
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Ongeremde daden
Seksueel overschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking

 Uitgesteld - meer informatie volgt

Programma
09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Zafanja Hartog, consulent seksuele gezondheid en eigenaar Hartstogt bv

09:45 - Over de grens? 

Zafanja Hartog, consulent seksuele gezondheid en eigenaar Hartstogt bv

Wat is normaal seksueel gedrag en wanneer spreken we over grensoverschrijdend gedrag?

Wat zijn de achtergronden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een

verstandelijke beperking? 

Hoe gaat u het gesprek aan met uw cliënt en uw collega's als u seksueel grensoverschrijdend

gedrag vermoedt? 

Wanneer grijpt u als zorgprofessional in en hoe bevordert u normaal seksueel gedrag?

10:30 - Koffie- en theepauze

10:45 - Mee naar het bureau 

Monica de Visser, senior jurist gezondheidsrecht en ethiek 's Heerenloo en docent scholingsbureau

Smaragd

Wat is uw rol als zorgprofessional in het verhoor van uw cliënt?

Welke informatie mag u wel en niet delen met de politie en de Officier van Justitie?

Wat mag en kunt u doen als u wordt gevraagd om te getuigen? 

Hoe gaat u om met lastige dilemma's op het bureau?

11:30 - Risicotaxatie van verstandelijk beperkte zedenplegers 

Marije Keulen-de Vos, Senior onderzoeker FPC de Rooyse Wissel

Wat is risicotaxatie en welk doel dient het?

 

 

 

 

 

 

 



In hoeverre kunnen de voor normaal begaafde zedenplegers ontwikkelde risicotaxatie-

instrumenten worden gebruikt bij verstandelijk beperkte plegers?

Waar dient forensische behandeling van verstandelijk beperkte plegers van seksueel

grensoverschrijdende delicten zich op te richten? En wat zijn mogelijke behandelinterventies bij

verstandelijk beperkte zedenplegers? 

In hoeverre is het Good Live Model toe te passen bij mensen met een verstandelijke beperking?

12:15 - Recidive voorkomen in de praktijk 

Frans Zwanenburg, reclasseringswerker Den Haag en zelfstandig behandelaar 'Vat van

zelfwaardering'

Van recidive naar interventies - aan de slag met het vat van zelfwaardering

Hoe past u het vat van zelfwaardering toe bij plegers met een verstandelijke beperking? 

Hoe past u deze interventie toe in uw praktijk? 

13:00 - Verzorgde lunch

Verdiepingssessies 14:00 - 16:00 uur 

In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één

van de onderstaande verdiepingssessies:

 

A - Ethische en juridische dilemma's rond de zorg aan verstandelijk beperkte zedenplegers 

Monica de Visser,  senior jurist gezondheidsrecht en ethiek 's Heeren Loo en docent

scholingsbureau Smaragd 

 

Uw cliënt met een verstandelijke beperking begaat een strafbaar feit waarbij hij seksueel

grensoverschrijdend gedrag vertoont. U als zorgprofessional wordt gevraagd om de politie van

informatie te voorzien. Mag u deze informatie geven aan de politie? In een dergelijke situatie krijgt u

te maken met ethische en juridische dilemma's en kaders. Welke rol speelt uw beroepsgeheim? Wat

is uw positie als zorgprofessional? En wat betekent het begrip 'ontoerekeningsvatbaar', hoe en door

wie wordt dit bepaald? Door middel van casuïstiek gaat u in gesprek over normen en waarden, uw

rechten en plichten, het gedwongen kader en uw beroepsgeheim. Op deze manier wordt de vraag

beantwoord wat zowel ethisch als juridisch verantwoord handelen is. 

 

B - Re-integratie na delictpleging 

Judith Jong, GZ psycholoog/gedragskundige Reik NVGzP

 

Wanneer de straf of behandeling uitgevoerd is, worden zedendelinquenten weer geacht deel te

nemen aan de maatschappij. De overgang van een behandellocatie of gevangenis naar de

maatschappij is erg groot. Helemaal als de zedendelinquent ook een verstandelijke beperking heeft.

Het netwerk van de client is heel belangrijk voor een geslaagde re-integratie en systheemgerichte

 

 

 



therapie wordt daarom vaak ingezet. In deze verdiepingssessie gaat u praktisch aan de slag en krijgt

u verschillende tools aangereikt om uw cliënten soepel te laten re-integreren. 


