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In de psychiatrie is het onderwerp seks nog steeds een taboe.  
Geen nieuwe constatering maar niemand doet er iets mee.  

Een schrijnend manco in het land der kneuzen waar de katjes in het donker worden geknepen. 
Mensen rotzooien in het geniep omdat niemand er goed raad mee weet 

 en dat komt doordat iedereen bij seksualiteit denkt aan jong, gezond en mooi.  
Niet aan ellende, angst, pijn en verwarring. Aan psychiatrie. 

 (…) 
Binnen de instellingen blijft het akelig stil.  

Belangrijke punten als seksuele functiestoornissen, verstoorde impulsbeheersing  
en omgaan met bijwerkingen van medicatie blijven onbesproken. 

 (…) 
De patiënt zelf begint er zéker niet over dat droge zoenen niet spannend zijn  

en dat het teleurstellend is als je partner al tijdens het voorspel 
 in slaap sukkelt door die bijwerkingen. 

Géén oppepper voor je soms moeilijk verkregen relatie.  
(…) 

En zo blijft het stil. 
Erg stil. 

Zit je daar met iemand te praten waar je alleen de naam van kent  
over de meest intieme zaken alsof het niks is.  

Dat is geen eenvoudige klus. 
Niet voor de patiënt maar ook niet voor de hulpverlener. 

Gaan we er iets aan doen  
of blijven we ziende blind? 

 
(Tonna, 2016)  
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VOORWOORD 
 
Na mijn studies Klinische en Gezondheidspsychologie (UGent) specialiseerde ik mij omwille van 
mijn passie voor relationele, seksuele en forensische problematieken verder tot Seksuoloog 
(UGent) en vatte ik de interuniversitaire postacademische vorming Forensische Psychiatrie en 
Psychologie aan waarin dit eindwerk kadert.  
 
Sinds 2011 maak ik deel uit van het forensische werkveld in Vlaanderen, eerst in een ambulante 
werking en daarna in een residentiële setting voor zedenfeitenplegers. Het willen begrijpen van de 
ander is van kindsaf mijn drijfveer geweest. Welke factoren leiden mee tot de keuzes die mensen 
maken? Wat maakt dat sommigen daarmee overgaan tot het plegen van strafbare feiten? Kunnen 
we het functioneren bij iedereen beïnvloeden of zelfs veranderen naar de norm? En moet dit wel 
het ultieme doel zijn van een behandeling? Forensische zorg betekent voor mij het evenwicht 
vinden tussen wat de maatschappij en het slachtoffer of diens omgeving verlangen, en wat 
belangrijk is voor de mens achter de feiten en zijn omgeving, opdat het risico op recidive vermindert 
en alle partijen verder kunnen.  
 
Net zoals bij mijn andere proefschriften vormde de confrontatie met misvattingen en discrepanties 
tussen theorie en de klinische praktijk de aanleiding tot het dieper uitwerken van het thema visie 
en beleid rond seksualiteitsbeleving bij zedenfeitenplegers. Bij het indienen van dit eindwerk 
hebben enkele bevraagde instellingen hierin inmiddels de eerste stappen gezet. Ik hoop dat dit 
schrijven de lezer verder mag inspireren om hiermee aan de slag te gaan en te komen tot een 
uitgeschreven visie en beleid rond seksualiteitsbeleving tijdens de opname, op maat van de 
behandelsetting en de doelgroep plegers waarmee men werkt. Dit komt immers niet enkel de 
pleger en diens omgeving maar ook de maatschappij ten goede i.k.v. hervalpreventie.  
 
Onderstaande personen en instanties maakten elk op hun manier het verschil om tot het schrijven 
van dit eindwerk te kunnen komen. Ik wil hen daar uitdrukkelijk voor bedanken.  
 
Mijn promotor Prof. Dr. Gina Rossi, klinisch psycholoog, Prof. Dr. Kris Goethals, forensisch 
psychiater, Prof. Dr. Kasia Uzieblo, forensisch psycholoog, Prof. Dr. Birgit Völlm, forensisch 
psychiater, Dr. Johanna Brown, forensisch psychiater, Dr. Nils Verbeeck, forensisch psychiater, 
Dr. Wineke Smid, forensisch psycholoog, MSc. Neringa Aasdal, klinisch psycholoog, MSc. Kris 
Vanhoeck, klinisch psycholoog, MSc. Julia Wilpert, klinisch psycholoog, MSc. Minne De Boeck, 
criminoloog en BSc. Quinten Vandermeersch, maatschappelijk werker. 
 
PC Sint-Amandus (FIDES), PZ Asster (Libra 3), PC Sint-Jan Baptist (Diga), OPZC Rekem 
(Forensische Zorg), VZW Sint-Annendael (GGZ), FPC Dr. S. Van Mesdag, Universitair Forensisch 
Centrum, I.T.E.R. Centrum voor Daderhulp, NL-Association for the Treatment of Sexual Abusers 
en De Forensische Zorgspecialisten. 
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Visie en beleid rond seksualiteitsbeleving:  
een blinde vlek in de behandeling van plegers van zedenfeiten? 
1Msc. Seeuws, J. (2020) 
 
 
Samenvatting 
 

Achtergrond 
Gespecialiseerde behandelingen voor plegers van zedenfeiten werken anno 2020 volgens evidence 
based RNR-principes aangevuld met het Good Lives Model dat primaire levensbehoeftes vooropstelt 
als beschermende factoren i.h.k.v. hervalpreventie. Gezonde seksualiteit en relaties kunnen daarin een 
belangrijke factor zijn. Seksuele expressie tijdens de opname van plegers van zedenfeiten blijkt echter 
een heikel thema en zelden bestaat daaromtrent een uitgeschreven beleid. Nochtans lijkt het op een 
gezonde manier leren omgaan met seksualiteit een essentiële component in de multidisciplinaire 
behandeling voor zedenfeitenplegers.  
 

Doel    
Deze paper poogt het belang van en de uitdagingen aan seksualiteitsbeleving als deel van het 
behandelprogramma voor zedenfeitenplegers in kaart te brengen, tracht een overzicht te geven van 
good practices en eindigt met suggesties m.b.t. visie en beleidsvorming hieromtrent. 
 

Methode   
Wetenschappelijke literatuur alsook de visie van de forensische expertisecentra rond 
seksualiteitsbeleving tijdens de behandeling werden verzameld en getoetst aan de huidige stand van 
zaken wat betreft visie en beleid rond seksualiteitsbeleving binnen de Vlaamse gespecialiseerde 
residentiële voorzieningen.  
 

Resultaten   
Vooralsnog ontbreekt het ook in België aan een nationaal vastgelegd beleid rond seksualiteitsbeleving 
in de forensische zorg, waardoor er eerder sprake is van lokale trial based practices afhankelijk van de 
visie van het behandelend team. Het gebrek aan recent onderzoek naar het effect van gewenste 
seksuele prikkels en ervaringen op zedenfeitenplegers speelt een rol in de huidige eerder restrictieve 
aanpak en de jarenlange impasse op dit domein. 
 

Conclusie   
Seksuele expressie lijkt nog steeds een taboe te zijn in de forensische psychiatrie, niet in het minst bij 
zedenfeitenplegers door de verwevenheid daarvan met de seksuele problematiek waarvoor men 
aangemeld werd. Dit overzichtsartikel probeerde een aantal spanningsvelden bloot te leggen die een 
rol spelen in de status quo binnen dit domein. Er is nood aan meer onderzoek naar de empirische 
procedures om het gezond seksueel functioneren bij zedenfeitenplegers te verbeteren, gezien de 
centrale rol van het verstoord seksueel functioneren in hun leven. Deze informatie is onontbeerlijk om 
tot een evidence based seksualiteitsbeleid te kunnen komen.  
 

Trefwoorden: forensische seksuologie, seksuele expressie, seksualiteitsbeleid, zedenfeitenplegers  

 
1 Jantien Seeuws is klinisch psycholoog en seksuoloog in Gent, België. U kan de auteur bereiken via 
info@jantienseeuws.com. 
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INLEIDING       
 
Ondanks de eerder liberale visie op seksuele vrijheid in het Westen, brengt het thema 
expressie van seksualiteit bij opgenomen forensische patiënten angst en verdeeldheid teweeg 
in behandelende teams en onderzoek. De studies naar attitudes van multidisciplinair 
zorgpersoneel over seksualiteitsbeleving bij forensische patiënten wijzen uit dat als seksuele 
expressie bij patiënten al een thema is, het vooral aan bod komt vanuit een problematiserende 
invalshoek (Mossman & Perlin, 1997; Dein, Williams e.a., 2008, 2016; Di Lorito e.a., 2020). 
Dit geldt zeker voor plegers van zedenfeiten, door de verwevenheid van seksualiteit met 
eerdere grensoverschrijding. Beleidsvorming rond hun seksualiteitsbeleving tijdens de 
opname blijkt dan ook een complex gegeven.  
 
Zowel bij patiënten met seksuele disfuncties als parafiele voorkeuren, patiënten die in het 
kader van hyperseksualiteit of seksuele coping hun onderliggende behoeften onmiddellijk 
trachten te bevredigen met seks, patiënten zonder ervaring met gezonde seksualiteit tussen 
volwassenen en bij patiënten met een (door misbruik) verstoorde psychoseksuele ontwikkeling 
is het alsnog komen tot een gezonde seksualiteitsbeleving niet vanzelfsprekend. Vastzitten in 
diepgewortelde deviante seksuele scripts kan leiden tot stagnatie in zowel het seksuele leven 
als het ontwikkelen van seksuele intimiteit met anderen, en kan zo een rol spelen in recidive 
(Ten Hag, 2020). Het ontwikkelen van en oefenen met gezonde seksualiteit dient dus een 
belangrijk aandachtspunt te zijn tijdens de behandeling, en dit idealiter gebaseerd op een door 
een multidisciplinair team gedragen visie en beleid.  
 
Het feit dat men seksuele en relationele vorming voorziet waarin psycho-educatie en het 
bijstellen van mythes en kernovertuigingen aan bod komen, bevestigt dat men zich bewust is 
van het belang van dit thema. Tegelijk blijft er vanuit negatieve of verbiedende attitudes een 
terughoudendheid bestaan om aan de slag te gaan met de reële probleemsituaties inzake 
seksuele expressie tijdens de opname (Bartlett e.a., 2010). Anno 2020 blijkt seksualiteit nog 
steeds een heikel thema in de forensische psychiatrie.  
 
Dit overzichtsartikel poogt het belang van en de uitdagingen aan seksualiteitsbeleving als deel 
van het behandelprogramma voor plegers van zedenfeiten in kaart te brengen. Verder is er 
bijzondere aandacht voor de visie van de forensische expertisecentra in Vlaanderen en 
Nederland, een bondig overzicht van de Europese good practices en een aantal concrete 
suggesties bij het schrijven van zo’n beleid. 
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METHODE           
 
1. Wetenschappelijke literatuur  

In Web of Science, Google Scholar, UniCat, Research Gate, Taylor & Francis Online en 
Tijdschrift voor Seksuologie is gezocht naar literatuur (januari 2000 - april 2020) betreffende 
visie en beleid omtrent seksualiteitsbeleving als deel van het behandelprogramma voor 
plegers van zedenfeiten.  

De volgende zoektermen werden gehanteerd: “beleid seksualiteit”, “gezonde seksualiteit”, 
“seksuele expressie”, “bespreken van seksualiteit”, “beschermende factoren” toegepast op 
“forensische psychiatrie”, “plegers zedenfeiten/seksuele delinquenten” en gerelateerd aan 
mogelijke uitdagingen om te komen tot een seksualiteitsbeleid bij die doelgroep zoals 
“deviante fantasieën”, “pornografie”, “hyperseksualiteit” en “attitudes zorgpersoneel”. 
Aanvullend werden de referenties van de gevonden artikelen bekeken. Artikelen werden 
geëxcludeerd wanneer seksualiteit niet de primaire focus was of wanneer het gevalstudies 
betrof. Deze zoekstrategie leverde 61 artikelen op. 

 
2. Good practices in Vlaanderen 

Om de bevindingen uit de literatuur te toetsen aan de praktijk in Vlaanderen, werden de vier 
gespecialiseerde residentiële behandelcentra voor plegers van zedenfeiten en de twee 
Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) per mail gecontacteerd met de vraag of zij een beleid 
rond seksualiteitsbeleving tijdens de opname hebben en of zij die richtlijnen konden delen, 
alsook of zij vragen hadden omtrent het ontwikkelen van zo’n beleid.  

