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Ongeremde daden
Seksueel overschrijdend gedrag door mensen 
met een verstandelijke beperking

Datum
Dinsdag 13 maart 2018

Locatie
Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

Prijs
Ochtendprogramma  9.45 - 13.00 uur    €275,-* 
Dagprogramma         9.45 - 16.00 uur    €395,-* 
 
Accreditatie
 •   Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 
 •   Huisartsen
 •   Psychologen 
 •   Verpleegkundigen 
 •   Orthopedagogen 
 •   Seksuologen 
 •   Jeugdzorgwerkers 

De volgende congressen zijn wellicht 
ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

www.medilex.nl/ongeremdedaden 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/ongeremdedaden

Een frisse blik op 
onbegrepen gedrag

www.medilex.nl/onbegrepengedragvb

Donderdag 8 februari 2018

Levenseinde en 
rouw bij mensen met 
een verstandelijke 
beperking

www.medilex.nl/levenseindevb

Donderdag 8 maart 2018



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Bram le Grand, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en orthopedagoog  
gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag
   •   Wat zijn kenmerken van mensen met een verstandelijke beperking en achtergronden van 
       seksueel overschrijdend gedrag?
   •   Wat vraagt hulpverlening aan deze doelgroep van u als professional?

Risicotaxatie en behandeling van verstandelijk beperkte plegers
Jan Willem van den Berg, psychotherapeut en GZ-psycholoog Van der Hoeven Kliniek en PhD student aan de 
Katholieke Universiteit Leuven, gespecialiseerd in risicotaxatie en behandeling van zedendelinquenten
   •   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 grensover- 
       schrijdend zich op te richten? En wat zijn mogelijke behandelinterventies bij deze doelgroep?
   •   Waarin onderscheidt de behandeling van verstandelijk beperkte zedendelinquenten zich? 
       Wat doe je als behandelaar anders?

Koffie - en theepauze

Schoenmaker, blijf bij je leest!
Marije Schuitemaker, orthopedagoog, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut Praktijk Oogpunt, 
expertisecentrum seksualiteit en verstandelijke beperking
   •   Ethische dilemma’s - omgaan met tegenstrijdige verhalen, loyaliteiten, emoties en het 
       voorkomen van splijting binnen het team en de organisatie
   •   Het belang van een stevig instellingsbeleid ten aanzien van seksueel misbruik
   •   Moet elk strafbaar feit bij de politie terechtkomen?

Verhoor van kwetsbare verdachten
Karina Dekens, recherchepsycholoog en docent verhoor bij de Politieacademie
   •   Tegen welke moeilijkheden loopt de politie aan tijdens het verhoor?
   •   Hoe is de samenwerking tussen politie en ketenpartners?
   •   Wat zijn valkuilen bij het verhoren van iemand met een verstandelijke beperking?
   •   Tips voor communicatie en verhoor

Interactief vraagmoment
Extra gelegenheid voor het stellen van vragen aan de sprekers van het ochtendprogramma
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Seksueel overschrijdend gedrag door mensen met een 

verstandelijke beperking

Verdiepingssessies | 14.00 tot 16.00 uur 

In de middag kunt u een keuze maken uit één van onderstaande verdiepingssessies: 

A. Behandeling - anders denken, anders doen!
Paul Timmers, psychomotorisch therapeut en coach ASVZ en Iris Rotmans, orthopedagoog en GZ-psycholoog ASVZ
Deze verdiepingssessie gaat in op zowel de orthopedagogische als de therapeutische behandeling van 
mensen met een verstandelijke beperking en seksueel overschrijdend gedrag. De orthopedagogische 
behandeling wordt vormgegeven door behandelmodel Triple C, ontwikkeld binnen ASVZ, en richt zich op 
de mogelijkheden van de cliënt en de ervaring van het gewone leven. Er wordt een onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie aangegaan waarbij zinvolle en betekenisvolle activiteiten de kern vormen. De thera-
peutische behandeling sluit hier op aan - gesprekstherapie, psychomotorische therapie en mediatie staan 
hierin centraal. Hoe wordt de kans op recidive geminimaliseerd? En hoe krijgt uw cliënt de ruimte om te 
werken aan een reëel zelfbeeld en een gezondere seksuele ontwikkeling?

B. Risicotaxatie - de zin, onzin en uitvoering van risicotaxatie in de praktijk
Henriëtte van de Aa, orthopedagoog, GZ-psycholoog en voorzitter Meldpunt Vermoedens van Seksueel Misbruik 
Reinaerde
De laatste jaren ligt er meer nadruk op risicotaxatie en moeten we aan de inspectie, voor indicaties en 
het behandelbeleid, verantwoorden wat we hieraan gedaan hebben. Tegelijkertijd kunnen we risico’s niet 
simpelweg afvinken en leidt etikettering tot stigmatisering en schijnveiligheid - hoe gaat u hier in de praktijk 
mee om? Welke factoren moet u in kaart brengen en welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar? Wat 
zijn de ervaringen met deze instrumenten en wat heeft u nodig om tot een perspectief te komen? In deze 
verdiepingssessie wordt besproken hoe u tot een eerste advies komt omtrent adequate ondersteuning van 
een cliënt. 

C. Plegerbehandeling
Alexandra Breedveld, GZ-psycholoog en EMDR-therapeut Reik
Greet Antuma, systeemtherapeut NVRG en seksuoloog NVVS 
Elke cliënt, zowel slachtoffer als pleger, heeft recht op adequate opvang. Vaak roept plegergedrag anti-
pathie op, hoe ervaart u dat? In deze verdiepingssessie wordt aandacht besteed aan het maken van een 
functieanalyse van plegergedrag op basis van gedegen diagnostiek. Een antwoord op de vraag ‘Waarom 
liet de cliënt in die situatie dat gedrag zien?’ biedt aanknopingspunten voor ondersteuning en behandeling. 
Speciale aandacht gaat uit naar het ‘plegerinterview’, een onmisbaar instrument in de plegerdiagnostiek. 

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals


