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Woord vooraf 

Het aanvatten van deze studie was voor mij geen gemakkelijke keuze. In 2000 behaalde ik 

reeds mijn diploma maatschappelijk werk en begon ik te werken bij de psychosociale dienst 

van het Penitentiair Complex te Brugge. Na een zestal jaren had ik een plaats verworven in 

het team en had ik het werk goed onder de knie. Toch had ik de indruk dat ik theoretische 

kennis en visie mistte om mijn werk op een adequate manier uit te voeren waardoor ik besloot 

om verder te studeren. Geen evidente keuze gezien ik ondertussen tweemaal vader was 

geworden. Gezien ik het werk graag deed, koos ik voor een opleiding die naadloos aansloot 

op het werkveld; Een Masterdiploma in de Criminologie. Door het opsplitsen van de jaren en 

het zuinig omspringen met mijn verlof kon ik de meeste lessen volgen. Het contact met mijn 

medestudenten motiveerde me om door te zetten. De vijf jaren vlogen als het ware voorbij. 

Uiteraard waren er moeilijke momenten maar de aangename herinneringen hebben reeds lang 

hun plaats ingenomen. 

Ook de keuze voor het onderwerp van mijn masterproef was niet zo evident. Tien jaar 

ervaring op de psychosociale dienst van de afdeling langgestrafte mannen in het penitentiair 

complex te Brugge leerde me dat het reclasseren van langgestrafte seksueel delinquenten niet 

steeds van een leien dakje loopt. Vooral het vinden van een adequate behandeling levert vaak 

problemen op voor een welbepaalde categorie zedendelinquenten. Sommige 

zedendelinquenten worden systematisch geweerd uit zowel residentiële- als ambulante centra 

die instaan voor de opvang en de behandeling van seksueel delinquenten.  De vraag werpt 

zich op hoe het komt dat de overgang van de gevangenis naar de hulpverlening voor die 

categorie gedetineerden zo moeilijk verloopt. Al vlug blijkt dat de gespecialiseerde centra 

zich doorgaans toespitsen op een welbepaalde categorie van seksueel delinquenten. De 

gevolgen voor de restgroep als voor de maatschappij zijn ernstig. Het niet vinden van een 

geschikte behandeling gaat meestal gepaard met de afwijzing van een voorwaardelijke 

invrijheidstelling en andere strafuitvoeringsmodaliteiten. Voor de meesten betekent het zelfs 

het moeten uitzitten van hun volledige straf zonder enige begeleidingsvorm. Hierdoor is net 

deze restgroep de categorie met de grootste kans op recidive. Dit zorgt voor frustraties, zowel 

bij de penitentiaire administratie als bij de gedetineerde.  
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Inleiding 

1. probleemstelling 

De aandacht voor seksuele delinquentie heeft de laatste vijftien jaren buitenproportionele 

vormen aangenomen. De zaak „Dutroux‟ die in ‟96 aan het licht kwam, heeft hier zeker een 

invloed op gehad. Recenter verwijzen we naar de pedofilieschandalen in de kerk
1
 en het 

opdoeken van de commissie Adriaenssens
2
 in dit verband. Toch is de aandacht voor deze 

misdrijven niet nieuw, en beperkt het zich zeker niet tot België. Een zoektocht naar de 

oorzaken van het toenemend aantal langgestrafte gedetineerden
3
 leert ons dat alsmaar meer 

seksueel delinquenten en geweldplegers in het algemeen een lange gevangenisstraf uitzitten. 

Er is hierbij een grote selectiviteit in de toepassing van de vrijheidsberovende straffen, 

waarbij men enerzijds opteert voor alternatieve afhandelingwijzen voor de minder ernstig 

geachte misdrijven en anderzijds langere straffen voorziet voor de ernstigere misdrijven, 

gewelddadige delicten, seksuele delicten en drugsmisdrijven. In het algemeen is er sinds de 

jaren tachtig een gelijklopende tendens in de ons omringende landen te constateren.
4
  

De behandeling van langgestrafte zedendelinquenten vormt dikwijls geen alternatief voor de 

gevangenisstraf. Dit is wel zo bij alternatieve afhandelingsmodaliteiten maar deze worden 

enkel toegepast bij minder ernstige feiten en dus niet bij mannen die een lange 

gevangenisstraf uitzitten. Van een behandeling in de gevangenis is echter geen sprake en in de 

samenwerking met private psychiatrische instellingen rijzen er problemen die voor 

langgestrafte (recidiverende) zedendelinquenten impliceren dat ze gedurende lange tijd in de 

gevangenis moeten verblijven.
5
 Naast een strengere bestraffing van zedendelinquenten bestaat 

de mogelijkheid om een TerBeschikkingsstelling van de Regering op te leggen als 

beveiligingsmaatregel, hetgeen een verblijf in de gevangenis voor sommige categorieën 

zedendelinquenten enkel verlengt.
6
 Waar de maatregel vroeger enkel voorzien was voor 

gewoontemisdadigers, wordt ze nu ook opgelegd aan zedendelinquenten (na een 

                                                           
1 DSL (20/07/10) „Kaartje deed neef Vangheluwe spreken‟ in de Standard online [www.] http://  

www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6VSN4SF&word=Vangheluwe  [29/07/10] 
2 VERHOEST Filip (10/07/10) „We beleven een catharsis zoals in de zomer van Dutroux‟ in de Standaard online [www.] 

http:// www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6VSN4SF&word=Adriaenssens [29/07/10] 
3 TUBEX, H., & SNACKEN, S., L‟évolution des longues peines, apercu international et analyse des causes, Déviance et 

société, 1995, 2, 103-126 & MAES, E., „Evoluties puniviteit: lessen uit de justitiële statistieken‟ in Hoe punitief is België, 

AERTSEN I., BEYENS K., DAEMS T., MAES E., (eds.), Antwerpen/ Apeldoorn, Maklu, 2010, (221) 48-64 
4 TUBEX, H., „Dadertherapie als juridische maatregel: het ontstaan van dadertherapie‟, UVV-info, Extra 2002, 13  
5 VAN DE PUTTE, D., „Residentiële behandeling van seksuele gedragsstoornissen‟ in Behandeling van seksuele 

delinquenten in België, DILLEN, C., COSYNS, P., (eds.), Leuven/ Apeldoorn, Garant, 2000, (280) 114-115 
6 VERPOEST, K. & VANDER BEKEN T., „Wat je doet, niet wie je bent. De nieuwe wet betreffende de 

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbanken, Fatik, 2007, 21-24 & Wet 26 april 2007 betreffende de 

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, BS 13 juli 2007. 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6VSN4SF&word=Vangheluwe
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6VSN4SF&word=Adriaenssens
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uitdrukkelijke aanbeveling van de onderzoekscommissie Dutroux).
7
  Voor zedendelinquenten 

wordt een vervroegde invrijheidstelling gekoppeld aan extra/strengere voorwaarden. De 

behandeling van deze categorie gedetineerden komt dus boven op de gevangenisstraf en 

vooral na de gevangenisstraf. Het maakt de procedure tot de toekenning van een 

voorwaardelijke invrijheidstelling voor deze categorie zedendelinquenten minder 

aantrekkelijk. Velen verkiezen dan ook om strafeinde te doen gelet op het feit dat de 

procedure zo log en veeleisend is. Door de dadertherapie te combineren met strenge straffen 

dreigt men tevens de grenzen van de legitimiteit en de proportionaliteit te overschrijden.
8
  

Ook al wordt het tegendeel ons via de media repetitief beweerd
9
, toch recidiveren de meeste 

seksueel delinquenten niet. Slechts twintig procent van alle veroordeelde zedendelinquenten 

wordt binnen de tien jaar opnieuw veroordeeld of aangeklaagd voor een delict in de seksuele 

sfeer.
10

 Uiteraard moeten we de cijfergegevens met de nodige voorzichtigheid benaderen 

gezien verschillende onderzoeken gebruik maken van verschillende definities van recidive. 

Daarnaast toont zelfrapportage bij gekende daders aan dat er een groot dark number bestaat 

bij zedenfeiten.
11

  

Steeds vaker wordt benadrukt dat zedendelinquenten een zeer heterogene groep vormen. Met 

heterogene groepen wordt bedoeld dat het type delict sterk kan verschillen.
12

 In deze zeer 

heterogene groep zitten ook individuen die wel geneigd blijven steeds opnieuw seksuele 

delicten te plegen. Het is belangrijk om deze hoogrisicoplegers van de rest te onderscheiden. 

Dit gebeurt door gebruik te maken van risicotaxatie-instrumenten. Het gebruik van 

risicotaxatie in België en het onderscheid in risico wordt tijdens het vooronderzoek, tijdens 

detentie, tijdens de behandeling en na de behandeling uitgevoerd. Tijdens detentie maken de 

                                                           
7 TUBEX, H., „Seksuele delinquentie doorheen de strafprocessus‟ in Behandeling van seksuele delinquenten in België, 

DILLEN, C., COSYNS, P., (red.), Leuven-Apeldoorn, Garant, 2000, 19 
8 TUBEX, H., „Dadertherapie als juridische maatregel: het ontstaan van dadertherapie‟, UVV-info, Extra 2002, 13 & BAEKE, 

J., „Justitiële benadering van de seksuele delinquent: Geen trein der traagheid, maar een pendeltrein‟ in Sporen naar 

verandering, BAEKE, J., VERBEECK, N., DEBBAUT, D., DECAVEL, B., GUNST, E. (red.), Antwerpen-Apeldoorn, 

Garant, 2009, 15-22  
9 BvB (02/10/09) „Franse regering pleit voor meer chemische castratie‟ in de Standaard Online [www.] 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091002_096&word=recidiveren [29/07/10] 
10HANSON, R.K., STEFFY, R.A. & GAUTHIER, R. Long-Term recidivism of child molesters. J Consult Clin Psychol, 

61(4), 1993, p. 646-652. & GUINSEY,V.L., LA LUMIERE, M.L., RICE, M. & HARRIS, G.T. Common questions 

Regarding the use of Phallometric Testing with Sexual Offenders. Sexual Abuse: A Journal of research and treatment, 10(3), 

1995, 227-237. 
11

 VESS, J., SKELTON, A., „Sexual and violent recidivism by offender type and actuarial risk: reoffending rates for rapists, 

child molesters and mixed-victim offenders‟, Psychology, Crime & Law, 16 (7), 2010, 542 & PRENTKY, R.A., LEE, A.F.S., 

KNIGHT, R.A., CERCE, D., „Recidivism rates among child molesters and rapists: A methodological analysis. Law and 

Human Behavior, 21, 635-659. 
12 PRENTKY, R., KNIGHT, R., LEE, A. & CERCE, D. ,Peredictive validity of lifestyle impulsivity for rapists. Criminal 

Justice & behavior, 22, 1995, p.106-128 & DOREN, D.M., Recidivism base rates, predictions of sex offender recidivism, 

and the „sexual predator‟ commitment laws. Behavioral Sciences and the law 16,1998, 97-114. 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091002_096&word=recidiveren
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psychosociale diensten van de gevangenissen gebruik van risicotaxatie-intstrumenten om het 

risico tot herval in te schatten bij de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten. De 

gespecialiseerde centra voor de behandeling van zedendelinquenten baseren zich bij een 

aanvraag op de gegevens van de psychosociale diensten. Door gebruik te maken van deze 

risicotaxatie-instrumenten (risico- en protectieve factoren) wordt door de gespecialiseerde 

centra de kans op het slagen van een therapeutisch programma ingeschat. Maar net door 

gebruik te maken van diezelfde factoren wordt de kans op het vinden van een geschikte 

behandeling voor een grote groep seksueel delinquenten bemoeilijkt. Onderzoek heeft 

aangetoond dat zedendelinquenten kunnen opgedeeld worden in twee belangrijke groepen. 

Een categorie zedendelinquenten valt bij behandeling uit de boot. Ze vinden geen geschikte 

behandeling of begeleiding gelet op de moeilijkheden die er bestaan bij de behandeling van 

deze groep.
13

 Het gebruik van risicotaxatie-instrumenten heeft de laatste twintig jaar een grote 

evolutie gekend. Hieraan gekoppeld werden tal van nieuwe wetten uitgevaardigd tegen 

zedendelinquenten in Noord-Amerika, Het Verenigd Koninkrijk en Australië. Belangrijke 

vragen die gekoppeld zijn aan deze nieuwe wetten betreffen de mate van recidive en of de 

zedendelinquent tot een subgroep behoort die een hoge of lage kans heeft op seksuele 

recidive.
14

 

2. onderzoeksdoelstelling 

Het doel van het onderzoek is krijgen van inzicht in één van de oorzaken van de moeilijke 

doorstroming van bepaalde langgestrafte zedendelinquenten naar de gespecialiseerde centra 

(ambulante- en residentiële centra) door een analyse te maken van de risicotaxatie-

instrumenten waarmee het risico op herval wordt ingeschat. Dit wordt gedaan door na te gaan 

welke risico- en protectieve factoren in de theorie aangegeven worden en welke factoren 

ervoor zorgen dat een bepaalde subgroep van seksueel delinquenten geweigerd wordt door de 

gespecialiseerde centra die instaan voor de behandeling/begeleiding van seksueel 

delinquenten. Het afnemen van deze risicotaxatie- instrumenten geeft aan tot welke subgroep 

de zedendelinquent behoort. Daarna zou duidelijk moeten worden welke groep 

zedendelinquenten niet in aanmerking komt voor een behandeling en welke de redenen 

hiertoe zijn.   

                                                           
13 VAN DE PUTTE, D., „Residentiële behandeling van seksuele gedragsstoornissen‟ in Behandeling van seksuele 

delinquenten in België, DILLEN, C., COSYNS, P., (eds.), Leuven/ Apeldoorn, Garant, 2000, (280) 114-115 
14 VESS, J., SKELTON, A., „Sexual and violent recidivism by offender type and actuarial risk: reoffending rates for rapists, 

child molesters and mixed-victim offenders‟, Psychology, Crime & Law, 16 (7), 2010, 541  
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In gedachten houdend dat de beschrijving van het probleem een belangrijke stap is in het 

werken naar een oplossing op lange termijn zou het belangrijk zijn om na te gaan welke groep 

seksueel delinquenten systematisch geweerd worden uit de begeleidingscentra en vooral 

waarom. Deze kennis vormt mogelijks de aanzet tot het uitwerken van een nieuw beleid 

omtrent de begeleiding en behandeling van seksueel delinquenten. Het probleem van de 

doorverwijzing van een welbepaalde categorie zedendelinquenten is geen nieuw probleem
15

 

waardoor de volgende stap erin bestaat om na te gaan waarom het een probleem is en wiens 

probleem het is. In dit onderzoek kiest men dus voor een diagnostisch onderzoek.  

3. centrale onderzoeksvragen 

In eerste instantie zal via een literatuurstudie een antwoord geformuleerd worden op volgende 

onderzoeksvragen en deelvragen: 

Heeft het behoren tot een bepaald type/categorie seksueel delinquenten invloed op het vinden 

van een gespecialiseerde behandeling?  

- Welke types/categorieën seksueel delinquenten kunnen onderscheiden worden? 

Hoeveel types zijn er? Op welke manier worden deze categorieën onderscheiden? 

- Welke categorie seksueel delinquenten heeft de grootste kans op het vinden van 

een gespecialiseerde behandeling? 

In tweede instantie zullen de resultaten van de literatuurstudie getoetst worden aan een 

praktijksituatie door het opzetten van een empirisch onderzoek binnen het penitentiair 

complex te Brugge. Het praktijkonderzoek bestaat uit een survey-onderzoek door gebruik te 

maken van reeds bestaande verslaggeving om na te gaan of de bevindingen uit de 

literatuurstudie kunnen bevestigd worden. 

4. methodologie 

Dit praktijkgericht onderzoek heeft ook een theoretische relevantie. Wat de relatie tussen 

theorie en onderzoek betreft werd gekozen voor een deductieve benadering van de empirische 

cyclus.
16

 De theorievorming komt voor het empirisch onderzoek. Het onderzoek dient dan om 

empirische gegevens te produceren die de theorie verifiëren. Er wordt hierbij vertrokken 

                                                           
15 TUBEX, H., STRYPSTEIN, J., „Grasduinen in penitentiaire bronnen en statistieken‟, In Zwart op wit? Duiding van cijfers 

over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België, Handboek Criminografische Basisinformatie, DEVROE, E.,, BEYENS, 

K., ENHUS, E.,(eds.),Brussel, VUB PRESS, 2006 , (441)321-355 
16 BIJLEVELD, C.C.J.H., Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers, 2006, 18. 
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vanuit een positivistisch wetenschapsprogramma. Op meta-theoretisch niveau houdt dit in dat 

er vertrokken werd van de opvatting dat de werkelijkheid bestaat, en om tot kennis van die 

werkelijkheid te komen, wordt  gebruik gemaakt van de observatie ervan.  

Op het niveau van de theorie werd dit onderzoek geïnspireerd door sociologische- en 

psychologische wetenschappelijke disciplines. Er werd gekozen voor Agnew‟s General Strain 

Theory of Crime and Delinquency
17

 die via zijn theorie beide wetenschappelijke disciplines 

samenbrengt. De persoonlijkheidskenmerken, omgevingsfactoren en de mogelijke 

blootstelling aan stresserende factoren die vermeld worden in de theorie van Agnew zijn een 

groot deel van de risico- of protectieve variabelen die terug te vinden zijn in tal van 

risicotaxatie-instrumenten die in dit proefschrift zullen geanalyseerd worden.  

De strafrechtelijke keten kent vier schakels en de keten is zo sterk als de zwakste schakel. 

Hierdoor is het belangrijk dat elke schakel een goed beleid kent. De vier schakels zijn: de 

wetgeving, de opsporing en vervolging, de straftoemeting en de strafuitvoering. Dit 

proefschrift richt zich enkel naar de strafuitvoering. Seksueel delinquenten die veroordeeld 

werden tot het uitzitten van een lange gevangenisstraf (een straf hoger dan vijf jaar) en hun 

mogelijkheden om deze straf om te zetten in een vrijheidstraf. Met een vrijheidstraf wordt 

bedoeld dat de gedetineerde de kans krijgt om een strafuitvoeringsmodaliteit (een 

voorwaardelijke invrijheidstelling, een elektronisch toezicht,…) op te starten. Maar alvorens 

dit wordt toegekend moet de kans op (seksuele) recidive en de mogelijkheid tot het opstarten 

van een therapie onderzocht worden. Dit onderzoek gebeurt door het afnemen van 

risicotaxatie-instrumenten. Eventueel moet een geschikte behandeling of begeleiding 

gevonden worden of opgestart worden. 

Rekening houdend met de haalbaarheid van het onderzoek en de tijdspanne die beschikbaar 

was, werden er tijdens het empirisch onderzoek enkel dossiers behandeld van langgestrafte 

zedendelinquenten die verblijven in het Penitentiair Complex te Brugge. Het enkel en alleen 

bestuderen van deze dossiers leverde reeds een grote onderzoeksgroep op. 

Als methodologie werd gekozen voor een onderzoek in de breedte. Via het empirisch 

onderzoek werden de bevindingen uit de literatuurstudie getoetst. Gelet op het feit dat er 

vertrokken wordt vanuit een positivistisch wetenschapsprogramma is er sprake van een 

kwantitatief onderzoek. Er werd hierbij een survey-onderzoek uitgevoerd waarbij slechts op 

                                                           
17 AKERS, R.L., SELLERS, C.S., Criminological Theories, Introduction, Evaluation, and application, Los Angeles, 

California,Roxbury Publishing Company, 2004, 179-182. 
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één tijdstip materiaal verzameld werd bij één en dezelfde groep (cross-sectioneel). Dit survey-

onderzoek wordt gekenmerkt door een breed domein, bestaande uit een groot aantal 

onderzoekseenheden, een arbeidsextensieve dataverzameling, meer breedte dan diepte, een 

aselecte steekproef, een van tevoren vastgelegde procedure voor dataverzameling, 

kwantitatieve gegevens en een kwantitatieve analyse. Er werd vanuit een grootschalige 

aanpak vertrokken waarbij de resultaten van het onderzoek gegeneraliseerd werden. Het 

samenstellen van een representatieve steekproef werd achterwege gelaten gezien geprobeerd 

werd om de volledige populatie te onderzoeken.
18

  

5. structuur van de masterproef 

Deze masterproef is opgedeeld in drie delen.   

Het eerste deel betreft een literatuurstudie waarmee een antwoord werd geformuleerd op 

bovenstaande onderzoeksvragen. Het eerste deel is opgedeeld in drie hoofdstukken. In het 

eerste hoofdstuk wordt aangegeven dat er verschillende categorieën zedendelinquenten 

bestaan. Het tweede hoofdstuk geeft een beeld van de bestaande risicotaxatie-instrumenten. 

Het derde hoofdstuk geeft aan welke dienst in de Belgische gevangenissen gebruik maakt van 

risicotaxatie-instrumenten.  

In het tweede deel van de masterproef wordt het empirisch onderzoek uit de doeken gedaan. 

Na het bespreken van het theoretisch kader, de onderzoeksvragen en de begripsbepaling 

worden ook de onderzoeksmethoden, de dataverzameling, de setting, de onderzoekspopulatie 

en de procedure besproken. Ook de toestemming, privacy en ethiek en de kwaliteitseisen van 

mijn onderzoek komen aan bod. We eindigen met cijfergegevens en de resultaten van het 

onderzoek worden in dit deel aangegeven en getoetst aan de literatuur uit  het eerste deel. 

Tot slot bestaat het derde deel uit een eindconclusie waarbij de voornaamste ideeën en 

conclusies van dit onderzoek worden meegegeven.   

  

  

                                                           
18

 BIJLEVELD, C.C.J.H., Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers, 2006, 18. & VERSCHUREN, P., DOOREWAARD, H., Het ontwerpen van een onderzoek, Den Haag, Boom 

Lemma uitgevers, 2007, 120-125 & KORZILIUS, H., De kern van survey-onderzoek, Assen, Van Gorcum, 2008, 7-18 & 

BACKMAN R., RUSSEL K.S., Fundamentals of research in Criminology and Criminal Justice, Los Angeles, London, New 

Delhi, Singapore, Sage publications, 2008, 143-177  
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Deel I: De literatuurstudie 

Het doel van dit onderzoek is krijgen van inzicht in één van de oorzaken van de moeilijke 

doorstroming van bepaalde langgestrafte zedendelinquenten naar de gespecialiseerde centra 

(ambulante- en residentiële centra) door een analyse te maken van de risicotaxatie-

instrumenten waarmee het risico op herval wordt ingeschat. Dit wordt gedaan door na te gaan 

welke risico- en protectieve factoren in de theorie aangegeven worden en welke factoren 

ervoor zorgen dat een bepaalde subgroep van seksueel delinquenten geweigerd wordt door de 

gespecialiseerde centra die instaan voor de behandeling/begeleiding van seksueel 

delinquenten. Het afnemen van deze risicotaxatie- instrumenten geeft aan tot welke subgroep 

de zedendelinquent behoort. Daarna zou duidelijk moeten worden welke groep 

zedendelinquenten niet in aanmerking komt voor een behandeling en welke de redenen 

hiertoe zijn.   

In dit deel zal aan de hand van de theorie een antwoord geformuleerd worden op volgende 

onderzoeksvragen en deelvragen: 

Heeft het behoren tot een bepaald type/categorie seksueel delinquenten invloed op het vinden 

van een gespecialiseerde behandeling?  

- Welke types/categorieën seksueel delinquenten kunnen onderscheiden worden? 

Hoeveel types zijn er? Op welke manier worden deze categorieën onderscheiden? 

- Welke categorie seksueel delinquenten heeft de grootste kans op het vinden van 

een gespecialiseerde behandeling? 
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Hoofdstuk I : Classificatie en Recidive 

1. Inleiding 

Er wordt in de bestaande literatuur vaak benadrukt dat zedendelinquenten een zeer heterogene 

groep vormen zowel qua slachtofferkeuze, qua pathologie,…enz..19 In verschillende studies 

werden reeds pogingen ondernomen om deze zeer heterogene groep in meer homogene 

subgroepen onder te verdelen. In dit hoofdstuk zal in eerste instantie een kort overzicht 

gegeven worden van de verschillende classificaties die in de literatuur kunnen teruggevonden 

worden.20 In tweede instantie worden de delictpaden die seksuele delinquenten volgen en die 

hen leiden tot seksuele recidive besproken. Deze delictpaden zeggen ons veel over de kans op 

recidive en de wenselijkheid/haalbaarheid van therapeutische interventies voor de 

verschillende daders. Om af te sluiten overloopt men de therapiemogelijkheden voor de 

verschillende delinquenten.  

2. Classificatie van zedendelinquenten 

Van groot belang bij het stellen van een diagnose en bij het opstarten van een therapie bij 

zedendelinquenten is dat er gebruik gemaakt wordt van een efficiënte, empirisch gefundeerde 

classificatie van de zedendelinquent.21 

Om te starten zullen de meest gebruikte classificaties van pedoseksuelen en verkrachters 

overlopen en kort toegelicht worden. De eerste wijdverspreide classificaties zijn gebaseerd op 

theorieën uit de jaren zestig. Daders van seksueel misbruik van kinderen werden toen vaak in 

vier categorieën ondergebracht: Een pedofiele type is sterk gericht op kinderen en aanziet hen 

als een gelijkwaardige partner. Het situationele type kent een normale seksuele ontwikkeling 

waarbij een seksuele interactie met kinderen wordt uitgelokt door gevoelens van afwijzing of 

onzekerheid. Het antisociale type heeft seksuele interacties met kinderen uit opportunisme. 