- Drie van de vier gespecialiseerde behandelcentra rapporteerden dat ze geen 
uitgeschreven seksualiteitsbeleid hadden. Twee centra waren bezig met het schrijven van 
visieteksten met onder andere een motivatie voor ongestoord bezoek, maar mochten 
vooralsnog niets delen. De drie centra waren wel vragende partij voor meer informatie over 
en overeenstemming inzake dit thema. Het vierde centrum reageerde niet.  

- Eén FPC stelde geen medewerking te willen verlenen en als er al een beleid inzake 
seksualiteit was, dit niet extern te mogen delen. Het andere FPC reageerde niet. 

Daarnaast werd via sociale media een oproep gedaan naar Vlaamse good practices in de 
groepen “Forensische Psychiatrie België”, “Forensische Hulp”, “Klinisch Psychologen en 
Pedagogen Vlaanderen” en “Seksuologie alumni”. Dit leverde één visietekst op uit een 
forensische afdeling van een psychiatrisch zorgcentrum. Een oproep op de “Dag van de 
Seksuologie 2020” leidde tot één visietekst uit een niet-forensische GGZ-setting.  
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3. Good practices in Europa  

- Twee Nederlandse FPC’s werden per mail gecontacteerd. Eén daarvan bezorgde een 
uitgebreide visie en beleid met protocollen inzake seksualiteit tussen patiënten, 
pornografisch beeldmateriaal en seksuele hulpmiddelen. Het andere FPC reageerde niet. 

- Een oproep bij 32 mededeelnemers van het congres Forensic Psychiatry and Psychology 
(Seeon, 2019) leverde drie antwoorden op uit Duitsland, Denemarken en Schotland, 
bestaande uit respectievelijk twee studies naar seksualiteitsbeleid in Europa, een 
algemene visie op seksualiteit tijdens de opname en één protocol inzake pornografisch 
beeldmateriaal en seksuele hulpmiddelen.  
 

4. Visie expertisecentra Vlaanderen en Nederland 

Het Universitair Forensisch Centrum (Antwerpen), I.T.E.R. Daderhulp (Brussel), de Belgisch-
Nederlandse divisie van de Association for the Treatment of Sexual Abusers (NL-ATSA) en 
De Forensische Zorgspecialisten (Utrecht) werd gevraagd naar hun opinie over dit thema. Ook 
de Zorgstandaard Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (2014) van het Expertisecentrum 
Forensische Psychiatrie (EFP, Utrecht) werd geraadpleegd.  
 
Het geheel aan verzamelde informatie wordt besproken aan de hand van de volgende thema’s:  

1. Evidentie voor seksualiteit en intieme relaties als deel van het behandelprogramma, binnen 
een Risk-Need-Responsivity en Good Lives Model behandelkader. 

2. Stand van zaken inzake seksualiteitsbeleid in de forensische kliniek in Europa, oorzaken 
en gevolgen van de blinde vlek.  

3. Specifieke uitdagingen om tot een seksualiteitsbeleid te komen voor de doelgroep 
zedenfeitenplegers, in het bijzonder de heersende verdeeldheid over fantasie en 
pornografie als mogelijk behandelinstrument.  

4. Seksualiteitsbeleidsvorming in de praktijk: richtlijnen bij het schrijven, belangrijke thema’s 
en voorbeeldprotocollen.  
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RESULTATEN 
 
1. Evidentie voor seksualiteit en intieme relaties als deel van het behandelprogramma 
 
1.1.  Seksualiteit als recht?  

Seksuele gezondheid bereiken vereist een positieve en respectvolle benadering van 
seksualiteit en relaties, en het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele 
ervaringen (WHO, 2010). De mensenrechten, seksuele en reproductieve rechten hangen 
daarmee samen. Zo waarborgt artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM, 1998) onder andere het recht op de eerbiediging van het privé-, familie- en 
gezinsleven, ook bij onvrijwillige vasthouding zoals tijdens detentie. Professionals moeten zich 
bij de ondersteuning van de seksuele gezondheid van hun patiënten baseren op die universele 
rechten (Perlin, 2008; Bartlett e.a., 2010; Höing e.a., 2017; Di Lorito e.a., 2020).   
 
1.2.  RNR vs. GLM  

Multidisciplinaire behandelprogramma’s voor plegers van zedenfeiten zijn veelal gebaseerd 
op twee complementaire rehabilitatietheorieën. Het evidence based Risk-Need-Responsivity 
Model (RNR, Andrews & Bonta, 2006) legt het accent op terugvalpreventie door de mate van 
risico in kaart te brengen en de dynamische risicofactoren, criminogene behoeften, op maat 
van de pleger te behandelen. Bij seksuele delinquenten worden onder andere problemen met 
intimiteit, partnerrelaties, deviante voorkeuren en seksuele zelfregulatie in de vorm van 
preoccupatie en seksuele coping als problematisch gezien naar recidiverisico toe (Ten Hag & 
Van Horn, 2004; Ten Hag, 2012; Smid, 2014). De interventiedoelen dienen daarop afgestemd 
te worden, rekening houdend met de leerstijl en het leervermogen van de patiënt. Voor het 
inschatten van het recidiverisico wordt gebruikgemaakt van risicotaxatievragenlijsten als 
STATIC-99R (Helmus e.a., 2012) en STABLE-2007 (Hanson e.a., 2007) die focussen op de 
statische en dynamische risicofactoren. De SAPROF (De Vogel e.a., 2007) brengt dan weer 
onder andere zelfcontrole, empathie en intieme relaties in kaart als beschermende factoren.  
 
Het holistische Good Lives Model (GLM, Ward & Stewart, 2003) legt de nadruk op het 
bevorderen van het algemene welbevinden bij de pleger door op prosociale wijze tegemoet te 
komen aan diens belangrijke primaire levensbehoeften. Toegepast op seksuele delinquenten 
stelt het GLM-Comprehensive (GLM-C, Ward e.a., 2007) dat ongezonde seksualiteit voor 
iemand het middel kan zijn om te beantwoorden aan die elf primaire levensbehoeften (Ward 
e.a., 2005). De behandeling ent zich dan op het uitbouwen van prosociale vaardigheden, 
waarden en hulpbronnen om hetzelfde te bereiken zonder zichzelf of de ander schade toe te 
brengen. De aanwezigheid van seksueel grensoverschrijdende voorkeuren geeft aan dat er 
interne of externe voorwaarden voor gezonde seksualiteit en relaties ontbreken of worden 
verstoord, bijvoorbeeld een gebrekkige kennis over gepaste seksuele praktijken, 
disfunctionele seksuele scripts of angsten met betrekking tot intimiteit (Ward & Stewart, 2003).  
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Mensen die zedenfeiten plegen hebben niet altijd deviante seksuele voorkeuren. Het koppelen 
van genot aan seksueel grensoverschrijdende stimuli bekrachtigt echter de opwinding. 
Behandelaars trachten deze patronen te wijzigen door fantasiemanagement (Ward e.a., 2007; 
Vanhoeck e.a., 2010, 2020). Een te grote focus op het te voorkomen deviante gedrag kan 
echter een valkuil zijn (Ten Hag, 2020). Ook het opbouwen en leren beheersen van adaptieve 
seksuele gedachten en fantasieën verdient aandacht, net zoals het verwerven van een 
gezonde houding ten opzichte van volwassen seksuele partners en ervaringen met hen, het 
leren zichzelf te definiëren op een andere manier dan door (de frequentie van) seks, en bereid 
zijn om de controle waar nodig aan een ander te geven. Plegers moeten volgens Ward e.a. 
(2007) toegang hebben tot passend erotisch materiaal, potentiële seksuele partners en een 
omgeving waar hun pogingen tot gezond seksueel gedrag worden versterkt.  
 
Besluitend kunnen we dus stellen dat het ervaren van gezonde seksuele expressie in zowel 
het RNR- als GLM-principe past.  
 
1.3.  Therapeutische en rehabiliterende meerwaarde  

De veronderstelling leeft dat seksualiteit voor patiënten geen prioriteit is totdat zij psychisch 
hersteld zijn of tot het risico op recidive als minimaal kan worden beschouwd (Dein e.a., 2016). 
Het waarderen van seksuele expressie tussen instemmende volwassenen als een normaal, 
natuurlijk en integraal deel van het mens-zijn kan nochtans een therapeutische meerwaarde 
betekenen (Giddens, 1992; Ward e.a., 2007; Bartlett e.a., 2010; Tiwana e.a., 2016). Uit 
onderzoek blijkt dat dergelijke goede ervaringen zowel het emotioneel en geestelijk welzijn als 
het herstelproces van psychiatrische patiënten kunnen bevorderen, alsook een positieve 
gedragsmotivatie voor de therapie kunnen betekenen (Dein & Williams, 2008; Brown e.a., 
2014; Tiwana e.a., 2016; Di Lorito e.a., 2020). Seksualiteit heeft een veelheid aan ‘helende’ 
functies, waaronder agressieregulatie, angstreductie, troost, zelfwaardering en het tegengaan 
van een gevoel van eenzaamheid. Daarnaast kan seks ook onderdeel zijn van een positief 
ontwikkelingsproces inzake contact leggen of grenzen verkennen (Gianotten e.a., 2009). Dit 
alles geldt evenzeer voor plegers met een verstandelijke beperking (Perlin & Lynch, 2014; 
Baten e.a., 2020).  

Volgens de Howard League for Penal Reform (2013) in het Verenigd Koninkrijk kan het 
onderhouden van intiem contact met de omgeving tijdens detentie de recidive verminderen, 
en hulp bieden bij de rehabilitatie van gevangenen. Ook in België werd het ongestoord bezoek 
binnen het gevangeniswezen om die reden vormgegeven (Ministeriële Besluiten, 2000, 2003). 
Hoewel dit duidelijk omschreven is als een recht, wordt het in de praktijk vaak gezien als een 
gunst en vindt de meerderheid van het gevangenispersoneel in het onderzoek van Van Eecloo 
(2011) dat plegers van partnergeweld en zedenfeiten geen ongestoord bezoek zouden mogen 
kunnen aanvragen. De eerste cross-sectionele studie naar seksualiteitsbeleving bij mannelijke 
gedetineerden in België vond dat 78,3% van de gevangenen meer aandacht wil voor de 
seksualiteitsbeleving tijdens detentie. Er blijkt geen (wettelijk) kader te zijn voor seksuele 
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expressie binnen de gevangenismuren tussen gedetineerden. Zo’n kader kan nochtans 
handvaten bieden om seksueel misbruik te vermijden, maar ook om ruimte te scheppen voor 
een gezonde seksualiteitsbeleving (Boulanger, 2019). Binnen het gevangeniswezen lijkt men 
dus op dezelfde uitdagingen te stuiten als binnen de forensische psychiatrie.  
 
1.4.  Visie van de expertisecentra op de integratie van seksuele expressie in het  

 behandelprogramma 
 

Voor de meeste mensen is seks een primaire behoefte, maar voor plegers van zedenfeiten 
blijft het tegelijk het domein waarin het delict zich heeft afgespeeld. Het Nederlandse 
Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (Expertisecentrum Forensische 
Psychiatrie, 2014) stelt dan ook dat een belangrijk onderdeel van de behandeling erin bestaat 
het seksuele leven van de patiënt in goede banen te leiden. Dit moet zodanig gebeuren dat dit 
‘nieuwe’ seksuele leven waardevol en belonend wordt, zodat het aantrekkelijker is dan de 
eerdere grensoverschrijding. Specifieke praktijkgerichte programma’s rond intimiteit en 
seksualiteit (bv. Van de Bergh-Lotz e.a., 2002; in EFP, 2014) alsook systeem- en 
partnerrelatietherapie kunnen hieraan bijdragen. De kennis over seksualiteit van 
zedenfeitenplegers is vaak beperkt, maar enkel psycho-educatie aanbieden lijkt onvoldoende. 
Er zou geen systematische empirische evidentie bestaan voor dergelijke trainingen. Tot slot 
stelt het EFP dat het belangrijk is dat er een algemeen eenduidig beleid komt voor relaties en 
seksualiteitsbeleving binnen de kliniek, dat op maat van de patiënt bijgesteld kan worden.  
 
