wordt in deze scriptie de situatie in Nederland besproken. Aan de hand van het 

onderzoek van Vroege, Nicolaï en van de Wiel (2001) worden het aanbod in Nederland, de 

knelpunten en een blauwdruk voor Nederland besproken. 

 

De conclusie is dat het behandelen van een pedofiel het beste kan worden overgelaten aan een 

deskundige seksuologische hulpverlener. Een niet deskundig hulpverlener kan het wel als zijn 

taak zien om ervoor te zorgen dat hij/ zij goed doorverwijst. Kennis van zelfhulpgroepen of 

mogelijke literatuur is van essentieel belang om adequaat te kunnen doorverwijzen.  
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Inleiding 
 

Hoewel pedofilie al lang bekend is, ziet men dat het de afgelopen jaren vaker voorkomt in de 

media. Regelmatig leest men in kranten, of ziet men op tv nieuws over personen die zijn 

opgepakt voor het misbruiken van kinderen en het plaatsen van kinderporno op het internet. 

De zaak rond de persoon M. Dutroux is hiervan een goed voorbeeld. Je zou kunnen zeggen, 

dat het taboe rond pedofilie wordt doorbroken, er wordt immers meer over gesproken. Toch 

blijft het een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Het roept vaak heftige emoties zoals woede 

en walging op. In 1978 deed Nijhof een onderzoek naar de opvattingen van de Nederlandse 

bevolking over pedofilie. Tussen mannen en vrouwen bleek er geen verschil in houding ten 

aanzien van pedofilie te zijn,  met name degenen die zelf kinderen hebben, staan afwijzender 

tegenover contacten met pedofielen in de persoonlijke sfeer dan degenen zonder kinderen.  

 

Een afwijzende houding geldt niet alleen onder de bevolking, maar ook onder hulpverleners. 

Op hulpverleners wordt van twee kanten druk uitgeoefend: de professionele autonomie en de 

ontvankelijkheid van maatschappelijke pressie (van Daalen & van Stolk, 1993). Uit een 

onderzoek van Vroege (1997) onder medewerkers van een RIAGG blijkt dat weinigen zich 

competent voelen met een zogenaamde parafilie als pedofilie. Hoewel dit om hulpverleners 

ging die werkzaam waren bij een RIAGG, is het goed voor te stellen, dat dit ook het geval is 

bij hulpverleners werkzaam in een eerstelijns instelling of in een zelfstandige vestiging. 

 

Pedofilie is dus een moeilijk onderwerp. Veronderstel dat een hulpverlener wer kzaam is in 

een zelfstandige vestiging en hij/ zij te maken krijgt met een patiënt die last heeft van 

pedofiele gevoelens, wat doet men dan? Probeert men eerst zelf te behandelen of is het 

verstandiger om meteen door te verwijzen naar een hulpverlener die daar meer bekwaam in 

is? Welke behandelingsvormen zijn er? Welke hebben het beste resultaat? Als men  

doorverwijst: bij wie of welke instantie kan men in Nederland het beste terecht? 

 

Om op bovenstaande vragen een antwoord te vinden, zal deze scriptie in eerste instantie 

ingaan op de discussie rondom pedofilie. Wanneer werd die voor het eerst gevoerd, hoe 

verliep die in wetenschappelijke kringen en wat waren daarin de belangrijke argumenten van 

voor - en tegenstanders. Later komt de huidige houding van de maatschappij ten opzichte van 

pedofilie aan bod. De reden hiervoor is, om te laten zien wat de invloed is van de 

maatschappelijke druk op de behandeling en behandelaars van pedofilie. 
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In het tweede hoofdstuk wordt nader ingegaan op de definitie van pedofilie. De verschillende 

typen pedofielen en de mogelijke verklaringen voor pedofilie komen aan de orde, gebaseerd 

op het vier factoren model van Finkelhor en Araji (1986).  

Er worden in het derde hoofdstuk een aantal verschillende behandelingsvormen en hun 

resultaat besproken. De behandelingen die aan bod komen zijn slechts een selectie van de 

vele mogelijke behandelingsvormen. Groepstherapie, cognitief-gedragstherapie en medicatie 

komen aan de orde. 

Het volgende hoofdstuk zal meer gericht zijn op de situatie in  Nederland. Waar kan men in 

Nederland voor pedofilie terecht, zoals zelfhulpgroepen of seksuologische hulpverleners 

(SH). Wat de knelpunten en suggesties voor verbetering zijn, voorgesteld door Vroege, 

Nicolaï en van de Wiel (2001), wordt ook in dit hoofdstuk belicht. 

Tot slot volgt nog een conclusie, waarin getracht wordt de eerder gestelde vragen, omtrent 

wat te doen met een pedofiele patiënt in eigen praktijk, te beantwoorden.  
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1. De discussie rondom pedofilie 
 
1.1 Geschiedenis discussie in Nederland 

Na de hype van homoseksualiteit in de jaren zestig en zeventig volgde een nieuw onderwerp 

van discussie onder de hulpverleners, namelijk pedofilie. Uit de discussie rond homofilie en 

de homo-emancipatie kwam naar voren, dat de beste manier om homofielen te helpen de 

zogenaamde integratie -ideologie was, waarvan Wijnand Sengers als voornaamste ideoloog 

kon worden gezien. “Zelfaanvaarding” werd door Sengers als het centrale behandelbare 

probleem gesteld. De toen nog algemene fixatie op het genezen van homoseksualiteit werd 

daarmee doorbroken (van Daalen & van Stolk, 1993). 

 

In 1973 barstte in het tijdschrift Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) de discussie 

onder hulpverleners over pedofilie voor het eerst los (van Daalen & van Stolk, 1993). De 

discussie werd toentertijd met name gevoerd door wetenschappers en hulpverleners en verliep 

betrekkelijk kort, in het MGv van 1973 tot 1978. De redactie van het tijdschrift MGv vond 

het belangrijk dat er aandacht werd besteed aan dit onderwerp en trachtte dit te doen door een 

vorm van een groepsgesprek. De punten die in de discussie aan de orde kwamen waren in het 

homodebat al enigszins besproken. Er werd ingezien dat het adagium “seks is mooi, fijn, goed 

en gezond” niet zonder meer opging voor pedofilie. De reden hie rvoor werd gezocht in de 

achterhaalde, maatschappelijke ontkenning van de seksualiteit van kinderen. Een volwassene 

die een fijn gesprek voert met een kind vinden wij (als maatschappij) goed, maar als een 

volwassene een kind genitaal streelt, mag dat niet. In de “lustvijandige” traditie van het 

westen werden kinderen van jongs af aan met een taboe op seksualiteit belast. Volwassenen 

hadden van generatie op generatie de pedofielen zowel gecriminaliseerd als ziek verklaard 

(Witte, 1973, p. 173 uit van Daalen & Stolk). Pedofilie werd in die tijd net als homofilie niet 

als een vorm van pathologie beschouwd, maar als een zogenaamde seksuele variant. 

