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Inleiding 
 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Justitie en 

Handhaving, Zuhal Demir, in functie van maatregel 37 van het Vlaams strategisch plan 

hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden (Vlaamse Regering, 

2020b). Het onderzoek kan verder ook breder kaderen in het Vlaams actieplan ter 

bestrijding van seksueel geweld (Vlaamse Regering, 2020a).  

Het doel van dit project is tweeledig: (1) in kaart brengen van de huidige situatie met 

betrekking tot personen in detentie die zedenfeiten hebben gepleegd, en (2) 

aanbevelingen formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van een behandelaanbod 

voor personen die zedenfeiten hebben gepleegd1 in de gevangenis.  

Om dit doel te bereiken werden de volgende onderzoeksvragen en deelvragen opgesteld: 

1. Wat is de huidige situatie met betrekking tot zedenplegers in het 

gevangeniswezen? 

a) Hoe ziet de populatie van zedenplegers eruit in de gevangenissen in Vlaanderen 

en Brussel? 

b) Wat is het huidige behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenissen in 

Vlaanderen en Brussel? 

c) Hoe ziet het behandelaanbod voor zedenplegers eruit in de gevangenissen in het 

buitenland?  

2. Hoe ziet een model eruit voor het behandelaanbod voor zedenplegers in het 

gevangeniswezen? 

a) Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden voor een optimale 

implementatie van een behandelprogramma voor zedenplegers in de gevangenis? 

b) Welke behandelnoden hebben zedenplegers in het gevangeniswezen? 

c) Welke actoren dienen betrokken te worden bij het aanbod voor zedenplegers in 

de gevangenis? 

 
1 In functie van de leesbaarheid van het rapport wordt verder gesproken over zedenplegers in plaats van 
personen die zedenfeiten hebben gepleegd. We verkiezen echter om de persoon en het gedrag van elkaar 
los te koppelen. 
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Om op deze onderzoeksvragen een antwoord te bieden werden er verschillende 

onderzoeksstrategieën gehanteerd. Deel 1 bespreekt aan de hand van een 

literatuurstudie de huidige stand van zaken met betrekking tot de behandeling van 

zedenplegers en het gevangenisklimaat waarin deze is ingebed. Vervolgens beschrijft deel 

2 de gehanteerde onderzoeksmethodologie. Deel 3 geeft de resultaten mee die doorheen 

dit onderzoek werden verzameld. In deel 4 worden deze resultaten aan de 

(internationale) literatuur gekoppeld en wordt zo een antwoord geformuleerd op de 

onderzoeksvragen. Ten slotte wordt in deel 5 de conclusie van dit onderzoek meegegeven 

en worden concrete aanbevelingen met betrekking tot beleid, behandeling, 

gevangenisklimaat en implementatie geformuleerd.  
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 
 

In dit deel wordt de relevante wetenschappelijke literatuur besproken met betrekking tot 

behandeling en begeleiding van zedenplegers in detentie. Achtereenvolgens bespreken 

we de definitie van seksueel geweld (H1) die we in dit onderzoek hanteren, de literatuur 

rond de prevalentie van seksueel geweld (H2), het profiel van de zedenpleger (H3) en 

diens behandeling (H4), los van de gevangeniscontext. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de 

gevangenis als specifieke (behandel)context voor zedenplegers en de uitdagingen bij het 

uitbouwen van een behandeling in de gevangenis. Ten slotte beschrijft hoofdstuk 6 de 

implementatie van een behandeling in de gevangenis.  

Hoofdstuk 1: definitie van seksueel geweld 

In het Vlaams actieplan wordt seksueel geweld gedefinieerd als elke (poging tot) seksuele 

daad die tegen iemands wil is gesteld, tegen gelijk welke persoon, in gelijk welke relatie tot 

het slachtoffer, in gelijk welke omgeving (Vlaamse Regering, 2020a). Volgens de 

strafrechtelijke definitie vallen hier onderstaande hoofdstukken met verschillende 

wetsartikelen onder (Raes et al., 2011), alsook drie meer recente toevoegingen aan het 

seksueel strafrecht (Stevens & De Boeck, 2020), namelijk: voyeurisme (2016), niet-

consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames (2016) en grooming 

(2014). Deze vallen allen onder titel VII in het strafwetboek, misdaden en wanbedrijven 

tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid: 

Hoofdstuk V: voyeurisme, niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden 

en opnames, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting: 

• Voyeurisme (art. 371/1, 1° Sw.) 

• Niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames (art. 

371/1, 2° Sw.) 

• Aanranding van de eerbaarheid (art. 372-377 Sw.)  

• Verkrachting (art. 375-377 Sw. En 378bis Sw.)  

• Grooming (art. 377quater Sw.) 
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Hoofdstuk VI: bederf van de jeugd en prostitutie 

• Misdaden en wanbedrijven inzake ontucht en prostitutie (art. 379 – 382ter 

Sw.)  

Hoofdstuk VII: openbare schennis van de goede zeden 

• Openbare schennis van de goede zeden (art. 383-386ter Sw.) 

Bovenstaande definities illustreren dat seksueel geweld veel vormen kan aannemen. 

Slachtoffers kunnen zowel meerder- als minderjarig zijn, het kan gaan om hands-on (bv. 

verkrachting of aanranding) en/of hands-off feiten (bv. kindermisbruikbeelden of 

exhibitionisme), het geweld kan in familiale kring of daarbuiten plaatsvinden, etc. (Spaan, 

2019).  

Hoofdstuk 2: prevalentie van seksueel geweld 

In dit onderdeel wordt de prevalentie van seksueel geweld volgens bovenstaande 

definitie verder geëxploreerd. In eerste instantie wordt er stilgestaan bij de cijfers 

omtrent de slachtoffers van seksueel geweld en de impact dat seksueel geweld heeft op 

het individu en op de maatschappij. Daarna wordt de prevalentie van de plegers van 

seksueel geweld in kaart gebracht, al dan niet met een veroordeling voor seksuele feiten.  

2.1 Slachtoffers 

Een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking komt ooit in aanraking met seksueel 

geweld. Uit cijfers van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie komt naar 

voor dat 30% van de vrouwen ooit slachtoffer wordt van seksueel geweld (European 

Union European Agency for Fundamental Rights, 2015; WHO, 2017). Uit recente cijfers 

van een grootschalig Belgisch onderzoek, bij een representatieve steekproef bestaande 

uit 2.115 personen tussen de zestien en 69 jaar, blijkt dat 64% van de respondenten (81% 

van de vrouwen en 48% van de mannen) ooit enige vorm van seksueel geweld heeft 

meegemaakt. Wat betreft hands-on seksueel geweld, is 40% van de vrouwen en 20% van 

de mannen hier al mee in aanraking gekomen. Voor verkrachting gaat dit over 16% van 

de vrouwen en 5% van de mannen. Binnen de LGBTQIA+ gemeenschap liggen de cijfers 

nog hoger: 80% van de personen in deze groep werden al blootgesteld aan enige vorm 

van seksueel geweld (Keygnaert et al., 2021). Verschillen in (inter)nationale cijfers zijn 

doorgaans te wijten aan het gebruik van andere definities, methodieken en vraagstelling. 

De studie van Keygnaert et al. (2021) gebruikt bijvoorbeeld een zeer omvattende definitie 
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van seksueel geweld. Niettemin geven de cijfers een indicatie van de omvang van de 

problematiek.  

Ook de prevalentiecijfers van seksueel kindermisbruik liggen hoog. Een meta-analyse 

van Barth et al. (2013) geeft aan dat ongeveer 10% van de meisjes en 5% van de jongens 

geconfronteerd worden met seksueel misbruik voor de leeftijd van achttien jaar. 

Nationale studies corresponderen aan deze hoge internationale cijfers en registreren dat 

9% van de meisjes en 3% van de jongens in België ooit te maken krijgen met seksueel 

misbruik (Pieters, 2010). Een andere Vlaamse studie, van Buysse et al. (2009), 

rapporteert nog hogere cijfers. Zij geven aan dat 20% van de meisjes en 10% van de 

jongens in hun dataset ooit slachtoffer werd van seksueel kindermisbruik. Ook hier wordt 

opgemerkt dat de verschillen in (inter)nationale cijfers doorgaans te wijten zijn aan het 

gebruik van andere definities, methodieken en vraagstelling, waarbij de studie van Buysse 

et al. (2009) opnieuw een bredere definitie van seksueel geweld hanteert.  

