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AGENDA

• Behandeling SGG en het betrekken 

van systeem

• Gevolgen voor partners

• De Familiegespreksgroep  





Behandeling SGG

RNR principe;

• Risk

• Need

• Responsiviteit



Hoe groot is kan op recidive bij 

seksueel misbruik?

• A              40 %

• B            15 % 

• C             60 %



RISICO op RECIVE

• Incestplegers minder dan 10%

• Meisjes buiten het gezin hoger dan 10 %

• Jongens buiten het gezin nog iets hoger

• Exhibitionisten hoog risico (40% of hoger)

• Kinderporno ± 5%  of lager

(cijfers zijn globaal en verschillen per onderzoek)



Is het risico op herhaling groter als 

cliënt ontkent?

• A   Nee, dit blijft hetzelfde

• B   Dat weten we niet

• C   Het risico is dan groter



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



Gedrag =

Persoon

&

Omgeving







Behandeling

Partner/Vertrouwenspersoon;

• Informatie-uitwisseling

• Steun, familiegespreksgroep?

• Veiligheid? Afspraken!

• Rol bij recidivebeperking

• PRT

Kinderen in gezin?

• VSV



Hoeveel vrouwen blijven bij 

hun man na uitkomen 

seksueel delict?

• A      10 %

• B      30 %

• C      50%



AANLOOP NAAR SGG

• Vrouw en man

“Leven langs elkaar heen’’

• Gebrek aan:

-Intimiteit

-Seksualiteit



Relatie  na uitkomen delict





Gevolgen voor partner

• Emotioneel;
AFSCHUW, ONGELOOF, ANGST, BOOSHEID, SCHAAMTE, SCHULDGEVOEL

• In gezin; kinderen

• Familie en sociale contacten

• Werk en financiën



Familiegroep

Doel:

• steun, herkenning, erkenning

• Informatie

• herkennen van risicosignalen

• voorkomen recidive



FAMILIEGROEP

• Impact op jezelf, relatie en omgeving

• Wat drijft mensen er tot seksueel 
grensoverschrijdend gedrag?

• Functies van downloaden KP

• Risicosignalen en nieuwe huisregels



Aanmelden?



Impact op jezelf en omgeving      



Hoe komt iemand tot seksueel misbruik



Functies downloaden    

Seksuele functie

Exclusief kindgericht        ‘Parafiel’

Problemen vermijdenSociale contacten leggen

verzamelen



Risicosignalen    

• Algemene risicosignalen

• Hands-on delicten

• Hands-off



Algemene risicosignalen  

• Emotionele inzinking

• Middelengebruik

• Wegvallen steun 

• Bij relatie: minder intimiteit binnen de 
relatie



HANDS-OFF     

• Overmatig internetgebruik 

• Emotioneel afstandelijk worden

• Stiekem of verdedigend reageren over activiteiten op 
internet 

• Smoezen bedenken om op internet te kunnen werken

• Beginnen met, en/of vaker gaan kijken naar 
volwassen porno

• Gemaakte belofte breken om niet op internet te gaan 
’s avonds laat of ’s nachts op internet (evt: bij relatie 
nooit tegelijk naar bed gaan)

• Poging om internetactiviteiten te verbergen. Inclusief 
files en opslagruimte



HuisRegels        

• De computer staat in de kamer zodat 

iedereen het scherm kan zien

• Jan gebruikt alleen de computer als er ook 

anderen in de kamer aanwezig zijn

• Er is geen wachtwoord op de computer of 

het wachtwoord is bekend. 

• Marie mag elk moment wanneer ze wil 

controleren



HANDS ON          

• Toegang tot kinderen

• Vijandigheid in  algemeenheid

• Seksuele problemen:(zowel binnen als 

buiten een relatie)

• Afwijzing begeleiding



VHP/huisregels      

Papa zorgt dat mama of een andere 

volwassene aanwezig is als hij met de 

kinderen is, bijvoorbeeld:

• Als mama niet thuis is, komt oma in huis

Badkamer:

• Iedereen doet de badkamerdeur op slot

• Mama help de kinderen in bad

Papa, mama, oma, de kinderen en Anja (JB)  

weten van deze afspraken.







Dank voor uw aandacht

Sandra &

Jolanda Verbeek

jverbeek@dewaagnederland.nl

info@stopitnow.nl