Hun seksuele delicten passen binnen een algemeen antisociaal gedragspatroon. Bij het 

                                                           
19 DOREN, D.M.,‟ Recidivism base rates, predictions of sex offender recidivism  and the sexual predator commitment laws‟, 

Behavioral Sciences and the law, 16, 1998, 97-114 p. & PRENTKY, R., KNIGHT, R., LEE, A., CERCE, D., „Predictive 

validity of lifestyle impulsivity for rapists‟, Criminal Justice & behavior, 22, 1995, 106-128 
20 KNIGHT, A., PRENTKY, R., Classifying sexual offenders: the development and corroboration of taxonomic models, in 

Handbook of Sexual Assault,  MARSHALL, W.L., LAWS, D.R., BARBAREE, H.E.,(Eds) New York, Plenum Press, 1990, 

23–52  
21 BICKLEY, J., BEECH, A.R., „Classifying child abusers: its relevance to theory and clinical practice‟, International 

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 45, 1, 2001, 51-69 
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organistpathologische type is er sprake van psychose, mentale retardatie of een organische 

stoornis die aanleiding geeft tot de feiten.22  

Daarna hebben Raymond Knight en Robert Prentky in 1990 een classificatie opgesteld die 

sterk empirisch is onderbouwd. Ze maken gebruik van twee assen. De eerste as geeft aan in 

welke mate de dader gefixeerd is op kinderen. Eveneens wordt nagegaan welk niveau van 

sociale competenties hij bezit. De tweede as geeft aan wat de frequentie is van contact met 

kinderen. Eveneens wordt op de tweede as nagegaan in welke mate de dader een relatie 

nastreefde met kinderen of enkel uit was op persoonlijke behoeftebevrediging. Daarnaast 

vermelden ze nog of er tekenen van sadisme aanwezig zijn. De pedofiele pleger situeert zich 

op de kruising hiervan.23 Dezelfde auteurs ontwikkelden een taxonomisch model van 

verkrachters dat vijf soorten daders onderscheidt op basis van de onderliggende motieven: De 

opportunistische verkrachter waarbij de verkrachting een niet geplande daad is die kadert 

binnen een algemene normovertredende gedragstendens. Het prototype ervan is de 

zogenaamde „date rape‟. De overgrote meerderheid van de verkrachtingen behoort tot deze 

categorie. De seksueel niet-sadistische verkrachter is een dader waarbij de verkrachting geen 

middel is maar wel het doel. De verkrachting op zich is preferentieel in die zin dat 

consensuele seks door dit soort daders niet als lustvol wordt ervaren. De veralgemeend 

woedende verkrachter kent een veralgemeende vijandigheid en hierin moet de verkrachting 

ook gesitueerd worden. De verkrachting is een onderdeel van een gegeneraliseerde 

gewelddadige en antisociale oriëntatie. Bij de wraakzuchtige verkrachter is de verkrachting in 

eerste instantie ook een primaire expressie van haat. Het seksuele aspect van de verkrachting 

staat op de achtergrond. Deze haat richt zich volledig naar vrouwen. De sadistische 

verkrachter, ten slotte, is zeldzaam maar bijzonder gevaarlijk. Het geweld is bijzonder 

excessief en kan escaleren tot moord. Het risico op recidive ligt bij deze daders ook het 

hoogst.24  

                                                           
22 FITCH, J.H., „Men Convicted of sexual offences against children‟, British Journal of Criminology, 3, 1, 1962, 18-37 & 

GEBHARD, P.H., GAGNON, J.H., POMEROY, W.B., CHRISTENSON, C.V., „Sex offenders: an analysis of types, New 

York, Harper and Row Publishers, 1965, 923 
23KNIGHT, R.A., PRENTKY, R.A., „Classifying Sexual Offenders: The development and Corroboration of taxonomic 

models‟, in Handbook of sexual assault: Issues, theories and treatment of the offender, MARSHALL, W.L., LAWS, D.R., 

BARBAREE, H.E. (eds.), New York, Plenum press, 1990, 23-52 & KOECK, S., DE DONCKER, D., 

„Gedragstherapeutische behandeling van seksueel delinquenten‟, UVV-info, Extra 2002, 27 
24 KOECK, S., DE DONCKER, D., „Gedragstherapeutische behandeling van seksueel delinquenten‟, UVV-info, Extra 2002, 

23-32 & DECLERCQ, F., „Seksueel geweld ten aanzien van vrouwen‟,  in Seksuele, geweld- en levensdelicten: 

Psychopathologie van daders, DECLERQ, F. (ed.), Leuven/Voorburg, Acco, 2007, 47-55  
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3. Een zoektocht naar risicofactoren voor seksuele recidive 

 De  meta-analyse van Hanson en Bussière is een vooraanstaand werk uit 1998 die tot op 

vandaag gebruikt wordt als basis voor tal van studies omtrent seksuele recidive. In hun studie 

gingen ze op zoek naar risicofactoren voor seksuele recidive. Voor hun empirisch onderzoek 

gebruikten Hanson en Bussière 61 onafhankelijke databanken en hield hun studie 29000 

zedendelinquenten in. Via deze studie konden tal van risicofactoren gevonden worden die 

gerelateerd waren aan seksuele recidive. Tal van andere factoren konden ook uitgesloten 

worden. Een belangrijke conclusie uit deze meta-analyse was dat algemene psychologische 

problemen (zoals depressie en angst) niet gerelateerd waren aan seksuele recidive. 

Daarentegen waren seksuele deviatie en een criminele persoonlijkheid wel gerelateerd aan 

seksuele recidive. Dit werk kon aangezien worden als de start van een zoektocht naar de 

verschillende dimensies aangaande het risico op recidive bij plegers van seksueel geweld.25 

Via een nieuwe meta-analyse in 2005 kwamen Hanson en Morton-Bourgon tot dezelfde 

conclusies.26  

4. Delictpaden 

Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag werd besloten om zich te baseren op 

de opdeling die gebruikt werd in de theorie van Knight in 1999. De theorie van Knight is 

grotendeels gebaseerd op de meta-analyse van Hanson en Bussière. In zijn theorie gaat hij een 

stuk verder dan de conclusies van Hanson en Bussière. Hij spreekt niet enkel over 

risicofactoren voor seksuele recidive, hij heeft het over twee dimensies die te herkennen zijn 

bij seksuele delinquenten. Hij heeft twee onafhankelijke etiologische factoren kunnen 

destilleren voor seksueel grensoverschrijdend gedrag: (a) seksuele deviatie/promiscuïteit en 

(b) negatieve (hyper-) masculiniteit (attributies zoals vijandigheid jegens vrouwen, het 

goedkeuren van geweld tegen vrouwen, een defensieve, hypersensitieve en vijandige 

oriëntatie). Er is dus sprake van twee onafhankelijke delictpaden (welke stuwende krachten zit 

er achter het plegen van de feiten): één gerelateerd aan libidinale driften en de andere 

gerelateerd aan vijandige of antisociale oriëntatie.27  

                                                           
25 DOREN, D.M., „Toward a Multidimensional Model for Sexual Recidivism Risk‟, Journal for interpersonal Violence, 

2004, 837 & HANSON, R.K., BUSSIERE, M.T., „Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies‟, 

Journal of consulting and Clinical Psychology 66(2), 1998, 348-362 
26 HANSON, K.R., MORTON-BOURGON, K.E., „The Accuracy of Recidivism Risk Assessments for Sexual Offenders: A 

Meta-Analysis of 118 Prediction Studies‟, Psychological Assessment ,1, 2009, 1-21 
27 DOREN, D.M., „Toward a Multidimensional Model for Sexual Recidivism Risk‟, Journal for interpersonal Violence, 

2004, 837-838  
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Toch mogen we ons geen zwart/ wit beeld voorstellen. Seksueel misbruik is en blijft het 

resultaat van meerdere op elkaar inwerkende krachten. In de periode van de feiten kan de 

dader nog steeds verkeren in een toestand van vervreemding, depressie, angst…enz.28 Dit 

laatste kan de oorzaak zijn van eenmalige feiten maar heeft weinig voorspellende waarde voor 

seksuele recidive.29 

Verder worden beide delictpaden in detail beschreven. 

4.1. Seksuele deviatie 

Er bestaan verschillende definities omtrent seksuele deviatie, ze zijn niet eenduidig. 

SVR-20: Seksuele deviatie –ook wel deviante seksuele voorkeur of parafilie genoemd- is een 

relatief stabiel patroon van seksuele opwinding bij ongepaste prikkels (o.a. ongepaste leeftijd 

of niet-instemmende personen, dieren of levenloze objecten) dat subjectief lijden of sociaal 

dysfunctioneren veroorzaakt (American Psychiatric Association 1994).30  

DSM-IV-TR: Pedofilie is gedurende een periode van ten minste 6 maanden recidiverende 

intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of gedragingen die seksuele 

handelingen met één of meer kinderen in de prepuberteit (in het algemeen 13 jaar of jonger) 

met zich meebrengen. Iemand heeft op basis van deze drang gehandeld, of de seksuele drang 

of fantasieën veroorzaakten duidelijk lijden of relatieproblemen. Betrokkene is ten minste 16 

jaar oud en ten minste 5 jaar ouder dan het kind of de kinderen.31 

De DSM vermeldt een overzicht van de verschillende parafilieën:  

- Exhibitionisme 

- Fetisjisme 

- Frotteurisme  

- Seksueel masochisme 

- Seksueel sadisme 

- Voyeurisme 

- Niet anderszins omschreven  

- Telefonische scatologie (obsceniteiten uiten via telefoon) 

- Necrofilie (lijken) 

- Partialisme (exclusieve gerichtheid op een deel van het lichaam) 

- Zoöfilie (dieren) 

                                                           
28 RAYMOND, N.C., COLEMAN, E., OHLERKING, F. CHRISTENSON, G.A., MINER, M., „Psychiatric comorbidity in 

pedophilic sex offenders‟, American journal of psychiatry, 156, 5, 1999, 786-787 
29 HANSON, K.R., BUSSIERE, M.T., „Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies, Journal of 

consulting and Clinical Psychology 66(2), 1998, 348-362  
30 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., VAN BEEK, D.J., SVR-20, Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting, Forum Educatief, 2001, 48 
31 SWETS, ZEITLINGER (eds.), Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV, Den Haag, 1998, 335-

349 
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- Coprofilie (faeces) 

- Klismafilie (lavement) 

- Urofilie (urine)32 

 

Plegers kunnen hoofdzakelijk psychoseksuele problemen hebben (seks met kinderen, 

voorkeur voor verkrachting,…enz.) zonder veel antisociale of impulsieve neigingen. Als 

iemand een uitgesproken voorkeur heeft voor delictgedrag (bijvoorbeeld seks met kinderen) 

maar niet antisociaal is dan is er de nodige remming die dient overwonnen te worden alvorens 

het delictgedrag kan plaatsvinden.33 Niet iedereen met een seksueel deviante voorkeur gaat 

over tot seksueel gewelddadig gedrag en niet iedereen die seksueel gewelddadig gedrag pleegt 

heeft een deviante seksuele voorkeur.34 Het is tevens belangrijk vermelden dat je ook op een 

psychoseksuele problematiek kan stuiten bij mensen die eigenlijk geen seksuele feiten in het 

verleden gepleegd hebben. Wel is het zo dat wanneer je iemand hebt met een seksueel 

deviante voorkeur die in het verleden dergelijke feiten gepleegd heeft, er sowieso een 

verhoogd risico is voor nieuwe dergelijke feiten.35 Afhankelijk van de aard van de deviatie is 

deze geassocieerd met verschillende facetten van risico. Personen met seksuele deviaties 

plegen gewoonlijk seksueel delictgedrag dat overeenkomt met hun fantasieën. Meerdere, 

ernstige of bijzondere parafilieën zijn gerelateerd aan de kans, frequentie en dreiging van 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, terwijl seksueel sadisme de ernst van toekomstig 

seksueel geweld voorspelt.36 Het behandelen van deze categorie seksueel delinquenten heeft 

zijn diensten reeds bewezen. Het behandelen steunt op de principes van de cognitieve 

gedragstherapie en het terugvalpreventiemodel. Uitgangspunt is dat het deviante seksuele 

gedrag niet zomaar plots tot stand komt maar het gevolg is van een typisch verloop. Een 

gedetailleerde beschrijving van de gedragsketen is hierbij dan een essentiële diagnostische en 

therapeutische stap.37  

                                                           
32 SWETS, ZEITLINGER (eds.), Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV, Den Haag, 1998, 335-

349 
33 HANSON, K.R., MORTON-BOURGON, K.E., „The Characteristics of Persistent Sexual Offenders: A Meta-Analysis of 

Recidivism Studies‟, Journal of Consulting and Clinical Psychology ,73, 6, 2005, 1154  
34 HANSON, K.R., BUSSIERE, M.T., „Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies, Journal of 

consulting and Clinical Psychology 66(2), 1998, 349  
35 SETO, C., LALUMIERE, M.L., „A brief screening scale to identify pedofilic interests among child molesters‟, Sexual 

Abuse: A Journal of Research and Treatment, 13, 1, 2001, 16 & DECLERCQ, F., „Seksueel misbruik van kinderen‟,  in 

Seksuele, geweld- en levensdelicten: Psychopathologie van daders, DECLERQ, F. (ed.), Leuven/Voorburg, Acco, 2007, 17-

30   
36

 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., VAN BEEK D.J., SVR-20, Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting, Forum Educatief, 2001, 48 
37

 VAN DE PUTTE, D., „Residentiële behandeling van seksuele gedragsstoornissen‟ in Behandeling van seksuele 

delinquenten in België, DILLEN, C., COSYNS, P., (eds.), Leuven/ Apeldoorn, Garant, 2000, 114-116 & VAN BEEK, D., 

MULDER, J., „The treatment of sexually Aggressive Offenders in the Dr. Henri van der Hoeven Kliniek: A Forensic 
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4.2. Vijandige of Antisociale Oriëntatie 
Bij deze categorie seksueel delinquenten is een seksuele deviatie, een voorkeur voor kinderen 

of verkrachting, geen voorwaarde voor het plegen van seksueel delictgedrag. In tegendeel, ze 

hebben geen uitgesproken voorkeur voor het grensoverschrijdende seksuele gedrag, maar 

hebben eerder antisociale drijfveren of gebrekkige remmingen. Het is eerder zo dat deze 

categorie seksueel delinquenten naast het plegen van allerhande misdrijven ook nu en dan een 

zedenfeit plegen.38 Als iemand antisociaal georiënteerd is, dan is een minimale interesse 

genoeg om tot het delictgedrag over te gaan. Dan hoeft alleen de mogelijkheid, de 

opportuniteit zich voor te doen om over te gaan tot het plegen van de feiten. Dit geldt zeker 

wanneer het delictgedrag betreft wat niet echt deviant is in de seksuele zin bijvoorbeeld seks 

met een veertien- of vijftienjarige. Plegers kunnen dus uitsluitend stoornissen hebben aan de 

antisociale/impulsieve kant zonder verder psychoseksuele problematiek. Dit is bij plegers van 

seksuele delicten geen uitzondering.39 Bij een pleger van verkrachtingen is de kans groter dan 

bij een pedofiele pleger dat er sprake is van een antisociale oriëntatie. Een antisociale 

oriëntatie faciliteert het plegen van zedenfeiten omdat iemand geen seksuele feiten zal plegen 

zonder: De wil om iemand te pijnigen, ze zichzelf kunnen overtuigen dat ze hun slachtoffer 

geen schade berokkenen, niet in staat zijn om hun gedrag te stoppen.40 De karakteristieken van 

een criminele levensstijl (een verleden van regelovertreding, gebruik van middelen,…enz.) 

zijn ook sterk gerelateerd aan gewelddadige recidive en recidive in het algemeen (niet enkel 

seksuele recidive) bij zedendelinquenten, bij delinquenten in het algemeen, maar ook 

geestesgestoorde delinquenten.41 Deze plegers horen dan ook minder thuis in traditionele 

behandelingsprogramma‟s voor seksuele delictplegers. Ze zouden in principe meer thuishoren 

bij behandelingsprogramma‟s voor persoonlijkheidsstoornissen.42  

 

In deze vijandige of antisociale oriëntatie zijn twee groepen plegers oververtegenwoordigd 

(plegers met een antisociale persoonlijkheidsstoornis en plegers met een psychopate 

                                                                                                                                                                                     
Psychiatric Institute in the Netherlands‟ in MARSHALL, W.L., FERNANDEZ, Y.M., HUDSON, S.M., WARD, T., (eds.), 

Sourcebook of Treatment Programs for Sexual Offenders. New York, Plenum Pres, 1998, 203-219.  
38 LEBLANC, M., LAPOINTE, C., „Agression sexuelle chez les garcons: Comparaison des agresseurs, des agressés et des 

agresseurs agressés avec les autres adolescents en difficulté‟, Revue Canadienne de Criminologie, octobre 1999, 482 
39 CASPI, A., MOFFIT, T.E., SILVA P.A. STOUTHAMER-LOEBER, M., KREUGER, R.F., SCHMUTTE, P.S. „Are some 

people crime-prone? Replications of the personality-crime relationship across countries, genders, races, and methods, 

Criminology, 32, 1994, 163-195 & DECLERCQ, F., „Seksueel misbruik van kinderen‟,  in Seksuele, geweld- en 

levensdelicten: Psychopathologie van daders, DECLERQ, F. (ed.), Leuven/Voorburg, Acco, 2007, 17-30  
40 FIRESTONE, P., BRADFORD, J.M., McCOY, M., GREENBERG, D.M., CURRY, S., LAROSE, M.R., „Recidivism in 

convicted rapists, Journal of th American Academy of Psychiatry & Law, 26 (2), 1998, 185-200 
41 GENDREAU, P., LITTLE, T., GOGGIN, C., „A Meta-analysis of the predictors of adult offender recidivism: What 

Works!‟, Criminology, 1996, 575-607 
42
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persoonlijkheid). Beide groepen vloeien ook een stuk in elkaar. Onderzoek in Nederland heeft 

uitgewezen dat 88% van de gediagnosticeerde psychopaten voldeden aan de criteria van een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis. En 25% van de personen met een diagnose van 

antisociale persoonlijkheidsstoornis voldoet in dit onderzoek aan de criteria van 

psychopathie.43 Hierna wordt een korte uitleg over beide groepen gegeven.  

4.2.1. Antisociale Persoonlijkheidsstoornis 

In de DSM-IV-TR kan men een volledige beschrijving terugvinden van een persoon met een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis. Het is iemand met een diepgaand patroon van gebrek en 

achting voor en schending van de rechten van anderen sinds het vijftiende levensjaar. Om dit 

te kunnen waarnemen dient hij te voldoen aan een aantal kenmerken. Hij is niet in staat zich 

te conformeren aan de maatschappelijke norm dat men zich aan de wet moet houden. Dit 

blijkt uit het herhaaldelijk plegen van handelingen die een reden voor arrestatie kunnen zijn. 

Hij is oneerlijk, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen, het gebruik van valse namen of anderen 

bezwendelen ten behoeve van eigen voordeel of plezier. Hij is impulsief en kent onvermogen 

om 'vooruit te plannen'. Hij is prikkelbaar en agressief, dit blijkt uit herhaaldelijk komen tot 

vechtpartijen of geweldpleging. Hij is roekeloos en onverschillig ten aanzien van eigen of 

andermans veiligheid. Hij toont ook een constante onverantwoordelijkheid zoals blijkt uit het 

herhaaldelijk niet in staat zijn geregeld werk te behouden of financiële verplichtingen na te 

komen. Spijtgevoelens zijn hem onbekend, zoals blijkt uit de ongevoeligheid voor of het 

rationaliseren van het feit anderen gekwetst, mishandeld of bestolen te hebben. Hij is minstens 

achttien jaar oud en er zijn aanwijzingen dat de gedragsstoornis begonnen is voor zijn 

vijftiende levensjaar. Er dient wel rekening gehouden te worden dat het antisociale gedrag  

niet uitsluitend voorkomt tijdens episodes van schizofrenie of manie.44 

Als we de diagnostische criteria voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis van de DSM-IV-

TR bekijken, kunnen we concluderen dat deze sterk refereren naar delinquent gedrag. Men 

kan dus zeggen dat er een bijzondere relatie is tussen deze stoornis en crimineel gedrag.45   

                                                           
43 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., DE VOGEL V., „Psychopathy and sexual deviance in treated rapists: association 

with sexual and nonsexual recidivism‟, Sexual abuse: a Journal of Research and Treatment, 2004 , 16(1),  1-24 
44 SWETS, ZEITLINGER (eds.), Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV, Den Haag, 1998, 335-

349 
45 DE RUITER, C., Persoonlijkheidsstoornissen in de forensische setting, in Handboek persoonlijkheidspathologie, 

EURELINGS-BONTEKOE, E.H.M., VERHEUL, R., SNELLEN, W.M. (reds.), Bohn Stafleu van Loghum, 2007, 503 
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4.2.2. Psychopathie 

De diagnose psychopathie is een belangrijk aspect van het forensisch diagnostisch onderzoek. 

Personen waarbij psychopathie wordt gediagnosticeerd worden gekenmerkt door een 

antisociale levensstijl, de afwezigheid van empathie en schuldgevoel. Om de diagnose 

psychopathie vast te stellen wordt gebruik gemaakt van een klinische beoordelingsschaal: 

„Psychopathy Checklist-Revised‟.46 Deze moet afgenomen worden door getrainde 

beoordeelaars. Twintig criteria worden gescoord op een driepuntenschaal (0= niet van 

toepassing, 1 = Voldoet er misschien aan, 2 = Voldoet er aan). Na het afnemen van het 

instrument bekomt men een score tussen 0 en 40. Indien de score hoger is dan 30 is er sprake 

van de diagnose psychopathie. Als we de criteria voor psychopathie overlopen, merken we  

dat er een overlap is met de antisociale persoonlijkheidsstoornis.47  

Bij psychopaten die zedenfeiten plegen lijkt het motief voor de feiten eigenlijk niet seksueel 

te zijn; boosheid, wraakzucht, sadisme en opportunisme worden eerder als mogelijke 

drijfveren naar voren geschoven48. Ze behoren tevens tot de hardnekkige recidivisten.49 Hun 

recidive is niet noodzakelijk seksueel eerder algemeen. Neurocognitief onderzoek heeft 

uitgewezen dat psychopathie samengaat met een defect in de verwerking van aversieve 

emotionele prikkels.50 Dit is wellicht de oorzaak dat psychopaten niet leren uit hun fouten en 

ongevoelig zijn voor straf. Sommige behandelingen lijken eerder recidivebevorderend te 

werken bij psychopaten (Empathiebevorderende therapie).51 Prevalentie van psychopathie is 

lager bij pedofiele plegers (10% à 15%) dan bij verkrachters of plegers van het 

“gemengde” type (40% à 50%). Psychopaten zijn generalisten, geen specialisten. Hun 

gepleegde zedenfeiten zijn vaak niet de enige feiten, ze plegen „veelsoortige criminaliteit‟.52 

Daders met een combinatie van seksuele deviatie en psychopathie hebben een hoog tot 

extreem hoog recidiverisico.53 Uit hun gedrag blijkt een grote voorkeur voor 

                                                           
46 HARE, D.H., Without Consience: the disturbing world of the psychopats, Guilford Press,Inc., London, 1999, 272 & 

HARE, D.H., Manual for the revised Psychopathy Checklist, Toronto, Ontario, Canada: Multi-Health systems, 1991. 
47 DE RUITER, C., Persoonlijkheidsstoornissen in de forensische setting, in Handboek persoonlijkheidspathologie, 

EURELINGS-BONTEKOE, E.H.M., VERHEUL, R., SNELLEN, W.M. (reds.), Bohn Stafleu van Loghum, 2007, 504  
48 BARBAREE H.E., SETO, M.C., SERIN, R.C., PRESTON, D.L., „Comparision between sexual and nonsexual rapist 

subtypes; sexual arousal to rape, offens precursors and offense characteristics‟, Criminal justice and behavior, 21 (1), 1994, 

p. 95-114. 
49 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., DE VOGEL, V., „Recidive van verkrachters en aanranders na tbs: de relatie met 

psychopathie en seksuele deviatie‟, De psycholoog, 38, 2003, 114-124 
50 BLAIR, R.J.R., „Neurobiological basis of psychopathy‟, Britisch Journal of Psychiatry, 182, 2003, 5-7 
51 BARBAREE, H., „Psychopathy, treatment behavior, and recidivism: an extended follow of Seto and Barbaree‟, Journal of 

Interpersonal Violence, 20, 2005, 1115-1131 
52 PORTER, S., FAIRWEATHER, D., DRUGGE, J., HERVE, H., BIRT, A., BOER, D.P., „Profiles of psychopathy in 

incarcerated sexual offenders‟, Criminal justice and Behaviour, 27, 2, 2000, 216-233 
53 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., DE VOGEL V., „Psychopathy and sexual deviance in treated rapists: association 

with sexual and nonsexual recidivism‟, Sexual abuse: a Journal of Resaerch and Treatment, 2004 , 16(1),  1-24  & OLVER, 
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grensoverschrijdende seksuele interacties en een sterke antisociale inslag. Ze plegen een grote 

diversiteit aan feiten en kennen geen remmingen om tot het delict over te gaan. De 

voorspellende waarde van seksuele deviatie en psychopathie werd teruggevonden  in zowel 

gemengde groepen als in groepen met alleen verkrachters. Bij pedoseksuele delictplegers is 

het vooral een hoge score op factor 1 van de PCL-R die het risico bepaalt54 terwijl het meestal 

factor 2 van de PCL-R is die correleert met meer algemene recidives. Recent onderzoek heeft 

aangetoond dat psychopathie kan geassocieerd worden met bepaalde vormen van seksueel 

geweld en eveneens in verband kan worden gebracht met bepaalde slachtofferkeuzes.55  

De relatie tussen de diagnose psychopathie en de dadertypologie van verkrachters van Knight 

en Prentky (1990) is de volgende: Een hoge score op de PCL-R werd vooral opgemerkt bij de 

sadistische, opportunistische en de veralgemeend woedende verkrachter. Bij plegers van 

seksuele feiten ten aanzien van kinderen vallen deze eerder bij de plegers met een lage sociale 

competentie en een hoge mate van sadistisch geweld.56 

5. De therapeutische mogelijkheden in Vlaanderen 

Als men spreekt over de therapeutische mogelijkheden in Vlaanderen dient men eerst de 

steuncentra en het samenwerkingsakkoord te vermelden. Zo werd besloten bij de uitwerking 

van een geïntegreerd circuit om een overkoepelend centrum op te richten. Een overkoepelend 

centrum dat niet alleen de coördinatie tussen de verschillende deelnemende organisaties kon 

verzekeren, maar ook een bewaking van de kwaliteitscontrole van de behandelingen en 

begeleidingen nastreven. De verschillende gemeenschappen hebben zo elk hun eigen 

steuncentrum. Voor de Vlaamse gemeenschap werd in 1993 het Universitair Forensisch 

Centrum (UFC) opgericht. De praktische uitwerking van deze coördinatie betreft de 

samenwerkingsakkoorden tussen de Federale overheid en de Vlaamse en Waalse 

gemeenschapsregeringen. De bepalingen van het samenwerkingsakkoord stellen als doel 

voorop een globale, coherente en gecoördineerde aanpak van het seksueel misbruik na te 

                                                                                                                                                                                     
M.E., WONG, S.C.P., „Psychopathy, sexual deviance, and recidivism among sex offenders‟, Sexual Abuse: A Journal of 
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55 PORTER, S., WOODWORTH, M., „Psychopathy and agression‟, in Handbook of psychopathy, PATRICK, C.J. (ed.), New 

York, Guilford press, 2006, 673 
56

 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., VAN BEEK D.J., SVR-20, Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting, Forum Educatief, 2001, 55 



17 

 

streven, om hiermee herhaling van seksueel misbruik en slachtofferschap zoveel mogelijk te 

voorkomen.57  

In voorbereiding van het samenwerkingsakkoord werden in Vlaanderen in 1997 acht 

netwerken van CGG‟s samengesteld binnen de sector ambulante geestelijke gezondheidszorg. 