Seksueel geweld kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Op lichamelijk 

vlak kan dit leiden tot een hogere kans op cardiovasculaire, gastro-intestinale en urinaire 

problemen, maar bijvoorbeeld ook tot verhoogde cholesterolwaarden, overgewicht en 

chronische pijn (Felitti, 2009; Paras et al., 2009; Smith & Breiding, 2011). Seksueel geweld 

gaat ook gepaard met verschillende psychologische problemen zoals een verhoogd 

voorkomen van post-traumatische stress, angstproblemen, depressie en 

verslavingsstoornissen (Campbell et al., 2009; Dworkin et al., 2017; Felitti, 2009). Een 

recente Belgische studie van Keygnaert et al. (2021) vond een correlatie tussen het 

meemaken van seksueel geweld en mentale gezondheidsproblemen zoals depressie, 

angst, posttraumatische stressstoornis en suïcidepogingen (Keygnaert et al., 2021).  

De impact op de samenleving is bijgevolg aanzienlijk. Peterson et al. (2017) schatten de 

totale economische belasting van verkrachting in de Verenigde Staten op 3,1 triljoen 

dollar. Hiervan gaat 39% gepaard met medische kosten, 52% aan verloren 

werkproductiviteit, 8% aan justitie en 1% aan andere kosten. De auteurs benadrukken 

dat andere belangrijke kosten, zoals de impact op levenskwaliteit en psychisch lijden van 

de slachtoffers, hierbij niet in rekening worden genomen. Deze impact op de 

levenskwaliteit en het psychische welzijn van het slachtoffer, beïnvloedt ook hun 

tewerkstelling. Zo concludeert Loya (2015) dat de tewerkstelling van slachtoffers van 

seksueel geweld, maanden tot jaren na hun feiten ernstig verstoord kan zijn. Deze 
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problemen op het vlak van tewerkstelling heeft vervolgens een grote impact op het 

economisch welzijn van de slachtoffers (Loya, 2015).  

2.2 Plegers 

Het rapporteren van officiële cijfers over het aantal zedenplegers in de samenleving blijft 

een uitdaging. Een aanzienlijk deel van de zedenfeiten worden immers niet gerapporteerd 

(of ‘dark number’) en slechts een klein aandeel van de gerapporteerde feiten leidt ook 

effectief tot een veroordeling (of ‘grey number’) (Maes, 2018). Hoewel er bij alle 

criminele feiten sprake is van een ‘dark number’, lijkt dit bij zedenfeiten beduidend hoger 

te liggen omwille van de gevoelige aard van de feiten, waardoor slachtoffers minder snel 

aangifte doen (Drury et al., 2020). Langevin et al. (2004) rapporteren dat 70-77% van het 

kindermisbruik en 98% van de exhibitionismefeiten niet aangegeven worden bij de 

politie, terwijl dit voor gewelddadige, niet-seksuele feiten slechts 9% zou zijn. Drury et al. 

(2020) vonden in hun Amerikaanse studie dat 73,8% van veroordeelde zedenplegers nog 

bijkomende slachtoffers rapporteerden waarvoor ze niet veroordeeld werden. Plegers 

veroordeeld voor het bezit van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen 

rapporteerden in meer dan 59% van de gevallen nog bijkomende hands-on zedenfeiten, 

waarvoor ze geen veroordeling opliepen (Drury et al., 2020). Een Canadese studie van 

Bouchard (2015) schat dat een zedenpleger slechts 5% kans loopt om uiteindelijk 

aangeklaagd en veroordeeld te worden voor zijn of haar feiten.  

Ten slotte blijkt uit de beschikbare officiële Belgische cijfers, dat in 2019 882 mensen 

werden veroordeeld en 87 mensen werden geïnterneerd omwille van verkrachting of 

aanranding van de eerbaarheid (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, 2022). Deze cijfers 

kunnen niet gelinkt worden aan politionele data, waardoor er geen uitspraak gedaan kan 

worden over het ‘grey number’ in België. 
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Hoofdstuk 3: het profiel van zedenplegers  

In dit onderdeel wordt het profiel van de zedenplegers breed beschouwd, hoewel er op 

momenten ook specifieker gekeken wordt naar kenmerken van gedetineerde 

zedenplegers. Uit de literatuur komt naar voor dat de groep zedenplegers in zijn geheel 

bijzonder heterogeen is (Gullotta et al., 2020; Somogyvari, 2021; Woessner, 2010).  

Doorheen de jaren werd meermaals geprobeerd om deze groep gekende zedenplegers in 

kaart te brengen en in typologieën onder te brengen. Veelgebruikte onderverdelingen 

leggen de focus voornamelijk op het slachtoffer (minderjarig, meerderjarig of beide), het 

soort delict (hands-off, hands-on of beide) of de onderliggende motivaties. Daarnaast 

worden ook op basis van de therapeutische noden enkele classificaties voorgesteld 

(Woessner, 2010). Er is echter geen eenduidigheid omtrent deze classificaties en allen 

gaan ze gepaard met verschillende beperkingen (Gullotta et al., 2020).  