De bevraging bij de eerder vermelde Vlaamse en Nederlandse forensische psychiatrische 
expertisecentra leidde niet tot concrete evidence based protocollen wat betreft seksuele 
expressie tijdens de residentiële behandeling. Men benadrukte de gevoeligheid van dit 
onderwerp, en kaderde daarin de terughoudendheid van centra om hun visie of good practices 
te delen. Men adviseert enerzijds aandacht voor de risico’s van seksuele expressie en 
pornogebruik tijdens de behandeling, vooral bij plegers met een specifieke deviante voorkeur, 
seksuele coping en preoccupatie (STABLE-2007). Het obsessieve kan tot uitdrukking komen 
in een hoge frequentie van masturbatie, een grote tijdsinvestering in het zoeken naar stimuli 
en de onevenredigheid tussen de tijd die men eraan wijdt en het effect. Of gezonde seksualiteit 
terug een plaats kan krijgen in iemands leven en op welke manier, hangt mee af van de mate 
waarin deze risicofactoren aanwezig zijn. 
 
Anderzijds adviseert men ook aandacht voor de mogelijkheid om patiënten reeds tijdens de 
residentiële opname beter te leren omgaan met seksualiteit, door hen bijvoorbeeld 
gecontroleerd bloot te stellen aan de legale seksuele prikkels waarmee zij na de opname 
hoogstwaarschijnlijk ook geconfronteerd zullen worden. Dit kan leiden tot meer transparantie 
over seksualiteitsbehoeften, seksuele disfuncties en hulpvragen omtrent seksualiteit en 
intieme relaties. Op zijn beurt kan dit een effect hebben op de seksuele gezondheid en 
hervalpreventie. De mogelijkheden tot seksuele expressie tijdens de opname moeten steeds 
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individueel geëvalueerd worden in de loop van het therapeutische parcours. Een interesse in 
en het kunnen beleven van legale seksualiteit betekent potentieel een cruciale beschermende 
factor, die heel wat therapeutische mogelijkheden biedt opdat patiënten prosociaal gewapend 
opnieuw hun plaats binnen relaties en de maatschappij kunnen innemen. De expertisecentra 
stellen dat het ons anno 2020 echter nog steeds aan systematische empirische evidentie 
daarvoor ontbreekt, door de complexiteit van een dergelijk onderzoeksopzet en de 
heterogeniteit in risicoprofielen en subgroepen van zedenfeitenplegers. Dit bemoeilijkt, en 
verklaart ook het gebrek aan, beleidsvorming hieromtrent.  
 
 
2. Seksualiteitsbeleid in de Europese forensische kliniek: een blinde vlek? 
 
2.1. Oorzaken en gevolgen van een gebrek aan seksualiteitsbeleid  

De wetenschappelijke literatuur geeft unaniem aan dat beveiligde eenheden waar mensen 
voor langere tijd verblijven een uitgeschreven beleid moeten hebben, overeenstemmend met 
de lokale wetgeving, dat erop gericht is de seksuele behoefte van patiënten te aanvaarden en 
hen te helpen om hun privacy, seksualiteit en relaties veilig te beheren. Toch blijken 
forensische afdelingen daar zelden over te beschikken (Mossman e.a., 1997; Dein, Williams 
e.a., 2008, 2016; Perlin, 2008; Sensoa & Child Focus, 2012; EFP, 2014; Tiwana e.a., 2016; 
Di Lorito e.a., 2020).  
 
Men verklaart dit door een gebrek aan middelen en personeel, onvoldoende opleiding rond 
seksualiteit bij patiënten of negatieve attitudes, schaamte en geremdheid vanuit het eigen 
seksueel script. Anderzijds is er ook de invloed van angst voor risico’s zoals SOA of de mate 
waarin kwetsbare patiënten kunnen instemmen met seksualiteit (Mossman e.a., 1997; Dein & 
Williams, 2008; Bartlett e.a., 2010; Brown e.a., 2014; Perlin & Lynch, 2014; Tiwana e.a., 2016; 
Höing e.a., 2017; Di Lorito e.a., 2020). Er wordt volgens Dein e.a. (2016) paradoxaal genoeg 
met die risico’s omgegaan door de ontkenning dat dit thema leeft op een forensische afdeling. 
Zij vragen zich af of de verschuiving naar afdelingen voor één geslacht een (on)bewuste 
poging is om intramurale seksuele expressie binnen de forensische psychiatrie te verhinderen. 
Er zijn immers aanwijzingen dat sekse-afdelingen niet veiliger zijn dan gemengde (Hales e.a., 
2006).  
 
Het grootste gevolg van het ontbreken van een beleid is wellicht dat beslissingen hieromtrent 
overgelaten worden aan individuele ziekenhuizen en hun medewerkers. Onderzoek naar 
attitudes van zorgpersoneel over seksuele expressie van patiënten beschrijft hoe de manier 
van werken dan gedomineerd wordt door persoonlijke waarden in plaats van professionele 
waarden of de rechten van het individu (Tiwana e.a., 2016). Het normen- en waardenkader 
van het behandelend team lijkt dan morele grenzen te stellen rond wat wel of niet kan op 
intiem, seksueel of relationeel vlak. Zo vonden Brown e.a. (2014) na de analyse van 
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semigestructureerde interviews met patiënten op een Britse forensische afdeling dat ze hun 
seksualiteit en persoonlijke relaties binnen de beveiligde afdeling ervoeren als geboetseerd 
door het behandelend team. De auteurs duiden dit fenomeen aan met het concept 
“Psychologically Modified Experience” (PME). Elk seksueel beleid dat tijdens de opname wordt 
ervaren heeft bijgevolg een duidelijke impact op de beleving van relaties en seksualiteit, ook 
bij resocialisatie in de gemeenschap (Tiwana e.a., 2016; Di Lorito e.a., 2020).  
 
Naar patiënten toe wordt dit aan banden leggen gerechtvaardigd op grond van 
veiligheidsredenen of omdat dit het therapeutische herstelproces zou kunnen belemmeren 
(Dein & Williams, 2008; Brown e.a., 2014; Tiwana e.a., 2016). We beschreven reeds hoe 
seksuele en relationele expressie nochtans een therapeutische en rehabiliterende 
meerwaarde kan zijn. Moeilijkheden bij het onderhouden van bestaande en initiëren van 
nieuwe relaties hebben een invloed op de psychische stoornissen, therapietrouw en de 
motivatie om het ziekenhuis te verlaten. Dat belemmert evenzeer het herstelproces en 
vergroot de kans op een mentale en criminele terugval (Ward, 2007; Dein & Williams, 2008; 
Bartlett e.a., 2010; Brown e.a., 2014; Tiwana e.a., 2016; Di Lorito e.a., 2020). 
Risicomanagement dient in verhouding te staan tot de frequentie en ernst van de risico’s. Een 
totaal verbod op seksuele expressie doet dat volgens Dein en Williams (2008) niet, en kan 
bovendien een vals gevoel van veiligheid geven. Wanneer seksuele activiteit verboden is, zal 
een patiënt terughoudend zijn om condooms te vragen aangezien dit zou betekenen dat hij 
openlijk aangeeft de regels te schenden. Net dit restrictieve discours kan patiënten in 
clandestiene seksuele activiteiten drijven, met de bijbehorende risico's van misbruik, uitbuiting, 
SOA, onverwachte zwangerschap en recidive (Sienaert e.a., 1996; Mossman & Perlin, 1997; 
Dein & Williams, 2008; Bartlett e.a., 2010; Tiwana e.a., 2016; Di Lorito e.a., 2020).  
 
2.2. Vergelijkend onderzoek naar seksualiteitsbeleid in Europese forensische  

settings 

Aangezien er in de Europese Unie een grote verscheidenheid heerst in professionele 
richtlijnen, wettelijke kaders, beleid en middelen, kan men ook een aanzienlijke variatie in 
procedures rond seksuele expressie tijdens de forensische opname verwachten. Toch is er 
weinig onderzoek voorhanden dat dit seksualiteitsbeleid in kaart brengt, en al helemaal niet 
specifiek voor zedenfeitenplegers. 
 
Tiwana e.a. (2016) interviewden forensische experts die 14 Europese landen 
vertegenwoordigden. Uit hun resultaten bleek dat geen enkel land een nationaal 
seksualiteitsbeleid had. Lokaal beleid en overeenkomsten in de aanpak waren er wel. Negen 
van de onderzochte landen benaderden de seksualiteit van forensische patiënten eerder 
progressief, met Nederland en Duitsland op kop. Veilig vrijen wordt er gepromoot, er is toegang 
tot seksueel expliciet materiaal en er zijn mogelijkheden om binnen of buiten de voorziening 
seksualiteit te beleven, al dan niet met een vaste partner. Patiënten kunnen bij elkaar op de 
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kamer langsgaan waardoor opportuniteiten voor seksueel contact kunnen ontstaan. Enkel in 
Finland zijn seksuele relaties tussen patiënten expliciet toegestaan. Opvallend was dat alleen 
Zwitserland de visie van patiënten zelf mee in overweging nam. De auteurs concluderen dat 
de Europese landen die een vorm van seksuele expressie toestaan, zich ten volle bewust zijn 
van de noodzaak om de risico’s te beheersen en kwetsbare patiënten te beschermen. Zij lijken 
dit echter in evenwicht te brengen met een positievere erkenning van de seksuele rechten van 
hun patiënten, vooral als deze aanpak het therapeutische proces ondersteunt. De verzamelde 
informatie suggereert dat deze landen geen significante problemen hebben ondervonden als 
gevolg van hun aanpak.  
 
In schril contrast hiermee staat Litouwen, dat geen enkele vorm van expressie van affect of 
seksualiteit toelaat, doch vooral vanuit praktische overwegingen: zes patiënten delen vaak een 
kamer waardoor er onvoldoende privacy is om te masturberen. In Macedonië worden 
homoseksuele relaties niet toegestaan en kan men geen gebruik maken van het recht om te 
trouwen. In het Verenigd Koninkrijk mag men dan wel weer in het huwelijk treden maar men 
mag het niet voltrekken. Het Verenigd Koninkrijk lijkt de auteurs het meest restrictief te zijn, 
met protocollen gebaseerd op risico en een gebrek aan aandacht voor het belang van de 
seksuele behoeften van patiënten (Dein & Williams, 2008; Bartlett e.a., 2010; Tiwana e.a., 
2016; Di Lorito e.a., 2020).  
 
Voor België besloten Tiwana e.a. (2016) op basis van het interview met de forensisch expert 
dat patiënten het recht hebben om in het huwelijk te treden en dat hetero- en homoseksuele 
relaties hetzelfde behandeld worden. Er zou toegang zijn tot seksueel expliciet materiaal als 
dvd’s, magazines en romans.  (Niet-)seksuele relaties tussen patiënten zijn evenwel verboden. 
Patiënten worden daarom niet bij elkaar op de kamer toegelaten, maar hun bezoekers wel. Er 
wordt een oogje toegeknepen bij potentieel seksueel contact met een vaste partner, misschien 
mede omdat er geen officiële ruimtes beschikbaar zijn voor ongestoord bezoek. Patiënten 
hebben toegang tot condooms of andere vormen van contraceptie, en zowel patiënten als 
behandelaars zouden voorzien worden van relationele en seksuele educatie. Er is echter geen 
uitgeschreven seksualiteitsbeleid en de visie van patiënten wordt niet in overweging genomen 
bij de individuele praktijk van elke instelling.  
 
Bovenstaande kan echter niet veralgemeend worden naar de praktijk binnen de 
gespecialiseerde residentiële behandelcentra voor zedenfeitenplegers in Vlaanderen, waarbij 
de ene behandelsetting omtrent seksualiteit restrictievere afdelingsregels heeft dan de andere. 
Vooralsnog ontbreekt het ook in België aan een nationaal vastgelegd beleid rond 
seksualiteitsbeleving in de forensische zorg, waardoor er eerder sprake is van lokale trial 
based practices afhankelijk van de visie van de behandelaar en het ziekenhuis.  
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3. Uitdagingen bij het komen tot een seksualiteitsbeleid op een afdeling voor 
zedenfeitenplegers   

De plegers in een residentiële behandelcontext vormen een heterogene groep met onder 
andere verschillen in psychoseksuele ontwikkeling en problemen, delicttype, relatie tot het 
slachtoffer, behandelmotivatie en probleeminzicht, voorgeschiedenis, leeftijd, psychiatrische 
comorbiditeit, eventuele voorkeursstoornissen en justitiële voorwaarden (Nuyts, 2019). Een 
extra moeilijkheid is dat individuele problematieken ook individuele behandelingswijzen 
vragen, terwijl de afdelingsregels voor iedereen gelden. Bovendien leven er binnen een 
afdeling allerlei verschillende opvattingen met betrekking tot relaties en seksualiteit, zowel bij 
patiënten als personeel. Die opvattingen worden beïnvloed door onder andere cultuur, 
opvoeding, educatie, levensovertuiging, seksuele voorkeur en eerdere ervaringen op het 
gebied van seksualiteit. Komen tot één gedeelde visie rond seksuele expressie is dan ook niet 
vanzelfsprekend.  
 
Dat de publieke opinie, die zedenfeitenplegers vaak reduceert tot gevaarlijke veelplegers, de 
nadruk eerder legt op repressie en bestraffing dan op herstel en resocialisatie, helpt niet om 
het thema op de beleidsmatige agenda te krijgen. Bovendien kan dit bij de behandelende 
teams de stilzwijgende aanvaarding induceren dat de bestraffing ook op intiem vlak 
gerechtvaardigd is (Perlin, 2008; Dein, Williams e.a., 2008, 2016; Tiwana e.a., 2016; Di Lorito 
e.a., 2020). 
 
Men zou vermoeden dat wie met plegers van zedenfeiten werkt net meer stilstaat bij het 
oefenen met gezonde seksuele prikkels tijdens de opname. Door de verwevenheid met de 
grensoverschrijding is het anderzijds niet onlogisch dat thema’s als masturberen op fantasieën 
of pornografie door de behandelende teams met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. 
Het lijkt wenselijk te schetsen wat daar anno 2020 rond wordt weergegeven in de literatuur. 
Dit alles beïnvloedt immers mee of en hoe seksuele expressie op een afdeling voor plegers 
van zedenfeiten vormgegeven kan worden.  
 
3.1. Fantaseren als behandelinstrument? 

Laan & van Lunsen (2017) definiëren seksuele fantasieën als “Ieders geheime tuin der lusten, 
waarin naar hartenlust gespeeld kan worden zonder dat je je daar schuldig over hoeft te voelen 
of hoeft te schamen over de inhoud ervan, en zonder dat je je verplicht hoeft te voelen 
verantwoording af te leggen over wat er in die tuin gebeurt. […] Je kunt alleen genieten van 
opwinding in solofases van seks als je de inhoud van je fantasieën accepteert en als positief 
kunt beleven.” Fantaseren houdt verband met nagenoeg elke fase van iemands seksuele 
responscyclus (Masters & Johnson, 1966; Kaplan, 1979) en is dus een belangrijk element bij 
gezond psychoseksueel functioneren. Voor zedenfeitenplegers blijkt fantaseren echter vaak 
iets dubbel. Lust kan gepaard gaan met lijden onder de deviantie, compulsiviteit of herbeleving, 
wat dan weer kan leiden tot seksueel disfunctioneren (Marshall e.a., 2017).  
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Aylwin e.a. (2005) definieerden fantasieën in hun studie als “gezond” indien ze betrekking 
hadden op instemmende, op leeftijd afgestemde, niet-verwante individuen die nooit het 
slachtoffer waren geweest van de pleger. Wat daarvan afweek werd als “afwijkend” 
beschouwd, alsook thema’s met dieren, dwang, sadisme en blijvende schade. Opvallend is 
dat zij ook fantasieën over personeel als afwijkend beschouwden om de werkrelatie zo 
ongecompliceerd mogelijk te houden. Eerder onderzoek omschreef de deviantie in termen als 
“sociaal onaanvaardbaar”, “illegaal” en “gericht op het opzettelijk schade of onrecht 
toebrengen aan een individu op een sadistische of seksueel agressieve manier” (Crépault & 
Couture, 1980; Prentky e.a., 1989; in Claus, 2009). De fantasieën als “deviant” omschrijven 
kan het gevoel induceren dat ze de pleger overkomen, dat hij er geen controle over heeft. 
Vanhoeck & Gykiere (2010) raden daarom aan het in de behandeling te hebben over 
“ongewenste” versus “gewenste” gezonde fantasieën, waarmee de verantwoordelijkheid en 
autonomie daarover bij de patiënt gelegd wordt. 
 
Maar is er een link tussen fantaseren en recidiveren? Slechts één procent van de 95 procent 
die ooit een seksueel deviante fantasie ervaart, gaat over tot daden (Leitenberg & Henning, 
1995; in Claus, 2009). De meeste onderzoekers zijn het er dan ook over eens dat er geen 
eenvoudige causale relatie bestaat tussen de afwijkende fantasieën en de uitvoering ervan 
(Arndt et al., 1985; McCollaum & Lester, 1994; Hall, 1990; Declercq, 2008; Cooper et al., 2009; 
in Claus, 2009). Er is meer evidentie voor het bestaan van een indirecte koppeling, waarbij 
verschillende variabelen een modererende invloed hebben: persoonlijkheid (in het bijzonder 
psychopathie), een deviante seksuele voorkeur, (habituatie aan) deviante arousal, 
affect(regulatie), cognities en copingvaardigheden (Ward, 1995; Proulx & Quimet, 1995; 
Looman, 1995; Ward & Hudson, 1998; Porter e.a., 2000; Declercq, 2008; Williams e.a., 2009; 
Gee en Belostafov, 2007; in Claus, 2009).  
 
Aangezien naast het modelleren van (toekomstige) seksuele ervaringen, het induceren en 
verhogen van arousal, affectregulatie en seksuele coping ook de vier primaire functies zijn van 
seksuele fantasieën bij zedenfeitenplegers volgens Gee en anderen (2003; in Claus, 2009), is 
het dus raadzaam deze aspecten goed te bewaken. Zo kan bijvoorbeeld extreme stress of een 
negatieve gemoedstoestand, afwijzing of boosheid bij pedoseksuelen leiden tot meer 
grensoverschrijdende fantasieën en dus potentieel recidive, waarna ze zich opnieuw angstig, 
schuldig en minder ontspannen voelen. De cirkel versterkt zichzelf. Bij het fantaseren over 
instemmende volwassenen rapporteert men daarentegen geen negatieve emoties (Looman, 
1995; Leitenberg & Henning, 1995; in Claus, 2009).  
 
Hoewel deviante fantasieën dus niet als alleenstaande risicofactor geproblematiseerd mogen 
worden, kan het stimuleren ervan via masturbatie en porno ze evenwel onderhouden, wat op 
die manier risicoverhogend is. Vanhoeck en Gykiere (2010) adviseren als hypothetische 
stelregel voor therapie dat fantasieën vrij zijn, behalve als er een verband kan gelegd worden 
met eerder gesteld grensoverschrijdend gedrag. Ze stellen dat we van patiënten mogen 
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verwachten dat ze ervoor kiezen om verantwoordelijk met ongewenste fantasieën om te gaan: 
ze niet onderhouden, stimuleren, of bekrachtigen, maar beslissen van ze niet in te volgen. Ze 
benadrukken ook het belang van aandacht voor het feit dat fantasieën voor plegers veel 
kunnen betekenen. Wat voor de zorgverlener maladaptieve coping is, is voor patiënten een 
vertrouwde levensgezel en bron van troost op moeilijke momenten. Wil de pleger ervan 
afscheid nemen? Is hij daar klaar voor?  
 
Patiënten anders leren omgaan met hun seksuele fantasieën impliceert allereerst daar samen 
over kunnen spreken. Naast zelfrapportage zijn er ook vragenlijsten die kunnen dienen als 
leidraad voor dat gesprek, bijvoorbeeld de Wilson Sex Fantasy Questionnaire, de Sexual 
Fantasy Questionnaire van O. Donohue en de Coercive Sexual Fantasies Questionnaire van 
Greendlinger en Byrne (De Doncker e.a., 2002; in Claus, 2009). De pervert die graag over de 
grenzen van de hulpverlener probeert te gaan middels het expliciet en genotsvol benoemen 
van diens fantasieën, wordt daarbij anders benaderd dan de pleger die gebukt gaat onder 
schaamte (Vanhoeck & Gykiere, 2010). Bij die laatste verliest de deviante fantasie, als “dirty 
little secret”, vaak een deel van haar kracht bij het uitspreken en ontleden daarvan. Een goede 
therapeutische relatie en openheid met respect voor de grenzen van de ander zijn daarbij 
belangrijk. Het bestraffen van transparantie over ervaren ongewenste fantasieën is af te raden, 
aangezien dit hoogstwaarschijnlijk oplevert dat de patiënt er in het vervolg gewoon over zwijgt. 
 
Vanhoeck & Gykiere (2010) presenteren een therapeutisch kader om fantasiemanagement 
ethisch vorm te geven en een model in zes stappen om er concreet mee aan de slag te gaan. 
(1) Men start met algemene psycho-educatie in groep rond hoe fantasieën in de 
misbruikketting een rol kunnen spelen en hoe er op een verantwoordelijke manier mee 
omgegaan kan worden. Hier ligt voor patiënten een verantwoordelijkheid in het heden. Ook 
copingmechanismen en technieken die patiënten reeds gebruiken komen aan bod. (2) De 
tweede fase omvat screening en zorgvuldige indicatiestelling voor de patiënten met 
probleembesef en/of lijdensdruk, maar ook voor de patiënten bij wie er een vermoeden is dat 
(misbruik)fantasieën een belangrijke risicofactor voor recidive zijn. (3) De derde fase bestaat 
uit motivatiebevordering, gebaseerd op het motivatiemodel van Prescott (2009). Wil men 
nieuwe wegen inslaan, vaardigheden ontwikkelen die daarvoor nodig zijn en rouwen om wat 
men achterlaat? De patiënt moet er ook voldoende vertrouwen in hebben dat hij die 
verandering tot een goed einde kan brengen. Werken aan zelfvertrouwen en zelfbeeld kan 
dan ook belangrijk zijn bij de groep die gekenmerkt wordt door een laag zelfwaardegevoel, 
externe locus of control, intimiteitsproblemen en emotionele eenzaamheid (Beech e.a., 2003; 
Van Zessen, 2011). (4) Een vierde fase omvat het via een logboek in kaart brengen en 
analyseren van de fantasieën en masturbatiepraktijken, om triggers, patronen en schema’s te 
ontdekken. (5) In een vijfde fase wordt er individueel bekeken welke fantasieën aangewezen 
zijn en welke niet. Hoe ver moet de afwijking van het delict gaan opdat we niet meer van een 
band met het delictgedrag spreken? (6) Tot slot omvat de zesde fase een aantal concrete 
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technieken om met fantasieën om te gaan, vanuit de (cognitieve) gedragstherapie, 
seksuologie, EMDR (Bartels e.a., 2018) en farmacotherapie.  
 
Fantasiemanagement is niet zomaar een terugvalreducerende interventie, het vormt mee het 
overkoepelend therapeutisch behandelkader en is in het bijzonder aangewezen voor mensen 
met lijdensdruk (Vanhoeck & Gykiere, 2010). Daarom worden in wat volgt enkele 
fantasiemanagementtechnieken uit de (cognitieve) gedragstherapie en seksuologie kort 
toegelicht. 
 
Het opkomen van een fantasie kan niet gecontroleerd worden, wel hoe iemand ermee omgaat. 
Gedachteonderdrukking is geen goede strategie om cognities te doen verdwijnen, en heeft 
mogelijks zelfs een paradoxaal effect (Wegner e.a., 1990; Shingler, 2009; in Vanhoeck & 
Gykiere, 2010). De techniek “urge surfing” (gevoelsurfen) wordt vaak gebruikt bij 
afhankelijksproblematieken (Ostafin & Marlatt, 2008) en doet denken aan Mindfulness. 
Patiënten stellen zich visueel voor dat de aandrang een golf is, die op en neer gaat en zich 
dan op het strand stort en neerlegt. Men krijgt expliciet de instructie om op de golf mee te 
surfen in plaats van ertegen te vechten of erdoor te worden meegesleurd. Dit observeren 
creëert afstand en zou de aandrang kalmeren (Vanhoeck e.a., 2020). 
 