In de beginfase participeerden hier 66 centra aan. Elk netwerk werd opgebouwd uit één 

coördinerend CGG, aanzien als de gespecialiseerde voorziening, en een aantal participerende 

CGG‟s, die instonden voor deelaspecten van de ambulante daderbegeleiding. In de praktijk 

werd al vlug duidelijk dat de organisatie van de netwerken sterk van elkaar verschilden. 

Sindsdien nemen deze CGG‟s de gespecialiseerde begeleidingen van daders van seksueel 

misbruik op zich in het kader van een ambulante justitiële maatregel en na uitvoering van een 

vrijheidsberovende maatregel of straf.58 De ambulante centra gaan zich vooral toespitsen op 

de behandeling of begeleiding van daders met seksueel deviant gedrag dat een kleine tot geen 

bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van derden. Deze groep daders 

kunnen doorgaans bestempeld worden als „low risk‟. Voorbeelden van de gepleegde feiten 

zijn: Hands-off delicten, cyberpedofilie, eerste veroordeling zonder acute risicosituatie, 

eenmalige of kortdurende feiten,…enz.59 

Daarnaast beschikt Vlaanderen momenteel over drie residentiële centra voor de behandeling 

van daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag (FIDES te Beernem, Sint-Lucia te Sint-

Niklaas en Ziekeren te Sint-Truiden). De residentiële centra nemen enkel delinquenten op met 

seksueel deviant gedrag dat een bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van 

derden. De drie centra worden gekenmerkt door een voorzichtige opnamepolitiek. Reden 

hiervoor is het feit dat deze psychiatrische ziekenhuizen noch op architecturaal vlak noch op 

vlak van personeelsbestand ontworpen zijn om delinquenten met een hoge graad van 

gevaarlijkheid of een hoge kans op (seksuele) recidive (high security patiënten) op te nemen.  

De drie residentiële centra gaan vooral delinquenten opnemen uit de low-security groep en 

pas na grondig onderzoek en overleg een patiënt uit de medium-security groep opnemen. In 

de praktijk betekent dit dat de daders met een seksueel deviante oriëntatie mogelijks kunnen 

opgenomen worden. De daders met een vijandige of antisociale oriëntatie maken weinig tot 

                                                           
57 DILLEN, C., COSYNS, P., KLERKX, J., „De steuncentra en het samenwerkingsakkoord‟ in Behandeling van seksuele 

delinquenten in België, DILLEN, C., COSYNS, P., (eds.), Leuven/ Apeldoorn, Garant, 2000, 69-78  
58 KLERKX, J., „Ambulante behandeling Centra Geestelijke Gezondheidszorg en netwerken‟ in Behandeling van seksuele 

delinquenten in België, DILLEN, C., COSYNS, P., (eds.), Leuven/ Apeldoorn, Garant, 2000, 130-136 
59 GUNST, E., „Van verstoring tot ontsporing: Hoe krijgen we cliënten opnieuw op de rails? Situering doelgroep en 

behandelvisie‟ in Sporen naar verandering, Behandeling van seksueel delinquent gedrag, BAEKE, J., VERBEECK, N., 

DEBBAUT, D., DECAVEL, B., GUNST, E., (eds.), Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2009, 37-40 
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geen kans op een opname in Vlaanderen. Deze laatste groep hoort eigenlijk thuis in 

“forensisch psychiatrische eenheden”, doch deze moeten nog worden opgericht.60  

6. Conclusie 

In dit hoofdstuk werd geprobeerd om een overzicht te geven van de delictpaden die seksueel 

delinquenten volgen. Delictpaden die van belang zijn bij het inschatten van een eventuele 

(seksuele) recidive of het nut van therapie. Twee delictpaden zijn van groot belang: (1) de 

aanwezigheid van een seksuele deviatie en (2) een vijandige of antisociale oriëntatie. De 

verscheidenheid onder zedendelinquenten pleit voor een multidisciplinaire aanpak. De 

verscheidenheid zorgt ook voor verschillende therapeutische noden. Zedendelinquenten met 

een seksuele deviatie zouden gemakkelijker een behandeling moeten vinden dan 

zedendelinquenten met een antisociale problematiek. Uit dit hoofdstuk kunnen we 

concluderen dat een goede diagnose van onmiskenbaar belang is voor de verdere opvolging 

van de zedendelinquent.  

                                                           
60 VAN DE PUTTE, D., „Residentiële behandeling van seksuele gedragsstoornissen‟ in Behandeling van seksuele 
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Hoofdstuk II: De risicotaxatie 

1. Inleiding 

In het eerste hoofdstuk ontdekte men dat er twee delictpaden zijn die van belang zijn bij het 

inschatten van een eventuele (seksuele) recidive of het nut van therapie. Deze twee 

delictpaden zijn van groot belang: (1) de aanwezigheid van een seksuele deviatie en (2) een 

vijandige of antisociale oriëntatie. Om te weten tot welke categorie een zedendelinquent 

behoort dient men gebruik te maken van instrumenten. De instrumenten die hierbij gebruikt 

worden zijn risicotaxatie-instrumenten. Nog niet zo lang geleden werd in de psychosociale 

equipes van de meeste Belgische gevangenissen toekomstig seksueel/gewelddadig gedrag 

ingeschat via een klinische inschatting (“de klinische blik”). Het is maar de laatste zestal jaren 

dat de interesse en vooral het gebruik van risicotaxatie-instrumenten in België werd 

aangewakkerd. Ondertussen wordt het gebruik van de instrumenten door het hoofdbestuur 

sterk aangemoedigd waardoor het gebruik ervan op een afdeling langgestrafte mannen niet 

meer weg te denken is. Ook internationaal kwam er pas de laatste jaren een beweging op 

gang,  in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het routinematig gebruik van risicotaxatie nog 

maar onlangs opgemerkt.61 

2. Waarom risicotaxatie ? 

De meeste zedendelinquenten recidiveren niet. Dit staat in contrast met hetgeen ons via de 

media wordt voorgeschoteld. Slechts een klein deel van de zedendelinquenten wordt binnen 

korte tijd opnieuw veroordeeld of aangeklaagd voor een zedendelict. Vooraanstaande studies 

spreken over een recidivepercentage van twintig percent over tien jaar.62 Die twintig procent 

kan dus gezien worden als een basisrisico. Incestplegers hebben de laagste kans op recidive, 

gevolgd door extrafamiliale pedoseksuelen met een voorkeur voor meisjes daarna komen 

verkrachters en extrafamiliale pedoseksuelen met een voorkeur voor jongens63. Er wordt in de 

bestaande literatuur vaak benadrukt dat zedendelinquenten een zeer heterogene groep 

                                                           
61 ARCHER, R.P., BUFFINGTON-VOLLUM, J.K., STREDNY, R.V., HANDEL, R.W., „A Survey of psychological test use 
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vormen.64 Deze heterogeniteit zorgt ervoor dat het moeilijk is om één instrument uit te 

dokteren die het risico inschat voor alle zedendelinquenten. In deze heterogene groep van 

zedendelinquenten zitten ook individuen die telkens opnieuw seksuele delicten plegen. Het is 

belangrijk om een betrouwbaar instrument te hebben of te ontwikkelen waarmee deze groep 

zedendelinquenten van de rest kan worden onderscheiden.65  

Eenmaal dit basisrisico voor elke individuele pleger is bepaald, kan dit verder gebruikt 

worden bij het opstellen van een adequaat therapieprogramma. Het basisrisico is bepalend 

voor de intensiteit van de behandeling. Bij een hoog risico moet langdurig en intensief 

behandeld worden in de vorm van bijvoorbeeld een residentiële opname in een 

gespecialiseerd centrum. Bij een matig of laag risico kan een ambulante behandeling worden 

opgestart. Bij dit onderscheid moet ook rekening gehouden worden met de ernst en de aard 

van de mogelijke recidive. Daarnaast zorgt risicotaxatie ook voor het identificeren van de 

statische en dynamische risicofactoren voor elke individuele pleger. Zo kan de opgestarte 

behandeling zich ondermeer richten op de dynamische factoren zonder de statische factoren 

uit het oog te verliezen. Met statische risicofactoren worden de kenmerken van de dader 

bedoeld die niet meer zullen wijzigen in de tijd. De dynamische factoren zijn de kenmerken 

van de dader die nog kunnen wijzigen via een interventie of in de loop der jaren.  Later in de 

behandeling komt risicotaxatie nog tweemaal ter sprake. Enerzijds in de evaluatiefase; 

waarbij de eerste risicotaxatie in de diagnostische fase als nulmeting dient, waarbij in de 

behandelfase risicotaxatie gebruikt wordt om na te gaan of er vooruitgang is geboekt in de 

behandeling. Het verminderen van het risico tot recidive is het eerste doel van de behandeling.  

Daarom is het herhalen van de risicotaxatie aangewezen om te zien of de behandeling effect 

heeft. Anderzijds in de resocialisatiefase; Risicotaxatie dient hierbij om de communicatie over 

risico‟s te bevorderen(vb. waar moet men op letten als we die man in penitentiair verlof 

laten).66 Belangrijk is dat de risicotaxatie moet leiden tot risicomanagement. Na het 
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identificeren van de risicofactoren dient men interventies toe te passen die het vastgesteld 

risico kunnen reduceren.67  

3. De ontwikkeling van risicotaxatie 

3.1. Ongestructureerd klinisch oordeel 

Het ongestructureerd klinisch oordeel is een manier van inschatten van risico waarbij een 

individuele deskundige het risico gaat inschatten zonder dat er enige instrumenten aan te pas 

komen (de „klinische blik‟). Tot de jaren negentig was dit de meest gebruikte manier om 

risico of de gevaarlijkheid van een individu in te schatten. Kenmerkend voor deze benadering 

is dat er geen beperkingen zijn opgelegd aan de beoordelaars wat betreft de wijze waarop zij 

een beslissing nemen.68 Vooral de autoriteit en de werkervaring van de deskundige zijn hierbij 

van groot belang. Inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat het ongestructureerd klinisch 

oordeel geen goede voorspellende waarde heeft. Vooral het feit dat verschillende deskundigen 

elk een ander risico inschatten kan problematisch omschreven worden.69 Men besefte al vlug 

dat men op zoek moest naar meer betrouwbare methoden van risico-inschatting.70 

3.2. Basisrisico van de verschillende subgroepen 

In de jaren negentig startte men met een aantal basisrisico studies waarbij de gehele, 

heterogene groep zedendelinquenten werden onderverdeeld in aparte, homogene subgroepen. 

Per subgroep werden de recidivepercentages bepaald. Zedendelinquenten werden opgedeeld 

naar de aard van hun misdrijf (vb. Verkrachters). Uit dit soort onderzoeken komt het volgende 

redelijk stabiele beeld naar voren. Exhibitionisten recidiveren het meest, maar met een 

soortgelijk delict. Mannen die jongetjes buiten het gezin misbruiken, recidiveren gemiddeld 

vaker dan mannen die meisjes buiten het gezin misbruiken. Incestplegers recidiveren het 

minst71. In dit soort onderzoek is er toch sprake van een groot verschil in gevonden 

basisrisico‟s. De oorzaak hiervan kan gevonden worden in de verschillende manier van 
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meten. Een voorbeeld en veel voorkomend probleem in recidiveonderzoek is het gebruik van 

een divers recidivecriterium72. De vraag werpt zich op of men spreekt van recidive bij 

arrestatie, veroordeling, detentie, zelfrapportage, soortgelijk delict,…enz.. Meest voorkomend 

zijn de onderzoeken die recidive meten in de zin van een (aanklacht of) veroordeling voor een 

nieuw seksueel delict na een ruime follow-up-periode van minimaal vijf jaar.73 

3.3. Gestructureerde risicotaxatie 

De gestructureerde risicotaxatie is een manier om de totale groep zedendelinquenten te 

verdelen in kleinere subgroepen waar een bepaald recidiverisico bij hoort. Tot hier gelijkt 

deze manier van werken sterk op de vorige. Er zijn ondertussen verschillende risicotaxatie-

instrumenten beschikbaar. Via deze instrumenten wordt op een gestructureerde manier het 

risico ingeschat dat iemand een nieuw seksueel delict gaat plegen. De instrumenten zijn op 

een vergelijkbare empirische wijze tot stand gekomen namelijk door het analyseren van oude 

dossiers van zedendelinquenten. Men is nagegaan welke hun slachtoffers waren, het 

analyseren van het delict,…enz. Daarna is men nagegaan welke van deze zedendelinquenten 

opnieuw veroordeeld werden voor een zedendelict en in welke opzichten deze 

zedendelinquenten verschillen van degene die niet opnieuw werden veroordeeld. Er werd 

daarna een lijst opgemaakt van kenmerken van de plegers die correleerden met recidive 

(kenmerken die recidivisten wel hebben maar afwezig waren bij niet-recidivisten). Via deze 

lijst wordt het risico bij nieuwe delinquenten getaxeerd. Men taxeert dus de gegevens van een 

individuele pleger en deze komt terecht in de risicocategorie die het basisrisico van seksuele 

recidive aangeeft voor mensen met die score.74  

3.3.1. Actuarieel versus Gestructureerd klinisch oordeel 

Onder het label van risicotaxatie-instrumenten werden in eerste instantie actuariële 

instrumenten uitgewerkt. Bij de actuariële benadering wordt de inschatting van het 

delictgevaar gebaseerd op factoren waarvan in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat 

ze verband houden met delictgedrag. Actuarieel wil zeggen dat er volgens een vast principe 

gescoord wordt en dat het eindoordeel volgens een vaste optelsom berekend wordt. Het 
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actuariële karakter roept weerstand op in de praktijk gezien de risicofactoren dan nogal 

simplistisch moeten worden opgeteld. Er blijft geen ruimte over voor individuele specifieke 

risico- en beschermende factoren, weging van de verschillende risicofactoren, of speciale 

aandacht voor combinaties van risicofactoren. Toch heeft vergelijkend onderzoek aangetoond 

dat de actuariële risicotaxatie betere resultaten geeft dan het voorspellen van risico op grond 

van een ongestructureerde klinische inschatting.75 Een voordeel is dat de consistentie en 

nauwkeurigheid van de risicotaxatie verbeterd is. Er zijn echter ook een aantal nadelen: Er is 

slechts sprake van een aantal factoren en deze instrumenten zijn vooral gericht op historische 

(statische) factoren, zoals demografische kenmerken en criminele voorgeschiedenis. Hierdoor 

hebben ze maar een beperkt praktisch nut, omdat ze nauwelijks geschikt zijn om 

behandeldoeleinden te identificeren, veranderingen te meten of een voorspelling te doen 

wanneer iemand in de toekomst zal recidiveren.76 

Om de weerstand ten aanzien van de actuariële instrumenten tegen te gaan werd het 

gestructureerd klinisch oordeel ontwikkeld. Het bezit vele kenmerken van de actuariële 

risicotaxatie en het ongestructureerde klinische oordeel. Bij het gestructureerd klinisch 

oordeel wordt op een gestandaardiseerde wijze de risicofactoren die een redelijke empirische 

validiteit hebben. In deze methode zal de deskundige naast het  scoren en optellen ook zijn 

kennis en ervaring gebruiken om de items te interpreteren, te integreren, te combineren en te 

wegen. Jammer genoeg heeft onderzoek reeds aangetoond dat het mee afwegen van het 

klinisch oordeel, het eindoordeel niet altijd beter maakt77.  Het gebruik van deze 

gestandaardiseerde instrumenten wordt door deskundigen sterk aanbevolen om de 

betrouwbaarheid van de taxatie te verbeteren en te vergroten78. Door het scoren van de 

checklist  krijgt de deskundige meer inzicht in de risicofactoren van de delinquent en kan er 

tijdens de opvolging rekening gehouden worden met deze risicofactoren, gericht op het 

verminderen van recidiverisico. Uit onderzoek weet men dat deze risicotaxatie-instrumenten 
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betrouwbaar zijn te scoren door getrainde beoordelaars, zelfs op basis van alleen 

dossierinformatie79 en dat zij een goede voorspellende waarde bezitten80.  

3.3.2. Statische of dynamische instrumenten 

In de jaren negentig werden de eerste actuariële instrumenten in gebruik genomen. Typerend 

voor de actuariële instrumenten is het statische karakter van de risicofactoren. Er wordt vooral 

gescoord op feitelijk, vaststaande informatie. Deze informatie wordt uit het dossier gehaald en 

gescoord. Men gaat op zoek naar delictkenmerken, slachtofferkenmerken en daderkenmerken. 

Het spreekt voor zich dat deze informatie met de tijd niet kunnen wijzigen en dus 

onveranderlijk zijn. Dit zorgt ervoor dat iemand die hoog scoort via het gebruik van actuariële 

instrumenten constant een hoge score zal behouden los van diverse evoluties (vb. Verloop van 

therapie,…).81 

Daarom is er de laatste jaren heel wat onderzoek verricht naar dynamische risicofactoren. Het 

zijn risicofactoren die beïnvloed kunnen worden door externe factoren en gebeurtenissen 

waardoor het risico nog kan wijzigen. De dynamische risicofactoren geven niet alleen 

informatie over het risico op recidive, maar geven ze ook informatie over hoe recidive kan 

tegengegaan worden.82 Een bijkomend gegeven is het onderscheid tussen stabiele en acute 

dynamische risicofactoren. De acute dynamische risicofactoren hebben een invloed op de 

aanloop tot het delict; ze leveren een bepaald signaal dat een nieuw delict niet meer veraf is. 

Een voorbeeld hiervan is dat de dader eventueel sinds kort inwoont bij een vrouw die 

kinderen heeft die binnen het slachtofferprofiel vallen van de dader. De stabiele dynamische 

risicofactoren worden meestal als behandeldoelen opgesteld. Een voorbeeld hiervan zou de 

impulsiviteit van de dader kunnen zijn.83 

3.3.3. De risicotaxatie-instrumenten 

Reeds tal van risicotaxatie-instrumenten werden de laatste tiental jaren uitgewerkt waarbij het 

ene instrument al gebruiksvriendelijker is dan het ander. In het volgende onderdeel zal een 
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overzicht gegeven worden van de bestaande risicotaxatie-instrumenten die gebruikt worden 

bij seksuele delinquentie. De hierboven beschreven kenmerken (actuarieel, gestructureerd, 

dynamisch, statisch) leiden tot een indeling van de beschikbare instrumenten.  Alvorens de 

instrumenten te overlopen is het toch belangrijk om weten dat geen enkel van de onderstaande 

instrumenten als “het instrument” k(an)unnen aanzien worden. Een recent onderzoek heeft 

aangetoond dat geen enkel instrument of groep van instrumenten een betere voorspellende 

waarde heeft voor het plegen van seksuele feiten.84 

3.3.3.1. Actuarieel Statische Instrumenten 

Om deze instrumenten te kunnen scoren heeft men allemaal feitelijke informatie nodig. Het 

maakt de instrumenten een stuk eenvoudiger om te scoren. Deze informatie is meestal goed 

terug te vinden in dossiers. Een vaste puntentelling leidt tot indeling in een risicocategorie. 

Alvorens de instrumenten te gebruiken is een goede training onontbeerlijk. Ook het 

raadplegen van de handleiding bij elke nieuwe taxatie is erg belangrijk. De scoringsregels 

moeten rigoureus gedetailleerd nageleefd worden om de betrouwbaarheid van het instrument 

te waarborgen. De actuariële statische instrumenten hebben een goede betrouwbaarheid en 

behoorlijke validiteit. Ze zijn geschikt voor het bepalen van het basisrisico van de delinquent. 

RRASOR  

In 1997 werd door Karl Hanson (Canada) de Rapid Risk Assessment for Sexual Offence 

Recidivism of RRASOR ontwikkeld.85 Hij baseerde zich op de verzameling 

recidivevoorspellende factoren uit een meta-analyse die hij zelf uitvoerde. Hij selecteerde  

door stapsgewijze regressie vier items die de beste voorspelling gaven voor seksuele recidive: 

antecedenten in seksuele feiten, leeftijd dader, geslacht slachtoffer en de relatie tot het 

slachtoffer. Er wordt alleen rekening gehouden met de eindscore (tussen 0 en 6). De 

RRASOR is jammer genoeg niet in het Nederlands vertaald. De RRASOR is in zijn geheel 

opgenomen in de STATIC-99 met dezelfde coderingsregels. Na een STATIC-99 te hebben 

afgenomen kan de RRASOR dus eveneens berekend worden. De voorspellende waarde kan 

wel behoorlijk verschillen per onderzoekspopulatie en lijkt iets beter te voorspellen voor 

pedoseksuele delictplegers dan voor verkrachter(s).86 
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SACJ(-Min) / Matrix 2000 

De SACJ(-min) wordt eigenlijk niet veel gebruikt. De oorzaak hiervan is het verschijnen van 

een nieuwe versie van het instrument, de Risk Matrix 2000. Deze laatste wordt intensief 

aangewend door Britse politie- en probatiediensten. Deze laat een inschatting toe van het 

risico binnen de hoogste risicocategorieën en is dus erg geschikt voor de risicotaxatie van 

hoge risicogroepen.87 Gelet op het feit dat geen van deze instrumenten in Vlaanderen (binnen 

mijn onderzoekssetting) gebruikt wordt, zal hier niet verder op ingegaan worden. 

