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Nooit meer alleen met kinderen? 



Cliëntenpopulatie & Doel

• Mensen, vanaf 12 jaar, die 
grensoverschrijdend gedrag vertonen, vaak in 
combinatie met een psychische stoornis.

• Cliënten werken aan het voorkomen van 
terugval in strafbaar gedrag en aan het 
structureel oplossen van hun problemen. 



Zorglijnen

Behandeling, onderzoek en advies rondom

de zorglijnen: 

• Huiselijk geweld

• Agressie en Vermogen

• Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

• Jeugd



Gezin

Jeugdbescherming/ Behandelaar 
rechten kind

veiligheid

Forensische behandeling



Zijn kindmisbruikers onbekenden?

A. 90 % van slachtoffers zijn bekenden van dader

B. 60 % van slachtoffers zijn bekenden van dader

C. 30 %van slachtoffers zijn bekenden van dader



Waar vind het seksueel misbruik 
meestal plaats?

A. In huis van slachtoffer

B. In park of bos

C. Op school

D. Sportclubs, zwembaden etc



Hoe groot is de kans op recidive bij 
seksueel misbruik?

A. 40 %

B. 20 % 

C. 60 %



En na behandeling?

A. Gehalveerd

B. Neemt bijna volledig af

C. Neemt met 30 % af



Het pathway model 
(Ward & Siegert, 2003)





Behandeling

Groep/Individueel

SGG-zorgprogramma;
Risicofactoren;

• Seksuele problemen
• Problematische cognitie
• Relationele vaardigheden
• Algemene zelfregulatie

Toekomstplan
• Herkennen risicofactoren  
• Gedragsalternatieven
• Leven op orde       

Systeem/Netwerk

•Reclassering en andere professionals

•Vertrouwenspersonen

- Steun, familiegespreksgroep?
- Veiligheid VHP?
- Toekomstplan bespreken
- Afspraken over nazorg (COSA?)



Video



Casus: Lotte

Gezin: 
Vader Henk (46), moeder Lia (41)

Zoon Bas (17) en dochter Lotte (14)



VEILIGHEIDSKAART   SoS

ZORGEN KRACHTEN DOELEN

FEITELIJK GEVAAR IN HET VERLEDEN:
Vader heeft Lotte vanaf haar 10e

gedurende 1 jaar betast bij borsten en 
geslachtsdeel.
Dit vond meestal plaats op haar 
slaapkamer als moeder niet thuis was.

COMPLICERENDE FACTOREN:
J-GGZ; Gevoel van onveiligheid bij Lotte 
kan toenemen als er niet 100 % aan 
afspraken gehouden wordt.

Oma, moeder en vader; Er wordt in 
principe aan afspraken gehouden, het 
duurt niet langer dan 10 minuten dat 
Lotte alleen is met vader.

De Waag; Aandachts/risicogebieden;
-relationele vaardigheden
-probleemoplossingsvaardigheden

GEVAAR VOOR DE TOEKOMST:
Opnieuw (verdenking van) seksueel 
misbruik door vader t.a.v. dochter.
Mogelijke gevolgen voor vader: melding 
bij justitie. 
Mogelijke gevolgen voor Lotte;
toename angstklachten, bedplassen.

BESTAANDE VEILIGHEID:
Zie veiligheidsplan.

Oma weet van het veiligheidsplan en 
Lotte weet dit. 

WAT ER VERDER GOED GAAT:

Oma; 
Lotte lijkt zich veiliger te voelen; ze wil 
minder vaak bij oma slapen.

In de vakantie is het de bedoeling dat 
Lotte vaker naar oma gaat. Moeder en 
behandelaar van GGZ bespreken dit met 
Lotte.

Vader, de Waag;
Veiligheid voor de kinderen; geen risico 
op nieuw seksueel misbruik.

GGZ:
Ouders en Oma zorgen dat het VHP/de 
huisregels uitgevoerd worden zoals 
afgesproken en dat er hierover geen 
discussieruimte is voor Lotte.

VOLGENDE STAPPEN:
Waag;
Vader gaat door met behandeling, 
wekelijks groep.
AMK: Consequenties van stoppen 
behandeling vader hangt af van de info 
die AMK over Lotte  krijgt.

Jeugd-GGZ; 
Onderzocht zal worden wat Lotte thuis 
nodig heeft om zich daar veilig te 
voelen.
De ‘Words and Pictures’ die hier 
gemaakt zijn kan zij opvragen.

Oma;
Zal in de vakantie vaker aan Lotte vragen 
hoe het met de afspraken gaat.



Veiligheidsplan

• Vader is nooit alleen thuis met Lotte. Zij gaat dan naar oma.

• Als Lotte niet naar oma kan of wil gaan, gaat vader weg;   
bijvoorbeeld boodschappen doen of naar zijn vader.

• Vader komt niet in de slaapkamer van Lotte.

• Als vader naar boven gaat, dan maakt hij dit eerst kenbaar aan
moeder en Lotte.

•Als Lotte vragen of zorgen heeft, kan ze naar moeder of oma.
Beide zijn van alle afspraken op de hoogte.





Complicerende factor in samenwerking

Rolverwarring: 

• Ingrijpende overheid

• Behandelaar

• Cliënt



Good practice
Vader en zijn omgeving waren doordrongen van het risico…  

door: 

• Gevaar voor de toekomst  = nieuwe verdenking van

• Psycho-educatie over de gevolgen van seksueel misbruik 

• De stem van Lotte

• Gevoel van veiligheid neemt toe met het naleven van 
afspraken 

• Het werken met 3 kolommen en direct noteren op flappen 

• Geheime sfeer werd voorkomen door delen van informatie 
met de veiligheidskaart  en – plan



Video



Iemand die seksueel misbruik heeft 
gepleegd met een minderjarige…

A) Kan het zich nooit meer permitteren om alleen met 
een minderjarige te zijn

B) Mag nooit meer in een gezin met kinderen wonen

C) Kan na behandeling zonder toezicht contact met 
kinderen hebben



Nooit meer alleen met kinderen!



Dank voor uw aandacht
www.dewaag-nederland.nl

http://www.signsofsafety.net/