De klassieke aversietherapie (coverte sensitisatie) heeft als doel het plezier aan de deviante 
interesses te doen dalen, door het zich levendig voorstellen van ongewenste geuren, beelden 
(bv. insecten die over het lichaam kruipen) of kwalijke gevolgen (bv. betrapt worden door de 
politie). Aversieve voorstellingen met betrekking tot woede of geweld worden evenwel best 
vermeden. Volgens Aylwin e.a. (2005) kunnen aversietechnieken zedenfeitenplegers op vier 
manieren helpen. Ten eerste zorgt het voor een korte maar reële onderbreking. Ten tweede 
kan het de intensiteit van de fantasie verminderen of doven. Ten derde speelt het in op de 
gedragsprincipes van aversieve conditionering (Cautela, 1967), waarbij de deviantie minder 
belonend wordt. Ten slotte, en misschien wel het allerbelangrijkste, ervaren plegers dat ze 
weldegelijk controle over hun gedachten kunnen uitoefenen. Deze techniek vereist een 
bewuste inspanning en de bereidheid om actief in te grijpen in denkprocessen die jarenlang 
plezierig of belonend waren. Dit blijkt moeilijker beheersbaar eenmaal men in een meer 
seksueel opgewonden toestand verkeert (Aylwin e.a., 2005).  
 
De aversietechnieken worden vaak gecombineerd met reconditioneringstechnieken via 
masturbatie-oefeningen op niet-deviante stimuli of op sensoriële gewaarwordingen in het 
lichaam. Men poogt dan seksuele opwinding tot het orgasme te genereren op die laatste 
(Maletzky, 1991; in Vanhoeck & Gykiere, 2010; Marshall e.a., 2017). Zedenfeitenplegers 
exploreren uit zichzelf immers vaak te weinig fantasieën op dat legale spectrum. Hoewel de 
kans klein is dat deze methode de ongewenste interesses volledig uitsluit, kan ze voor de 
groep cliënten die reeds gewenste fantasiebeelden hebben helpen om die te versterken ten 
nadele van de ongewenste. Tot slot kunnen externe visuele prikkels van gezonde seksualiteit 
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de kans vergroten dat de aandacht gevangen blijft bij de gewenste fantasieën (Laws & 
Marshall, 1991; in Vanhoeck & Gykiere, 2010).  
 
Maar kunnen we met deze technieken fantasieën op lange termijn beïnvloeden of dooft het 
effect ook weer uit? In sommige gevallen leken de voordelen behouden over de tijd heen (Earls 
& Castonguay, 1989; in Carter & Mann, 2016). Aylwin e.a. (2005) lieten 87 adolescente 
zedenfeitenplegers hun gezonde en ongewenste fantasieën gedurende de hele opname 
registreren in een logboek. Men hield ook bij welke fantasieën werden onderbroken en welke 
gepaard gingen met masturbatie. Middels fantasiemanagement daalde de frequentie van alle 
seksuele fantasieën met ongeveer 20%. Hoewel de ongewenste fantasieën vaker bleven 
voorkomen, rapporteerden patiënten trots substantiële veranderingen in het aantal dat ze 
actief stopten (van ongeveer 20% tot 70%). De onderzoekers zien dit als een voorbeeld van 
een prosociale verandering in interne motivatie, die daardoor waarschijnlijk langer aanhoudt. 
Ze besluiten dat therapeuten erop kunnen anticiperen dat de ongewenste fantasieën zullen 
blijven bestaan, en dat inzetten op het onderbreken ervan realistischer is dan de verwachting 
ze te elimineren.   
 
Ondanks hun vroege populariteit lijkt de effectiviteit van procedures die gericht zijn op het 
veranderen van deviante fantasieën niet onderzocht in grote gecontroleerde studies (Ten Hag, 
2012, 2020; Aylwin e.a., 2005; Marshall, e.a., 2017). Het onderzoek dat daarrond gebeurde 
heeft ofwel een slechte kwaliteit omdat men de rol van gedragsaanpassende technieken niet 
wist te isoleren van de diversiteit aan andere methoden tijdens een behandeling (Marshall e.a., 
1999; Quinsey & Earls, 1990) of het betrof een kleine steekproef of gevalstudie (Maletzky, 
1985). Marshall e.a. (2017) vinden het onaanvaardbaar dat een onderzoeksagenda ontbreekt 
rond dergelijke procedures om het gezond seksueel functioneren bij zedenfeitenplegers te 
verbeteren, gezien de centrale rol van het verstoord seksueel functioneren in hun leven. Ze 
manen onderzoekers en clinici dan ook aan om meer aandacht te besteden aan dit topic. 
 
3.2. Pornografie als behandelinstrument? 

De kritische vraag rond pornografie betreft het verband tussen de blootstelling eraan en het 
plegen van seksuele delicten, en of plegers zich dus niet beter levenslang onthouden van elke 
vorm van pornogebruik. Uit systematische reviews blijken echter zwakke bewijzen ter 
ondersteuning van deze omstreden kwestie (Ferguson & Hartley, 2009; Mellor & Duff, 2019). 
Beide kampen worden hieronder toegelicht.  
 
Professionals die de klassieke hypothese aanhangen baseren zich op de pornostudies sedert 
de jaren tachtig die stellen dat zelfs niet-afwijkende pornografie verweven kan zijn met 
gewelddadige fantasieën, gedragingen en kernovertuigingen omtrent seksueel misbruik (Abel, 
1985; Allen & Emmers, 1995; Bergen e.a., 2000; Check e.a., 1989; Crossman e.a., 1995; 
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Donnerstein e.a., 1984; Paolucci e.a., 1997; Malamuth e.a., 2012; Marshall, 1998; Zillman e.a., 
1984; Marshall e.a., 1991; Kingston e.a., 2008; in Johnson, 2015, 2018).  
 
Het effect van pornografie op plegers is net zoals het effect van fantasie echter niet eenduidig 
causaal te interpreteren (Kingston e.a., 2008; 2009; Diamond, 2009). Ook bi-directionele 
effecten tussen bijvoorbeeld pornografie en persoonlijkheid werden gevonden. Zo zouden 
mannen met een hoger risico op seksuele agressie ook eerder opgewonden worden door 
seksueel gewelddadige media, die de agressieve voorkeur dan weer versterken (Malamuth 
e.a., 2000, 2012; in Johnson, 2015). Daarnaast zouden ook de thuis- en peer-omgeving een 
modererend effect hebben (Kingston e.a., 2009). Johnson (2015) vat op basis van eerder 
onderzoek (Bogaert e.a.,1999; Malamuth e.a., 1983, 1985, 1986; Langevin & Lang, 1988) de 
predisponerende kenmerken samen als zelfgerapporteerde aantrekking tot seksuele agressie, 
vijandige mannelijkheid, seksuele promiscuïteit, psychopathie, een voorgeschiedenis van 
zedenfeiten en lage intelligentie. Marshall (1988) vond dan weer dat IQ geen significante factor 
was voor pornogebruik bij zedenfeitenplegers (Mellor & Duff, 2019).  
 
Mellor & Duff (2019) beschrijven hoe verschillende reviews de literatuur over pornogebruik 
eenvoudig samengevat hebben in plaats van een systematische methodologie te gebruiken, 
en benadrukken dat die resultaten daarom voorzichtig geïnterpreteerd dienen te worden. Zelf 
zochten ze in acht elektronische databases literatuur met betrekking tot pornografie en 
daderschap bij mannen. Na een strenge kwaliteitscontrole werden slechts eenentwintig 
studies weerhouden. Daaruit bleek dat er geen verband is tussen vroege blootstelling aan 
pornografie en zedenfeitenpleger worden. Pornogebruik voorafgaand aan het delict zou 
verband houden met minder ernstige feiten (Proulx e.a., 1999, 2007; Beauregard e.a., 2005; 
Mieczkowski & Beauregard, 2012; Mancini e.a., 2012; Simons e.a., 2002). Bij plegers van 
hands-off feiten zouden de beelden verband houden met de deviante fantasieën (Sheldon & 
Howitt, 2008; Buschman e.a., 2010; Aslan & Edelmann, 2014). Rond het effect van 
pornogebruik op recidive verwijzen de auteurs naar de studie van Kingston e.a. (2008), die 
concludeert dat pornokijken geen recidive voorspelt voor pedoseksuelen met een laag risico 
op basis van de Static-99 (Hanson & Thornton, 1999). Bij plegers met een hoog risico die 
afwijkende pornografie bekeken nam de kans op recidive echter met 233% toe. Ook de 
frequentie van deviant pornogebruik bleek enkel een risicofactor bij individuen met een hoog 
risico (Kingston e.a., 2009).  
 
Fisher & Grenier (1994; in Johnson, 2015) stellen dat zogenaamde softe pornografie met 
vrouwvriendelijke beelden geen negatief effect heeft op de fantasie van seksuele delinquenten 
en op hun keuze om seksuele of gewelddadige delicten te plegen, of dat die effecten nominaal 
zijn. Kan men dit type beelden dan met een gerust gemoed aanbieden aan patiënten met een 
laag risico in het kader van therapeutische doeleinden, zoals Vanhoeck & Gykiere ze 
gebruiken in het kader van herconditionering?  
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Johnson (2018) vreest dat het erg moeilijk is de gewenning terug te draaien. De beelden waren 
immers lang verbonden met krachtige beloningen voor de pleger zoals machtsgevoel, 
controle, orgasme of onopgemerkte (niet-)seksuele gewelddadige misdaden. Als legale 
pornografie dan toch zou worden gebruikt om het denken te herstellen, lijkt het hem nodig 
strikte richtlijnen op te stellen om het risico te beperken op het teruggrijpen naar een hogere 
mate van pornogebruik of het opzoeken van deviante beelden. Verder moet het materiaal 
passend zijn bij de leeftijd en volledig consensueel gedrag weergeven, af te leiden uit de 
gezichtsuitdrukkingen. Nochtans zijn gezichtsuitdrukkingen gekoppeld aan genot niet 
eenduidig te interpreteren, net zoals tranen in verbijsterde ogen evengoed kunnen wijzen op 
ontroering of blijdschap. Verder adviseert hij een verbod op toegang tot of in het bezit zijn van 
niet-pornografische beelden die gelinkt kunnen worden aan het delictgedrag of de doelgroep 
slachtoffers, bijvoorbeeld afbeeldingen van kinderkledij, lesmateriaal, speelgoed of 
knutselspullen bij plegers van zedenfeiten op minderjarigen.  
 
Kingston e.a. (2008, 2009) wijzen erop dat seksuele delinquenten, voor zover dat beleidsmatig 
mogelijk is in een instelling, dezelfde rechten hebben als de mensen buiten die instelling en 
daarmee ook recht hebben op pornografisch materiaal. Ze vrezen dat een algehele verbanning 
van pornografie uit een instelling een paradoxaal effect kan hebben waarbij men er alles aan 
doet om alsnog aan de verboden porno te komen. Een totale verbanning van seksuele prikkels 
is onmogelijk, denk aan niet-seksueel bedoelde beelden uit reclame, films of non-fictie die 
evenzeer opwinding kunnen genereren. Een geschiedkundig boek over slavernij of de laatste 
editie van Humo kan voor iemand evenzeer seksueel prikkelend materiaal bevatten dat door 
de specifieke link met diens delict potentieel schadelijker is dan de volwassen blote borsten in 
een pornomagazine. Volgens Kingston e.a. (2008, 2009) zou het dan ook beter zijn patiënten 
te voorzien van psycho-educatie over cognitieve distorties omtrent misbruikbeelden en de 
effecten van pornografie, en hen op die manier aan te moedigen geen porno te kijken in plaats 
van het helemaal te verbieden.  
 
Ook Mellor & Duff (2019) stellen dat plegers op individuele indicatie toegang moeten krijgen 
tot pornografie. Functionele analyse en individuele casusformulering kunnen gebruikt worden 
om de factoren te begrijpen die een individu kwetsbaarder kunnen maken om negatief te 
worden beïnvloed door pornografie, bijvoorbeeld hun risico- of persoonlijkheidsfactoren 
(Kingston e.a., 2009). Ze halen ook Marshalls (2000) standpunt aan, die stelt dat door seksuele 
delinquenten de toegang tot pornografie te ontzeggen men een onrealistische omgeving 
creëert waarin ze niet kunnen leren, aangezien dit in de maatschappij wel toegankelijk is. Deze 
visie komt overeen met die van de forensische expertisecentra in Vlaanderen en Nederland. 
 