SORAG 

In de Verenigde Staten werd de Sex Offender Risk Appraisal Guide88 ontwikkeld. De SORAG 

is een aanpassing van de VRAG, een veel gebruikt actuarieel en statisch risicotaxatie-

instrument voor recidive in geweldsfeiten. In vergelijking met de VRAG werd in de SORAG 

één item verwijderd en één item aangepast (geslacht van het slachtoffer). Er werden eveneens 

drie items toegevoegd; seksuele- en geweldsdelicten in het verleden en afwijkende seksuele 

interesses. De SORAG telt veertien items. Een aantal items zijn eenvoudig in te vullen 

(leeftijd, burgerlijke staat, antecedenten), maar deels ook ingewikkelder (aanwezigheid van 

een persoonlijkheidsstoornis, psychopathie). Ten slotte is er sprake van negen 

risicocategorieën. Het scoren van het instrument is een tijdsrovende bezigheid vooral wanneer 

de scoring van de PCL-R (psychopathie) nog niet beschikbaar is. Daarnaast bevat het 

instrument de uitslag van een fallometrisch onderzoek als item.89 Het fallometrisch onderzoek 

kan, indien niet beschikbaar of mogelijk, vervangen worden door de afname van de SSPI90 

(Screening Scale for Pedophilic Interest) een met de RRASOR te vergelijken instrument dat 

door het nagaan van vier slachtofferkenmerken probeert een indicatie te geven of er sprake is 

van een afwijkende seksuele interesse in kinderen. Om af te sluiten wordt de ernst van het 

delictverleden in de SORAG nagegaan via de Cormier-Lang Criminal History Score. Hierbij 
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krijgt elk delict een score rekening houdend met de ernst van het delict en dit op basis van het 

Amerikaanse classificatiesysteem van delicten91. 

STATIC-99 

De STATIC-99 werd in 2000 uitgewerkt door Hanson en Thornton.  In het instrument worden 

alle items uit de RRASOR en een deel van de items uit de SACJ-Min samengebracht. Het 

instrument werd over de hele wereld in heel wat onderzoeken besproken. Daarnaast wordt de 

STATIC-99 wereldwijd het meest gebruikt.92 Het instrument telt tien items die spreken over 

eerdere seksuele, gewelds- en overige delicten, kenmerken van het slachtoffer, relationeel 

verleden en leeftijd dader. Het totaal van de tien items gaat van 0 tot 12 en leidt tot een 

indeling in vier risicocategorieën van laag tot hoog.93  

Van de groep daders die ingedeeld werden in de laagrisicocategorie is na vijftien jaar minder 

dan tien percent gerecidiveerd met een nieuw seksueel delict. Dit terwijl van de plegers die 

ingedeeld worden in de hoogrisicocategorie meer dan de helft is gerecidiveerd.94  

De STATIC-99 werd vertaald in het Nederlands.95 

RM2000/S 

In 2000 werd een vernieuwde versie opgemaakt van de SACJ-Min namelijk de RM2000/S. 

Het instrument wordt in Groot-Brittanië vaak gebruikt, daarbuiten een stuk minder. Gelet op 

het feit dat dit instrument binnen de onderzoekssetting van dit onderzoek niet gebruikt wordt, 

zal er ook niet verder op ingaan worden. 

STATIC-2002 

De STATIC-99 werd vernieuwd/ aangepast en in een nieuw instrument gegoten namelijk de 

STATIC-2002. De STATIC-2002 bevat dertien items die zijn opgedeeld in vijf aparte 
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clusters: leeftijd, persistentie van seksueel delictgedrag, deviante seksuele interesses, relatie 

tot slachtoffers en algemeen crimineel gedrag. De scores per item worden daarna per cluster 

opgeteld en leiden tot een bepaalde score, die aparte clusterscores worden opgeteld tot een 

eindscore en deze leidt tot een toewijzing van een risicocategorie (er zijn er vier). De 

ingewikkelde scoringsprocedure zorgt regelmatig voor rekenfouten. Een aantal items blijken 

ook moeilijk terug te vinden in een dossierstudie. Gepleegde zedenfeiten in de jeugdjaren, 

twee of meer slachtoffers onder de twaalf waarvan minstens één geen familie is, aantal jaren 

in vrijheid voor het plegen van het indexdelict, zijn vragen die moeilijk na te gaan zijn. 

Hierdoor wordt de STATIC-2002 nog steeds niet zo veel gebruikt als de STATIC-99. Er is 

geen Nederlandse vertaling beschikbaar van de STATIC-2002.96 

3.3.3.2. Actuarieel dynamische instrumenten 

Deze instrumenten bevatten dynamische factoren. Deze factoren zijn een stuk moeilijker te 

scoren. Er zijn momenteel weinig instrumenten die aan deze criteria voldoen. Ze zijn gemaakt 

om verandering ten opzichte van het basisrisico te meten. 

SONAR 

Omstreeks 2001 werd in Canada de Sex Offender Need Assessment Rating ontwikkeld door 

Hanson & Harris. Het was het eerste instrument in de vorm van een actuarieel dynamische 

instrument. De dynamische items van het instrument zijn ingedeeld in vijf stabiele factoren en 

vier acute factoren. De stabiele dynamische factoren omvatten intimiteitproblemen, sociale 

invloeden, antisociale opvattingen, seksuele en algemene zelfregulatie. De acute dynamische 

factoren bevatten middelenmisbruik, negatieve stemming, boosheid/ vijandigheid en toegang 

tot slachtoffers. Het scoren van het instrument loopt wel een stuk moeilijker dan de statische 

actuariële instrumenten omdat dynamische factoren vaak een inschatting van een 

psychologische toestand zijn van de delinquent. Er is geen Nederlandse vertaling voorhanden 

van de SONAR.97   
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3.3.3.3. Gestructureerd klinisch oordeel 

Deze risicotaxatie instrumenten bestaan uit een opsomming van statische en dynamische 

risicofactoren. Er is hierbij geen sprake van een vaste optelling van de scores. Er wordt 

namelijk een afweging door de clinicus gemaakt op basis van de gescoorde risicofactoren. De 

items zijn deels gemakkelijk en deels moeilijk te scoren, met name de dynamische items 

vereisen op zich al vaak een klinisch oordeel. De instrumenten lijken vooral geschikt voor 

gebruik in professionele settings met veel expertise en multidisciplinair overleg.98 

SVR-20 

In Canada werd het bekendste instrument voor zedendelinquenten dat werkt volgens het 

gestructureerd klinisch oordeel ontwikkeld namelijk de Sexual Violence Risk-20. Het 

instrument bestaat uit twintig items die deels empirisch werden vastgesteld en deels werden 

toegevoegd op basis van de inzichten van deskundigen. De items werden in drie domeinen 

opgedeeld: psychosociale aanpassing (11), seksuele delicten (7) en toekomstplannen (2). Er 

zijn slechts een aantal dynamische items (4): de mate waarin plegers hun delicten ontkennen, 

minimaliseren of goedpraten, hun houding ten opzichte van de behandeling en hun eigen 

toekomst. Deze factoren van de SVR-20 zijn voor verandering vatbaar. De scoring gebeurt via 

een driepuntensysteem: aan- of afwezigheid of ertussenin, „waarschijnlijk of enigszins 

aanwezig‟. Een aantal items zijn op zich al een klinisch oordeel. De lijst met factoren kan per 

individuele delinquent aangevuld worden met eventuele extra risico- en beschermende 

factoren. Bij het eindoordeel moet men niet optellen maar wel een klinisch oordeel vellen dat 

gemaakt wordt op basis van de besproken risicofactoren. De seksueel delinquent wordt op 

basis van het eindoordeel ingedeeld in een van de risicocategorieën laag, matig of hoog. De 

SVR-20 is niet gemakkelijk af te nemen.99 Er ontbreekt voor een aantal items ook heel wat 

eenduidige empirische steun (bijvoorbeeld ontkenning). Tevens zijn bepaalde algemeen 

geaccepteerde risicofactoren niet opgenomen in het instrument (bijvoorbeeld het aantal 

eerdere seksuele delicten).100 

De SVR-20 is in het Nederlands verkrijgbaar en het gebruik van dit instrument is sinds 2004 

verplicht gesteld bij de beoordeling van verlofaanvragen bij zedendelinquenten in de 
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Nederlandse tbs-sector.101 In Vlaanderen wordt het gebruik aangeraden maar niet wettelijk 

verplicht. 

RSVP 

Opnieuw in Canada werd een aangepaste/verbeterde versie van de SVR-20 opgesteld. De Risk 

Sexual Violence Protocol bestaat uit 22 items, een aantal zijn statisch van aard andere 

dynamisch, opgedeeld in een aantal clusters: geschiedenis van seksueel gewelddadig gedrag, 

psychologische aanpassing, psychopathologie, sociale aanpassing en behandelbaarheid. De 

codering betreft de aanwezigheid van items in de toekomst, het heden en het verleden. Alle 

items worden gescoord op aan- of afwezigheid of ertussenin, „waarschijnlijk of enigszins 

aanwezig‟.  Zoals bij de SVR-20 kunnen de factoren per individueel geval aangevuld worden 

met extra risico- en beschermende factoren. Bij het eindoordeel is geen sprake van een 

optelsom maar wel een klinisch oordeel dat gemaakt wordt op basis van de besproken 

risicofactoren. Ook de RSVP is zoals de SVR-20 eerder moeilijk te scoren. De bedoeling van 

de RSVP is om door gebruik te maken van risicoformuleringen het mogelijk wordt om de 

aard en de ernst van het toekomstig grensoverschrijdend gedrag in te schatten en deze 

bekomen informatie in te zetten in het risicomanagement.102   De RSVP is niet beschikbaar in 

het Nederlands en wordt eigenlijk weinig gebruikt in Vlaanderen.103 

VRS:SO 

Ook de Violence Risk Scale: Sex Offender Version werd in Canada ontwikkeld. Het 

instrument is een VRS van Wong en Gordon die aangepast is op zedendelinquenten.104 Het 

instrument is gebaseerd op het Risk, Need, Responsivity model. De VRS:SO omvat 24 items, 

zeven statisch en zeventien dynamisch. Alle items worden gescoord op een vierpuntenschaal. 

De eerste afname van het instrument dient om het risiconiveau vast te stellen en om te bepalen 

welke de doelen zijn in de behandeling. Naast de scoring dient het instrument ook om na te 

gaan of de delinquent klaar is voor behandeling. Dit laatste gebeurt aan de hand van de 

Transtheoretical Model of Change.105 Door gebruik te maken van informatie over de pleger en 

                                                           
101 EMBLEY SMIT, I., Seksueel grensoverschrijdend gedrag: landelijke zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten 

in de forensische psychiatrie, Utrecht, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2008, 32-33 
102 HART, S.D., KROPP, P.R., LAWS, D.R., KLAVER, J., LOGAN, C., WATT, K.A., The Risk for Sexual Violence 

Protocol (RSVP): Structured professional guidelines for assessing risk of sexual violence, Vancouver, Canada: Mental 

Health, Law and Policy Institute Simon Fraser University, 2003. 
103

 EMBLEY SMIT, I., Seksueel grensoverschrijdend gedrag: landelijke zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten 

in de forensische psychiatrie, Utrecht, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2008, 32-33 
104 WONG, S.C.P., GORDON, A., „The Violence Risk Scale‟, Forensic Update, 67, 2001, 19-23. 
105 PROCHASKA, J.O., DiCLEMENTE, C.C., NORCROSS, J.C., „In search of how people change: Applications to 

addictive behaviors‟, American Psychologist, 47, 1992, 1102-1114. 



31 

 

de afname van een semi-gestructureerd interview van de pleger wordt zijn plaats op de 

motivatiecirkel met betrekking tot elk item vastgelegd. Er is vooral aandacht voor het feit of 

de delinquent zich verplaatst heeft op de motivatiecirkel (Stages of Change). Dit wordt 

nagegaan door het instrument verschillende keren af te nemen. Dit laatste zorgt ervoor dat het 

instrument uniek is, doch het instrument is en blijft moeilijk te scoren.106 Bij dit instrument is 

tevens geen sprake van een klinisch eindoordeel. Men telt de scores van de items op tot een 

totaalscore maar de delinquenten worden niet ingedeeld in een risicocategorie. Als basisregel 

geldt: hoge score, hoog risico. Een training in het gebruik van het instrument is verplicht.107 

Een Nederlandse vertaling van de VRS:SO is niet beschikbaar.108 Ook dit instrument wordt 

zelden gebruikt in Vlaanderen.  

4. Een overzicht van de risicofactoren 

In het hierop volgende deel worden de risicofactoren die opgenomen werden in de 

verschillende risicotaxatie-instrumenten van naderbij bekeken. Voor de coderingsregels en de 

juiste (meer uitgebreide) beschrijving van de items wordt verwezen naar de handleidingen van 

de diverse instrumenten. Zoals aangegeven in het begin van dit hoofdstuk kunnen we een 

onderscheid maken tussen statische- en dynamische risicofactoren. Bij het overlopen van de 

risicofactoren zal al vlug duidelijk worden dat een zwart-wit onderscheid tussen statische- en 

dynamische risicofactoren moeilijk hard te maken is. Sommige factoren komen in beide 

groepen (statische items, dynamische items) terug, simpelweg omdat ze in beide soorten 

instrumenten voorkomen. Waar mogelijk volgt de vermelding of het item betrekking heeft op 

een seksuele deviatie of een antisociale oriëntatie.  
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4.1. De Statische Items 

4.1.1. Delictverleden 

De hoeveelheid eerdere seksuele delicten die iemand gepleegd heeft is een belangrijke 

voorspeller voor seksuele recidive. Hoe meer seksuele feiten iemand in het verleden gepleegd 

heeft hoe groter de kans dat hij een nieuw seksueel delict zal plegen. Deze regel geldt niet 

enkel voor seksuele delicten. Iemands verleden zegt veel over zijn toekomstig gedrag. 

Bepaalde instrumenten houden enkel rekening met de veroordelingen, andere houden ook 

rekening met de aanklachten of zelfs de feiten die de man zelf aangeeft zonder dat er sprake is 

van aanklacht of veroordeling.109  

De aanwezigheid van hands-off-seksuele delicten in combinatie met hands-on-delicten. De 

combinatie van beide soorten delicten verhoogt het risico op het plegen van nieuwe hands-on-

delicten. Een verleden van hands-off-delicten (feiten waarbij geen fysisch contact is met het 

slachtoffer vb. exibitionisme) bij een pleger van hands-on-delicten (seksuele feiten waarbij 

fysisch contact is met het slachtoffer vb. verkrachting of aanranding van de eerbaarheid)  

verwijst naar mogelijke seksuele deviatie of hyperseksualiteit. Voor plegers van uitsluitend 

hands-off-delicten is dit niet van kracht.110  

Het plegen van verschillende typen seksuele delicten. Het plegen van verschillende typen 

seksuele delicten (vb. verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, exibitionisme,…enz.) 

verhoogt de kans op het plegen van nieuwe seksuele delicten in vergelijking met daders die 

één type delict pleegden.111 Verschillende typen delicten verwijzen eveneens naar seksuele 

deviatie of hyperseksualiteit.  

Escalatie in de frequentie of de ernst van de gepleegde seksuele delicten. Deze risicofactor 

komt alleen voor in de SVR-20 en geniet nog weinig empirische ondersteuning. Er wordt 
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vanuit gegaan dat iemand wiens gedrag aan het escaleren was, een grotere kans heeft om te 

recidiveren in seksuele feiten.112 

Het gebruik van geweld bij het plegen van seksuele delicten. Deze risicofactor komt in 

verschillende instrumenten voor en ook hier is nog weinig empirische ondersteuning voor. 

Men gaat ervan uit dat indien iemand grof geweld gebruikt tijdens het plegen van een 

zedenfeit de kans op recidive in zedenfeiten groter is. Voor het gebruik van wapens of 

doodsbedreigingen tijdens het delict en verwondingen van het slachtoffer (alleen in de SVR-

20) geldt hetzelfde. Volgens de theorie zouden deze risicofactoren kunnen wijzen op seksueel 

sadisme.113 

Het gepleegd hebben van geweldsdelicten in het verleden. Indien de pleger in het verleden 

geweldsfeiten heeft gepleegd en nu een zedenfeit pleegde, verhoogt dit het risico op seksuele 

recidive. De aanwezigheden van eerdere geweldsdelicten wijst op een eerder antisociale 

problematiek. Het is ook een belangrijke voorspeller voor recidive in algemene 

geweldsdelicten.114 

De algemene criminaliteit in het verleden. Ook de algemene gepleegde criminaliteit verhoogd 

de kans op seksuele recidive. Ook deze risicofactor verwijst naar een eerder antisociale 

problematiek. Hierdoor is deze risicofactor ook een goede voorspeller voor algemene 

recidive.115 

4.1.2. Slachtofferkeuze van de dader 

Er is een groot verschil tussen daders waarvan het slachtoffer zich binnen het eigen gezin 

bevindt en daders die slachtoffers maken buiten het eigen gezin (relatie tot slachtoffer). 

Daders met slachtoffers buiten het eigen gezin hebben een verhoogde kans op seksuele 

recidive. De slachtofferkeuze maakt vooral duidelijk of er sprake is bij de dader van een 

seksuele deviatie. Zo hebben incestueuze plegers een kleine kans op recidive. Bij de pleger 

die slachtoffers buiten het gezin maakt is de kans groter dat de pleger een uitgesproken 
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voorkeur heeft, bijvoorbeeld een voorkeur voor kinderen van een bepaalde leeftijd. Die 

voorkeur zorgt voor een grotere kans op recidive.116  

Daders die feiten plegen op  onbekende slachtoffers. Deze categorie daders heeft een 

verhoogd risico op seksuele recidive. Deze slachtofferkeuze wijst op zowel een antisociale als 

op een seksueel deviante inslag. Men gaat ervan uit dat de dader 24 uur voor de feiten de 

naam van het slachtoffer niet kende.117 

Het plegen van feiten op mannelijke slachtoffers (geslacht van slachtoffer) brengt een groter 

risico op seksuele recidive met zich mee dan het plegen van feiten op vrouwen. Dit item zoekt 

vooral naar de pedofiele geaardheid van de dader. Ook via dit item zoekt men naar de 

mogelijkheid van een seksuele deviatie. Seks hebben met jonge jongens doet men niet 

zomaar, je moet een zekere voorkeur hebben. Net die voorkeur zorgt voor een grotere kans op 

recidive.118 

4.1.3. De persoonlijke geschiedenis van de dader 

Hoe jonger iemand zijn eerste seksueel grensoverschrijdend gedrag pleegt hoe groter de kans 

op recidive van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat wijst naar seksuele deviatie. Het 

verwijst naar een vroeg ontwikkelde voorkeur door dit specifiek delictgedrag. De leeftijd dat 

iemand begonnen is met het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dus van groot 

belang voor de voorspelling van recidive. Dit item geldt niet voor primaire plegers. Dit item 

geldt enkel voor volwassen mannen die een seksueel delict gepleegd hebben en waarvan blijkt 

dat ze ook op jonge leeftijd een gelijkaardig delict hebben gepleegd.119  

De jonge leeftijd van de dader. Als de pleger op het ogenblik van het inschatten van de kans 

op recidive nog jonger is dan 25 jaar is de kans op recidive eveneens verhoogd. Ook bij 

geweld- en algemene recidive speelt de leeftijd van de dader een belangrijke rol. Dit item 

verwijst bijgevolg vooral naar de antisociale oriëntatie van de dader.120 Men weet dat 

antisociaal gedrag met de leeftijd afneemt. Bij daders die hoog scoren op psychopathie gaat 
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dit een stuk trager121. Bij zedendelinquenten moet hierbij ook rekening gehouden worden met 

de eventuele seksuele deviatie. Zo blijkt dat pedoseksuelen regelmatig tot op latere leeftijd 

recidiveren dan verkrachters.122 

De mogelijkheid van de dader om op lange termijn een intieme relatie (relationele 

geschiedenis) te hebben met een volwassen individu is eveneens van belang. Dit item zegt 

vooral iets over de capaciteiten van de dader om een relatie op te bouwen (interpersoonlijke 

vaardigheden).123 

Het gegeven dat de dader de vaardigheden bezit om een stabiel arbeidsverleden 

(werkgeschiedenis) op te bouwen zegt opnieuw iets over de antisociale oriëntatie van de 

dader. Zeker zo groot is de relatie met antisociale oriëntatie (werken maar sporadisch) en 

middelenmisbruik (houden hun werk niet vol).124 

De mate van schending van voorwaarden blijkt één van de beste voorspellers te zijn van 

recidive, voor beide soorten recidive (geweld- en seksuele recidive). Dit item verwijst naar 

een dader die nog onder toezicht staat waarbij hem nog een voorwaardelijk gedeelte van de 

straf boven het hoofd hangt. Met andere woorden de dader verbreekt de voorwaarden terwijl 

hij wel degelijk op de hoogte is van de consequenties hiervan. Men gaat ervan uit dat de dader 

zijn gedrag niet kan of wil onder controle houden. Opnieuw geeft dit ons een aanwijzing 

omtrent de antisociale oriëntatie van de dader of zijn impulsiviteit.125 

4.1.4. Mentale stoornissen 

Een aantal risicotaxatie-instrumenten verwijzen naar de aanwezigheid van een major mental 

illness (MMD). Bij de SORAG wordt schizofrenie aangegeven, wat correleert met 

gewelddadig gedrag126 en seksuele recidive hoewel in een recentere studie toch geen 

samenhang werd gevonden.127 In de SVR-20 wordt naast psychotische stoornissen ook naar 
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cognitieve beperkingen en ernstige stemmingsstoornissen gevraagd. De samenhang met 

seksuele recidive blijft wat onduidelijk.128 

Het gebruik van faciliterende middelen (afhankelijkheid) komt vaak voor bij 

zedendelinquenten. Vooral het gebruik van alcohol speelt vaak een rol bij seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Opnieuw een verwijzing naar de antisociale oriëntatie.129  

Persoonlijkheidsstoornissen is een risicofactor van groot belang. De antisociale 

persoonlijkheidsstoornis is belangrijk en verwijst naar de antisociale oriëntatie. De inschatting 

van persoonlijkheidsstoornissen is een moeilijke aangelegenheid. De meeste instrumenten 

vragen hierdoor eenvoudigweg naar de diagnose van een persoonlijkheidsstoornis.  

Daders met een combinatie van seksuele deviatie en psychopathie hebben een hoog tot 

extreem hoog recidiverisico.130 Uit hun gedrag blijkt een grote voorkeur voor 

grensoverschrijdende seksuele interacties en een sterke antisociale oriëntatie. Ze plegen een 

grote diversiteit aan feiten en kennen geen remmingen om tot het delict over te gaan. De 

voorspellende waarde van seksuele deviatie en psychopathie werd teruggevonden  in zowel 

gemengde groepen als in groepen met alleen verkrachters. Bij pedoseksuele daders is het 

vooral een hoge score op factor 1 van de PCL-R die het risico bepaalt131 terwijl het meestal 

factor 2 van de PCL-R is die correleert met meer algemene recidives. Recent onderzoek heeft 

aangetoond dat psychopathie kan geassocieerd worden met bepaalde vormen van seksueel 

geweld en eveneens in verband kan worden gebracht met bepaalde slachtofferkeuzes.132 Bij 

psychopaten lijkt het motief voor de feiten eigenlijk niet seksueel te zijn; boosheid, 

wraakzucht, sadisme en opportunisme worden eerder als mogelijke drijfveren naar voren 

geschoven.133 
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Impulsiviteit heeft eveneens een grote invloed op de kans op recidive. Impulsiviteit verwijst 

naar een antisociale oriëntatie van de dader.134 

4.1.5. Deviante Seksuele interesses 

Deviante seksuele interesse in kinderen, seksueel sadisme, overige parafilieën en 

hyperseksualiteit  verwijzen rechtstreeks naar een risicofactor die van groot belang is, hetgeen 

de oorzaak is van de feiten of hetgeen de feiten heeft uitgelokt. Maar een seksuele deviatie is 

moeilijk na te gaan. In de risicotaxatie-instrumenten wordt niet rechtstreeks naar seksuele 

deviatie gevraagd, maar vragen naar vb. interesse in kinderen, seksueel sadisme,…enz..135  

4.2. Dynamische items 

4.2.1. Seksuele interesses 

Aangezien seksueel delinquenten een heterogene groep vormen wordt in verschillende 

instrumenten enkel gebruik gemaakt van één enkel kenmerk (seksuele preoccupatie/ 

hyperseksualiteit), dat bij herhaling voorspellend blijkt te zijn voor recidive, als klinisch item 

toe te voegen aan de risicotaxatie. Het item zegt iets over de seksuele deviatie van de dader. 

Gebruik van seks als coping: Er is heel wat bewijs dat zedendelinquenten, meer dan andere 

groepen delinquenten, op stress reageren door te vluchten in seksuele handelingen of fantasie 

(al dan niet deviant).136 Hierdoor creëren ze periodes waarbij ze meer risico lopen op seksuele 

recidive.137     

Deviante seksuele interesse in kinderen, Seksuele interesse geweld, seksueel sadisme 

verwijzen rechtstreeks naar een risicofactor die van groot belang is, hetgeen de oorzaak is van 

de feiten of hetgeen de feiten heeft uitgelokt. Maar een seksuele deviatie is moeilijk na te 

gaan. In de risicotaxatie-instrumenten wordt niet rechtstreeks naar seksuele deviatie gevraagd, 

maar vragen naar vb. interesse in kinderen, seksueel sadisme,…enz..138  

Overige delictgerelateerde parafilieën: Parafilieën kunnen omschreven worden als seksueel 

gedrag dat afwijkt van de norm. Parafilieën kunnen zich in verschillende vormen 
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manifesteren, sommige zeldzaam, zoals necrofilie. Sommige meer frequent zoals 

exhibitionisme en sommige zeer frequent zoals pedofilie.139 Dit item verwijst naar de 

aanwezigheid of de ernst van een seksuele deviatie. 

