
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Inleiding door dagvoorzitter Stefan Bogaerts, hoogleraar Forensische Psychologie Tilburg University, hoofd 

Onderzoek en Behandelinnovatie De Kijvelanden / Dok en voorzitter sectie Forensische Psychologie NIP

   •   Recente wetenschappelijke ontwikkelingen 

Pedofilie, pedoseksualiteit en parafilieën 
Jules Mulder, psychotherapeut en voorzitter Stop it Now!

   •   Prevalentie van pedofilie, pedoseksualiteit en overige parafilieën 
   •   Wat zijn oorzakelijke en in stand houdende factoren bij pedofiel/pedoseksueel gedrag?
   •   Ontwikkelingen binnen Stop it Now! en preventieve behandelingsgroepen 

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?

Koffie- en theepauze

Als de grens wordt overschreden 
Yet van Mastrigt, projectleider landelijk programma Zeden Kinderporno en Kindersekstoerisme

Eva Kwakman, landelijk officier van justitie huiselijk geweld en zedenofficier 

   •   Praktijkvoorbeeld samenwerking tussen politie en ketenpartners bij een pedoseksueel delict
   •   Welke mogelijkheden en dilemma’s zijn er bij de samenwerking?
   •   Aanwijzing Zeden - opsporing en vervolging van seksueel misbruik

Communiceren over recidiverisico’s en behandeladviezen opstellen
Laura Menenti, onderzoeker Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

   •   Hoe interpreteren rapporteurs pro Justitia en hun ketenpartners het recidiverisico van
       zedendelinquenten?  
   •   Verminderen van recidiverisico van zedendelinquenten - wat wijst onderzoek uit?
   •   Hoe komen rapporteurs pro Justitia tot adviezen voor behandeling?

(On)mogelijkheden in behandeling van pedoseksuelen
Jan Hendriks, klinisch psycholoog De Waag, bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek  

en behandeling UvA en bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie VU

   •   Wat kunt u beter wel en wat kunt u beter niet doen in behandeling?
   •   Wanneer zet u welke behandeling in? 
   •   Heeft behandelen nut of niet?

Afsluiting van de ochtend door de dagvoorzitter met aansluitend de lunch
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Pedofilie en pedoseksualiteit
Een taboe belicht

Verdiepingssessies | 14.00 - 15.45 uur
U kiest uit een van de drie verdiepingssessies. De sessies worden onderbroken door een koffie- en theepauze. 

Breng uw vragen en casuistiek op voorhand in via info@medilex.nl! 

 

A - Het verhaal dat verteld mag worden
Erik van Beek, seksuoloog, behandelaar van pedofielen in diverse therapiepraktijken en Frans Gieles, gepensioneerd  

forensisch orthopedagoog en oprichter van zelfhulpgroepen voor mensen met pedofiele gevoelens en Jules Mulder, 

psychotherapeut en voorzitter Stop it Now!

Mensen met pedofiele gevoelens worstelen zowel met de veroordeling van de maatschappij als wel met 

zelfacceptatie. Hoe gaat u als professional om met deze ‘niet-daders’? Welke verwijsindicaties zijn mogelijk? 

Daarnaast wordt u verteld over de ervaringen uit NVSH-zelfhulpgroep voor mensen met pedofiele gevoelens 

(JON alias JORis Oost Nederland en JORis West). In deze groep wordt de narratieve methodiek en de

zelfhulpmethode toegepast. Daarbij werkt de groep ook samen met individuele behandelaren. U krijgt

inzichtelijk welke vormen van gespreksleiding en hulp worden geboden. Tijdens deze sessie is volop

gelegenheid voor vragen en interactie. 

B - Pedoseksuelen - behandeling van dynamische risicofactoren
Jan Willem van den Berg, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut Forensische 

Zorgspecialisten en Eelco van Doorn, gezondheidszorgpsycholoog, psychodiagnosticus en therapeut Forensische

Zorgspecialisten

Risicotaxatie-instrumenten zijn niet meer weg te denken bij de reclassering, pro Justitia rapportage en

forensische behandelcentra. Hoe kunnen we de informatie die deze instrumenten geven concreet toe passen 

in de behandeling van pedoseksuelen? Wat pakt u in de behandeling aan om kans op recidive te verkleinen 

en wat heeft minder prioriteit? Hoe formuleert u samen met de pedoseksueel behandeldoelen en welke

(psychotherapeutische) interventies helpen om het doel te bereiken? Aan de hand van een casus leert u 

onder andere hoe u met  de STABLE-2007 - een instrument dat de dynamische risicofactoren van

pedoseksuelen in kaart brengt -behandeldoelen formuleert.

 

C - “Het zal uw man, zoon of vader maar wezen”
Jolanda Verbeek, behandelaar en psychotherapeut De Waag en een ervaringsdeskundige

Waarom is het van belang om de omgeving te betrekken bij behandeling van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag? Welke steun hebben familieleden nodig? Hoe kunnen zij een rol spelen bij het voorkomen van 

recidive? Aan de hand van ervaringen van de lotgenotenhulpgroep (van Stop it Now! en de Waag) krijgt u 

handvatten om aan mensen in de omgeving ondersteuning te bieden en hen alert te maken op risicosignalen.

16.00 - 16.30  Samenvatting van de dag en plenaire afsluiting door de dagvoorzitter