 

De seksuele revolutie bracht onder andere het homodebat op gang en de homo-emancipatie 

had tot gevolg de discussie  rond pedofilie. Enkele hoofdrolspelers uit het homodebat zoals 

Sengers, traden op als morele wegbereiders voor de pedofielen. De groep die met de 

pedofielen sympathiseerde, gebruikte bewust dezelfde redenering als tijdens de homo-

emancipatie. Net als bij het homodebat werd liefde en affectie naar voren geschoven en 

seksualiteit tussen haakjes geplaatst en werd acceptatie op het maatschappelijke en 

persoonlijke niveau als het belangrijkste probleem van pedofielen beschouwd. Er bleek één 
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probleem bij deze redenatie, namelijk de ongelijke machtsverhouding tussen pedofielen en 

kinderen. Bij de bevrijding van de homoseksualiteit ging het in eerste instantie om de 

bevrijding van alle homoseksuelen, maar bij pedofilie ging het om twee ongelijke partijen, de 

pedofiel (de dader) en het kind (het slachtoffer). Toch werd in die tijd een meer welwillende 

houding tegenover pedofilie geboden, waarbij het perspectief voor de kinderen vrijwel geheel 

ontbrak. Het accent viel dus op het onrecht dat pedofielen werd aangedaan: meer dan 

homoseksuelen waren ze gedwongen tot geheimhouding en bovendien waren ze strafbaar. 

 

De seksuele revolutie leidde ook tot de discussie rond seksueel geweld en dan met name 

incest. Het taboe rond incest werd wel bestudeerd en forensisch psychiaters werden er mee 

geconfronteerd, maar het was geen spraakmakend onderwerp, tot vrouwen seksueel misbruik 

door mannen aan de kaak stelden. Minder machtigen, vrouwen en vooral meisjes bleken 

seksueel kwetsbaar te zijn. Het was schokkend om te ontdekken dat seksueel misbruik in de 

vorm van incestueuze relaties op grote schaal voorkwam. Deze openbaar gemaakte 

incestervaringen maakten de vraag naar een mogelijkheid van reciprociteit in een ongelijke 

seksuele verhouding verdacht. Er kwam door de seksuele revolutie een nieuw perspectief met 

betrekking tot seksuele relaties. Er kwam meer oog voor onderdrukking binnen seksuele 

relaties en dit leidde tot de ideologie dat “alles mag, op voorwaarde dat sprake is van 

wederzijdse toestemming”. 

 

Dit was een korte geschiedenis van het debat dat in het begin van de jaren zeventig door de 

wetenschappers werd gevoerd. Na de homo-emancipatie zag het er in de jaren zeventig voor 

de pedofielen erg goed uit. De wetenschappers en hulpverleners stonden welwillend 

tegenover pedofielen, maar tot maatschappelijke aanvaarding van pedofielen is het nooit 

gekomen. Onder druk van de opkomende discussie over seksueel misbruik en geweld keerde 

het maatschappelijk tij zich tegen de pedofielen, met onder meer ingrijpende gevolgen voor 

ideeën over hulpverlening en bestraffing. In de jaren tachtig was het weer acceptabel om 

pedofielen als zieken te zien en als daders van een strafbaar feit tegemoet te treden. 

 

1.2 Voorstanders en tegenstanders  

Voorstanders van pedofilie halen vaak als argument aan da t kinderen seks met volwassenen 

fijn en lekker vinden en hiertoe vaak het initiatief nemen. Wolters (1981) weerlegt dit 

argument heel mooi door aan te geven dat “elke doorsneeouder en opvoeder ongemeen veel 

dingen kan opnoemen die kinderen mateloos willen hebben, willen doen of willen genieten, 
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maar die op korte of lange termijn tot ziekte, geestelijk verval en maatschappelijke ontsporing 

leiden”.   

Een ander argument, dat door voorstanders wordt gebruikt is: wat lekker is, moet goed zijn. 

Terecht stelt Wolters dat dit een veel te simplistische benadering is. Het feit dat een kind  

initiatieven neemt, zegt niets over de betekenis van die initiatieven en nog veel minder over 

de waarde hiervan in de ontwikkeling van het kind. 

 De vrijheid van keuze is aan het kind wordt ook als argument voor pedofilie gebruikt. Ook 

hier geldt dezelfde redenering, namelijk een kind kan geen keuzes maken ten aanzien van 

dingen waarvan het de reikwijdte niet kan overzien.  

Een andere vorm van argumentatie is de discussie over het seksuele aspect binnen de relatie. 

Voorstanders van pedofilie beweren dat in vrij veel pedofiele contacten het seksuele aspect 

marginaal is. Een vreemde bewering, aangezien in de praktijk blijkt dat er zich heel wat 

afspeelt (van Daalen & Stolk). Tegelijk wordt er ook op gewezen, hoe echt en grandioos de 

orgasmen van kinderen kunnen zijn. Wolters wijst erop dat ook nu opnieuw sprake is van een 

adultomorfe benadering; het seksuele gedrag van het kind wordt zo dicht mogelijk gehaald bij 

dat van de volwassene waarmee het gedrag van de volwassene wordt gerechtvaardigd. 

Als men kijkt naar de argumenten in de discussie tussen voor - en tegenstanders ziet men dat 

het kindbeeld en de kinderlijke seksualiteit een grote bron van spanning opleveren. 

Merkwaardig genoeg is er weinig belangstelling voor (de financiering van) onderzoek naar de 

normale ontwikkeling van kinderlijke seksualiteit (Blans, 1996). Volgens tegenstanders van 

pedofilie doorlopen kinderen een heel eigen biopsychologisch ontwikkelingsritme dat via 

vaste patronen verloopt. Het model van Piaget is hiervan het voorbeeld (Blans, 1996). Het is 

belangrijk dat het kind behoedzaam en met zorg wordt begeleid, gestimuleerd en richting 

wordt gegeven. Aan een kind moeten grenzen worden gesteld, beperkingen worden opgelegd 

en het kind moet worden afgehouden van bepaalde activiteiten en ervaringen. De ouders 

stellen de opvoedingsdoeleinden, maar houden daarbij rekening met de waarden en normen 

van de maatschappij. Bij de benadering van de voorstanders van pedofilie lijkt er minder 

aandacht te worden besteed aan het proces van ontwikkeling van het kind. De eigenheid van 

het kind wordt ontkend om zo de doeleinden van de volwassene te rechtvaardigen en te 

bereiken, een adultomorfe benadering (Wolters, 1981). 

Ook vanuit de feministische hoek kwam kritiek op de voorstanders van pedofilie. Uitgaande 

dat ongelijkheid tussen man en vrouw een bron van ellende kan zijn, vooral met het oog op 

persoonlijke ontwikkeling en seksualiteitsbeleving, wordt gesteld dat dergelijke problemen 

ook te verwachten zijn bij kinderen die een pedofiele relatie aangaan. Een pedofiele 



 10 

verhouding is niet emanciperend en het kind is voor de volwassene alleen aantrekkelijk 

zolang het kind blijft en moet dus klein blijven (Schillemans, 1983). 

 

1.3 Perspectie f pedofilie heden 

De seksuele revolutie heeft een groot aantal verschuivingen veroorzaakt. Ten eerste is de 

homo-emancipatie er gekomen, daarna volgde de discussie rondom pedofilie en kwam 

seksueel misbruik en geweld ook uit de taboe sfeer. Dit heeft er toe geleid dat het perspectief 

van seksuele relaties is aangepast. Een persoon moet vrijwillig een seksueel contact aan 

kunnen gaan; het principe van zelfbepaling. 

Pedofielen worden tot heden nog steeds niet maatschappelijk aanvaard. Dit heeft niet alleen 

betrekking op de attitude van de omgeving, maar ook op die van de hulpverleners. 

Hulpverleners, die bijvoorbeeld in een RIAGG werkzaam zijn, hebben een afkeer van de 

parafilie pedofilie en voelen zich er weinig mee competent (Vroege, 1997). Ook in de politiek 

speelt pedofilie een belangrijke rol, met name na de arrestatie van Dutroux in 1996. In de 

politiek heerste in 1995 al de discussie over het wel of niet in bezit mogen hebben van 

kinderporno voor eigen gebruik. Destijds werd kinderporno als gewone porno bestempeld en 

mocht je het in privé-bezit hebben. Na de vondst van een grote collectie porno in Zandvoort 

en de zaak Dutroux werd de politiek met de neus op de feiten gedrukt (Dasselaar, 1998). 

De Nederlandse wetgeving is gericht op bescherming tegen machtsmisbruik. Volgens de 

wetgeving (artikel 244) is seksueel contact met kinderen beneden de twaalf jaar altijd 

misbruik. Bij twaalf - tot zestienjarigen wordt er een onderscheid gemaakt: vervolging vindt 

alleen plaats als de jeugdige of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een klacht indient. De 

mogelijkheid dat er sprake is van misbruik, blijft nadrukkelijk open (Blans,1996; Gijs, 1998). 

Een behandelaar is niet verplicht om seksueel misbruik van kinderen aan de overheid te 

rapporteren en kan niet vervolgd worden voor medeplichtigheid aan crimineel gedrag (van 

Zessen, 1991). 

De politiek discussieert nog steeds over het wel of niet openstellen van een centraal register 

voor pedofielen en een mogelijk beroepsverbod. Het centraal register zou nodig zijn, omdat 

de burgemeesters van Nederland nogal losjes omgaan met het uitgeven van een verklaring 

van goed gedrag (Fortuyn,1998). De onderwijsvakbond was destijds erg fel tegen een 

beroepsverbod, omdat onderwijskrachten die een keer in de fout waren gegaan, geen tweede 

kans meer zouden krijgen. Terecht stelt Fortuyn dat dit een slecht argument is, want het 

belang van het kind dient ten alle tijden voorrang te hebben. 
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Het laatste is hierover nog niet gezegd en de discussie over een centrale registratie en 

beroepsverbod zal vast nog een tijd voortduren. 

 

Als hulpverlener is het naar mijn mening belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de 

maatschappelijke druk die er uitgeoefend wordt. Ook al wil men als behandelaar totaal niet 

worden beïnvloed door de mening van anderen, feit is, dat we allemaal de druk voelen. Deze 

druk heeft een belangrijke invloed op de mening over bepaalde personen. De maatschappij 

ziet pedofilie als een ziekte en pedofielen als daders van een strafbaar feit. Pedofielen worden 

afgeschilderd als monsters en hulpverleners die hun proberen te helpen worden gezien als 

sympathisanten van pedofilie. Het behandelend personeel wordt gezien als een groep die de 

daad ondersteunt en niet als gezondheidswerkers die een ziekte behandelen (van de Wiel, 

2000; Frenken, 1997). Het is heel goed mogelijk, dat een hulpverlener ook een afkeer heeft 

van pedofilie, net zoals een groot deel van de maatschappij, of niet als sympathisant van 

pedofilie wil worden gezien door de maatschappij. Het is wel belangrijk om voor jezelf na te 

gaan waarom je zo een (grote) afkeer hebt van pedofilie en mogelijk een pedofiel niet zou 

willen behandelen. Het is een goed recht om als behandelaar de keuze te maken om bepaalde 

personen niet te helpen, maar ik vind het wel belangrijk, dat de cliënt doorverwezen wordt 

naar een hulpverlener die wil en kan helpen.  
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2. Definitie, typen & verklaringen 
 

2.1 Definitie  

Volgens de DSM-IV (1994) valt pedofilie onder de categorie parafilieën. De DSM-IV 

definieert de parafilieën als terugkerende, seksueel intens opwindende fantasieën, impulsen of 

gedragingen die gelegen zijn in het afwijkende object, waartoe een individueel zich seksueel 

aangetrokken voelt. De criteria voor het definiëren van pedofilie zijn als volgt: 

- gedurende een periode van ten minste zes maanden recidiverende  intense seksueel 

opwindende fantasieën, seksuele drang of gedragingen die seksuele handelingen met 

één of meer kinderen in de prepuberteit (in het algemeen dertien jaar of jonger) met 

zich meebrengen; 

- de fantasieën en seksuele drang of gedragingen veroorzaken in significante mate 

lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren 

op andere belangrijke terreinen; 

- betrokkene is ten minste zestien jaar oud en ten minste vijf jaar ouder dan het kind of 

de kinderen uit het eerste criterium. 