Emotionele identificatie met kinderen: De emotionele identificatie van de dader met het 

minderjarige slachtoffer wijst op de aanwezigheid van een seksuele deviatie. 

4.2.2. Cognitieve vervormingen 

In de literatuur wordt vaak de opmerking gemaakt dat seksueel delinquenten regelmatig de 

ernst van eerder gepleegd seksueel gedrag gaan minimaliseren of gaan ontkennen. Er is geen 

duidelijk bewijs voorhanden, dat deze factor toekomstig seksueel gedrag voorspelt. Het geeft 

wel een indicatie naar het potentieel om algemeen crimineel gedrag te plegen.140   

Seksueel delinquenten die gebruik gaan maken van attitudes die goedkeuren (opvattingen die 

kindermisbruik goedkeuren en opvattingen die verkrachting goedkeuren) om hun 

grensoverschrijdend seksueel gedrag te vergoeilijken of zelfs aanmoedigen, maken een 

grotere kans om te hervallen in oude gewoonte.141 Dit item verwijst naar de aanwezigheid van 

een seksuele deviatie of een persoonlijkheidsstoornis. 

4.2.3. Relationele vaardigheden 

Het niet kunnen behouden van een langdurige relatie en de instabiliteit in relaties is eveneens 

een risicofactor. In de jaren ‟60 werd het niet getrouwd zijn reeds aanzien als een 

risicofactor.142 Verschillende items bouwen hierop verder: 

Stabiliteit in relaties en een gestoorde intimiteitsbalans: Deze items verwijzen naar de 

aanwezigheid van een seksuele deviatie of een persoonlijkheidsstoornis.  
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Gebrek aan intimiteit met volwassenen: verwijst naar de aanwezigheid van een seksuele 

deviatie. 

 Gebrek aan inleving ten aanzien van anderen en algemene sociale verwerping: verwijzen naar 

de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. 

4.2.4. Zelfregulatie 

Impulsiviteit heeft eveneens een grote invloed op de kans op recidive. Impulsiviteit verwijst 

naar een antisociale oriëntatie van de dader.143 

De copingvaardigheid (Gebrek aan probleemoplossende vaardigheden) bestaat uit de mate 

waarin betrokkene in staat is om bij confrontatie met problemen en aanpassingsvereisende 

gebeurtenissen, zaken te integreren en bevredigend op te lossen. Er kunnen verschillende 

wijzen van coping onderscheiden worden. Coping is daarmee op te vatten als een 

persoonlijkheidskenmerk dat, afhankelijk van de situatie, aangewezen of niet aangewezen kan 

zijn.144 

Het gebruik van middelen komt vaak voor bij zedendelinquenten. Vooral het gebruik van 

alcohol speelt vaak een rol bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Opnieuw een verwijzing 

naar de antisociale oriëntatie.145  

Instemming toezicht/ behandeling is een item die betrekking heeft op de inspanning van 

betrokkene om vooruitgang in de behandeling te boeken. Die inspanning blijkt uit de mate 

van medewerking, het participeren in behandelonderdelen en het aanvaarden van 

regelgeving(structuur), het openstaan voor andere inzichten, het innemen van voorgeschreven 

medicatie. Deze combinatie van inspanningsfactoren moet wel leiden tot enige zichtbare en 

concrete vordering in het toezicht of de behandeling. 

Seksueel delinquenten die niet beschikken over realistische toekomstplannen (passende, 

realistische en veilige toekomstplannen) hebben een verhoogd risico van crimineel en 
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gewelddadig gedrag na hun vrijlating of ontslag uit een instelling.146 Een gebrek aan 

realistische plannen kan leiden tot psychosociale klachten, die op hun beurt weer kunnen 

leiden tot kortdurende toename van seksueel deviante gedachten en impulsen.147  

4.2.5. Acuut 

Toegang tot slachtoffers: het spreekt voor zich dat een seksueel delinquent die gemakkelijk 

toegang kan krijgen tot slachtoffers (personen die binnen zijn slachtofferkeuze vallen) een 

grotere kans maakt om nieuwe feiten te plegen. Een voorbeeld is het aannemen van een job 

waarbij veelvuldig contact is met minderjarige kinderen.148 

Vijandigheid of hostiliteit is een item dat ook wel wordt omschreven  als „dispositie tot 

boosheid‟ of „anger-proneness‟.149 Uit onderzoek blijkt dat vijandige personen gemakkelijker 

dreiging en provocatie waarnemen onder ambigue omstandigheden, d.w.z. een hoge vigilantie 

bezitten voor vijandige prikkels. Vijandige personen schrijven veelvuldig vijandige motieven 

toe aan anderen. Vijandigheid verwijst vooral naar de antisociale factor. 

De indicator afwijzing van supervision bevat, naast de formele overeenstemming tussen 

betrokkene en de behandelende instelling, ook een inschatting aangaande de bereidheid van 

betrokkene zich hiertoe in te spannen. De kans op toekomstig delinquent gedrag wordt sterk 

beïnvloed door de mate waarin betrokkene bereid is mee te werken aan behandeling, 

proefverlof, medicamenteuze behandeling en eventuele heropname.150  

De indicator verlies sociale contacten is van belang gezien sociale steun en het sociaal 

netwerk aanzien worden als belangrijke factoren om een sociaal aanvaardbaar bestaan op te 

bouwen en betrokkene te ondersteunen bij het uitvoeren van de overeengekomen afspraken. 

Het sociale netwerk kan zorg dragen voor emotionele en materiële ondersteuning en heeft 

daarmee een preventieve werking op het ontstaan van psychopathologie.151 
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Het gebruik van middelen komt vaak voor bij zedendelinquenten. Vooral het gebruik van 

alcohol speelt vaak een rol bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Opnieuw een verwijzing 

naar de antisociale oriëntatie.152  

4.3. Zijn er ook beschermende factoren ? 

Bestaan er factoren die een delinquent voor herval kunnen behoeden? In de theorie wordt dit 

onderwerp vooral als een semantische kwestie gezien. Het terugdringen van een risicofactor 

zou immers omgekeerd geformuleerd het opbouwen van een beschermende factor kunnen 

zijn. De hedendaagse aandacht voor beschermende factoren is een antwoord op de vraag naar 

behandeldoelen. Het grote succes van het Good Lives Model is hier getuige van.153 In 

Nederland werd een instrument ontwikkeld nl. de SAPROF.154 Dit is een gestructureerd 

klinisch-oordeelinstrument met beschermende factoren voor geweldsdelinquenten in het 

algemeen, die mogelijk ook op zedendelinquenten van toepassing zouden kunnen zijn. In de 

theorie is herhaaldelijk aangetoond dat veel risicofactoren die voor geweldsdelinquenten 

gelden, ook voor seksuele delinquenten gelden.155 Dat zijn de factoren die betrekking hebben 

op de antisociale oriëntatie. Alleen zijn bij seksueel delinquenten een aantal extra factoren van 

groot belang, namelijk de factoren die betrekking hebben op de psychoseksuele problematiek. 

Deze factoren ontbreken in de SAPROF.  

5. Conclusie 

De laatste twintig jaar werden tal van risicotaxatie-instrumenten uitgewerkt. De verschillende 

risicotaxatie-instrumenten kunnen gezien worden als een instrument om zedendelinquenten in 

te delen in subgroepen met een hoger of lager dan gemiddeld risico op recidive.  

Actuariële risicotaxatie-instrumenten hebben een vaste scoringsprocedure. Bij instrumenten 

die werken volgens het gestructureerd klinisch oordeel, wordt wel een vaste lijst met factoren 

afgewerkt maar het eindoordeel wordt niet berekend, maar beredeneerd. Statische factoren 
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zijn onveranderbaar, dynamische factoren mogelijks veranderbaar door een interventie. 

Belangrijk is dat de risicotaxatie moet leiden tot risicomanagement. Na het identificeren van 

de risicofactoren dient men interventies toe te passen die het vastgesteld risico kunnen 

reduceren.  

De empirisch vastgestelde risicofactoren correleren dus met recidive maar er is geen sprake 

van een causaal verband. Sommige items leggen vooral de nadruk op de seksuele deviatie van 

de zedendelinquent. Andere items zetten de antisociale oriëntatie van de delinquent extra in 

de verf.  

Met het doel van het onderzoek in het achterhoofd is het belangrijk om een zicht te geven op 

de dienst die binnen de gevangenis de verschillende risicotaxatie-instrumenten afneemt. Het 

volgend hoofdstuk spreekt dan ook over de psychosociale diensten van de gevangenissen.  
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Hoofdstuk III :De psychosociale dienst van de gevangenis 

1. Inleiding 

Door een hoofdstuk op te nemen over de psychosociale diensten156 in de gevangenissen wil ik 

de lezer aantonen waarom het werk van de psychosociale dienst nu net zo specifiek is. Het is 

niet de bedoeling om de volledige werking in detail te bespreken en te overlopen. Ik wil met 

dit hoofdstuk enkel relevante informatie aangeven voor het beantwoorden van de deelvragen 

en de onderzoeksvraag van mijn proefschrift. Hierdoor blijf ik gefocust op de werking van de 

psychosociale dienst met de specifieke doelgroep van langgestrafte seksueel delinquenten. Ik 

zal aandacht hebben voor de missie, de context en in het bijzonder de taken en opdrachten van 

de psychosociale dienst. 

Ook al zou een overzicht met het ontstaan en de evoluties doorheen de jaren van de 

psychosociale dienst  interessant kunnen zijn, werd beslist om dit niet op te nemen in dit 

proefschrift. Het overlopen van de geschiedenis van de psychosociale dienst zou weinig 

relevant zijn bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen.  Voor de geschiedenis van de 

PSD wordt verwezen naar andere meer gedetailleerde werken. Een voorbeeld hiervan is het 

hoofdstuk „Van overheidsreclassering naar psychosociale dienst in de gevangenis en 

justitiehuizen‟ uit het „Handboek forensisch welzijnswerk‟, Gent, Academia Press, 2002, p. 

85 tot 96. 

2. Missie van de PSD  

De PSD kende vanaf 1998 een diepgaande hervorming, hetgeen invloed had op de 

ontwikkeling van een eigen missie. Een eerste stap in die richting was het 

samenwerkingsakkoord inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel 

misbruik. Een tweede stap was de nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling die 

dan later vervangen werd door de wet op de externe rechtspositie (zie verder). Begin 2000 

kwam de goedkeuring van het Strategisch Plan inzake- hulp en dienstverlening aan 

gedetineerden, door de Vlaamse regering. Stap na stap werden de taken en opdrachten van de 

PSD specifieker.157 Heden vindt men in de missie van het Directoraat-generaal Penitentiaire 

Inrichtingen tevens de missie, visie en opdrachten terug van de psychosociale dienst. Het 
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Directoraat-generaal EPI is verantwoordelijk voor de rechtsconforme, veilige en humane 

uitvoering van vrijheidsberovende straffen en maatregelen. Het heeft, vanuit zijn expertise, 

een adviserende rol op penitentiair vlak. Het verzekert een doelgericht beheer van elke entiteit 

binnen zijn bevoegdheid en dit alles binnen de geest van een herstelgerichte Justitie.158 De 

visie van het Directoraat-generaal EPI is dat de organisatie op basis van het professionalisme 

van zijn medewerkers, een organisatiebrede resultaatgerichtheid en integrale kwaliteitszorg, 

een toonaangevende dienstenleverancier wil zijn. Een innoverende organisatie zijn door alert 

te reageren op relevante ontwikkelingen en gericht te investeren in de ontplooiing van zijn 

medewerkers. Ten slotte wil het optimaal intern en extern communiceren159 

In het activiteitenverslag van het Directoraat Generaal – Penitentiaire Inrichtingen luidt de 

missie als volgt: “Om de gedetineerden te begeleiden bij de strafuitvoering heeft de PSD 

vanuit wetenschappelijke hoek een adviserende rol. De dienst omkadert en bereidt de 

gedetineerden voor op hun psychosociale re-integratie en evalueert hun 

reclasseringsvoorstellen. Bovendien ziet deze dienst erop toe dat de vrijheidsberoving op een 

manier gebeurt die het recht op een menswaardig bestaan voor gedetineerden garandeert.160  

Sinds 1998 merken we een evolutie waarbij het begeleidingsaspect steeds meer aan terrein 

inboet ten voordele van de kernopdrachten: persoonlijkheidsonderzoek, adviesverlening en 

pretherapie.161 Heden wordt de PSD eerder gezien als de instantie die verantwoordelijk is voor 

de bescherming van de maatschappij.162 

3. Context en organisatie van de PSD 

Gezien het verschil in grootte tussen de Belgische gevangenissen spreekt het voor zich dat 

ook de PSD equipes een andere samenstelling en grootte kennen, toch zijn de verschillen 

eerder beperkt. Drie beroepsgroepen komen in elke equipe voor: Psychiaters, psychologen en 

maatschappelijk assistenten. Doorgaans zijn er per equipe evenveel maatschappelijk 

assistenten als psychologen aanwezig. Deze multidisciplinariteit is nodig om tot een volledig 

en gefundeerd advies te komen.163 De aanwezigheid van een psychiater is van groot belang. 
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Jammer genoeg kan de aanwezigheid van een psychiater in de equipe nog steeds aanzien 

worden als een luxe die niet elke equipe gegeven is. In de grote equipes (vb. Gent, Hasselt, 

Brugge) kan de PSD rekenen op de ondersteuning van een bestuursassistent. 

Het penitentiair kader waarin moet gewerkt worden zorgt voor een specifieke context. Naast 

de eigen methodologie en deontologie gekoppeld aan hun beroepsgroep, moet de PSD ook 

rekening houden met de wettelijke kaders en regels eigen aan de gevangenis. Ook het type 

gevangenis (open gevangenis, half-open gevangenis,…) heeft  grote invloed op de manier van 

werken.164  

3.1. Wetgevend kader 

De complexe werking van het Belgisch gevangeniswezen werd niet zo lang geleden 

vastgelegd in twee uitgebreide wetteksten. Beide wetten leggen de interne en externe 

rechtspositie van gedetineerden vast. Daarnaast zijn er nog twee andere wetten die van belang 

zijn voor de werking van de PSD. Enerzijds de wet op de voorlopige hechtenis. Anderzijds de 

wetgeving die de internering regelt, doch deze is nog niet in voege.165 Op de werkvloer 

worden de wetten via ministeriële omzendbrieven, Koninklijke besluiten en dienstorders van 

de directie geconcretiseerd. De wetgeving stippelt duidelijk de weg uit die de PSD moet 

afleggen binnen hun afgelijnde missie. In dit proefschrift zal enkel aandacht besteedt worden 

aan langgestrafte gevangenen en de werking van de PSD hieromtrent, hierdoor zal enkel de 

interne en externe rechtspositie besproken worden.  

3.1.1. De interne rechtspositie (de basiswet) 

Deze wet legt vast wat de rechten en plichten zijn van gedetineerden die in de gevangenis 

verblijven en hoe de organisatie van de gevangenis er moet uitzien om deze rechten en 

plichten te waarborgen. De wet geeft ook een aantal principes aan waarmee het 

gevangeniswezen moet rekening houden. Drie principes zijn van toepassing op de 

veroordeelde gedetineerden, namelijk: 

- Orde en veiligheid 

- Het burgerschap van de gedetineerde 
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- De beperking van detentieschade 

De leden van de PSD worden in deze wet beschreven als de experten. De „expert‟ wordt 

omschreven als de aan de gevangenis verbonden arts, psycholoog, maatschappelijk assistent 

of gediplomeerde, die met een medico-psychosociale expertise in de gevangenis is belast (art. 

2, 19°). Het is aan het lid van de PSD om als expert een advies te geven of een diagnose te 

stellen. Hieromtrent staat het volgende in de wet: “de medico-psychosociale expertise in de 

gevangenissen omvat de diensten verstrekt door experten met het oog op het stellen van een 

diagnose en het verlenen van adviezen in het kader van de besluitvormingsprocessen met 

betrekking tot onder meer: °1 het individueel detentieplan, °2 de plaatsing en overplaatsing 

van gedetineerden, °3 het tijdelijk verlaten van de strafinrichting, °4 de bijzondere vormen 

van strafuitvoering, °5 de vervroegde invrijheidstelling.”166 

3.1.2. De externe rechtspositie 

Deze wet167 geeft aan welke de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten zijn waarvan de 

gedetineerde kan genieten en welke de instanties zijn die deze modaliteiten kunnen 

toekennen. Deze wet beperkt zich tot modaliteiten die buiten de gevangenis kunnen doorlopen 

worden. Het geeft ook aan welke de te volgen procedures zijn bij de toekenning van deze 

strafuitvoeringsmodaliteiten en wat de gevolgen zijn voor de gedetineerde indien de 

opgelegde voorwaarden niet worden opgevolgd.168 Alhoewel de wetgeving van toepassing is 

op gedetineerden onafhankelijk van hun strafmaat, geldt de wet momenteel enkel voor 

gedetineerden met een straf van meer dan drie jaar. Gezien de vele problemen de laatste jaren 

met overvolle gevangenissen is dit een bewuste keuze geweest van de wetgever. Het systeem 

is als het ware nog niet klaar voor een volledige tenuitvoerlegging van de externe 

rechtspositie voor alle categorieën gevangenen.169  

De uitvoering van de strafuitvoeringsmodaliteiten, die in de wet op de externe rechtspositie 

worden bepaald, is een wijze van uitvoering van de vrijheidstraf geheel of gedeeltelijk buiten 

de gevangenis. Verschillende modaliteiten kunnen door de minister worden toegekend. 

Andere worden toegekend door de strafuitvoeringsrechter en strafuitvoeringsrechtbank. De 

minister beslist over de toekenning van uitgaansvergunningen (laat de veroordeelde de 
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mogelijkheid om de gevangenis te verlaten gedurende maximaal twaalf uur) en penitentiair 

verlof (laat de veroordeelde toe om driemaal per trimester de gevangenis te verlaten 

gedurende zesendertig uur). De beperkte detentie (laat de veroordeelde toe om dagelijks de 

gevangenis te verlaten, meestal in het kader van een tewerkstelling of opleiding), het 

elektronisch toezicht (een uitvoering van een vrijheidstraf waarbij de veroordeelde 

gecontroleerd wordt via een elektronische enkelband), de voorwaardelijke invrijheidstelling 

(laat de veroordeelde toe om de rest van zijn straf buiten de gevangenismuren te ondergaan, 

hij wordt hierbij opgevolgd door een justitieassistent), de voorlopige invrijheidstelling met het 

oog op verwijdering uit het grondgebied of met het oog op overlevering is van toepassing op 

personen die geen recht op verblijf hebben in België. Voor de toekenning van alle 

bovenstaande modaliteiten zal de directeur een advies moeten opmaken. Dit advies is 

grotendeels gebaseerd op het advies die de PSD heeft opgesteld in opdracht van de 

directeur.170  

Verbazingwekkend genoeg werd de PSD niet opgenomen in deze wet. Hoofdspeler is de 

directeur die t.a.v. de bevoegde diensten een advies verleent bij het aanvragen van een 

strafuitvoeringsmodaliteit. Gezien de directeur voor zijn advies info inwint bij de PSD spreekt 

het voor zich dat de externe rechtspositie het grootste deel van de dagdagelijkse activiteiten 

van de PSD genereert. Maar wettelijk gezien adviseert enkel de directeur over de mogelijke 

strafuitvoeringsmodaliteiten.171  

3.1.3. Andere relevante bepalingen 

Er zijn ook andere regelgevingen die de werking van de PSD en het werken met langgestrafte 

gedetineerden in de gevangenis mee bepalen. Het Vlaams Strategisch plan “hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden”.172 Hierbij waarborgt de Vlaamse gemeenschap “het recht 

van alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle 

hulp- en dienstverlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien in 

de samenleving”.173 Belangrijk hierbij is dat er in de Vlaamse gevangenissen nu 

trajectbegeleiders tewerkgesteld worden die instaan voor het aanbod van dienst- en 

hulpverlening aan gedetineerden zowel m.o.o. de noden tijdens hun detentie maar ook voor 
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het uitwerken van een degelijke reïntegratie. In 1980 werd hulpverlening (gezondheid en 

sociale bijstand) aan gedetineerden een expliciete gemeenschapsbevoegdheid. Deze 

bevoegdheden werden in eerste instantie vastgelegd in een samenwerkingsakkoord (1994), 

later werden deze verankerd in het Strategisch plan (Vlaams Strategisch Plan hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 december 

2000) van de Vlaamse gemeenschap. Concreet betekent dit dat de Vlaamse gemeenschap zich 

uitdrukkelijk heeft geëngageerd om een hulp- en dienstverleningsaanbod te creëren voor alle 

categorieën van gedetineerden.  

3.2. Organisatie van een gevangenis 

Elke gevangenis kent een erg specifieke organisatie en architectuur. Verschillende aspecten 

zijn van belang voor de werking van de PSD: structurele elementen, hiërarchie en de 

administratie.  

3.2.1. Structurele elementen 

Het type inrichting zorgt ook voor verschillende accenten in de werking van de PSD. Het 

grootste deel van de gevangenissen in België zijn gesloten inrichtingen waar de nadruk ligt op 

diverse veiligheidsmaatregelen. De gevangenissen van Brugge en Hasselt zijn hier duidelijke 

voorbeelden van. Daartegenover hebben open inrichtingen beperkte veiligheidsvoorzieningen. 

De gedetineerden leven er in gemeenschap en vooral op vrijwillige basis. Het Penitentiair 

LandbouwCentrum van Ruiselede is hier een voorbeeld van. Ten slotte kent ons land ook 

halfopen inrichtingen waar gedetineerden overdag in een gemeenschapsregime verblijven en 

‟s nachts in hun cel. In alle drie de types gevangenissen kunnen langgestrafte mannen 

opgesloten worden. Daarnaast kan ook een verschil gemaakt worden tussen arresthuis of 

strafhuis, psychiatrische annex of  afdeling voor veroordeelden. Daarnaast wordt het werk van 

de PSD-leden binnen de gevangenis waar ze zijn tewerkgesteld ook bepaald door zuiver 

structurele elementen: de samenwerking met andere diensten (boekhouding, griffie,…)  maar 

ook hun plaats en naambekendheid binnen de inrichting.174      

3.2.2. Hiërarchische structuur 

De gevangenis kent een piramidale structuur: inrichtingshoofd, afdelingsdirecteurs die hun 

afdeling optimaal moeten leiden, PSD-directeur die instaat voor de goede werking van de 
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lokale PSD-equipe,…enz.. Boven het inrichtingshoofd is een soortgelijke ordening te vinden: 

Regionale directie, directoraat-generaal,…enz..175   

De penitentiair beambten zijn de grootste personeelsgroep. Ook deze personeelsgroep is sterk 

hiërarchisch georganiseerd: penitentiair beambten, kwartierchefs die per afdeling een team 

beambten onder zich hebben, penitentiair assistenten die samen met de afdelingsdirecteur 

instaan voor de organisatie van het gevangenisregime,…enz..176 

De PSD staat onder direct gezag van de PSD-directeur, maar dient in opdracht van de 

regimedirecteurs ook in te staan voor het opmaken van de psychosociale adviezen (zie hoger). 

De supervisie van de psychosociale dienst gebeurt op een intermediair niveau door een 

psycholoog-directeur en een inspecteur maatschappelijk werk. Op hun beurt maken ze deel uit 

van de centrale PSD-dienst met zowel een juridisch-administratief leidinggevende als 

psychiater die op zijn beurt superviseert op zowel inhoudelijk als methodisch vlak.177   

3.2.3. Administratieve structuur  

De leden van de psychosociale dienst zijn niet alleen psycholoog of maatschappelijk assistent, 

ze zijn ook federale ambtenaren, hetgeen een statuut met zich meebrengt met voor- en 

nadelen, regels en beperkingen. 

3.3. Opdrachten van de PSD 

De psychosociale dienst staat in voor verschillende opdrachten: Het onthaal van nieuwe 

gedetineerden, de adviesverlening in het kader van de toekenning van 

strafuitvoeringsmodaliteiten aan de veroordeelde gedetineerden, de penitentiaire begeleiding 

en de pretherapeutische begeleiding. In mindere mate oefent de PSD ook een functie uit ten 

aanzien van het personeel. Met dit laatste wordt bedoeld dat PSD-leden soms instaan voor de 

opvang van personeelsleden die slachtoffer zijn geworden van traumatische gebeurtenissen 

(vb. een agressief incident met een gedetineerde). Ook het deelnemen  aan de uitwerking van 

de opleiding van het personeel, en het ondersteunen van het personeel in het omgaan met 

gedetineerden maakt deel uit van het takenpakket van de PSD-medewerker.178 Rekening 
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houdend met de relevantie van deze opdrachten in het kader van de onderzoeksvragen van dit 

onderzoek zullen enkel de vier eerste opdrachten en taken in detail besproken worden.  