Deze heterogeniteit heeft daarnaast een belangrijke impact op de ontwikkeling van 

behandelprogramma’s voor plegers van zedenfeiten. Er dient rekening gehouden 

worden met de onderliggende drijfveren en de persoonlijkheidskenmerken, maar ook 

met een eventuele psychiatrische morbiditeit van de pleger. Binnen de algemene 

gedetineerdenpopulatie wordt een hoge prevalentie van psychiatrische stoornissen  

gerapporteerd. Zo vonden Favril et al. (2017) dat 46% van hun bevraagde gedetineerde 

populatie ooit een formele psychiatrische diagnose had gekregen en dat 24% van deze 

populatie zelfs twee of meer diagnoses hadden gekregen. Daarnaast lijkt deze psychische 

belasting bij zedenplegers in detentie nog hoger te liggen. Een Oostenrijkse studie 

rapporteerde zelfs dat bij 92.9% van hun populatie gedetineerde zedenplegers minstens 

één psychiatrische diagnose werd vastgesteld. Bijna de helft had zelfs drie of meer 

diagnoses gekregen (Eher et al., 2019). Zedenplegers blijken voornamelijk te kampen met 

persoonlijkheidsstoornissen (27-76%), verslavingsstoornissen (19-67%) en 

stemmingsstoornissen (6.6-43.8%) (Eher et al., 2019; Gibbels et al., 2019; Harsch et al., 

2006; Leue et al., 2004). Tevens blijkt uit onderzoek dat zedenplegers vaker 

traumatische ervaringen in hun jeugd hebben doorgemaakt, in vergelijking met de 

algemene populatie. Levenson et al. (2016) vonden dat zedenplegers drie keer meer kans 

hadden om seksueel misbruikt te zijn in hun verleden, twee keer meer kans hadden op 

fysiek geweld, dertien keer meer kans op verbaal geweld en vier keer meer kans op 

emotionele verwaarlozing.  
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Daarnaast komen ook seksuele stoornissen vaker voor bij zedenplegers, waarbij het 

vooral gaat om parafiele stoornissen (Arbanas et al., 2020). Parafiele stoornissen kunnen 

volgens de DSM-5 gedefinieerd worden als ‘een intense en aanhoudende seksuele 

interesse die afwijkt van de seksuele belangstelling voor genitale stimulatie of het 

voorspel van fenotypische normale, lichamelijk volgroeide en instemmende menselijke 

partners’ (American Psychiatric Association, 2013). Seto (2017) schat dat ongeveer 50% 

van de plegers met minderjarige slachtoffers een pedofiele stoornis heeft. Daarnaast zou 

ongeveer 8% van zedenplegers voldoen aan de criteria van een seksueel sadismestoornis 

(Kingston, 2016). Ook de seksuele preoccupatie of verslaving dient hier vermeld te 

worden gezien het in de praktijk regelmatig wordt toegekend, hoewel het niet als 

dusdanig opgenomen werd in de DSM-5. Deze termen worden vaak beschreven aan de 

hand van de diagnose van hyperseksualiteit, zoals gedefinieerd door Kaplan et al. (2010)2. 

De studie van Marshall et al. (2007) rapporteert bijvoorbeeld dat hyperseksualiteit bij 

34% van de gedetineerde zedenplegers voorkomt, vergeleken met 12.5% van de 

controlegroep. Aangezien deze seksuele stoornissen een risicofactor voor herval 

uitmaken, dienen ze dus zeker geadresseerd te worden tijdens de behandeling (Hanson & 

Morton-Bourgon, 2005; Klein et al., 2015). 

Bovenstaande comorbiditeit in acht genomen, is het belangrijk om ook de geïnterneerde 

populatie zedenplegers onder de loep te nemen. Dit zijn personen die feiten hebben 

gepleegd waarvoor ze niet toerekeningsvatbaar werden geacht, zowel op het moment van 

de feiten als op het moment van de berechting (Vandevelde et al., 2013). Enkele studies 

hebben getracht om deze populatie in kaart te brengen en te vergelijken met  de 

veroordeelde zedenplegers. Harsch et al. (2006) vonden bij geïnterneerde zedenplegers 

hogere prevalenties van parafiele stoornissen en meer cluster B 

 