Hoe komt het dan dat eerder onderzoek wel tot die restrictieve aanpak kwam? Mellor & Duff 
(2019) schrijven de verdeeldheid in de resultaten van onderzoek allereerst toe aan de 
inconsistentie in het definiëren van de term pornografie binnen de studies (Seto e.a., 2001) en 
het door elkaar gebruiken van terminologie. Men maakt bijvoorbeeld geen onderscheid tussen 
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gewelddadige en niet-gewelddadige pornografie, noch tussen de graad van expliciet materiaal 
en verschillende soorten pornografie, van erotica tot vernederend sadisme. De auteurs manen 
toekomstige onderzoekers aan om overeengekomen definities te geven en deze in de 
methodologieën te integreren, om te kunnen differentiëren of een verband tussen pornografie 
en daderschap het gevolg is van waargenomen seksueel gedrag, geweld of beide. Daartussen 
is immers een groot verschil. En welk type beelden behoort dan tot de categorie “geweld”? 
Gaat het om de gedragingen an sich of wordt er rekening gehouden met de context en de 
instemming van de personages? Daarnaast lijken verschillende methodes verschillende 
uitkomsten te genereren. Zo ontdekten Allen & Emmers (1995) dat het effect van pornografie 
op fysiologische opwindingsreacties, attitudes, seksueel gedrag of seksuele agressie in niet-
experimentele studies anders was dan in experimentele studies. De ecologische validiteit van 
dergelijke bevindingen is beperkt. Tot slot kan ook zelfrapportage de gegevens vertekenen.  
 
Het meest zorgwekkende en urgente probleem voor Johnson (2015) blijft evenwel dat er geen 
wetenschappelijke gegevens zijn om het gebruik van pornografisch materiaal bij de 
behandeling van zedendelinquenten te ondersteunen, hoewel het in de klinische praktijk 
gebeurt. Bovendien is het gebruik van pornografie de laatste jaren veranderd door de 
toenemende beschikbaarheid van internet, en daardoor kan ook het effect ervan veranderd 
zijn. Verschillende auteurs roepen dan ook terecht op tot meer kwalitatief hoogstaand en 
longitudinaal onderzoek hieromtrent (Cooper, 1998; Lanning, 2001; Marshall, 2000; Webb 
e.a., 2007; in Johnson, 2015; Mellor & Duff, 2019).  
 
 
4. Seksualiteitsbeleidsvorming in de praktijk 

 
4.1. Richtlijnen bij het schrijven  

Mossman e.a. (1997) delen een model met richtlijnen voor intramurale seksualiteit bij 
langdurige psychiatrische zorg, dat een gezond evenwicht tracht te vinden tussen de rechten 
en behoeften van patiënten met gezondheids- alsook veiligheidsproblemen. Zij benadrukken 
daarin onder andere dat patiënten niet mogen worden belemmerd in het aangaan van 
consensuele seksuele relaties en dat instellingen patiënten van seksuele vorming, 
contraceptie en SOA-testing dienen te voorzien. Patiënten kunnen worden beperkt in het 
aangaan van seksuele relaties wanneer er een substantieel risico is, bijvoorbeeld bij 
ongewenste handelingen, seks als betalingsmiddel of als seks vanuit dwang voortkomt. Men 
kan in alle privacy masturberen of gebruikmaken van een aangename ruimte voor ongestoord 
bezoek, zolang dit alles geen inbreuk doet aan de rechten van anderen. Elke melding van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt serieus genomen, onderzocht, gemeld aan de 
bevoegde autoriteiten en behandeld. Patiënten krijgen een schriftelijke kopie van dit beleid na 
mondelinge toelichting op maat. Medewerkers worden opgeleid en geacht patiënten die 
verlangen naar seksuele interactie met respect en waardigheid te behandelen, vragen en 
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problemen openlijk te bespreken waardoor patiënten zich niet beschaamd, veroordeeld of 
geïntimideerd voelen omwille van hun noden. 
 
Ook volgens de 451 multidisciplinaire hulpverleners uit de studie van Di Lorito e.a. (2020) 
wordt er bij het schrijven van een seksualiteitsbeleid best rekening gehouden met onder 
andere persoonlijkheid, delictgeschiedenis, het risico op SOA, kwetsbaarheid van patiënten 
en de duur van de opname. Meer dan de helft van de respondenten vond relatietherapie en 
seksuele vorming essentieel, 47% vond dit ook voor het personeel belangrijk. Ongeveer de 
helft vond dat de privacy van patiënten voldoende gewaarborgd moet zijn opdat zij hun 
seksuele noden kunnen bevredigen. Men moet hen bovendien leren omgaan met hun 
seksuele relaties. Het niet naleven van de afdelingsregels rond seksuele expressie zou 
volgens de deelnemers resulteren in isolatie, medicatie, een waarschuwing of het 
bespreekbaar maken in therapie. 53% was van mening dat clinici hun patiënten moeten 
informeren over seksuele bijwerkingen van medicijnen en hun voorschrijfgedrag desgewenst 
moeten aanpassen. 44% vond dat seksualiteit moet worden beschouwd als onderdeel van het 
individueel patiëntenzorgplan, met specifieke aandacht voor personen met een verstandelijke 
beperking. De auteurs besluiten dat de resultaten opnieuw de verdeeldheid onder 
hulpverleners inzake seksuele expressie tijdens een forensische opname onthullen, maar ook 
de onderliggende paradox van het niet toestaan daarvan, terwijl men patiënten in therapie net 
leert hoe ze seksuele behoeften kunnen identificeren en gezonde relaties kunnen aangaan. 
 
Sensoa & Child Focus (2012) stellen het Raamwerk Seksualiteit en Beleid ter beschikking, 
met bouwstenen aan te passen aan de setting en doelgroep. De modelvisie vertaalt de 
uitgangspunten op drie niveaus. Het kwaliteitsbeleid geeft een voorwaardenscheppend 
kader voor seksualiteit en lichamelijke integriteit binnen de dagelijkse werking van een 
organisatie, met plaats voor positieve seksualiteitsbeleving. Het preventiebeleid gaat dieper 
in op risicovermijding. Tot slot bepaalt het reactiebeleid hoe met een incident wordt 
omgegaan. Is er een protocol voorhanden? Hoe en naar wie wordt erover gerapporteerd? Per 
beleidsdomein (zorg, educatie, huisregels, accommodatie, screening, deskundigheid van 
personeel en communicatie) worden uitgangspunten verder geconcretiseerd in doelstellingen.  
 
4.2.   Seksualiteit bespreken 

Lichamelijke, psychische en seksuele gezondheid zijn nauw verweven en beïnvloeden elkaar. 
Psychiatrische ziektebeelden en effecten van psychofarmaca gaan frequent gepaard met 
veranderingen in de seksuele behoefte en de seksuele respons, en omgekeerd. Vaak 
weerhoudt schaamte patiënten ervan om deze problemen zelf aan te kaarten. Hierin ligt een 
wezenlijke taak voor elke hulpverlener: het initiatief nemen om dit onderwerp bespreekbaar te 
stellen en het aanreiken van een taal om over seksualiteit te praten (Sienaert e.a., 1996; 
Gianotten e.a., 2004; Höing e.a., 2017; Van Berlo e.a., 2019; Vanhoeck e.a., 2010, 2020). 
Soms voelen hulpverleners zich in de praktijk echter ongemakkelijk om het gesprek hierover 
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aan te gaan, zeker wat betreft parafilieën. Er mag niet van uit worden gegaan dat professionals 
de problematiek automatisch begrijpen omdat ze al jarenlang werken in psychiatrische 
ziekenhuizen (Dein e.a., 2016). Het thema bespreekbaar stellen en signalen van seksueel 
disfunctioneren opvangen, veronderstelt een adequate kennis en vaardigheden daaromtrent.  
 
Spreken over seksualiteit kan aan de hand van het PLISSIT-model (Van Berlo e.a., 2019):  

- Permission: de zorgverlener laat met doorvragen, geruststellen en normaliseren de 
patiënt merken dat seksualiteit bespreekbaar is. Dit kan al bij de intake aan de hand 
van een grondige psychoseksuele anamnese.  

- Limited Information: de zorgverlener geeft psycho-educatie over de factoren die een 
rol kunnen spelen bij het onstaan en het instandhouden van het seksuele probleem.  

- Specific Suggestions: de zorgverlener doet suggesties op maat van de patiënt, diens 
problematiek en omgeving.   

- Intensive Therapy: afhankelijk van de mate van seksuele disfuncties kunnen er 
psychologische, seksuologische en/of medicamenteuze interventies worden ingezet. 
Heel vaak vormt de psychoseksuele behandeling een combinatie van cognitief-
gedragsmatige, systemische en lichaamsgerichte technieken waarbij ook de partner 
betrokken wordt. 

 
4.3.   Psychoseksuele anamnese 

De psychoseksuele anamnese is een semigestructureerd interview om de psychoseksuele 
ontwikkeling en het seksueel functioneren van de dader tot op heden in kaart te brengen. Het 
EFP (2014) stelt een uitgebreide vragenlijst ter beschikking. Onderwerpen die aan bod kunnen 
komen om een zicht te krijgen op iemands seksueel script zijn seksuele ervaringen van 
kindertijd tot adolescentie (inclusief die van misbruik), de houding tegenover seksualiteit in het 
gezin van herkomst, seksuele voorlichting en kennis, eigen beleving van en opvattingen over 
seksualiteit en oriëntatie, seks en intimiteit in eerdere relaties, de rol van pornografie, seksuele 
disfuncties, hyperseksualiteit, het feitelijke (afwijkende) seksuele gedrag en de functie 
daarvan. Ten Hag (2012) onderscheidt vier functies: invullen van zelfwaardering, seksueel 
tekort, emotionele behoeftes of instrumentele misbruiklust. Een grondig assessment geeft 
richting aan de behandeling en specifieke interventies die daarbij aangewend kunnen worden. 
Een tijdlijn tekenen, met daarop de belangrijkste anamnestische punten, helpt om zicht te 
krijgen op de chronologie en clustering van seksuele problemen, delicten en belangrijke life 
events. Een goed psychoseksueel assessment verzekert dat de core issue van seksualiteit 
binnen het seksuele delict effectief aangepakt wordt binnen de behandeling (Ten Hag & Van 
Horn, 2004; Leonard & Donathy, 2017). 
 
4.4.   Seksuele en relationele vorming 

Marshall e.a. (2017) wijzen erop dat seksuele en relationele vorming in de meeste 
behandelprogramma’s aan bod komt, maar dat men doorgaans te veel focust op anatomie en 
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fysiologie en te weinig op hoe je een gezonde en bevredigende seksuele relatie kan hebben 
met een volwassen partner. Daarvoor moeten plegers ook zicht krijgen op hun seksueel script 
en seksuele responscyclus (Masters & Johnson, 1966; Kaplan, 1979). Seksuele en relationele 
vorming moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk correcte informatie en versterkt patiënten 
met vaardigheden, taal en positieve waarden die hen in staat stellen hun seksualiteit te 
begrijpen en ervan te genieten, veilige en bevredigende relaties te hebben en 
verantwoordelijkheid te nemen voor eigen en andermans seksuele gezondheid en welzijn. 
Men leert over cognitieve, emotionele, sociale, interactieve en fysische aspecten van 
seksualiteit en relaties. Mythes, misvattingen en kernovertuigingen worden bijgesteld. Een 
goede vorming biedt veiligheid, geeft voldoende diversiteit weer, bevat continuïteit en evolutie, 
gaat waardenvormend te werk, houdt ruimte voor emotionele inhoud, is gendersensitief, 
interactief en aangepast aan de leefwereld en mogelijkheden van de patiënt (WHO, 2010; 
IPPF, 2006; Unesco, 2009; in Sensoa & Child Focus, 2012). Zo zijn plegers met een 
verstandelijke beperking of autisme gebaat bij de herhaling van zo concreet mogelijke 
informatie, geïllustreerd aan de hand van beeldmateriaal en toepasbaar op hun dagelijkse 
leven (Baten e.a., 2020). Er moet in seksuele en relationele vorming ook voldoende aandacht 
gaan naar op een gezonde manier omgaan met internet, pornografie en sociale media 
(Dewinter e.a., 2020; Vanhoeck e.a., 2020).  
 
4.5.   Oefenen met gezonde seksualiteit 

Marshall e.a. (2017) zien gezonde seksualiteit als gedrag dat ieder die ertoe gemotiveerd is 
kan aanleren. Zij vragen hiervoor meer aandacht binnen de behandeling. Vanhoeck e.a. 
(2020) stellen dat er in de forensische seksuologie kan en moet gesproken worden over 
thema’s als masturbatie-oefeningen, het gebruiken van beeldmateriaal, escortebezoek en 
seksuele dienstverlening. Sommige plegers lijken compleet vast te zitten in hun seksueel 
script. In een prikkelarme omgeving grijpt men vaak terug naar de vertrouwde deviante 
fantasie, waarna men zich veelal slecht voelt en zo blijft hangen in een patroon van 
maladaptieve coping. Zoals eerder beschreven is het wenselijk om andere potentieel 
stimulerende seksuele prikkels op te zoeken en te versterken wat er naast de parafiele 
interesses bestaat (Marshall e.a., 2017; Van Berlo e.a., 2019; Vanhoeck e.a., 2020). Het via 
exposure werken met extern gezond materiaal is immers veiliger om de kans te vergroten dat 
de aandacht gevangen blijft bij de gewenste prikkels (Vanhoeck & Gykiere, 2010).  
 