3.3.1. Het onthaal van nieuwe gedetineerden 

Eenmaal iemand van zijn vrijheid wordt beroofd en in de gevangenis wordt opgesloten, zal hij 

binnen de achtenveertig uur onthaald worden door een maatschappelijk assistent van de 

psychosociale dienst. Ook wanneer een gedetineerde van de ene gevangenis naar een andere 

gevangenis wordt overgeplaatst, zal hij binnen de achtenveertig uur worden onthaald. In 

eerste instantie zal naar het verhaal van de gedetineerde worden geluisterd. Zijn er problemen 

of omstandigheden die een dringende interventie vergen? De PSD-medewerker zal tijdens het 

onthaal de dienst voorstellen en eventueel het bestaan van andere diensten aankaarten. 

Daarnaast zal hij via dit eerste gesprek proberen na te gaan waar de eerste probleemgebieden 

zich bevinden (een eerste bilan van zijn psychosociale problematiek). Voor gedetineerden die 

van een andere gevangenis komen, wordt het bestaande dossier ingekeken en worden de 

regels en gewoonten van de nieuwe inrichting toegelicht. Wekelijks vindt er binnen de PSD 

een teamvergadering plaats waarbij de nieuwe dossiers worden voorgelegd. Er zal hierbij een 

psycholoog en maatschappelijk assistent aan het dossier worden toegewezen.179   

3.3.2. De adviesverlening 

Deze opdracht van de PSD betreft advisering omtrent diverse strafuitvoeringsmodaliteiten van 

gedetineerden. Zowel omtrent detentietraject (hun interne rechtspositie, vb. bezoek, werk,…), 

als omtrent de toekenning van vrijheidstraffen (hun externe rechtspositie, vb. 

uitgaansvergunningen, beperkte detentie,…). Vooraleer een strafuitvoeringsmodaliteit wordt 

toegekend, maakt de gevangenisdirecteur een schriftelijk advies op voor de Dienst 

Detentiebeheer (voor de toekenning van uitgaansvergunningen en penitentiair verlof) of de 

strafuitvoeringsrechtbank (voor de toekenning van beperkte detentie, elektronisch toezicht of 

een voorwaardelijke invrijheidstelling).180 In dit advies moeten verschillende bij wet 

gedefinieerde vraagstellingen worden opgenomen: (1) zal de gedetineerde zich aan de 

opgelegde voorwaarden houden, (2) hoe groot is de kans dat er een of andere vorm van 

recidive optreedt, (3) kan de recidivekans positief beïnvloed worden door het opleggen van 
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voorwaarden (4) de houding van betrokkene ten aanzien van het delict of de slachtoffers.181 

Voor de wettelijke bepaling omtrent deze procedure verwijzen we naar het luik van de externe 

rechtspositie van gedetineerden (zie 3.1.2).182  

De directie baseert zich voor het opmaken van hun advies op de verslaggeving van de PSD. 

Deze verslaggeving houdt verschillende belangrijke punten in: anamnestische gegevens 

waarbij de persoonlijke en familiale situatie van de gedetineerde wordt besproken, zijn 

detentieverloop, het persoonlijkheidsonderzoek, de criminogenese (Hypothesen rond hoe 

betrokkene deze feiten heeft gepleegd?), het reclasseringsplan (wat legt betrokkene voor om 

toekomstig grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?), de risicotaxatie (zie hoofdstuk 

risicotaxatie) en de prognose (hoe groot is de kans dat betrokkene, rekening houdend met het 

voorgelegde reclasseringsplan, hervalt/ recidiveert). Binnen de multidisciplinaire benadering 

die binnen de PSD wordt gehandhaafd zal de maatschappelijk assistent de anamnestische 

gegevens afnemen waarbij hij speciale aandacht zal hebben voor de verschillende “live 

events” die mogelijks invloed hebben op het huidig grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast 

zal hij de sociaal-administratieve en financiële situatie proberen op punt te stellen. De 

psycholoog zal zich ontfermen over het persoonlijkheidsonderzoek op basis van klinische 

gesprekken en een testbatterij die door de Centrale PSD werd goedgekeurd. Tevens zal de 

houding ten aanzien van de gepleegde feiten door beide begeleiders worden aangekaart. Deze 

houding ten aanzien van de feiten blijft een belangrijk gegeven om de kans op slagen van de 

toegekende uitgaansfaciliteiten te voorspellen (is er erkenning van de feiten, voelt hij zich 

verantwoordelijk,…).183   

Het advies (de verslaggeving) opgemaakt door de PSD wordt verwerkt volgens de 

deontologie en methodologie die uitgestippeld werd door de centrale PSD. Vanuit zijn eigen 

expertise en in volle onafhankelijkheid. Daarnaast moet de PSD bij het opmaken van hun 

verslaggeving wel rekening houden met de wettelijke en reglementaire kaders. De 

verslaggeving wordt afgegeven aan de directeur binnen de wettelijke voorziene termijnen die 

toepasbaar zijn bij diverse strafuitvoeringsmodaliteiten. Doorheen de verschillende delen van 

de verslaggeving zal de PSD een genuanceerde mening geven over de kans op slagen van de 

aangevraagde strafuitvoeringsmodaliteit. Voor het tot stand komen van deze mening zal de 

PSD gebruik maken van verschillende risicotaxatie-instrumenten. Rekening houdend met het 
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risico op herval, de gekende triggers en faciliterende factoren, zullen voorwaarden 

voorgesteld worden. Het naleven van deze voorwaarden zou de kans op herval tijdens de 

strafuitvoeringsmodaliteit moeten verminderen.184 Gelet op het belang van de risicotaxatie bij 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt verwezen naar de meer uitgebreide uitleg 

in het hoofdstuk “ De risicotaxatie”. 

3.3.3. De penitentiaire begeleiding  

 De PSD moet de gedetineerde tijdens zijn detentie ook bijstaan. De PSD moet vanuit een 

menselijk oogpunt oor hebben voor de problemen die de gedetineerde aankaart. Penitentiaire 

begeleiding wil niet zeggen dat de PSD alle problemen moet oplossen. Er moet de 

gedetineerde een luisterend oor geboden worden. Er wordt, zoals eerder reeds gezegd, 

verwacht dat ze tevens de gedetineerden kunnen doorverwijzen naar verschillende interne- en 

externe diensten (de VDAB, de trajectbegeleiders,…enz.). Alvorens te kunnen doorverwijzen 

moeten deze diensten uiteraard gekend zijn. Daarnaast houdt de penitentiaire opdracht in dat 

de PSD de gedetineerde gaat helpen in het voorbereiden van zijn reïntegratie. Het zoeken van 

een woonst, budgetbegeleiding of een therapeutische begeleiding zijn hier maar een paar 

voorbeelden van. Deze steun moet de gedetineerde helpen om zelf een bijdrage te leveren aan 

de voorbereiding van zijn terugkeer naar de samenleving. Het nut van deze penitentiaire 

begeleiding is breder dan enkel steun aan de gedetineerde. Een optimale menselijke aanpak 

zorgt voor een goede verstandhouding. Deze goede verstandhouding geeft een meerwaarde 

aan de adviesverlening die gebeurt in het kader van de strafuitvoeringsmodaliteiten. De 

problemen die gedetineerden zelf voorleggen vormen een belangrijk uitgangspunt voor het 

persoonlijkheidsonderzoek in het kader van de PSD verslaggeving. Een gedetineerde die het 

gevoel heeft dat hij gehoord werd in zijn verhaal, zal ook gemakkelijker willen stilstaan bij 

probleemgebieden die hij zelf niet onmiddellijk erkent. Enkel gesprekken voeren in het kader 

van de verslaggeving en het persoonlijkheidsonderzoek werkt niet. De gedetineerde voelt zich 

al vlug niet verstaan waardoor de medewerking aan het onderzoek minimaal blijft. Het creëert 

ongenoegen bij de gedetineerde wat ervoor kan zorgen dat hij elke vorm van onderzoek 

weigert en kiest voor strafeinde. Wanneer wel een vorm van wederzijds begrip en 

samenwerking aanwezig is, kunnen sommige gedetineerden, die aanvankelijk elke vorm van 

onderzoek weigerden, later dan toch akkoord gaan met de afname van een 
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persoonlijkheidsonderzoek. Een goed contact met gedetineerden kan daarbovenop ook zorgen 

voor een mogelijkheid van detecteren van ongenoegen bij gedetineerden. Op die manier kan 

men ook een stuk alert blijven voor mogelijke dreigingen.185    

3.3.4. Pretherapie 

Ook het geven van pretherapie kan aanzien worden als een taak van de PSD. Vooral 

zedendelinquenten kunnen weerstand vertonen tegen behandeling. Men komt vaak tegen dat 

ze hun gepleegde feiten gaan ontkennen of minimaliseren. Dit zorgt voor een moeilijke 

samenwerking. Er bestaan mogelijkheden om deze situatie aan te pakken.186 Men gaat 

proberen om de daders van seksuele feiten probleeminzicht bij te brengen. Ze worden 

gemotiveerd om aan zichzelf te werken en ze worden voorbereid op de extrapenitentiaire 

begeleiding of behandeling.187 In het handboek voor Penitentiaire Begeleiding van Seksuele 

Delinquenten wordt pretherapie omschreven als volgt: “Als het binnen de context van een 

gevangenis of instelling voor sociaal verweer nastreven van de volgende doelstellingen: het 

ontstaan en uitwerken van een persoonlijke hulpvraag en de erkenning van een probleem, wat 

aanzet kan zijn tot een behandeling”188 Een efficiënte pretherapeutische behandeling tijdens 

detentie zorgt voor een goede overgang van het intrapenitentiair programma naar de 

extramurale hulp- en dienstverlening, een scharniermoment van de detentie naar de 

vrijheidstraf.189 

4. Conclusie 

De psychosociale dienst van de gevangenissen heeft de laatste tien jaar een grote evolutie 

gekend. De dienst kende een belangrijke uitbreiding van zijn taken en opdrachten. Daarnaast 

werd het personeel de tien laatste jaren vertienvoudigd om deze extra opdrachten te kunnen 

vervullen. De PSD werd door toedoen van een aantal wetten een belangrijke schakel in de 

procedure tot invrijheidstelling van gedetineerden. We merken een evolutie waarbij het 

begeleidingsaspect steeds meer aan terrein inboet ten voordele van de kernopdrachten: 

                                                           
185 STORME, I., „De eigenheid van het werken binnen de psychosociale dienst van de gevangenissen‟ in Seksuele, geweld- 

en levensdelicten: Psychopathologie van daders, DECLERQ, F. (ed.), Leuven/Voorburg, Acco, 2007, 251-252 & 

VANDENBROUCKE, M., De opdrachten van de Psychosociale dienst, Brussel, X, 5-8 (intern opleidingsdocument) & 

VANDENBROUCKE, M., Behandelen, begeleiden, spreken met delinquenten, Brussel, X, 2-6 (intern opleidingsdocument) 
186 VANDENBROECKE, M., „Behandeling van seksuele delinquenten in penitentiair milieu‟ in Behandeling van seksuele 

delinquenten in België, DILLEN, C. en COSYNS, P. (eds.), Leuven-Apeldoorn, Garant, 2000, 95  
187 BOUVERNE-DE BIE, M., KlOECK, K., MEYVIS, W., ROOSE, R. & VANACKER, J., Handboek forensisch 

welzijnswerk: Van overheidsreclassering naar psychosociale dienst in de gevangenis en justitiehuizen, Gent, Academia 

Press, 2002, 90  
188 MORMONT, C., CORNET, J.P., Handboek voor de Penitentiaire begeleiding van seksuele delinquenten, Brussel, 

Ministerie van Justitie, 1999, 280  
189 VANDENBROUCKE, M., Behandelen, begeleiden, spreken met delinquenten, Brussel, X, 11-12 (intern 

opleidingsdocument) 
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persoonlijkheidsonderzoek, adviesverlening en pretherapie.190 Met andere woorden het is aan 

de PSD om het risico op herval of recidive in te schatten. Dit risico wordt ingeschat door 

gebruik te maken van risicotaxatie-instrumenten. Eenmaal dit risico is ingeschat zal de PSD 

een aantal ingrepen voorstellen om dit risico te doen dalen. Bijvoorbeeld het opleggen van een 

behandeling aan een zedendelinquent kan de kans op recidive in gelijkaardige feiten drastisch 

doen dalen.  

                                                           
190 SEYNNAEVE, K., „Uitbreiding van het takenpakket van de psychosociale dienst in de strafinrichting bij de voorbereiding 

op de maatschappelijke reïntegratie van gedetineerden: Evolutie en knelpunten‟, Panopticon, 3 (22), 2001, 281-290  
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Besluit 

In dit eerste deel werd geprobeerd om aan de hand van een literatuurstudie een antwoord te 

formuleren op volgende onderzoeksvragen en deelvragen: 

Heeft het behoren tot een bepaald type/categorie seksueel delinquenten invloed op het vinden 

van een gespecialiseerde behandeling?  

- Welke types/categorieën seksueel delinquenten kunnen onderscheiden worden? 

Hoeveel types zijn er? Op welke manier worden deze categorieën onderscheiden? 

- Welke categorie seksueel delinquenten heeft de grootste kans op het vinden van 

een gespecialiseerde behandeling? 

De theorie leert ons dat er twee delictpaden bestaan die van belang zijn bij het inschatten van 

een eventuele (seksuele) recidive of het nut van therapie. Twee delictpaden zijn van groot 

belang: (1) de aanwezigheid van een seksuele deviatie en (2) een vijandige of antisociale 

oriëntatie. Er zijn dus wel degelijk twee categorieën seksueel delinquenten waarbij de kans op 

recidive verhoogd is. Deze verscheidenheid zorgt ook voor verschillende therapeutische 

noden. Zedendelinquenten met een seksuele deviatie zouden gemakkelijker een behandeling 

moeten vinden dan zedendelinquenten met een antisociale problematiek. Reden hiervoor is 

dat de kans op het slagen van de therapeutische interventie groter is bij deze groep 

zedendelinquenten.  De laatste twintig jaar werden tal van risicotaxatie-instrumenten 

uitgewerkt. De verschillende risicotaxatie-instrumenten kunnen gezien worden als een 

instrument om zedendelinquenten in te delen in subgroepen met een hoger of lager dan 

gemiddeld risico op recidive.  

Het is dus wel degelijk zo dat het behoren tot een categorie seksuele delinquenten een invloed 

heeft op het vinden van een gespecialiseerde behandeling. 
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Deel II: Het onderzoek in vogelvlucht 

1. Inleiding 

Het doel van het onderzoek is krijgen van inzicht in één van de oorzaken van de moeilijke 

doorstroming van bepaalde langgestrafte zedendelinquenten naar de gespecialiseerde centra 

(ambulante- en residentiële centra). De theorie leert ons dat seksueel delinquenten met een 

seksuele deviatie gemakkelijker te behandelen zijn dan seksueel delinquenten met een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis. Hierdoor zijn gespecialiseerde centra eerder geneigd om 

enkel seksueel delinquenten op te nemen met een hoge mate van seksuele deviatie. Via een 

kwantitatief onderzoek wil men de bevindingen uit de literatuur bevestigen.  

2. Onderzoeksopzet 

2.1. Het theoretisch kader 

Wat de relatie tussen theorie en onderzoek betreft heb ik gekozen voor een deductieve 

benadering van de empirische cyclus, waarbij het empirisch onderzoek volgt op een 

theoretische uiteenzetting.191 Er werd vertrokken vanuit een positivistisch 

wetenschapsprogramma.   

Op het niveau van de theorie van dit wetenschapsprogramma laat ik mij inspireren door 

sociologische- en psychologische wetenschappelijke disciplines. Ik koos hoofdzakelijk voor 

Agnew‟s General Strain Theory of Crime and Delinquency192 die via zijn theorie beide 

wetenschappelijke disciplines samenbrengt. Via deze theorie zegt Agnew dat persoonlijkheid 

en andere kenmerken, gebeurtenissen en ervaringen in een ingewikkeld proces samenhangen, 

waarbij persoonlijkheid fungeert als een mediërende variabele tussen een factor en 

grensoverschrijdend gedrag. Zo toonde Agnew aan dat stress, die hij in zijn theorie ziet als 

een uitlokker van criminaliteit, leidt tot criminaliteit bij mensen gekenmerkt door negatieve 

emotionaliteit en gebrek aan gewetensfunctie en bij afwezigheid van stress beide 

persoonlijkheidstrekken niet leiden tot criminaliteit.193  

                                                           
191 BIJLEVELD, C.C.J.H., Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers, 2006, 18. 
192 AKERS, R.L., SELLERS, C.S., Criminological Theories, Introduction, Evaluation, and application, Los Angeles, 

California,Roxbury Publishing Company, 2004, 179-182. 
193 GOETHALS, J., Psychologie en delinquentie, Een inleiding in de criminologische psychologie, Leuven / Voorburg, 2007, 

p60. 
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Deze persoonlijkheidskenmerken, omgevingsfactoren en de mogelijke blootstelling aan 

stresserende factoren die vermeld worden in de theorie van Agnew zijn een groot deel van de 

risico- of protectieve variabelen die gebruikt worden in de risicotaxatie-instrumenten die 

geanalyseerd werden in het kader van dit proefschrift.  Door rekening te houden met deze 

risico- en protectieve factoren wordt door de gespecialiseerde centra de kans op het slagen 

van een therapeutisch programma ingeschat.  Door gebruik te maken van diezelfde factoren 

wordt de grote groep zedendelinquenten opgedeeld in categorieën met een grote of kleine 

kans op slagen van de therapie.  

2.2. De hypothesen 

Er wordt gezocht naar empirische steun voor de bevindingen uit de theorie. De hypothesen die 

naar voor geschoven worden zijn de volgende: 

- Respondenten die geen gespecialiseerde behandeling of begeleiding gevonden hebben, 

zijn gemiddeld gezien respondenten met een hogere mate van antisociaal gedrag. 

- Respondenten die geen gespecialiseerde behandeling of begeleiding gevonden hebben, 

zijn gemiddeld gezien respondenten met een lagere mate van seksueel deviant gedrag.  

2.3. Begripsbepaling 

In het volgend gedeelte zullen een aantal cruciale termen uit het onderzoek uiteengezet 

worden. De gebruikte definities helpen het onderzoek te kaderen en af te bakenen.  

Langgestrafte seksueel delinquenten: In dit onderzoek verstaan wij onder een langgestrafte 

zedendelinquent; een mannelijke, veroordeelde delinquent die een straftotaal uitzit van meer 

dan vijf jaar waarbij één van zijn veroordelingen een veroordeling is voor seksueel contact 

met een persoon die daarmee niet instemt of niet in staat is tot het geven van toestemming, 

alsmede alle pogingen daartoe of bedreigingen daarmee  (vb.verkrachting, aanranding van de 

eerbaarheid, aanzetten tot prostitutie,…feiten gepleegd op zowel minderjarigen als 

meerderjarigen). 

Risicotaxatie-instrument: In dit onderzoek zien we onder risicotaxatie-instrument; een 

instrument bestaande uit verschillende risicofactoren of items, waarvan gebruik gemaakt 

wordt om de kans op herval in nieuwe strafbare feiten in te schatten.194  

                                                           
194 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., VAN BEEK D.J., SVR-20, Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting, Forum Educatief, 2001,  68 
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Risicofactoren: In dit onderzoek verstaan wij onder risicofactoren; Een set van 

persoonsgebonden  voorwaarden (persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren), die 

onderdeel uitmaken van een risicotaxatie-instrument, waarvan gebruik gemaakt wordt om de 

kans op herval in nieuwe strafbare feiten in te schatten.195 

Seksueel delictgedrag: In dit onderzoek verstaan wij onder seksueel delictgedrag; Alle feiten 

van seksueel contact met een persoon die daarmee niet instemt of niet in staat is tot het geven 

van toestemming, alsmede alle pogingen daartoe of bedreigingen daarmee  (vb.verkrachting, 

aanranding van de eerbaarheid, aanzetten tot prostitutie,…feiten gepleegd op zowel 

minderjarigen als meerderjarigen).196 

Gespecialiseerde centra: In dit onderzoek verstaan wij onder gespecialiseerde centra; 

Gesubsidieerde, residentiële en ambulante behandelingscentra voor daders van seksuele 

geweldsfeiten.197 

3. De Methodologie 

3.1. De onderzoeksmethoden 

Het belang van een literatuurstudie mag niet onderschat worden. Er werd in dit onderzoek 

gekozen voor een deductieve benadering van de empirische cyclus.198 De theorievorming 

komt voor het empirisch onderzoek.  

De theorie leert ons dat er twee delictpaden bestaan die van belang zijn bij het inschatten van 

een eventuele (seksuele) recidive of het nut van therapie. Twee delictpaden zijn van groot 

belang: (1) de aanwezigheid van een seksuele deviatie en (2) een vijandige of antisociale 

oriëntatie. Er zijn dus twee categorieën seksueel delinquenten waarbij de kans op recidive 

verhoogd is. Deze verscheidenheid zorgt ook voor verschillende therapeutische noden. 

Zedendelinquenten met een seksuele deviatie zouden gemakkelijker een behandeling moeten 

vinden dan zedendelinquenten met een antisociale problematiek.199  

                                                           
195 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., VAN BEEK D.J., SVR-20, Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting, Forum Educatief, 200, 68 
196 STEVENS, L., Strafrecht en seksualiteit, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2002, 569 
197 VAN DE PUTTE, D., „Residentiële behandeling van seksuele gedragsstoornissen‟ in Behandeling van seksuele 

delinquenten in België, DILLEN, C., COSYNS, P., (eds.), Leuven/ Apeldoorn, Garant, 2000, 114-115  
198 BIJLEVELD, C.C.J.H., Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers, 2006, 18 
199 DOREN, D.M., „Toward a Multidimensional Model for Sexual Recidivism Risk‟, Journal for interpersonal Violence, 

2004, 837 & HANSON, R.K., BUSSIERE, M.T., „Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies‟, 

Journal of consulting and Clinical Psychology 66(2), 1998, 348-362 & HANSON, K.R., MORTON-BOURGON, K.E., „The 

Accuracy of Recidivism Risk Assessments for Sexual Offenders: A Meta-Analysis of 118 Prediction Studies‟, Psychological 
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Om de vooropgestelde hypothese te testen, werd gebruik gemaakt van een survey-onderzoek 

uitgevoerd in het Penitentiair Complex te Brugge. Op basis van het risicotaxatie-instrument de 

SVR-20 werd getracht twee schalen te creëren waarbij de eerste de mate van antisociaal 

gedrag en de tweede de mate van seksueel deviant gedrag meet. Hiervoor werd de keuze van 

items per schaal gebaseerd op voorgaande theorie en daarna getest via schaalanalyses. Op 

basis van deze analyses werden de uiteindelijke schalen bekomen.  

In de tweede fase van het analyseproces werden de hypotheses getest; met name of er verschil 

zit in seksueel delinquenten die wel en degenen die geen gepaste gespecialiseerde 

behandeling/begeleiding vinden naar de mate van antisociaal gedrag en seksueel deviant 

gedrag. Hiervoor werden t-testen gedraaid voor beide schalen.200  

3.1.1. Literatuurstudie 

Het bestuderen van wetenschappelijke literatuur is een belangrijk onderdeel van 

criminologisch onderzoek.201 In dit onderzoek werd een internationale literatuurstudie 

uitgevoerd. Er werd in verschillende databanken gezocht: Aleph, Web Of Science. Voor de 

zoektocht in de databanken werden verschillende zoektermen gehanteerd zowel in het 

Nederlands (seksueel delinquenten, risicotaxatie, risicotaxatie-instrumenten, psychosociale 

dienst, recidive, begeleiding, risicofactoren, gespecialiseerde hulpverlening, SVR-20) als in 

het Engels (sexual offenders, risk assessment, recidivism, child molesters, meta-analysis, 

prediction, risk factor, recidivism prediction). Voor de inhoud van de literatuurstudie 

verwijzen we naar deel I van dit proefschrift.  

3.1.2. Survey-onderzoek 

Vooral het bereik is één van de belangrijkste redenen voor het gebruik van een survey 

onderzoek. Via deze methodiek komt men tot een breed overzicht en algemeen geldende 

uitspraken. Het groot aantal onderzoekseenheden geeft tevens de mogelijkheid om allerhande 

correlaties te berekenen. Het survey-onderzoek is sterk gestandaardiseerd. Zo zijn de 

resultaten voor anderen gemakkelijk controleerbaar. Het aspectmatige karakter van de 

verkregen kennis en de geringe diepgang zijn dan weer belangrijke beperkingen van de 

                                                                                                                                                                                     
Assessment ,1, 2009, 1-21 & DOREN, D.M., „Toward a Multidimensional Model for Sexual Recidivism Risk‟, Journal for 

interpersonal Violence, 2004, 837-838  
200 WEINBERG, S., L., ABRAMOWITZ, S.,K., Statistics using SPSS: an integrative approach, New York, Cambridge 

University Press, 2008, 668 & MEYERS, L., S., GAMST, G., GUARINO, A., J., Applied Multivariate research: design and 

interpretation, Sacramento, Sage Publications, 2006, 314-315 
201 HART, C., Doing a literature review, London, Sage, 1998, 9-14 
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methode. Anderzijds moet er op voorhand al relatief veel geweten zijn over het onderwerp 

van je onderzoek. Gezien de snelle manier van dataverzameling moet er op voorhand een 

goed doordacht meetinstrument worden uitgewerkt. Voor het opmaken van dit 

meetinstrument is doorgaans veel voorkennis nodig. 202  

3.2. De Setting 

Het onderzoek verloopt uitsluitend op de afdeling langgestraften van het Penitentiair Complex 

te Brugge. Er werd voor de gevangenis van Brugge gekozen gezien in 2005 deze gevangenis 

nog een pilootproject was voor de opvolging van daders van seksuele feiten. Het is zo dat in 

die periode en tot voor kort een gespecialiseerd advies voor daders van seksuele feiten maar in 

een aantal gevangenissen werd opgemaakt (Brugge, Leuven-Centraal, Hoogstraten,…). In de 

praktijk hield dit in dat zedendelinquenten speciaal werden overgebracht naar deze 

gevangenissen (pilootprojecten) voor de opmaak van een gespecialiseerd adviesverslag. Qua 

gevangenispopulatie hadden deze gevangenissen in verhouding dus meer zedendelinquenten 

dan andere niet-pilootprojecten.203 Nu hebben deze gevangenissen procentueel dus minder 

zedendelinquenten in hun populatie dan vroeger.  

