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

congressen, cursussen en opleidingen.

Pedofilie
Achtergrond, behandeling en ondersteuning

 Donderdag 9 september 2021  4 - 6 PE-punten

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

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Erik van Beek, seksuoloog NVVS, cultuurfilosoof en relatie/systeemtherapeut

Waar gaan we het vandaag over hebben?

Geaardheid als niet betrouwbare voorspeller van gedrag

Dilemma’s: hoeveel maatschappelijke onrust is nodig/ acceptabel bij een debat over emancipatie

van mensen met een pedofiele voorkeur?

 - Pedofilie en de zorg(en) in vogelvlucht 

Ellen Janssen, forensisch psycholoog Stop it Now!

Wat is pedofilie en wat is het niet

De ernst rondom stigmatisering van pedofielen en de effecten hiervan

Hulp en/of ondersteuning voor pedofielen – een gemis

10:30 - Koffie- en theepauze

10:45 - Een persoonlijk verhaal - mag ik pedofiel zijn? 

Gabriël Levi, ervaringsdeskundige 

Mijn ontdekking en mijn omgang met mijn pedofiele gevoelens

Met welke verantwoordelijkheden en vooroordelen heb ik te maken? 

Waarom is laagdrempelige hulp voor pedofielen belangrijk? En op welke wijze is dit mogelijk?

11:45 - Interactief vragenmoment 

onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers

 - Pedofilie in uw spreekkamer 

Debby Versteege, psychosociaal therapeut Movearis

 

 

 09:45

 

 

 

 12:15



Pedofilie in de media - wat is het zelfbeeld van uw cliënt als hij zich realiseert wat zijn geaardheid

is?

Welke werkhouding is werkzaam als hulpverlener in de behandeling van pedofiele cliënten?

Wat zijn veelvoorkomende problemen van cliënten en wat hopen ze uit hulpverlening te halen?

Behandeling van pedofiele cliënten - wat zijn de mogelijkheden?

13:15 - Verzorgde lunch

14:15 - Uit de kast komen 

Debby Versteege, psychosociaal therapeut Movearis 

Ben Kirssen, ervaringsdeskundige

Waar worstelen cliënten mee als zij uit de kast willen komen voor hun omgeving?

Welke begeleiding kunt u als hulpverlener bieden aan cliënten in dit proces?

Verwachtingsmanagement van uw cliënt - wat als de situatie niet loopt zoals gehoopt?

15:00 - Koffie- en theepauze 

 

15:15 - Interactieve gespreksvoering 

Debby Versteege, psychosociaal therapeut Movearis 

Ellen Janssen, forensisch psycholoog Stop it Now! 

Hoe voert u het (eerste) gesprek met een cliënt die aangeeft een pedofiele voorkeur te hebben? Wat

vraagt u wel en wat juist niet? In dit interactieve moment gaan we gezamenlijk aan de slag met

gespreksvoering aan de hand van casuïstiek. Heeft u een eigen casus die u wilt bespreken? Stuur dan

uw e-mail naar s.wisman@medilex.nl.  

 

16:00 - Einde dag 

 

 

 

 

 

 