Voor plegers die gewoon zijn aan masturberen op snel beschikbare en weinig realistische 
pornografische beelden, kan het ook een uitdaging zijn om te experimenteren met 
zinnenprikkelende romans. Het lezen van erotische verhalen met een inkijk in een gezonde 
psychoseksuele ontwikkeling kan een aanleiding zijn om educatief te werken, verlangens rond 
relaties en seksualiteit te bespreken en om fantaseren over legale stimuli aan te wakkeren. Dit 
alles zonder een heteronormatief ideaal voor te schrijven. Legale seksuele prikkels die 
afwijken van de norm, bijvoorbeeld een fetisj of homoseksueel contact, kunnen immers ook 
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deel uitmaken van een gezonde en bevredigende seksualiteitsbeleving indien ze niet 
rechtstreeks gelinkt zijn aan het delict.  
 
Een samenwerking met een seksuele dienstverlener van Aditi vzw kan voor plegers met een 
verstandelijke of fysieke beperking een manier zijn om te oefenen met alles wat bij gezonde 
seksualiteit komt kijken, waarbij de sekszorg als therapeutische interventie gezien wordt. Het 
seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt dan omgebogen naar een positieve sociale en 
seksuele ontwikkeling, vanuit een integraal seksualiteitsbeleid binnen de begeleidende 
organisatie (Van Doorn e.a., 2019).  
 
4.6.   Voorbeeldprotocollen: van pornografie tot seksuele hulpmiddelen 

Een uitgebreid protocol uit een Nederlands FPC geeft een aantal concrete richtlijnen omtrent 
seksuele prikkels en ongestoord bezoek.  
- Wat betreft pornografisch beeldmateriaal legt men de nadruk op vrouwvriendelijke beelden 

met aandacht voor de wederkerigheid in de seksuele relatie. Voor tijdschriften geldt dat 
alles wat verkocht wordt in de krantenwinkel aangekocht mag worden, en videobeelden 
worden middels een patiëntenpasje op DVD ontleend in de erotheek. Deze samen bekijken 
met andere patiënten, verder uitlenen of verhandelen is niet toegestaan. Door patiënten 
toegang te geven tot gezonde pornografische beelden en daarover het gesprek aan te 
gaan, probeert men het circuit van illegale porno te doorbreken. 
 

- Ook (maximum twee) seksuele hulpmiddelen kunnen er op verlof of online aangekocht 
worden na een open gesprek daarover met de behandelaar, bijvoorbeeld de seksuoloog. 
Het gebruik en bewaren van seksuele hulpmiddelen moet discreet gebeuren zodat 
anderen daar niet mee geconfronteerd worden. Dat geldt ook bij kamercontroles door 
zorgverleners. Afspraken hierover worden vastgelegd in het behandelplan.  
 

- Patiënten kunnen tevens een verzoek indienen om seksueel contact met een andere 
patiënt aan te gaan. Een multidisciplinaire commissie brengt de situatie en de 
omgevingsfactoren secuur in kaart, gesprekken met beide partijen vinden plaats en de 
directie wordt ingelicht. In de besluitvorming wordt rekening gehouden met het dossier en 
de delictanalyse, de behandelfase waarin men zit, de aard van de relatie, de 
betrouwbaarheid in gedrag, de relationele en seksuele anamnese, of relaties een thema 
zijn binnen de behandeling, SOA en andere lichamelijke risico’s, wilsbekwaamheid, 
juridische factoren en aansprakelijkheid, mogelijke gevolgen voor patiënt, woonomgeving, 
behandeling en medewerkers. Bij een positief advies worden de afspraken op papier gezet 
en in het behandelplan opgenomen. Bij een negatief advies worden eveneens de 
beperkingen besproken en vastgelegd. Maandelijks wordt dit alles geëvalueerd door zowel 
patiënten als seksuoloog en behandelcoördinator.  
 

Deze protocollen worden steeds op maat van de patiënt uitgevoerd en aangepast. Verzoeken 
worden vanuit een positieve holistische visie steeds ingewilligd tenzij er casusspecifieke 
redenen zijn om dit niet te doen. Zo wordt de rol van seksualiteit in het leven van de patiënt en 
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de eventuele relatie tot delict(en) steeds in beschouwing genomen (FPC Dr. S. van Mesdag, 
2011). 
 
Een forensische afdeling in een Vlaams psychiatrisch zorgcentrum maakt in haar 
seksualiteitsbeleid een onderscheid tussen seksualiteit binnen de partnerrelatie en seksualiteit 
als lustbeleving, maar ook tussen een behandelsetting (ziekenhuis) en een woonomgeving 
(PVT). De vrijheden voor die laatste zijn soepeler. Men baseert zich op het stuurwiel seksueel 
gedrag uit het vlaggensysteem van Sensoa om na te gaan of (seksuele) relaties veilig en 
gewenst vormgegeven worden. Veilige seks wordt gestimuleerd binnen de sessies 
psychoseksuele educatie, en er zijn duidelijke richtlijnen rond partnerrelaties, seksuele 
contacten, prostitutiebezoeken en pornografiegebruik, vergelijkbaar met het hierboven 
beschreven Nederlands beleid (OPZ Rekem).  
 
De forensische unit van een psychiatrisch ziekenhuis in Schotland heeft een protocol omtrent 
seksuele relaties, audiovisueel materiaal en seksuele hulpmiddelen. Het document is ingebed 
in het beleid rond patiëntenzorg en heeft als doelen:  

- Het personeel richtlijnen te geven met betrekking tot de controle van audiovisueel 
materiaal van seksuele of gewelddadige aard. 

- Ervoor zorgen dat de mensenrechten van patiënten worden gehandhaafd en 
tegelijkertijd een evenwicht vinden tussen gezondheids- en welzijnsbehoeften en 
risico's. 

- Een consistente benadering van alle patiënten te garanderen. 
- Het personeel te beschermen.  

 

Seksuele relaties tussen patiënten, patiënten en bezoekers, patiënten en personeel of 
personeel onderling zijn niet toegelaten. Men voegt eraan toe dat het protocol evenwel niet 
bedoeld is om een moreel oordeel te vellen over de seksuele voorkeuren van patiënten, maar 
eerder om de veiligheid van alle individuen binnen en buiten de kliniek te waarborgen.  
Men omschrijft pornografie als seksueel expliciet materiaal in gelijk welke vorm, bv. ook 
schriftelijk. Legaal materiaal kan op verlof aangekocht of gehuurd worden, en wordt eerst 
gecontroleerd door de zorgverleners die zich daar comfortabel bij voelen. Ook legale seksuele 
hulpmiddelen kunnen aangekocht worden. Het materiaal kan enkel individueel en discreet op 
de kamer bekeken en gebruikt worden. Wie (vermoedelijk) een zeden- of agressiedelict 
pleegde of eerder afwijkend seksueel gedrag stelde, alsook wie in het verleden met woede of 
verdriet reageerde op seksueel expliciet of gewelddadig materiaal, wordt gezien als kwetsbaar 
en zal volgens de behandelaar na pornogebruik waarschijnlijk ongunstig reageren op anderen, 
op zichzelf of als gevolg daarvan een verslechtering van de mentale toestand ervaren. Ook 
als er aanwijzingen zijn dat dergelijk materiaal wordt gebruikt op een manier die schadelijk is 
voor het welzijn of de mentale toestand van andere patiënten, wordt de toegang tot sommige 
of alle seksueel expliciet materiaal ontzegd. Wanneer het onwaarschijnlijk wordt geacht dat 
bepaalde soorten inhoud het risico vergroten of een gefaseerde herintroductie in gezonde 
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seksualiteit als therapeutisch doel gesteld wordt, kan echter alsnog toestemming verleend 
worden om pornografie te gebruiken (The Orchard Clinic, 2018).  
 
4.7.    Relatietherapie en sekstherapie 

Het kan waardevol zijn om plegers ook op vlak van seksualiteit te ondersteunen in hun nieuwe 
of bestaande relaties, door de partner mee uit te nodigen voor gesprekken (EFP, 2014; 
Vanhoeck e.a., 2020). Koppeldynamiek kleurt de ervaring van intimiteit en levert waardevolle 
klinische voorbeelden op om tot een geïnternaliseerde gezonde seksualiteit te komen (Martin 
& Tardif, 2014). Zeker wanneer er sprake is van seksuele disfuncties kan het raadzaam zijn 
om (samen met het koppel) sekstherapeutisch te werken. Het blijkt een misverstand dat 
seksuele disfuncties (soms gekaderd binnen ouderdom) van zedenfeitenplegers het 
recidiverisico beperken. Ze kunnen net leiden tot meer preoccupatie met seksualiteit waarbij 
de pleger blijft zoeken naar dé seksuele act die hem of haar verlost van de disfunctie opdat de 
seksuele zelfwaarde weer stijgt (Leonard & Donathy, 2017; Ten Hag, 2020).  
Daarnaast kunnen nieuwe seksuele ervaringen na jaren detentie of opname ook andere 
negatieve gevolgen hebben, zoals herbelevingen van het misbruik of het eigen trauma. Van 
Berlo e.a. (2019) stellen dat bij patiënten met (seksueel) trauma enkel traumabehandeling 
meestal onvoldoende blijkt voor het behandelen van de seksuele disfuncties, die herstellen 
zich veelal niet spontaan. Om bovenstaande redenen lijkt het wenselijk om tijdens de opname 
reeds seksuologisch te werken rond de impact van de seksuele problemen (al dan niet binnen 
het koppel), om het risico te verkleinen dat iemand pas nadien in overspoeling dreigt vast te 
komen vanuit oude vertrouwde nefaste denk- en gedragspatronen, eenmaal er geen 
onmiddellijke zorg meer voorhanden is. 
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DISCUSSIE   
 
Deze paper bracht de huidige stand van zaken, het belang van en de uitdagingen aan 
seksualiteitsbeleving als deel van het residentieel behandelprogramma voor plegers van 
zedenfeiten in kaart.  
 
Initieel was het de bedoeling om de klinische praktijk binnen de vier gespecialiseerde 
residentiële behandelcentra voor plegers van zedenfeiten in Vlaanderen en de FPC te toetsen 
aan de verzamelde wetenschappelijke literatuur en de visie van de Vlaamse en Nederlandse 
forensische expertisecentra, om daarna op basis van die evidentie en good practices te komen 
tot een eenduidige suggestie voor een visie en beleid inzake relaties en seksualiteit bij de 
doelgroep. De oproep bij bovenstaande instellingen leverde echter geen uitgeschreven 
protocollen op. Deze vaststelling komt echter overeen met de stand van zaken weergegeven 
in de wetenschappelijke literatuur. Beleidsvorming rond de seksualiteitsbeleving van 
forensische patiënten tijdens de opname blijkt een complex gegeven, niet in het minst bij 
plegers van zedenfeiten door de verwevenheid daarvan met de seksuele problematiek(en) 
waarvoor men aangemeld werd.  
 
Gezonde seksuele expressie past nochtans in zowel het RNR- als GLM-kader, de twee 
complementaire rehabilitatietheorieën waarop de hedendaagse multidisciplinaire 
behandelprogramma’s voor zedenfeitenplegers gebaseerd zijn. Plegers hebben dezelfde 
rechten als niet-plegers (EVRM, 1998; Kingston e.a., 2008, 2009; Perlin, 2008; Bartlett e.a., 
2010; Höing e.a., 2017; Di Lorito e.a., 2020) en moeten toegang krijgen tot passend erotisch 
materiaal, potentiële seksuele partners en een omgeving waar hun pogingen tot gezond 
seksueel gedrag worden versterkt (Ward e.a., 2007). Dit uiteraard steeds met aandacht voor 
de casusspecifieke risicofactoren die een effect kunnen hebben op recidive, zoals deviante 
voorkeuren, preoccupatie en seksuele coping (Ten Hag & Van Horn, 2004; Ten Hag, 2012). 
Onderzoek wees uit dat goede ervaringen op vlak van relaties en seksualiteit bij psychiatrische 
patiënten zowel het emotioneel als geestelijk herstelproces kunnen bevorderen, en een 
positieve gedragsmotivatie voor de therapie kunnen betekenen. Ook in de SAPROF (De Vogel 
e.a., 2007) komen intieme relaties aan bod als een beschermende factor. 
 