Het penitentiair Complex te Brugge bestaat sinds 1991 en is één van de grootste 

gevangenissen van ons land. De gevangenis bestaat uit drie zelfstandige afdelingen (de 

vrouwenafdeling, mannenafdeling II voor kortgestrafte mannen en mannenafdeling I voor 

langgestrafte mannen). De gemiddelde bevolking van de gevangenis bedraagt zo‟n 765 

gevangenen. Qua personeel bedraagt het aantal ongeveer 690 personen. Veroordeelden met 

een straf boven de vijf jaar worden automatisch op de afdeling langgestraften geplaatst 

(mannenafdeling I). Belangrijk om weten is dat ook het medisch centrum een onderdeel vormt 

van deze afdeling. Op het medisch centrum verblijven alle gedetineerden uit Vlaanderen die 

een tijdelijke medische behandeling nodig hebben of die om medische redenen speciaal 

moeten opgevolgd worden. De Franstalige gedetineerden die een medische behandeling nodig 

hebben verblijven in het medisch centrum in de gevangenis van St-Gillis.204 

                                                           
202

 VERSCHUREN, P., DOOREWAARD, H., Het ontwerpen van een onderzoek, Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2007, 

120-125 & KORZILIUS, H., De kern van Survey-onderzoek, Assen, Van Gorcum, 2008, 121-122 & BACKMAN R., 

RUSSEL K.S., Fundamentals of research in Criminology and Criminal Justice, Los Angeles, London, New Delhi, 

Singapore, Sage publications, 2008, 143-177  
203 VANDENBROUCKE, M., „Behandeling van seksuele delinquenten in penitentiair milieu‟ in Behandeling van seksuele 

delinquenten in België, DILLEN, C., COSYNS, P., (eds.), Leuven-apeldoorn, Garant, 2000, 107-108 
204 Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat Generaal – Penitentiaire inrichtingen, Activiteitenverslag 2009, 5  



61 

 

3.3. Onderzoekspopulatie 

Het onderzoek richt zich op langgestrafte seksueel delinquenten die op datum van 1 juli 2005 

een gevangenisstraf uitzaten in het Penitentiair Complex te Brugge. Het betreffen allemaal 

mannelijke gedetineerden. Op hun opsluitingsfiche staan één of meerdere veroordelingen voor 

zedenfeiten in uitvoer.  Via de centrale dienst SIDIS werd een lijst opgevraagd met de namen 

van alle gedetineerden met een straf boven de vijf jaar die op 1 juli 2005 een gevangenisstraf 

uitzaten in het Penitentiair Complex te Brugge. Uit deze lijst konden drieëntachtig mannen 

gehaald worden die veroordeeld werden voor zedenfeiten. Een aantal zedendelinquenten 

vielen uit de boot en werden niet opgenomen in de lijst van drieëntachtig zedendelinquenten, 

zoals gedetineerden met een veroordeling voor een zedenfeit in het verleden (een antecedente 

veroordeling die enkel op het strafblad staat en dus niet meer actief is), of een veroordeling 

voor een zedenfeit dat pas actief werd na 01-07-2005, en ook de gedetineerde 

zedendelinquenten die een TBR-maatregel205 (ter beschikkingstelling van de regering, hetgeen 

wel vaker voorkomt bij zedendelinquenten) uitzitten zijn niet opgenomen in de lijst. Er komen 

ook een aantal veroordeelden voor die door het Hof van Assisen veroordeeld werden voor 

moord of doodslag, waarbij uit het dossier blijkt dat deze feiten vergezeld waren van een 

zedenfeit, maar hetgeen niet in de veroordeling werd opgenomen. Deze mannen werden 

evenmin meegerekend. Ook de veroordelingen voor uitbating van andermans prostitutie 

behoren niet tot de doelgroep. Reden hiervoor is dat het SIDIS-programma deze verschillen 

niet kon onderscheiden. Een manuele zoektocht naar deze specifieke dossiers zou interessant 

geweest zijn maar erg tijdrovend en mogelijks ook niet haalbaar. We kunnen wel vermelden 

dat een aantal van deze gevallen weinig invloed zouden hebben op de resultaten van het 

onderzoek gezien in deze dossiers niet gezocht wordt naar een gespecialiseerd begeleiding/ 

behandeling.  

In dit onderzoek is geen sprake van een steekproef. Het onderzoeken van de volledige 

onderzoekspopulatie heeft een positief effect op de representativiteit en generaliseerbaarheid 

van de onderzoeksresultaten. Er werd gekozen om in het onderzoek de volledige populatie te 

gebruiken gezien het trekken van een steekproef  bijzonder moeilijk zou geweest zijn zonder 

het beïnvloeden van de onderzoeksresultaten, hetgeen een veel voorkomend probleem is in 

criminologisch onderzoek.206 Jammer genoeg kon de volledige onderzoekspopulatie niet 

                                                           
205 Wet 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, BS 13 juli 2007. 
206 CROW, L., SEMMENS, N., Researching Criminology, Berkshire England, Open University Press, 2008, 53  
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bereikt worden gezien er sprake was van uitval.207 Van die drieëntachtig dossiers waren er 

tweeënzestig dossiers waar voldoende informatie voorhanden was om deze te gebruiken in het 

onderzoek. Eenentwintig veroordeelden konden dus niet opgenomen worden in de 

onderzoekspopulatie. Sommige zijn na korte tijd overgeplaatst naar een andere gevangenis 

voor de verdere uitboeting van hun straf. Sommige verbleven op 01-07-2005 maar tijdelijk op 

de medische afdeling van de Brugse gevangenis. Er is ook een groep gedetineerden die de 

uitvoer van een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek hebben geweigerd waardoor geen 

informatie voorhanden was.  

Ten slotte kunnen we stellen dat de sample (N=62) volledig bestaat uit mannelijke 

gedetineerden. Geboortejaar werd gebruikt als een indicatie voor leeftijd in 2005. De 

gemiddelde leeftijd is 47.60 jaar (SD=14.17), en varieert van 20 tot 75 jaar. De sample bestaat 

grotendeels uit gedetineerden met de Belgische nationaliteit. Slechts 9,5% van de steekproef 

is van niet-Belgische afkomst, met name van Ghanese (N=1), Israëlisch (N=1), Marokkaanse 

(N=1), Nederlandse (N=1) en Turkse (N=1) nationaliteit. 

3.4. Dataverzameling 

Het verzamelen van de data werd in dit onderzoek uitgevoerd door het afnemen van de SVR-

20, een risicotaxatie-instrument (Sexual Violence Risk-20). Er werd gekozen voor de SVR-20 

gezien de items van het instrument opgedeeld kunnen worden in een seksueel deviante 

dimensie en een antisociale dimensie van de pleger.208 Beide delictpaden zijn van belang bij 

het inschatten van een eventuele (seksuele) recidive of het nut van therapie. Dit onderscheid 

in delictpaden en het belang ervan voor mijn onderzoek werd in mijn literatuurstudie reeds 

uitgebreid beschreven. We moeten wel vermelden dat het opdelen van seksueel delinquenten 

in beide delictpaden niet het doel is van de SVR-20. De SVR-20 wordt enkel gebruikt voor de 

inschatting van seksuele recidive.  

De afname van de SVR-20 gebeurde op basis van de gegevens afkomstig uit de uitgebreide 

verslaggeving opgemaakt door de psychosociale dienst van de gevangenis. Er werd dus 

gebruik gemaakt van secundaire data of informatie, hetgeen regelmatig uitgevoerd wordt 

binnen criminologisch onderzoek.209 De gebruikte verslaggeving van de sociale dienst werd 

opgemaakt in het kader van de toekenning van uitgaansfaciliteiten voor de gedetineerde. Dit 

uitgebreid psychosociaal verslag werd opgemaakt voordat de seksueel delinquent een 
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behandeling/ begeleiding onderging. Het psychosociaal verslag werd opgemaakt voor 

september 2010. Het nagaan of de gedetineerde een gespecialiseerde behandeling/begeleiding 

vond, gebeurde pas na september 2010. 

 De SVR-20 bestaat uit twintig items die deels empirisch werden vastgesteld en deels werden 

toegevoegd op basis van de inzichten van deskundigen. De items werden in drie domeinen 

opgedeeld: psychosociale aanpassing (11), seksuele delicten (7) en toekomstplannen (2). Er 

zijn slechts een aantal dynamische items (4): de mate waarin plegers hun delicten ontkennen, 

minimaliseren of goedpraten, hun houding ten opzichte van de behandeling en hun eigen 

toekomst. Deze factoren van de SVR-20 zijn voor verandering vatbaar. De scoring gebeurt via 

een driepuntensysteem: aan- of afwezigheid of ertussenin, „waarschijnlijk of enigszins 

aanwezig‟. Een aantal items zijn op zich al een klinisch oordeel. De lijst met factoren kan per 

individuele delinquent aangevuld worden met eventuele extra risico- en beschermende 

factoren. Bij het eindoordeel moet men niet optellen maar wel een klinisch oordeel vellen dat 

gemaakt wordt op basis van de besproken risicofactoren. De seksueel delinquent wordt op 

basis van het eindoordeel ingedeeld in een van de risicocategorieën laag, matig of hoog. De 

SVR-20 is niet gemakkelijk af te nemen en vraagt een zekere ervaring.210 Om hieraan te 

voldoen werd de SVR-20 door een collega en mezelf afgenomen. Beiden hebben we reeds 

verschillende jaren ervaring met het afnemen van de SVR-20 en andere risicotaxatie-

instrumenten. Er werd gebruik gemaakt van een Nederlandstalig exemplaar.211 

3.5. Kwaliteitseisen 

Validiteit en betrouwbaarheid zijn twee kernbegrippen als het gaat om kwaliteit van een 

onderzoek. Beide begrippen hangen ook intrinsiek samen. Kort gezegd gaat het bij validiteit 

om de vraag of ik gemeten heb wat ik beoogde te meten. Met betrouwbaarheid stelt men zich 

de vraag of er ook nauwkeurig werd gemeten.212   

3.5.1. Validiteit 

Validiteit valt uiteen in verschillende concepten: 

                                                           
210

 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., VAN BEEK D.J., SVR-20, Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting, Forum Educatief, 2001, 121 & 

SCHONBERGER, H.J.M, HILDEBRAND, M., SPREEN, M., BLOEM, O., De waarde van gestructureerde risicotaxatie en 

van de diagnose psychopathie bij seksueel delinquenten. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit 

van de SVR-20, Static-99, HKT-30 en PCL-R, Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2008, 95 
211 EMBLEY SMIT, I., Seksueel grensoverschrijdend gedrag: landelijke zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten 

in de forensische psychiatrie, Utrecht, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2008, 32-33 
212 BIJLEVELD, C.C.J.H., Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers, 2006, 41-42 



64 

 

Constructvaliditeit 

De constructvaliditeit houdt zich bezig met de vraag of de constructen in het onderzoek wel 

goed gemeten zijn. Met een construct wordt bedoeld: een abstracte term waarmee naar een 

kenmerk of trek van personen wordt verwezen. Voorbeelden van constructen in mijn 

onderzoek zijn de items die opgenomen werden in de SVR-20; relatieproblemen, 

psychopathie, ernstige psychiatrische stoornis,…. Een eerste criterium waarmee de 

constructvaliditeit gemeten wordt is de betrouwbaarheid. Als we niet nauwkeurig gemeten 

hebben, dan hebben we niet goed gemeten. Betrouwbaarheid is wel een noodzakelijke 

voorwaarde voor constructvaliditeit. Een tweede criterium is de validiteit van de 

operationalisatie. De validiteit van de operationalisatie verwijst naar de vraag of we wel 

meten wat wij beogen te meten. Of er in dit onderzoek wel relatieproblemen, psychopathie of 

ernstige psychiatrische stoornissen meet. Constructvaliditeit valt dus uiteen in twee delen: de 

betrouwbaarheid en de validiteit van de operationalisatie.213  

Maar ook de validiteit van de operationalisatie valt uiteen in drie delen: de inhoudsvaliditeit, 

de criteriumvaliditeit en de constructvaliditeit in engere zin. Het idee achter de 

inhoudsvaliditeit is dat een meting alleen constructvalide kan zijn als zij het construct in zijn 

volle breedte dekt en over het volledige spectrum van het construct meet. Het idee achter 

criteriumvaliditeit is dat als mijn metingen het construct op de goede manier meten, die 

metingen moeten samenhangen met een bepaald gedrag dat het construct moet voorspellen. 

Het laatste onderdeel betreft constructvaliditeit in engere zin. Constructvaliditeit in engere zin 

heeft betrekking op de vraag of de meetinstrumenten wel het bedoelde concept meten.214   

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een risicotaxatie-instrument als meetinstrument 

(de SVR-20). De verschillende items die opgenomen werden in dit instrument kunnen gezien 

worden als de constructen van mijn onderzoek. Gelet op het feit dat dit een gevalideerd 

instrument is, hoeft men niet te twijfelen aan de constructvaliditeit van dit meetinstrument. 

Meerdere onderzoeken hebben de validiteit van dit instrument reeds aangetoond.215 
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Statische validiteit 

Met de statistische validiteit wordt nagegaan of een eventueel gevonden verband zo sterk is 

dat van een niet-toevallig resultaat dient gesproken te worden. Door gebruik te maken van 

statistische software werd aan deze vorm van validiteit voldaan. 

Interne validiteit 

Hierbij kan men zich de vraag stellen of het verband tussen twee variabelen wel een 

oorzakelijk verband is. Hebben beide variabelen wel degelijk iets met elkaar te maken. Is er 

geen sprake van een schijnverband of een spurieus verband. Ook aan deze vorm van validiteit 

werd voldaan door gebruik te maken van statistische software. 

Externe validiteit 

Bij het laatste type validiteit stelt men zich de vraag of de bevindingen die in de onderzochte 

groep gelden, ook gelden buiten die groep. Als het verband geldt binnen de onderzochte 

groep, dan is het resultaat ook van toepassing op anderen buiten de onderzochte groep. 

3.5.2. Betrouwbaarheid 

Bij betrouwbaarheid wordt de vraag gesteld of er nauwkeurig gemeten werd. Dit begrip valt 

onder de constructvaliditeit (zie hoger), want betrouwbaarheid is een voorwaarde om een 

construct correct te meten. Indien er in een onderzoek geen sprake is van betrouwbaarheid, 

dan kunnen geen valide resultaten voorgelegd worden.216 

In dit onderzoek werden naar methodologie verschillende beslissingen genomen om de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zo goed mogelijk te bewaken. Er werd 

gebruik gemaakt van een reeds bestaand meetinstrument (SVR-20) waarbij de 

betrouwbaarheid en validiteit in verschillende onderzoeken reeds werd aangetoond.217 Echter 

in de meeste onderzoeken wordt erop gehamerd dat het instrument moet gebruikt worden in 

een professionele setting met zoveel mogelijk deskundigheid en ervaring en het liefst door 

meerdere getrainde mensen. Dit laatste zou de betrouwbaarheid van de resultaten op peil 
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moeten houden en de validiteit waarborgen.218 Dit is ook de reden dat de SVR-20 in dit 

onderzoek werd afgenomen door twee ervaren deskundigen. Beiden zijn reeds jaren 

tewerkgesteld in het forensisch werkveld en hebben ervaring met het afnemen van de SVR-

20.  

De dossiers zijn tevens onafhankelijk van elkaar gescoord (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) 

zonder kennis van het eindadvies van de dossiers om zo een beïnvloeding te vermijden. Het 

gebruik van verschillende meetinstrumenten zoals vaak wordt voorgesteld in de literatuur was 

niet mogelijk gelet op het tijdsaspect.219  

3.6. Toestemming, privacy en ethiek 

In een criminologisch onderzoek naar personen dient er met bepaalde regels van privacy en 

ethiek rekening gehouden te worden. In elk onderzoek gelden normale fatsoenregels. 

Daarnaast dienen in elk onderzoek de respondenten verzekerde anonimiteit en 

onherkenbaarheid krijgen.  Dezelfde fatsoenregels gelden eveneens voor het contact die men 

heeft met instanties die gegevensbronnen beheren. Als er sprake is van de privacy van 

personen die worden onderzocht dan valt elk onderzoek onder de wet voor de bescherming 

van de persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens vallen onder deze wet, los van het feit of de 

gegevens zelf werden verschaft of het gegevens zijn van een databank.220  

In dit onderzoek werd enkel gebruik gemaakt van gegevens die afkomstig waren uit een 

databank. Op geen enkele wijze werd persoonlijk contact gezocht met de respondenten of 

analyse-eenheden. Ten allen tijde werd hun anonimiteit en onherkenbaarheid gewaarborgd. 

Om de privacy van de respondenten te vrijwaren, werden op geen enkel ogenblik in dit 

onderzoek de namen van de respondenten, waarvan de informatie werd gebruikt, vermeld.  

Om gebruik te maken van gegevens die afkomstig zijn uit een databank diende de 

toestemming gevraagd te worden aan de beheerder van de databank. Op die manier werd de 

goedkeuring ook gevraagd in dit onderzoek. Deze toestemming werd ook verleend. Alvorens 

te starten met het inwinnen van de nodige analyse-eenheden, werd de toestemming voor het 

opzetten van dit onderzoek gevraagd aan dhr. Werner Vanhout, hoofdbestuur psychosociale 

                                                           
218 EMBLEY SMIT, I., Seksueel grensoverschrijdend gedrag: landelijke zorgprogramma voor plegers van seksuele delicten 

in de forensische psychiatrie, Utrecht, Expertisecentrum Forensische psychiatrie, 2008, 35 
219 BACKMAN R., RUSSEL K.S., Fundamentals of research in Criminology and Criminal Justice, Los Angeles, London, 

New Delhi, Singapore, Sage publications, 2008, 75  
220 BIJLEVELD, C.C.J.H., Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers, 2006, 71-74 & BACKMAN R., RUSSEL K.S., Fundamentals of research in Criminology and Criminal Justice, 

Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Sage publications, 2008, 315-316  

 



67 

 

dienst te Brussel. Hij gaf de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te 

verwerken. Het spreekt voor zich dat de gegevens enkel mochten gebruikt worden voor 

doeleinden waarvoor de toestemming werd verleend.   

3.7. Analyse 

Procedure 

Op basis van de SVR-20 werd getracht twee schalen te creëren waarbij de eerste de mate van 

antisociaal gedrag en de tweede de mate van seksueel deviant gedrag meet. Hiervoor werd de 

keuze van items per schaal gebaseerd op voorgaande theorie en daarna getest via 

schaalanalyses. Op basis van deze analyses werden de uiteindelijke schalen bekomen. In 

bijlage zijn de analyses opgenomen. 

In de tweede fase van het analyseproces werden de hypotheses getest; met name of er verschil 

zit in seksueel delinquenten die wel en degenen die geen gepaste gespecialiseerde 

behandeling/begeleiding vinden naar de mate van antisociaal gedrag en seksueel deviant 

gedrag. Hiervoor werden t-testen gedraaid voor beide schalen.  

3.7.1. Schaalanalyse en schaalconstructie 

Op basis van de theorie 221 werden twee maten “antisociaal gedrag” en “seksuele deviatie” 

ingevuld. Beide schalen werden eerst gecontroleerd op hun interne consistentie via een 

schaalanalyse (cronbach‟s alpha) 222(zie bijlage). 

„Antisociaal gedrag‟ bestaat uit acht items uit de SVR-20, met name psychopathie223, 

problemen met middelenmisbruik224, relatieproblemen225, werkgerelateerde problemen226, 

                                                           
221

 DOREN, D.M., „Toward a Multidimensional Model for Sexual Recidivism Risk‟, Journal for interpersonal Violence, 

2004, 837 & HANSON, R.K., BUSSIERE, M.T., „Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies‟, 

Journal of consulting and Clinical Psychology 66(2), 1998, 348-362 & HANSON, K.R., MORTON-BOURGON, K.E., „The 

Accuracy of Recidivism Risk Assessments for Sexual Offenders: A Meta-Analysis of 118 Prediction Studies‟, Psychological 

Assessment ,1, 2009, 1-21 & DOREN, D.M., „Toward a Multidimensional Model for Sexual Recidivism Risk‟, Journal for 

interpersonal Violence, 2004, 837-838  
222

 HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., VAN BEEK D.J., SVR-20, Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting, Forum Educatief, 2001, 78 
222 MANOHAN, J.,‟ Mental disorder and violent behaviour. Perceptions and evidence‟, American Psychologist, 47, 1992, 

511-521 
223

 HILDEBRAND, M., Psychopathy in the treatment of forensic psychiatric patients: assessment, prevalence, predictive 

validity and clinical implications. Amsterdam, Dutch University Press, 2004, 246 
224

 BRIKEN, P., HILL, A., BERNER, W., „Substance abuse and sexual offending‟, In Sex offenders, identification, risk 

assessment, treatment, and legal issue Saleh, F.M., GRUZINSKAS, A.J., BRADFORD, J.M., BRODSKY, D.J. (eds.), New 

York, Oxford University Press, 2009, 265-275 & HILDEBRAND, M., DE RUITER, C., VAN BEEK D.J., SVR-20, 

Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op toekomstig seksueel gewelddadig gedrag, Utrecht: Dr. Henri van der 

Hoeven Stichting, Forum Educatief, 2001, 60 
225

 SEIDMAN, B., MARSHALL, W.L., HUDSON, S.M., ROBERTSON, P.J., „An examination of intimacy and loneliness 

in sex offenders‟, Journal of interpersonal violence, 9, 1994, 519 



68 

 

eerder niet seksueel geweld227, eerder niet seks geweld228, eerder schending van voorwaarden 

229en gebruik van wapens of doodsbedreigingen230. Deze schaal scoort een Cronbach‟s alpha 

van 0.76 hetgeen wijst op een voldoende consistentie tussen de items. In de analyse werd de 

schaal als de som van voorgenoemde items gebruikt waardoor de schaal scoort tussen nul en 

zestien. Het gemiddelde van de schaal antisociaal gedrag bedraagt 9.3 met een 

standaarddeviatie van 4.5. Hogere scores op deze nieuwe variabele duidt op een hogere 

aanwezigheid van antisociaal gedrag. 

De tweede schaal, „seksuele deviatie‟, bestaat oorspronkelijk uit zeven items van de SVR-20, 

met name de items aan-of afwezigheid van seksuele deviatie231, slachtoffer kindermisbruik232, 

hoge dichtheid seksuele delicten233, meerdere types seksuele delinquentie234, escalatie in 

frequentie of ernst235, extreme minimalisering of ontkenning en opvattingen waaruit 

goedkeuring blijkt236. Deze items bleken echter niet consistent te zijn (cronbach‟s alpha = 

0.25). Gezien de lage Cronbach‟s alpha kon niet gesproken worden van een valide schaal. De 

schaalanalyse laat een verbetering zien van de schaal mits weglaten van achtereenvolgens 

item „opvattingen waaruit goedkeuring blijkt‟, item „extreme minimalisering of ontkenning‟ 

en item „slachtoffer kindermisbruik‟ (zie analyses in bijlage). Uiteindelijk werd aan een 

cronbach‟s alpha van 0.6 gekomen die toelaat de analyses te doen met deze, zij het  beperkte, 

schaal. De som van overgebleven items geeft een schaal met minimum van nul en maximum 

van acht, met een gemiddelde van 4 en een standaarddeviatie van 2.6. Hogere scores op de 

schaal impliceert hogere mate van seksueel deviant gedrag. 
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Op basis van de verslaggeving van de psychosociale dienst van de gevangenis werd ook 

nagegaan of de gedetineerde, rekening houdend met zijn problematiek, een gespecialiseerde 

begeleiding of behandeling heeft gevonden. Deze informatie werd opgezocht na september 

2010. De scores op deze variabele varieerden van nul (=niet aanwezig) tot één (=aanwezig). 

De gemiddelde score bedraagt .39 (SD= .49). Een deel van de sample vond een 

gespecialiseerde behandeling/begeleiding (N=24). Een ander deel vond geen gespecialiseerde 

behandeling/begeleiding (N=38). 