 

Hoewel de invloed van de DSM-IV zeer groot is, wordt er kritisch naar de definitie van 

parafilieën gekeken (Gijs, 1998). Er worden twee punten van kritiek genoemd, namelijk het 

onterecht classificeren van pedofilie als een psychopathologische stoornis en de validiteit van 

de criteria die de DSM-IV gebruikt om de definitie van parafilieën als psychiatrische stoornis 

operationeel vorm te geven. Gijs (1998) stelt voor om de term pedofilie als een beschrijvende 

en dimensionele variabele te conceptualiseren, waarbij iemand in meer of mindere mate de 

psychologische eigenschap heeft om vooral (en eventueel uitsluitend) seksueel te responderen 

op een bepaalde objectcategorie.  

 

Een ander belangrijk punt is dat pedofilie niet gelijk staat aan pedoseksueel gedrag. 

Pedoseksuele misdrijven (misbruik in combinatie met productie en verspreiding kinderporno) 

worden vaker gepleegd door antisociale persoonlijkheden dan door pedofielen (van Lunsen, 

2000). De eerder genoemde zaak rond de pe rsoon M. Dutroux is hiervan een goed voorbeeld. 

Pedofilie komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor, maar treedt veel vaker op bij mannen. 

Minstens 90% van de misbruikers van kinderen zijn mannen waarvan 75% ouder dan 20 jaar 

was en bijna allemaal jonger dan 40 (Bancroft, 1989). Het gaat hierbij steeds om de cijfers die 

gebaseerd zijn op bekende gevallen van seksueel misbruik van kinderen. Cijfers van 
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pedofielen die geen misbruik hebben gepleegd (niet-plegers) zijn onbekend. Onduidelijk is 

ook wanneer pedofilie ontwikkelingspsychologisch ontstaat, vaak wordt aangenomen dat het 

in de adolescentie (12 tot 18 jaar) ontstaat of tot volle wasdom komt (Gijs, 1998).  

 

2.2 Typen 

Over het algemeen worden er drie hoofdtypen onderscheiden. Een combinatie van deze drie 

typen komt uiteraard ook voor (Frenken, 1997; Frenken & van Beek, 1998). Het eerste type is 

het pedofiele en efebofiele type, het tweede is het situationele type en het derde onderscheid 

in typen is het antisociale type. Ook hier dient vermeld te worden dat deze drie hoofdtypen 

zijn onderscheiden aan de hand van de plegers van misbruik. Men gaat ervan uit dat deze 

onderscheiding in principe ook geldt voor de niet-plegers.  

 

Tot het pedofiele en efebofiele type behoren volwassenen met een duurzame, seksuele  en 

sociale preferentie voor prepubertaire, respectievelijk postpubertaire jongens of meisjes. Ze 

ervaren steeds terugkerende seksueel opwindende fantasieën en een intense seksuele drang 

gericht op kinderen. Naast de seksuele voorkeur hebben deze mannen1 dus ook een sociale 

preferentie voor kinderen: ze “vallen” op kinderlijk gestalte, de belevingswereld van kinderen 

en willen het liefst ”kind met de kinderen” zijn. Dit type wordt ook wel het gefixeerde of 

parafiele type genoemd. Kenmerkend voor hun delicte n is dat het slachtoffer een bekende is, 

de relatie relatief langdurig is en er een expliciete planning van seksuele activiteiten is, 

meestal door middel van geweldloze psychologische manipulatie van het kind. De seksuele 

handelingen worden vanuit een positief affect gepleegd, bij productie van kinderporno is het 

voor eigen gebruik of ruilhandel en er zijn geen schuldgevoelens omdat het contact moreel 

acceptabel wordt geacht. Er is een hoge kans op herhaling en de relatie met het kind eindigt 

als het kind ouder wordt dan de leeftijdsvoorkeur van de pedofiel (Frenken, 1997; Frenken & 

van Beek, 1998). 

 

Het situationele type heeft weliswaar een seksuele en sociale preferentie voor volwassen 

vrouwen of mannen, maar kan, onder invloed van een gunstige gelegenheid en als gevolg van 

ingrijpende, stressvolle levensgebeurtenissen binnen of buiten een partnerrelatie, ter 

compensatie tijdelijk seksuele contacten aangaan met (eigen) kinderen of afhankelijke 

jongeren. Kenmerkend voor deze groep is seksueel verlangen, impliciete planning, negatieve 

                                                 
1 Voor het (lees) gemak is gebruik gemaakt van de mannelijke vorm en de vrouwelijke vorm achterwege 
gelaten; als het over pedofielen gaat geldt dit voor zowel mannen als vrouwen. 
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stemming (zelfmedelijden, gemis van een partner, huwelijksproblemen, sociale verwerping) 

van waaruit de seksuele handelingen worden gepleegd, preoccupatie met zichzelf, geweldloze 

manipulatie en schuld - en schaamtegevoelens over de seksuele contacten (Frenken, 1997; 

Frenken & van Beek, 1998). 

 

Bij het derde hoofdtype, het antisociale type, gaat het om mannen met een antisociale 

persoonlijkheid die een onvermogen hebben (duurzame) liefdesrelaties aan te gaan. Ze 

hebben geen empathisch vermogen, zijn gewetenloos en dwingen met geweld seksueel 

contact met onbekende kinderen af. Niet omdat kinderen de gewenste seksuele partners zijn, 

maar omdat ze gemakkelijk kunnen worden misbruikt. Kenmerkend is dat hun delicten eerder 

agressief dan seksueel zijn gericht: negatief affect (gegeneraliseerde boosheid of sadisme) 

wordt uitgedrukt, het slachtoffer is het masturbatieobject, de contacten zijn kortdurend, het 

slachtoffer is onbekend en er wordt gebruik gemaakt van dwang, geweld, wreedheid en soms 

doding (Frenken, 1997; Frenken & van Beek, 1998). 

 

De onderzoekers Knight en Prentky (1990) (uit Frenken 1997) onderscheiden 

bovengenoemde typen, maar ook mengvormen zoals de antisociale pedofiel en de antisociale 

situationele pleger. Een betere classificatie van de typen kan in een behandelingscontext het 

opstellen van een behandelplan optimaliseren door indicaties te bieden over wat het meest 

effectief is bij een bepaald type misbruiker. 