Bovendien betekent een interesse in en het kunnen exploreren van gewenste gezonde 
seksualiteit mogelijk een cruciale beschermende factor, die tijdens de opname heel wat 
therapeutische en rehabiliterende mogelijkheden biedt opdat patiënten prosociaal gewapend 
opnieuw hun plaats binnen relaties en de maatschappij kunnen innemen. Helaas ontbreekt 
het ons anno 2020 nog steeds aan systematische empirische evidentie daarvoor, door de 
complexiteit van een dergelijk onderzoeksopzet en de heterogeniteit in risicoprofielen en 
subgroepen zedenfeitenplegers. Dit hiaat zorgt voor blijvende bezorgdheden rond het effect 
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van seksuele prikkels, fantasie en pornografie op deze doelgroep, bemoeilijkt zo 
beleidsvorming hieromtrent en verklaart dus wellicht mee het gevonden tekort daaraan.  
 
Een extra moeilijkheid is dat individuele seksuele problematieken ook individuele 
behandelingswijzen en interventies vragen, terwijl de afdelingsregels voor iedereen gelden. 
Bovendien leven er binnen een afdeling verschillende opvattingen met betrekking tot relaties 
en seksualiteit, zowel bij cliënten als personeel. Zonder een seksualiteitsbeleid worden 
beslissingen hieromtrent overgelaten aan individuele ziekenhuizen en hun medewerkers. Het 
normen- en waardenkader van het behandelend team lijkt dan morele grenzen te stellen rond 
wat wel of niet kan op intiem, seksueel of relationeel vlak. Het is belangrijk om stil te staan bij 
het feit dat elk seksueel beleid dat tijdens de opsluiting wordt ervaren, een duidelijke impact 
heeft op iemands beleving van relaties en seksualiteit, ook bij resocialisatie in de 
gemeenschap (Tiwana e.a., 2016; Brown e.a., 2014; Di Lorito e.a., 2020). 
 

1. Implicaties voor de klinische praktijk 
 
Risicomanagement dient in verhouding te staan tot de frequentie en ernst van risico’s. Een 
totaal verbod op seksuele expressie doet dat niet (Dein e.a., 2016). Bovendien kan een 
restrictief seksualiteitsbeleid een vals gevoel van veiligheid genereren, omdat het patiënten 
mogelijk in clandestiene seksuele activiteiten drijft met de bijbehorende risico's zoals misbruik, 
uitbuiting, SOA of recidive. De Europese landen die een vorm van seksuele expressie 
toestaan, blijken zich evenzeer ten volle bewust van de noodzaak om de risico’s te beheersen 
en kwetsbare patiënten te beschermen. Zij lijken dit echter in evenwicht te brengen met een 
positievere erkenning van patiënten hun seksuele rechten, vooral als deze aanpak het 
therapeutische proces ondersteunt. De verzamelde informatie suggereert dat deze landen 
geen significante problemen hebben ondervonden als gevolg van dit beleid (Di Lorito e.a., 
2020).  
 
Voor het uitvoeren van seksualiteitsbeleid moet een behandelend team opleiding krijgen met 
betrekking tot seksualiteit bespreekbaar stellen, het herkennen en reageren op seksuele 
problemen, patiënten daarmee te helpen leren omgaan, correct melden van en consequent 
omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag (Sienaert e.a., 1996; Mossman e.a., 1997; 
Perlin, 2008; Dein e.a., 2008, 2016; Sensoa & Child Focus, 2012; EFP, 2014; Tiwana e.a., 
2016). Hiervoor is een goede therapeutische relatie en openheid met wederzijds respect voor 
de grenzen van de ander onontbeerlijk.  
 
Een grondige psychoseksuele assessment verzekert dat de core issue van seksualiteit binnen 
het seksuele delict effectief aangepakt wordt binnen de behandeling, en dat interventies daar 
casusspecifiek op afgestemd worden (Ten Hag & Van Horn, 2004; Leonard & Donathy, 2017). 
Fantasiemanagement maakt daar deel van uit. Het is wenselijk om andere potentieel 
stimulerende seksuele prikkels op te zoeken, en te versterken wat er naast de parafiele 
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interesses bestaat (Marshall e.a., 2017; Van Berlo e.a., 2019; Vanhoeck e.a., 2020). In de 
forensische seksuologie kan en moet gesproken worden over thema’s als masturbatie-
oefeningen, escortebezoek, seksuele dienstverlening en het gebruiken van beeldmateriaal 
(Vanhoeck e.a., 2020). Het via exposure werken met extern materiaal kan immers veiliger zijn 
om de kans te vergroten dat de aandacht gevangen blijft bij de gewenste legale prikkels 
(Vanhoeck & Gykiere, 2010). 
 
De kritische vraag rond pornografie betreft het verband tussen de blootstelling eraan en het 
plegen van seksuele delicten, en of plegers zich dus niet beter levenslang onthouden van elke 
vorm van pornogebruik. Uit systematische reviews blijken echter zwakke bewijzen ter 
ondersteuning van deze omstreden kwestie (Ferguson & Hartley, 2009; Mellor & Duff, 2019). 
Door seksuele delinquenten de toegang tot elke vorm van pornografie te ontzeggen, creëert 
men een onrealistische omgeving waarin ze niet kunnen leren, aangezien dit in de 
maatschappij wel toegankelijk is (Marshall, 2000; in Mellor & Duff, 2019). Binnen de seksuele 
en relationele vorming dient er evenwel aandacht te gaan naar hoe men op een gezonde 
manier kan omgaan met internet, pornografie en sociale media. Functionele analyse en 
individuele casusformulering kunnen gebruikt worden om de factoren te begrijpen die een 
individu kwetsbaarder kunnen maken om negatief te worden beïnvloed door pornografie, 
bijvoorbeeld hun hoog risico- of persoonlijkheidsfactoren (Kingston e.a., 2009). Het spreekt 
voor zich dat het ook bij plegers met een gevoeligheid aan hyperseksualiteit of patiënten die 
seks gebruiken als maladaptieve coping raadzaam is om voldoende psycho-educatie te geven 
rond de onderliggende behoeften die zij op dat moment eigenlijk wensen in te vullen door te 
vluchten in onmiddellijke behoeftebevrediging, alsook dat er bij die doelgroep wordt ingezet op 
andere manieren van stresshantering en het verhogen van zelfwaarde, aspecten die wél het 
beoogde effect (bv. zich goed of rustig voelen) op lange termijn behouden. Voor elke patiënt 
moet individueel bekeken worden wat therapeutisch zinvol zou zijn. Het doel van de 
behandeling is recidive voorkomen, niet iemand trachten te boetseren tot het heteronormatieve 
ideaal waardoor de eigen seksualiteit potentieel als geamputeerd voelt (Brown e.a., 2014).  
 
Het kan ook waardevol zijn om plegers op vlak van seksualiteit te ondersteunen in hun nieuwe 
of bestaande relaties, door de partner mee uit te nodigen voor gesprekken in het kader van 
relatietherapie of sekstherapie (EFP, 2014; Vanhoeck e.a., 2020). Koppeldynamiek kleurt 
immers de ervaring van intimiteit en levert waardevolle klinische voorbeelden op om tot een 
gezonde seksualiteit te komen (Martin & Tardif, 2014).  
 

2. Aanbevelingen 
 
Onderzoek naar de opvattingen van de patiënten zelf over hoe belangrijk seksuele expressie 
voor hen is tijdens de opname, en hoeveel het ziekenhuis hun intieme behoeften weerspiegelt 
in haar protocollen, lijkt cruciaal bij het (her)vormen van het seksualiteitsbeleid in instellingen. 
Patiënten hierin betrekken beantwoordt bovendien aan de primaire levensbehoefte 
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“autonomie” van het Good Lives Model (Ward & Stewart, 2003), en kan mogelijk motiverend 
werken in het therapeutisch proces.  
 
Het zou interessant zijn om patiënten die ambulant en residentieel behandeld worden voor het 
plegen van zedenfeiten te bevragen naar de kwaliteit van hun huidige seksualiteitsbeleving, 
om vervolgens na te gaan of er verschillen zijn tussen beide groepen in seksuele satisfactie, 
seksueel disfunctioneren en openheid rond dit topic ten aanzien van de behandelaar.  
 
Het zou zinvol zijn om gecontroleerde studies uit te voeren naar het effect van hedendaagse 
pornografie op verschillende subgroepen zedenfeitenplegers. De verdeeldheid in de resultaten 
van porno-onderzoek de afgelopen decennia, lijkt onder andere te maken te hebben met een 
inconsistentie in definities en het door elkaar gebruiken van terminologie. Men maakte 
bijvoorbeeld geen onderscheid tussen gewelddadige en niet-gewelddadige pornografie, noch 
tussen de graad van expliciet materiaal en verschillende soorten pornografie. Om te kunnen 
differentiëren of een verband tussen pornografie en daderschap het gevolg is van 
waargenomen legaal seksueel gedrag (normatief of afwijkend van de norm bv. fetisjisme, 
sadomasochisme), geweld of beide, moeten in onderzoek eerst overeengekomen definities 
geïntegreerd worden in de gebruikte onderzoeksmethodologieën. Er moet ook meer aandacht 
zijn voor de ecologische validiteit in dergelijke experimentele studies (Mellor & Duff, 2019).  
 

3. Sterktes en beperkingen 
 
De grootste sterkte is tegelijk ook de beperking van deze paper. De verzamelde informatie 
bracht het gebrek aan een eenduidig evidence based seksualiteitsbeleid binnen de 
residentiële behandeling voor plegers van zedenfeiten aan het licht. Ook in de 
wetenschappelijke literatuur werd geen enkel vergelijkend onderzoek gevonden inzake 
seksualiteitsbeleid op afdelingen specifiek voor zedenfeitenplegers. Omwille van het gebrek 
aan protocollen en medewerking van alle behandelcentra en FPC, was het ook niet mogelijk 
om in Vlaanderen op basis van de evidentie en good practices te komen tot een eenduidige 
suggestie voor een visie en beleid inzake relaties en seksualiteit bij de doelgroep.  
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BESLUIT  
 
De wetenschappelijke literatuur geeft unaniem aan dat beveiligde eenheden waar mensen 
voor langere tijd verblijven een uitgeschreven beleid met protocollen inzake seksualiteit en 
relaties moeten hebben. Dit zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid niet komt te liggen bij de 
individuele hulpverleners en voorkomt het inconsistent reageren op de seksuele expressie van 
patiënten. Toch blijken de Europese forensische afdelingen daar zelden over te beschikken. 
Vooralsnog ontbreekt het ook in België aan een nationaal vastgelegd beleid rond 
seksualiteitsbeleving in de forensische zorg, waardoor er eerder sprake is van lokale trial 
based practices afhankelijk van de visie van het behandelend team.  
 
Het belang dat behandelprogramma’s en studies hechten aan het bevorderen van het 
algemeen welbevinden bij de pleger en diens omgeving, met inbegrip van het stimuleren van 
gezonde seksualiteit en relaties, staat in schril contrast met het gebrek aan mogelijkheden 
voor seksuele expressie in deze behandelomgevingen. Er lijken nochtans niet meer seksuele 
incidenten noch hogere recidivecijfers te zijn in de landen waar men een progressiever beleid 
rond seksualiteit tijdens de opname heeft.  
 
Seksuele expressie lijkt nog steeds een taboe te zijn in de forensische psychiatrie, niet in het 
minst bij plegers van zedenfeiten door de verwevenheid daarvan met de seksuele 
problematiek waarvoor men aangemeld werd. Dit eindwerk probeerde een aantal 
spanningsvelden bloot te leggen die een rol spelen in de status quo binnen dit domein. Er is 
nood aan meer onderzoek naar de empirische procedures om het gezond seksueel 
functioneren bij zedenfeitenplegers te verbeteren, gezien de centrale rol van het verstoord 
seksueel functioneren in hun leven. Deze informatie is onontbeerlijk om tot een evidence 
based seksualiteitsbeleid te kunnen komen.  
 
Het thema blijkt anno 2020 een blinde vlek te zijn binnen de behandeling voor plegers van 
zedenfeiten. Zoals een patiënt besluit: gaan we hier samen iets aan doen, of blijven we ziende 
blind? 
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