3.7.2. Bivariate analyse, t-testen 

Om na te gaan of er een verschil is in de mate van antisociaal gedrag en in de mate van 

seksuele deviatie naar het vinden van een gespecialiseerde behandeling/begeleiding, werden 

twee afzonderlijke t-testen uitgevoerd. Hierbij werd nagegaan of er een significant verschil is 

in de gemiddelde scores op beide schalen in respondenten „met‟ en respondenten „zonder‟ een 

gespecialiseerde behandeling/begeleiding. Hierbij moet opgemerkt worden dat er geen 

uitspraak wordt gedaan over het succes van de gespecialiseerde behandeling/begeleiding. De 

hypotheses stellen dat er een significant verschil bestaat in het vinden van een geschikte 

gespecialiseerde behandeling/begeleiding naar pathologie. We verwachten dat respondenten 

die geen geschikte gespecialiseerde behandeling/begeleiding hebben gevonden gemiddeld 

hoger zullen scoren op antisociaal gedrag en lager op seksuele deviatie. 

De t-testen laten een significant verschil zien tussen respondenten die al dan niet een 

gespecialiseerde behandeling/begeleiding hebben gevonden in antisociaal gedrag en in 

seksueel deviant gedrag. Tabel 1 toont de gemiddelde scores van  antisociaal en seksueel 

deviant gedrag op basis van het al dan niet vinden van een gespecialiseerde behandeling/ 

begeleiding. Respondenten die geen gespecialiseerde behandeling/begeleiding vonden,  

scoren gemiddeld hoger op antisociaal gedrag (gem. = 11.1) dan respondenten die een 

gespecialiseerde behandeling/begeleiding hebben gevonden (gem. = 6.5; t = 4.6; p<0.001). De 

eerste groep scoort voorts significant lager op seksueel deviant gedrag (gem. = 3.3) dan de 

groep met een gespecialiseerde behandeling/begeleiding (gem. = 5.2; t = -3.2; p< 0.01). 

Hieruit kunnen we besluiten dat beide hypotheses bevestigd worden in onze analyse. 
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Tabel 1: gemiddelde scores en verschillen in gemiddeldes per groep (t-testen)  

  Gespecialiseerde behandeling/ 

begeleiding gevonden? 

 Gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

Nee (N=38) Ja (N=24) 

Antisociaal 

gedrag 

9.3 (4.5) 11.1*** 6.4*** 

Seksuele 

deviatie 

4.0 (2.6) 3.3** 5.3** 

Nota‟s: 

N = 62 

Significantie-niveaus: ** p< 0.01, *** p<0.001 

4. Conclusie 

De theorie leert ons dat er twee delictpaden bestaan die van belang zijn bij het inschatten van 

een eventuele (seksuele) recidive of het nut van therapie. Op basis van de bevindingen werd 

een hypothese opgesteld. Om de hypothese te testen, werd een survey-onderzoek uitgevoerd 

in het Penitentiair Complex te Brugge. Er werd, op basis van de verslaggeving, van 

tweeënzestig zedendelinquenten die in 2005 aanwezig waren een SVR-20 afgenomen. Er 

werd ook nagegaan of die zedendelinquenten na verloop van tijd een gespecialiseerde 

behandeling/begeleiding hadden gevonden.  Er werd reeds onmiddellijk duidelijk dat weinig 

zedendelinquenten (N=24) na verloop van tijd een gespecialiseerde behandeling/begeleiding 

hadden gevonden.  

In de fase van het analyseproces werden de hypotheses getest; met name of er verschil zit in 

seksueel delinquenten die wel en degenen die geen gepaste gespecialiseerde 

behandeling/begeleiding vinden naar de mate van antisociaal gedrag en seksueel deviant 

gedrag. De groep seksueel delinquenten die geen gespecialiseerde behandeling/begeleiding 

vonden,  scoren gemiddeld hoger op antisociaal gedrag dan de groep seksueel delinquenten 

die een gespecialiseerde behandeling/begeleiding hebben gevonden. De eerste groep scoort 

voorts significant lager op seksueel deviant gedrag dan de groep met een gespecialiseerde 

behandeling/begeleiding. De bevindingen uit de literatuurstudie kunnen dus bevestigd 

worden. Voorzichtig durven we dan ook stellen dat gespecialiseerde centra mogelijks 

rekening houden met de antisociale- of seksueel deviante oriëntatie van de dader alvorens een 

behandeling of begeleiding aan te bieden. Maar gezien we niet weten welke het 

doorslaggevend element is geweest bij het aanbieden van de behandeling/ begeleiding moeten 

we toch voorzichtig omspringen met onze conclusies. Mogelijks houden centra rekening met 
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nog tal van andere factoren, doch deze piste werd niet onderzocht. Men zou evengoed kunnen 

concluderen dat seksueel delinquenten met een antisociale oriëntatie eerder gaan kiezen om 

hun straf volledig uit te zitten dan een behandeling te aanvaarden. Verder onderzoek zou 

uitsluitsel moeten brengen over de causaliteit hiervan. Tevens bestaat er in de theorie nog 

steeds discussie omtrent de gebruikte items uit de SVR-20. Het is niet zo dat het ene item 

enkel voorkomt bij seksueel delinquenten met een eerder antisociale oriëntatie en het ander 

item enkel voorkomt bij seksueel delinquenten met een eerder seksueel deviante oriëntatie. 

Ook het doel van de SVR-20 staat ver van hetgeen waarvoor het in dit onderzoek werd 

gebruikt. Het feit dat er in de analyse bepaalde items moesten worden geschrapt, gaat 

mogelijks deze bedenking bevestigen. Ook de setting en de samenstelling van de 

onderzoekspopulatie heeft mogelijks de onderzoeksresultaten beïnvloed. De gevangenis van 

Brugge is een streng beveiligde gevangenis. De populatie die er opgesloten zit, is dan ook 

anders samengesteld dan bijvoorbeeld de gevangenis van Ruiselede, een open inrichting 

zonder grachten en hoge muren. Verder onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen nagaan of deze 

tendens terug te vinden is in alle gevangenissen.  Hypothetisch zouden we kunnen stellen dat 

er in Brugge meer seksueel delinquenten verblijven met een problematisch detentiegedrag, 

waardoor de voorbereiding tot de toekenning van een vrijheidstraf wordt gehypothekeerd. 

Maar dit onderzoek heeft ook sterke punten. Vooreerst is er toch sprake van een grote 

onderzoekspopulatie in een setting die niet zo toegankelijk is voor de buitenwereld. Ook de 

tijdspanne waarover het onderzoek reikt is niet vanzelfsprekend. Bij het afnemen van de 

gegevens is tevens sprake van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, hetgeen kan aanzien worden 

als een ijzersterk punt voor de betrouwbaarheid van de gegevens.  

   

Dit onderzoek kent, zoals alle onderzoeken, zijn beperkingen. De bovenstaande bedenkingen 

kunnen aanzien worden als belangrijke elementen die de gevonden resultaten toch relativeren. 

Enkel via verder onderzoek kunnen deze bedenkingen aangepakt worden.  
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Eindconclusie 

Een zoektocht naar de oorzaken van het toenemend aantal langgestrafte gedetineerden leert 

ons dat alsmaar meer seksueel delinquenten en geweldplegers in het algemeen een lange 

gevangenisstraf uitzitten.  Vanuit de gevangenis komen langgestrafte zedendelinquenten vaak 

niet in een gepaste behandelsetting terecht.  In de eerste plaats wordt in de gevangenis niet aan 

behandeling gedaan. Bovendien weigeren private psychiatrische instellingen veel 

langgestrafte (vaak recidiverende) zedendelinquenten uit de gevangenis. Naast een 

problematische beschikbaarheid van  behandelvoorzieningen, stelt zich ook een probleem van 

motivatie. Veel veroordeelden beschouwen een (vooral residentiële) psychiatrische 

behandeling vaak als een verder zetting van hun detentie.  Tenslotte wordt een residentiële 

behandeling gewoonlijk gevolgd door het jarenlang moeten naleven van justitiële 

voorwaarden (vaak binnen het kader van een voorwaardelijke invrijheidstelling).  Om die 

redenen is het volgen van een (vooral residentiële) behandeling voor velen niet zo 

aantrekkelijk. Velen verkiezen dan ook om strafeinde te doen gelet op het feit dat de 

procedure zo log en veeleisend is. Door de dadertherapie te combineren met strenge straffen 

dreigt men tevens de grenzen van de legitimiteit en de proportionaliteit te overschrijden. 

 Binnen de groep zedendelinquenten is het belangrijk om de hoogrisicoplegers van de rest te 

onderscheiden. Dit gebeurt door gebruik te maken van risicotaxatie-instrumenten. Tijdens 

detentie maken de pychosociale diensten van de gevangenissen gebruik van risicotaxatie-

intstrumenten om het risico op herval in te schatten bij de toekenning van 

strafuitvoeringsmodaliteiten. De gespecialiseerde centra voor de behandeling/ begeleiding van 

zedendelinquenten baseren zich bij een aanvraag op de gegevens van de psychosociale 

diensten. Door gebruik te maken van deze risicotaxatie-instrumenten wordt door de 

gespecialiseerde centra de kans op het slagen van een therapeutisch programma ingeschat. 

Doordat gespecialiseerde centra bij voorkeur delinquenten opnemen met een lager 

hervalrisico, wordt zelden een geschikte behandeling/begeleiding gevonden voor delinquenten 

met een hoog hervalrisico. 

 

In gedachten houdend dat de beschrijving van het probleem een belangrijke stap is in het 

werken naar een oplossing op lange termijn zou het belangrijk zijn om na te gaan welke groep 

seksueel delinquenten systematisch geweerd worden uit de begeleidingscentra en vooral 

waarom. Deze kennis vormt mogelijks de aanzet tot het uitwerken van een nieuw beleid 

omtrent de begeleiding en behandeling van seksueel delinquenten. De bedoeling van deze 



73 

 

studie is dan ook om één van de oorzaken van de moeilijke doorstroming van langgestrafte 

zedendelinquenten onder de loep te nemen. Er werd vooral aandacht besteed aan de 

pathologie van de daders als oorzaak van deze moeilijke doorstroming. Door middel van een 

literatuurstudie, werd nagegaan welke risicofactoren in de theorie aangegeven worden en 

welke factoren ervoor zorgen dat een bepaalde subgroep van seksueel delinquenten geweigerd 

wordt door de gespecialiseerde centra. Hierbij kwamen twee delictpaden aan het licht. 

Delictpaden die van belang zijn bij het inschatten van een eventuele (seksuele) recidive of het 

nut van therapie. Die twee delictpaden zijn van groot belang: (1) de aanwezigheid van een 

seksuele deviatie en (2) een vijandige of antisociale oriëntatie. De verscheidenheid zorgt ook 

voor verschillende therapeutische noden. Zedendelinquenten met een seksuele deviatie 

zouden gemakkelijker te behandelen zijn dan zedendelinquenten met een antisociale 

problematiek. Volgens de theorie is dit dan ook de reden dat gespecialiseerde centra zich 

eerder toespitsen op zedendelinquenten met een seksuele deviatie en zedendelinquenten met 

een antisociale problematiek meestal uit de boot vallen.  

Verder bleek uit deze literatuurstudie dat, nog niet zo lang geleden, in de psychosociale 

equipes van de meeste Belgische gevangenissen toekomstig seksueel/gewelddadig gedrag 

ingeschat werd via een klinische inschatting (“de klinische blik”). Het is maar sedert ongeveer 

2005 dat de interesse en vooral het gebruik van risicotaxatie-instrumenten in België werd 

gestimuleerd. De verschillende risicotaxatie-instrumenten kunnen gezien worden als een 

instrument om zedendelinquenten in te delen in subgroepen met een hoger of lager dan 

gemiddeld risico op recidive. Belangrijk is dat de risicotaxatie moet leiden tot 

risicomanagement. Na het identificeren van de risicofactoren dient men interventies toe te 

passen die het vastgesteld risico kunnen reduceren. De empirisch vastgestelde risicofactoren 

correleren dus met recidive maar er is niet noodzakelijk sprake van een causaal verband. 

Sommige items houden vooral verband met de seksuele deviatie van de zedendelinquent. 

Andere items staan vooral in verband met de antisociale oriëntatie.  

Er werd tevens stilgestaan bij de werking van de psychosociale dienst (PSD) van de 

gevangenissen die de laatste tien jaar een grote evolutie heeft gekend. De PSD werd door 

toedoen van een aantal wetten een belangrijke schakel in de procedure tot invrijheidstelling 

van gedetineerden. We merken bij de PSD een evolutie waarbij het begeleidingsaspect steeds 

meer aan terrein inboet ten voordele van nieuwe kernopdrachten: persoonlijkheidsonderzoek, 

adviesverlening en pretherapie. Met andere woorden het is aan de PSD om het risico op 
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herval of recidive in te schatten. Eenmaal dit risico is ingeschat zal de PSD een aantal 

ingrepen voorstellen om dit risico te doen dalen.  

Het dient onderstreept te worden dat elke studie een theoretische relevantie heeft doch dat 

deze studie evengoed een praktische relevantie nastreefde. In het tweede deel van dit 

proefschrift werd geprobeerd om de bevindingen uit de literatuurstudie te verifiëren door het 

opzetten van een kwantitatief onderzoek. Uit de literatuurstudie konden we reeds halen dat er 

twee delictpaden bestaan die van belang zijn bij het inschatten van een eventuele (seksuele) 

recidive of het nut van therapie. Zedendelinquenten met een seksuele deviatie zouden, 

volgens de theorie, gemakkelijker een gespecialiseerde behandeling/begeleiding vinden dan 

zedendelinquenten met een antisociale problematiek.  

Om de vooropgestelde hypothese te testen, werd een survey-onderzoek uitgevoerd in het 

penitentiair complex te Brugge. Er werd, op basis van de verslaggeving opgemaakt door de 

psychosociale dienst, van tweeënzestig zedendelinquenten die in 2005 aanwezig waren een 

SVR-20 afgenomen. Er werd ook nagegaan of die zedendelinquenten na verloop van tijd een 

gespecialiseerde behandeling/begeleiding hadden gevonden. Op basis van de items uit de 

SVR-20 werd getracht twee schalen te creëren waarbij de eerste de mate van antisociaal 

gedrag en de tweede de mate van seksueel deviant gedrag meet. In de tweede fase van het 

analyseproces werden de hypotheses getest; met name of er verschil zit in seksueel 

delinquenten die wel en degenen die geen gepaste gespecialiseerde behandeling/begeleiding 

vinden naar de mate van antisociaal gedrag en seksueel deviant gedrag. Respondenten die 

geen gespecialiseerde behandeling/begeleiding vonden,  scoren in de huidige studie hoger op 

antisociaal gedrag dan respondenten die een gespecialiseerde behandeling/begeleiding hebben 

gevonden. De eerste groep scoort voorts significant lager op seksueel deviant gedrag dan de 

groep met een gespecialiseerde behandeling/begeleiding. De bevindingen uit de 

literatuurstudie werden dus in deze studie bevestigd. Voorzichtig durven we dan ook stellen 

dat gespecialiseerde centra mogelijks rekening houden met de antisociale- of seksueel 

deviante oriëntatie van de dader alvorens een behandeling of begeleiding aan te bieden.  

 

Natuurlijk kent ook dit onderzoek een aantal zwakkere punten waardoor we de gevonden 

resultaten toch relativeren. Vooreerst zijn we niet zeker dat enkel de pathologie van de dader 

de oorzaak is van het niet vinden van een gespecialiseerde behandeling. De aanwezigheid van 

andere oorzaken zou via toekomstig onderzoek kunnen nagegaan worden. Tevens bestaat er in 

de theorie nog steeds discussie omtrent de gebruikte items uit de SVR-20. Het is niet zo dat 
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het ene item enkel voorkomt bij seksueel delinquenten met een eerder antisociale oriëntatie en 

het ander item enkel voorkomt bij seksueel delinquenten met een eerder seksueel deviante 

oriëntatie. Ook het doel van de SVR-20 staat ver van hetgeen waarvoor het in dit onderzoek 

werd gebruikt. Maar ook de setting en de samenstelling van de onderzoekspopulatie heeft 

mogelijks de onderzoeksresultaten beïnvloed. De gevangenis van Brugge is een streng 

beveiligde gevangenis. De populatie die er opgesloten zit, heeft dan ook een specifieke 

samenstelling. Verder onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen nagaan of de onderzoeksresultaten 

terug te vinden zijn in alle gevangenissen van ons land.   

Maar dit onderzoek heeft ook sterke punten. Vooreerst is er toch sprake van een grote 

onderzoeksgroep in een setting die niet zo toegankelijk is voor de buitenwereld. Ook de 

tijdspanne waarover het onderzoek reikt is niet vanzelfsprekend. De SVR-20 werd gescoord 

op basis van gegevens die niet zomaar toegankelijk zijn. Bij het afnemen van de gegevens is 

tevens sprake van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, hetgeen kan aanzien worden als een 

ijzersterk punt voor de betrouwbaarheid van de gegevens.  

 

Het niet vinden van een gespecialiseerde behandeling/begeleiding heeft jammer genoeg zware 

consequenties. Het betekent meestal het uitzitten van de volledige straf zonder de 

mogelijkheid op de toekenning van uitgaansfaciliteiten. Dit zorgt voor frustraties zowel bij de 

penitentiaire administratie als bij de zedendelinquenten zelf. Het is een weinig positieve 

conclusie die ook in de toekomst weinig mogelijkheden biedt. Men kan enkel hopen dat er in 

de toekomst werk zal gemaakt worden van bijkomend onderzoek om de ontwikkeling van 

nieuwe behandelingsprogramma‟s mogelijk te maken. Nieuwe behandelingsprogramma‟s die 

zich dan specifiek zouden kunnen richten op de behandeling/begeleiding van 

zedendelinquenten met een antisociale oriëntatie. Uiteraard is deze studie ook een oproep naar 

meer middelen voor de behandeling of begeleiding van zedendelinquenten. Ook nu, vijftien 

jaar na de zaak Dutroux, zijn de plaatsen nog steeds erg beperkt en de wachtlijsten eindeloos 

lang...  
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Bijlage 1: Analyses schaalconstructie 

 

1. Anti-sociaal gedrag 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=antisoc1 antisoc2 antisoc3 antisoc4 antisoc5 antisoc6 antisoc7 antisoc8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 62 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach‟s Alpha N of Items 

,764 8 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Psychopathie 8,52 15,992 ,500 ,733 

problemen met 

middelenmisbruik 

7,85 15,143 ,605 ,715 

Relatieproblemen 7,97 15,442 ,489 ,734 

werkgerelateerde problemen 7,82 15,820 ,489 ,734 

eerder niet seksueel,geweld 8,40 14,310 ,601 ,711 

eerder niet seks, geweld 7,77 15,489 ,527 ,728 

eerder schending van 

voorwaarden 

8,21 14,595 ,555 ,721 

gebruik wapens of doodsbed. 8,48 18,680 ,023 ,815 

 
 Schaal heeft een goede consistentie, dus kunnen we over gaan tot de creatie van de schaal: 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

COMPUTE antisoc=sum(antisoc1, antisoc2, antisoc3, antisoc4, antisoc5, antisoc6, antisoc7, 

antisoc8). 

EXECUTE. 
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2. Seksueel deviant gedrag 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=seksdev1 seksdev2 seksdev3 seksdev4 seksdev5 seksdev6 seksdev7 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 62 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach‟s Alpha N of Items 

,251 7 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

seksuele deviantie 6,58 5,198 ,370 ,005 

slachtoffer kindermisbruik 6,65 6,692 ,052 ,257 

Hoge dichtheid seksuele del. 6,02 5,459 ,371 ,027 

meerdere typen seks. del. 6,65 5,970 ,191 ,156 

escalatie in freq. Of ernst 6,53 5,958 ,211 ,143 

extreme mini. of ontkenning. 5,97 9,376 -,431 ,514 

Opvattingen waaruit goedkeur. 6,32 6,616 ,071 ,244 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=seksdev1 seksdev2 seksdev3 seksdev4 seksdev5 seksdev7 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

  



iv 

 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 62 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach‟s Alpha N of Items 

,514 6 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

seksuele deviantie 5,10 6,351 ,415 ,385 

slachtoffer kindermisbruik 5,16 7,777 ,137 ,529 

Hoge dichtheid seksuele del. 4,53 6,810 ,375 ,414 

meerdere typen seks. del. 5,16 7,056 ,266 ,467 

escalatie in freq. Of ernst 5,05 6,834 ,333 ,433 

Opvattingen waaruit goedkeur. 4,84 8,039 ,089 ,551 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=seksdev1 seksdev2 seksdev3 seksdev4 seksdev5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 62 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach‟s Alpha N of Items 

,551 5 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

seksuele deviantie 3,97 5,114 ,440 ,414 

slachtoffer kindermisbruik 4,03 6,524 ,133 ,595 

Hoge dichtheid seksuele del. 3,40 5,523 ,405 ,443 

meerdere typen seks. del. 4,03 5,769 ,283 ,513 

escalatie in freq. Of ernst 3,92 5,682 ,324 ,489 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=seksdev1 seksdev3 seksdev4 seksdev5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 62 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach‟s Alpha N of Items 

,595 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

seksuele deviantie 3,16 3,875 ,434 ,475 

Hoge dichtheid seksuele del. 2,60 4,113 ,440 ,476 

meerdere typen seks. del. 3,23 4,473 ,269 ,605 

escalatie in freq. Of ernst 3,11 4,200 ,368 ,529 

 
 Mits het weglaten van drie van de zeven items, heeft deze schaal een voldoende consistentie, 

dus kunnen we over gaan tot de creatie van de schaal: 
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COMPUTE seksdev=sum(seksdev1, seksdev3, seksdev4, seksdev5). 

EXECUTE. 

 

3. Frequenties 

 
Statistics 

 Seksdev antisoc 

N Valid 62 62 

Missing 0 0 

Mean 4,0323 9,2903 

Std. Deviation 2,55412 4,45151 

Minimum ,00 ,00 

Maximum 8,00 16,00 

 

Frequency Table 
seksdev 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 11 17,7 17,7 17,7 

1,00 2 3,2 3,2 21,0 

2,00 4 6,5 6,5 27,4 

3,00 2 3,2 3,2 30,6 

4,00 19 30,6 30,6 61,3 

5,00 3 4,8 4,8 66,1 

6,00 11 17,7 17,7 83,9 

7,00 3 4,8 4,8 88,7 

8,00 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 
Antisoc 

 
Frequenc

y Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 2 3,2 3,2 3,2 

1,00 2 3,2 3,2 6,5 

2,00 3 4,8 4,8 11,3 

3,00 1 1,6 1,6 12,9 

4,00 3 4,8 4,8 17,7 

5,00 1 1,6 1,6 19,4 

6,00 4 6,5 6,5 25,8 

7,00 3 4,8 4,8 30,6 

8,00 9 14,5 14,5 45,2 

9,00 2 3,2 3,2 48,4 

10,00 4 6,5 6,5 54,8 

11,00 5 8,1 8,1 62,9 

12,00 4 6,5 6,5 69,4 

13,00 5 8,1 8,1 77,4 

14,00 7 11,3 11,3 88,7 

15,00 5 8,1 8,1 96,8 

16,00 2 3,2 3,2 100,0 
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Antisoc 

 
Frequenc

y Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 2 3,2 3,2 3,2 

1,00 2 3,2 3,2 6,5 

2,00 3 4,8 4,8 11,3 

3,00 1 1,6 1,6 12,9 

4,00 3 4,8 4,8 17,7 

5,00 1 1,6 1,6 19,4 

6,00 4 6,5 6,5 25,8 

7,00 3 4,8 4,8 30,6 

8,00 9 14,5 14,5 45,2 

9,00 2 3,2 3,2 48,4 

10,00 4 6,5 6,5 54,8 

11,00 5 8,1 8,1 62,9 

12,00 4 6,5 6,5 69,4 

13,00 5 8,1 8,1 77,4 

14,00 7 11,3 11,3 88,7 

15,00 5 8,1 8,1 96,8 

16,00 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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Bijlage 2: De SVR-20 

 

Sociale aanpassing 

Seksuele deviatie 

Slachtoffer kindermishandeling 

Psychopathie 

Ernstige psychiatrische stoornis 

Problemen met middelengebruik 

Suïcidale/homocidale gedachten 

Relatieproblemen 

Werkgerelateerde problemen 

Eerder, niet-seksueel gewelddadige delicten 

Eerder, niet gewelddadige, niet seksuele delicten 

Eerdere schending van voorwaarden 

 

Seksuele delicten 

Hoge dichtheid van seksuele delicten 

Meerdere typen seksuele delicten 

Fysiek letsel toegebracht aan slachtoffer(s) seksuele delicten 

Gebruikt wapens of bedreigt met de dood tijdens plegen seksuele delicten 

Escalatie in frequentie of ernst van seksuele delicten 

Extreme minimalisering/ ontkenning van seksuele delicten 

Opvattingen waaruit goedkeuring of vergoelijking van seksuele delicten blijkt 

 

Toekomstplannen 

Ontbreken van realistische toekomstplannen 

Negatieve houding t.o.v. interventies 

 

Andere overwegingen 

 

 