 

2.3 Verklaringen 

In de loop der jaren zijn er veel uiteenlopende verklaringen voor pedofilie bedacht, zoals 

psychodynamische, leertheoretische of cognitieve. Eerst waren ze nog op één klasse van 

factoren gericht, zoals bijvoorbeeld de psychodynamisch georiënteerde clinici die alle 

pedoseksualiteit opvatten als een resultante van een gestagneerde psychoseksuele 

ontwikkeling. Of de leertheoretici die pedoseksueel gedrag als een gevolg van een 

conditionerings- of leerproces zien. Of de cognitieve psychologen die het effect van 

cognitieve vertekeningen en misattributies van de pleger in een “gunstige” situatie 

benadrukken. Recentelijker worden steeds meer pogingen ondernomen om integratieve 

modellen te formuleren. Toch is het niet mogelijk om nu te spreken van een algemene, 

empirisch getoetste theorie voor alle vormen van pedofilie. Gezien de multicausaliteit en 

heterogeniteit omtrent pedoseksueel gedrag, is het zelfs de vraag, of die er ooit nog komt 

(Frenken & van Beek, 1998). 
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De etiologie van pedoseksueel gedrag is divers, maar de onderzoekers Finkelhor en Araji 

(1986) hebben de bijdragende factoren die uit onderzoek naar voren kwamen geordend in een 

vierfactoren model. Bij seksueel misbruik van een kind moet worden voldaan aan de (vier) 

factoren/voorwaarden: seksuele preoccupatie met kinderen, blokkade tegen intimiteit met een 

volwassen partner, interne remmingen die overwonnen moeten worden en het overwinnen 

van de externe barrières en de weerstand van het kind.  

 

Met de voorwaarde “seksuele preoccupatie met kinderen” wordt bedoeld dat de pedofiel zich 

emotioneel congruent met kinderen ervaart. Er is sprake van een overindentificatie met het 

kind, een soort kind-kindverhouding. De voorwaarde “blokkade tegen intimiteit met een 

volwassen partner” houdt in dat er sprake moet zijn van een geblokkeerde 

seksualiteitsbeleving met een volwassene. Het willen hebben van seks met een kind en het 

geblokkeerd zijn van seksuele contacten met volwassenen hoeft op zich nog niet te leiden tot 

misbruik van kinderen. Morele bedenkingen en gevoelens van empathie met het kind 

weerhouden veel mannen ervan. Het (cognitief) rechtvaardigen van seksueel gedrag met 

kinderen is waar het om gaat bij de voorwaarde “interne remmingen die overwonnen moeten 

worden”. Als laatste moet er een gunstige gelegenheid gecreëerd worden, kinderen moeten 

van een toe zichthoudende ouder worden geïsoleerd, een veilige locatie moet worden 

opgezocht en de meegaandheid van de kinderen moet worden bewerkstelligd. Dit is wat er 

met de laatste voorwaarde “externe barrières en de weerstand van het kind moeten worden 

overwonnen” wordt bedoeld.  

Bij elk van de drie hoofdtypen worden de voorwaarden enigszins anders ingevuld. Het plegen 

van misbruik is het gevolg van uiteenlopende behoeften, motieven, tekorten en situationele 

omstandigheden. Zelfs binnen één individu is sprake van multicausaliteit. 
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3. Behandelingsvormen 
 
In dit hoofdstuk is het niet de bedoeling een uitputtende lijst van behandelingsvormen te 

bespreken. Aangezien stromingen tegenwoordig niet meer zo gescheiden van elkaar staan en 

meer eclectisch zijn geworden. Er is voor gekozen om nader in te gaan op de cognitief-

gedragstherapie, groepstherapie en behandeling via medicatie. Naar mijn eigen oordeel zijn in 

deze therapievormen de verschillende mogelijke interventies opgenomen die er bestaan voor 

de behandeling van pedofilie. De behandeling is erop gericht om op een maatschappelijk 

aanvaarde manier te leren omgaan met pedofiele verlangens. Psychodynamische 

behandelingen zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze behandelingsvorm naar mijn 

oordeel erg tijdrovend is en ook op het gebied van pedofilie is de effectiviteit van de 

psychodynamische behandeling nooit empirisch aangetoond (Gijs, 1998). De effectiviteit van 

de hierboven besproken behandelingsvormen wordt in dit hoofdstuk kort toegelicht. In het 

hoofdstuk dat hierop volgt wordt nader ingegaan op de situatie rondom de behandeling van 

pedofilie in Nederland. 

 

3.1 Cognitief-gedragstherapie  

De behandeling van pedofilie is gericht op recidivepreventie door middel van het aanleren 

van zelfbeheersing in risicovolle situaties. Veel aandacht wordt gericht op de factoren in het 

hier en nu die het delictgedrag oproepen en in stand houden en ook op het onderwerp 

(deviante) seksualiteit (Frenken, 1997; Lange, 1994). Het behandelingsmodel omvat de 

volgende thema’s: ontkennen en minimaliseren, cognitieve vertekening, deviante fantasieën, 

empathie met het slachtoffer, sociale competentie en terugvalpreventie. 

 

De meeste plegers van misbruik zullen gedeeltelijk ontkennen of hun verantwoordelijkheid 

afschuiven op iemand anders of op de omstandigheden. In dat geval wordt de cliënt 

uitgenodigd volledige openheid van zaken te geven. De behandelaar vraagt door naar de 

details, gedachten en emoties, maar ook naar zijn interpretatie van de emotie en het gedrag 

van het slachtoffer. De rol van de behandelaar is daarbij steunend en confronterend.  

In de volgende fase is het belangrijk dat de cliënt zijn argumenten voor het misbruik 

ontmaskert en uitdaagt.  Zijn interne remmingen of morele bedenkingen worden overwonnen 

door een vertekende waarneming van de gevoelens en het gedrag van het slachtoffer 

(cognitieve vertekening). Hij ziet het slachtoffer bijvoorbeeld als een kind dat graag seks met 

hem heeft. Pas als hij deze verdraaiing inziet als zelfmisleiding en excuus voor misbruik, 
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kunnen gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid tot uiting komen. Dit wordt bereikt 

door net als in de vorige fase de cliënt zijn verdraaiingen uit te dagen. 

  

Voor het aanpakken van de deviante fantasieën wordt de cliënt gevraagd om zijn huidige 

masturbatiefantasieën of dagdromen op te schrijven en de frequentie en sterkte ervan te 

noteren. Tevens wordt als huiswerkopdracht meegegeven te noteren of ze weerstand wisten te 

bieden en of ze daarin slaagden. Na deze opdracht uitgevoerd te hebben, krijgt de cliënt 

instructies voor bedekt aversief conditioneren of masturbatie-herconditionering. Bij de eerste 

methode krijgt de cliënt de instructie om opkomende fantasieën te associëren met sterk 

negatieve gedachten zoals ‘weer terug naar de gevangenis moeten waar ik gruwelijk werd 

gepest door medegedetineerden’. Bij masturbatie -herconditionering wordt de cliënt geleerd 

om fantasieën over seks met een volwassenen te gebruiken bij het masturberen. Lukt het niet 

om de deviante fantasieën te weerstaan, dan kan volgens Frenken (1997) en Gooren (1998) 

medicatie een goed hulpmiddel zijn. Hier wordt later verder op in gegaan.  

  

Een cliënt ziet niet graag in dat hij schade toebrengt aan het slachtoffer. Om te leren de 

emoties van anderen te zien, het perspectief van een ander in te nemen en de negatieve 

emoties van anderen te voelen en daar empathisch op te reageren, wordt de cliënt uitgenodigd 

een hypothetische brief te schrijven alsof hij het slachtoffer was. De cliënt moet beschrijven 

wat er in het meisje of de jongen omging en met welke problemen het slachtoffer nu kampt 

als gevolg van het misbruik. 

  

Het volgende deel bestaat uit het “versterken” van de vaardigheden die nodig zijn om 

intimiteit te bereiken in een gelijkwaardige relatie en om constructief om te gaan met 

frustraties, conflicten en alleen zijn. De copingsvaardigheden worden versterkt door nadelige 

aspecten te belichten en te vervangen door positievere vaardigheden.  

 

Als laatste volgt het onderdeel terugvalpreventie. Er wordt door de cliënt met hulp van de 

behandelaar een lijst met waarschuwingssignalen en alternatieve oplossingen gemaakt die de 

cliënt altijd bij zich moet houden. Kenmerken hieruit zijn het herkennen van de cyclus van 

gebeurtenissen, gevoelens en gedachten die vooraf gaan aan het misdrijf; specificatie van 

risicofactoren (stress, alcohol, ruzie, e.d.) en aangeleerde strategieën en opgestelde plannen 

die risico situaties kunnen verminderen of vermijden.  
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Gedurende de gehele behandeling blijft het motiveren van de cliënt een belangrijke taak voor 

de behandelaar. De meeste pedofielen komen niet uit zichzelf voor een behandeling, vaak is 

het de omgeving die hier druk op uitoefent. Om uitval of vroegtijdige beëindiging van de 

behandeling te voorkomen is een goede motivatie belangrijk (Wincze, 1998; Lange, 1994). 

Lange noemt een aantal motiveringstechnieken die goed bruikbaar zijn, hoewel ze niet 

specifiek gericht zijn op pedofielen.  

 

3.2 Medicatie  

Afgelopen eeuw zijn er drie biomedische interventies beproefd. Dit waren castratie, 

neurochirurgische ingrepen en farmacotherapie. Vanaf de tweede wereld oorlog tot 1969 was 

castratie de meest gebruikte methode voor de behandeling van agressieve zedendeliquenten. 

In 1979 werd castratie voor de behandeling van gedetineerden verboden. Heim (1981) deed 

vervolg onderzoek bij 39 ex-gevangenen die zich vrijwillig hadden laten castreren gedurende 

hun gevangenschap. Opvallend was, dat verkrachters na de castratie seksueel actiever waren 

dan homofielen en pedofielen, hoewel dit gebaseerd is op vragenlijsten en die zijn niet altijd 

even betrouwbaar en valide. Toch raadt Heim, afgezien van het ethische aspect, castratie als 

behandelingsvorm af, aangezien het effect van castratie op de mannelijk seksualiteit te 

wisselvallig en onbetrouwbaar is. 

Neurochirurgische ingrepen zijn voor zover bekend zelden of nooit toegepast in Nederland. 

Beide interventies zijn hedendaags vanwege ethische normen uit den boze. 

  

Hoewel hormonale en psychofarmacologische interventies, in het bijzonder in Nederland, niet 

onomstreden zijn, kennen ze internationaal een groeiende populariteit in de behandeling van 

parafilieën (Gijs & Gooren, 1994). 

Bij de hormonale interventie gaat men ervan uit dat androgenen (hormonen) een voorwaarde 

zijn voor mannelijke seksuele functies. Onder een bepaalde bloedspiegel van andr ogenen 

treedt er een vermindering op van de mannelijke seksuele functie. Bij een tekort aan 

androgenen wordt dus verwacht, dat de algemene mannelijke seksuele verlangens lager zijn 

of wegblijven, dit hoeft niet specifiek voor pedofiele verlangens te gelden. Vermoedelijk ligt 

deze drempelwaarde 30-40% lager dan de normale bloedspiegelwaarde van androgenen. Het 

drempelidee van androgenen is gebaseerd op de assumptie dat je met anti-androgenen ofwel 

de productie van androgenen in de testis remt ofwel androgenen in hun biologisch effect 

hindert. De meest gebruikte hormonale middelen in de behandeling van parafilieën zijn MPA 

(Depo-Provera) en CPA (Androcur) en de nieuwere middelen LHRH-angonist en flutamide. 
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Psychofarmaca zijn medicijnen die psychologische functies en gedrag beïnvloeden via het 

centrale zenuwstelsel. Men veronderstelt dat er bij parafiele syndromen iets mis is met de 

centrale regulatie van de seksualiteit in de hersenen. De centrale dysregulatie heeft twee 

symptomen tot gevolg: een toename van onconventionele seksuele interesse en een toename 

in de frequentie van het seksuele verlangen/gedrag. Een algemeen erkende hypothese is dat 

het een cerebrale serotonine stoornis betreft, hoewel Stein, e.a. (1992) daar geen bewijs voor 

vonden. De serotonine heropname blokkers (Serotin Reuptake Blockers) die ze in hun 

onderzoek gebruikten, bleken geen effect te hebben op de parafilieën, maar wel op de 

comorbide obsessieve -compulsieve stoornis. De meest gebruikte psychofarmacologische 

middelen zijn de antidepressiva’s fluoxetine (Prozac), imipramine (Tofranil), clomipramine 

(Anafranil) en desipramine (Pertrofan), het anxiolyticum buspiron (Buspar) en een 

lithiumpreparaat genaamd lithium-carbonaat. 

 

3.3 Groepstherapie  

Deelname aan groepstherapie kan een nuttige aanvulling zijn op individuele psychotherapie 

voor pedofielen. De interacties die plaatsvinden in de context van de groep kunnen 

veranderingen teweeg brengen in het afwijkende seksuele gedrag van elk groepslid (van de 

Wiel, 2000; Gillies, e.a. 1992). Een groot voordeel van groepstherapie is, dat het voor sociale 

steun voor pedofielen zorgt. De sociale steun wordt opgebouwd door de interactie tussen 

pedofielen onderling (van Zessen, 1991). Onderwerpen die moeilijk bespreekbaar lijken, zijn 

hier makkelijker bespreekbaar en worden niet afgekeurd. Er kan veel van elkaar geleerd 

worden, bijvoorbeeld hoe op een verantwoorde manier om te gaan met de “verleidingen” in 

bepaalde situaties. 

 

3.4 Effectiviteit van behandelingen 

Helaas is er op het gebied van de effectiviteit van de behandeling van pedofilie niet veel 

onderzoek gedaan. Gijs (1998) geeft aan dat enkel bij cognitiefgedragstherapeutische en 

hormonale interventies aangetoond is dat ze recidive significant reduceren, maar het gaat dan 

om onderzoek naar onwettelijk deviant en seksueel gedrag dat doorgetrokken is naar 

parafilieën. Bij andere behandelingsvormen, zoals psychoanalyse is dit niet gevonden. Cijfers 

van onderzoeken alleen gericht op pedofielen zijn mij niet bekend. Voor een overzicht van 

deze onderzoeken zie Hall (1995) en Maletzky (1998) (uit Gijs, 1998).  
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De meeste onderzoeken zijn dus niet alleen op pedofilie gericht, maar op parafilieën in het 

algemeen. Controle groepen ontbreken vaak, de steekproef is te klein en er is geen follow -up 

onderzoek of een goede operationalisatie. Onderzoek naar comorbiditeit en onderzoek naar 

drop-outs moet er komen. Een ander probleem vormt de vraag wat je als maatstaf neemt voor 

het effect van een behandeling. Kijk je naar vermindering van “lustgedachten” of naar de 

recidive (Romero & Williams, 1983)? Ook hier moet nog een goede en algemeen 

geaccepteerde maatstaf voor gevonden worden.  

 

Wat behandeling met medicatie betreft, moet er meer onderzoek worden gedaan naar de 

neveneffecten en de dosering (hoelang blijven gebruiken) van het middel (Gijs & Gooren, 

1994).  

Uit het overzichtsartikel van Gijs en Gooren blijkt dat bij een hormonale behandeling globaal 

geconcludeerd kan worden dat de hormonen MPA en CPA een duidelijk effect hebben op de 

seksuele opwinding/het verlangen, veel al na 1 á 3 weken toediening. Psychofarmaca zoals 

fluoxetine blijken ook goed te werken, maar de auteurs benadrukken dat er veel 

methodologische beperkingen zijn in het bestaande onderzoek en pleiten tegen al te snelle 

positieve conclusies. 
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4. Parafiliehulpverlening in Nederland 
 

In opdracht van Zorg Onderzoek Nederland werd door Vroege, Nicolaï en van de Wiel (2001) 

onderzoek gedaan naar vraag en aanbod op het terrein van de seksualiteitshulpverlening in 

Nederland. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de hulpverlening met betrekking tot 

parafilieën, aangezien pedofilie onder deze categorie valt. Eerst wordt het aanbod van 

hulpverleners toegelicht, dan volgen de knelpunten en als laatste een blauwdruk over hoe de 

hulpverlening voor parafilieën er in de toekomst volgens de onderzoekers Vroege, e.a. (2001) 

uit moet zien.  

 

4.1 Aanbod 

In Nederland bestaat het aanbod van hulpverleners die zich bezig houden met het behandelen 

van parafilieën uit 179 seksuologische hulpverleners die hulp bieden op in totaal 134 

werkplekken. Dit aantal is gebaseerd op de ‘Gids geregistreerde seksuologen NVVS 1999’, 

waarbij expliciet is gevraagd of ingeschreven hulpverleners zich op hun werkplek 

bezighouden met het behandelen van parafilieën. In 60 gevallen gaat het daarbij om een 

werkplek in een eigen praktijk of groepspraktijk, bij een vestiging van de Rutgers Stichting 

(17 van de 134), bij een RIAGG (16 van de 134), bij een algemeen ziekenhuis (13 van de 

134), bij een academisch ziekenhuis (12 van de 134) en een andere GGZ-ins telling (10 van de 

134). Deze cijfers geven een landelijk overzicht, per provincie verschilt het aantal behoorlijk 

en de spreiding over het land is slecht. Zo hebben bijvoorbeeld de provincie Drenthe en 

Zeeland slechts één werkplek waar een SH’er zich bezig houdt met het behandelen van 

cliënten met parafilieën (zie Vroege, e.a., 2001 voor een overzicht per provincie).  

Naast deze voorziening wordt er ook hulp geboden door zogenaamde 

nuldelijnsvoorzieningen; instellingen die rechtsstreeks toegangkelijk zijn (zonder 

doorverwijzing) en waar het overgrote deel van het werk door 

vrijwilligers/ervaringsdeskundigen wordt gedaan. De Nederlandse vereniging voor seksuele 

hervorming (NVSH) organiseert activiteiten voor mensen met een bijzondere seksuele 

voorkeur. In hun tijdschrift ‘De Nieuwe Sekstant’ wordt een overzicht gegeven waar en 

wanneer er iets georganiseerd is voor hun specifieke zelfhulpgroep, zoals pedofielen. Het 

voordeel van deze hulpgroepen is dat pedofielen behalve voor informatie en advies ook 

terechtkunnen voor steun, begrip en herkenning (Everaerd, 1984 uit Vroege, e.a., 2001). 

 



 22 

4.2 Knelpunten 

Bij huisartsen is het voor mensen met een parafilie waarschijnlijk erg moeilijk om over hun 

probleem te praten. De huisarts staat voor een deel van zijn patiënten te dichtbij en is daarmee 

“onveilig”. Ondanks dat de huisarts waarschijnlijk niet veel patiënten met een parafilie te zien 

krijgt en zijn taak beperkt is, is het belangrijk dat hij/zij wel openstaat voor dit soort 

problemen (de Boer, 1994 uit Vroege, e.a., 2001). 

Een andere belemmering is het tekort aan en gebrek aan kennis over verwijsmogelijkheden 

bij zowel de huisartsen, als in de praktijk van andere hulpverleners die niet specifiek 

deskundig zijn op het gebied van parafilieën. Helaas beschikt niet iedereen over de ‘Gids 

geregistreerde seksuologen NVVS 1999’ en ontbreekt informatie over de zelfhulp(groepen) 

en andere hulpverleners die parafilieën behandelen. Tevens geeft de bovengenoemde gids 

geen informatie over de ervaring die een hulpverlener heeft met de behandeling van 

parafilieën en het aantal cliënten die ze jaarlijks met dit soort problemen zien. De afstand 

tussen de reguliere hulpverlening en zelfhulpgroepen is groter dan in het verleden. Dit geldt 

ook voor de samenwerking tussen de extra- en de  intramurale hulpverlening en tussen de 

GGZ en de justitiële hulpverlening (van der Linden & Steketee, 1999 uit Vroege, e.a., 2001).   

De hulpverlening op seksuologisch gebied bij RIAGG’s komt niet goed uit de bus. Bij deze 

instellingen zou men onvoldoende  deskundig zijn. Uit onderzoek van eind jaren ’80 (Vroege, 

1997) is gebleken dat RIAGG-medewerkers parafilieën niet tot seksuele problemen rekenen 

en ze voelen zich weinig deskundig op dit gebied, hoewel ze vaak wel met dit soort cliënten 

te maken hebben gehad. Emotionele weerstand speelt vaak een grote rol. 

 

4.3 Blauwdruk 

Volgens de onderzoekers Vroege, e.a. (2001) zou voor de zelfhulp(groepen) uit de nuldelijn, 

huisartsen, eerstelijnspsychologen, vrijgevestigden en het “seksuologisch centrum in de 

eerstelijn” uit de eerstelijn, en een “multidisciplinair seksuologisch team” binnen regionale 

GGZ-instelling uit de tweedelijn, een belangrijke plaats weggelegd zijn voor de behandeling 

van parafilieën. 

 

De zelfhulpgroepen dienen voor informatie & advies, voor hulp bij zelfaanvaarding en bij het 

vinden van een veilige en maatschappelijk aanvaardbare wijze van expressie. De taak van de 

huisartsen is om de parafilieën zo mogelijk te signaleren, eenvoudige diagnostiek op 

psychosociaal en somatisch gebied toe te passe n en indien nodig te verwijzen. Hetzelfde geldt 

ook voor de eerstelijnspsycholoog, gezien het ontbreken van specifieke deskundigheid.  
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Het “seksuologisch centrum in de eerstelijn” is in eerste instantie te consulteren voor 

informatie uit de landelijke en regionale sociale kaart op seksuologisch gebied, onder meer 

met betrekking tot het aanbod van zelfhulp(groepen). Verder zijn de daar werkzame 

hulpverleners in te schakelen voor diagnostiek op psychosociaal en somatisch gebied, 

informatie & advies en voor een kortdurende psychotherapeutische behandeling.  

Als duidelijk is geworden dat een cliënt meer nodig heeft dan een kortdurende 

psychotherapeutische behandeling, of behalve met parafilie ook met andere psychische 

problemen kampt, is een verwijzing naar een “multidisciplinair seksuologisch team” binnen 

een regionale instelling op zijn plaats. Hier zal eerst een uitgebreide diagnostiek op 

psychosociaal gebied uitgevoerd worden, verder kan er informatie & advies worden gegeven 

en op psychotherapeutische en/of medicamenteuze wijze worden behandeld. Indien de 

bijzondere seksuele voorkeur van de cliënt zou kunnen leiden tot problemen met de justitie, 

dient daarbij nauw samengewerkt te worden met justitiële hulpverlening. 
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5. Conclusie 
 

Om een antwoord te vinden op de vraag wat als hulpverlener te doen wanneer men in de 

eigen (psychologie) praktijk of op de eigen werkplek te maken krijgt met een cliënt die van 

zijn pedofiele neigingen afwil, is er eerst ingegaan op de geschiedenis van de discussie 

rondom pedofilie. De definitie van pedofilie, de verschillende typen met mogelijke 

verklaringen zijn besproken. Later zijn een aantal behandelvormen besproken en is er verder 

ingegaan op de parafiliehulpverlening in Nederland. 

Uit de literatuur blijkt dat het belangrijk is dat er een goede diagnose van de pedofiele 

neigingen wordt gesteld. Het pedofiele type heeft een andere benadering nodig dan het anti-

sociale type en die weer een andere dan het situationele type. 

 

Hulpverleners die liever niet een pedofiel behandelen, hebben daar alle recht toe. Het is naar 

mijn mening belangrijk, dat je wel goed voor jezelf nagaat waarom je liever niet behandelt. 

Laat je je meeslepen door de mening van de maatschappij en zie je pedofilie als een ziekte 

waar alleen sympathisanten hen helpen, of zie je pedofielen als een groep mensen die 

behoefte hebben aan een zo goed mogelijke behandeling? 

 

Welke behandelingsvorm er ook wordt gekozen, het blijft naar mijn mening belangrijk dat het 

ook aansluit en aanslaat bij de cliënt. Aangezien tegenwoordig de meeste 

behandelingsvormen eclectisch van aard zijn en meer naar elkaar toe groeien, lijkt het niet 

veel uit te maken welk behandelplan van welke stroming wordt gevolgd. Alleen de 

psychodynamische behandeling zou ik persoonlijk niet gebruiken, aangezien ik er niet bekend 

mee ben, het zeer tijdrovend is en er ook geen empirische effect studies over bekend zijn.    

 

Ook komt uit de literatuur heel duidelijk naar voren dat de behandeling van pedofilie aan een 

deskundige behandelaar of instantie overgelate n moet worden. Welke behandelingsvorm er 

dan wordt toegepast, lijkt niet van belang (zie boven). Als je zelf geen seksuologische 

hulpverlener bent die gespecialiseerd is in de behandeling van parafilieën, is het van belang, 

dat je goed door verwijst. Helaas blijkt dat in Nederland niet makkelijk te zijn. Er bestaan wel 

zelfhulpgroepen voor pedofielen, maar waar je de informatie daarover vandaan haalt, is, niet 

even duidelijk en makkelijk. Men kan de “Gids geregistreerde seksuologen NVVS 1999” 

bestellen voor  verwijzing naar hulpverleners deskundig op het gebied van parafilieën. Verder 
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blijft er weinig over, mogelijk dat dat in de toekomst via het “seksuologisch centrum in de 

eerstelijn” verbeterd wordt. 

 

Als behandelaar is het belangrijk, dat je goed op de hoogte bent van wat het aanbod is aan 

zelfhulp(groepen) en mogelijke literatuur (tijdschriften, e.d.). Kennis van deze subculturen is 

van essentieel belang voor de behandelaar om adequaat door te kunnen verwijzen. Daarnaast 

is het van belang om te weten naar welke persoon of instantie verder doorverwezen zou 

kunnen worden. De bovengenoemde gids, Rutgers Stichting2, NVVS en zelfhulpgroepen 

zouden daarin moeten voorzien en mogelijk in de toekomst dus het “seksuologisch centrum in 

de eerstelijn”. 

                                                 
2 De Rutger Stichting bestaat niet meer. Het is samengevoegd met abortusklinieken. Deze fusie is nog niet 
helemaal landelijk verwerkt en om misverstanden te voorkomen is ervoor gekozen de naam Rutgers Stichting in 
deze scriptie te hanteren. 
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