2 A. Over a period of at least 6 months, recurrent and intense sexual fantasies, sexual urges, or sexual behaviors in 

association with 3 or more of the following 5 criteria: 
1. Time consumed by sexual fantasies, urges or behaviors repetitively interferes with other important (non-sexual) 
goals, activities and obligations. 
2. Repetitively engaging in sexual fantasies, urges or behaviors in response to dysphoric mood states (e.g., anxiety, 
depression, bore-dom, irritability). 
3. Repetitively engaging in sexual fantasies, urges or behaviors in response to stressful life events. 
4. Repetitive but unsuccessful efforts to control or significantly reduce these sexual fantasies, urges or behaviors. 
5. Repetitively engaging in sexual behaviors while disregarding the risk for physical or emotional harm to self or 

others. 

B. There is clinically significant personal distress or impairment in social, occupational or other important areas of 

functioning associated with the frequency and intensity of these sexual fantasies, urges or behaviors. 

C. These sexual fantasies, urges or behaviors are not due to the direct physiological effect of anexogenous substance 

(e.g. a drug of abuse or a medication).  
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persoonlijkheidsstoornissen (bv. antisociale of borderline persoonlijkheidsstoornis). In 

deze studie werden psychotische stoornissen echter niet meegenomen, hoewel 

verschillende andere onderzoeken aantonen dat juist deze aandoeningen meer prevalent 

zijn onder geïnterneerde zedenplegers (Alish et al., 2007; Holoyda et al., 2018; Novak et 

al., 2007).  

Ten slotte vormen vrouwelijke zedenplegers een minderheid in de gedetineerde 

populatie, in België is dit ongeveer 5% (Favril & Dirkzwager, 2019). Zij verdienen echter 

wel de nodige aandacht. In vergelijking met de mannelijke gedetineerden in België, komen 

psychiatrische diagnoses vaker voor bij vrouwen (61% versus 45%), alsook een hogere 

prevalentie van het gebruik van psychofarmaca (56% versus 34%). Dit is echter niet het 

geval wat betreft druggebruik (33% versus 35%) (Favril et al., 2017). Vrouwelijke 

zedenplegers vormen een nog kleinere groep, hoewel ook hier volgens Cortoni et al. 

(2017) sprake is van een hoog ‘dark number’. Ongeveer 2.2% van het totaal aantal 

gerapporteerde zedenfeiten zou door een vrouw gepleegd zijn. De slachtofferbevraging 

van Cortoni et al. (2017) rapporteert daarentegen een cijfer dat zes keer hoger ligt, 

waarbij het bij 11.6% van de zedenfeiten om een vrouwelijke pleger zou gaan. Belangrijk 

om hierbij op te merken is dat deze studie ook een zeer brede definitie van seksueel 

geweld hanteert. Hoewel de beschikbare literatuur beperkt is, kunnen er tot slot 

verschillende subtypes van vrouwelijke zedenplegers onderscheiden worden: vrouwen 

met adolescente slachtoffers (vaak een leerkracht-student verhouding), vrouwen die 

feiten plegen met een mannelijke mededader (met of zonder dwang), vrouwen met 

prepubertaire slachtoffers en vrouwen die zedenfeiten plegen binnen een bredere 

criminele carrière (Gannon et al., 2008).  
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Hoofdstuk 4: begeleiding en behandeling van zedenplegers  

In dit onderdeel wordt stilgestaan bij de bestaande behandelmodaliteiten die tot op heden 

gebruikt worden en de theorieën waarop zij gebaseerd zijn. Zowel het 

psychotherapeutische als het medicamenteuze aspect wordt besproken, alsook de 

daarmee verbonden randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het uitbouwen van een 

geschikte behandeling.  

4.1 Theoretische behandelkaders 

De afgelopen decennia kwam er veel aandacht voor de behandeling van zedenplegers, met 

oog op een reductie in recidive en de bescherming van de maatschappij. Hoewel de inhoud 

van de behandelingen sterk kan verschillen van land tot land en van instelling tot 

instelling, liggen er veelal twee belangrijke behandelkaders aan de basis: het Risk-Need-

Responsivity model en het Good Lives Model. 

4.1.1 Het Risk-Need-Responsivity model 

Het Risk-Need-Responsivity model (RNR) van Andrews and Bonta (1994) werd aan het 

begin van de jaren ’90 ontwikkeld en is tot op heden het meest gebruikte en best 

empirisch ondersteunde model. Dit theoretisch kader beschrijft drie basisprincipes 

waaraan een behandelprogramma dient te voldoen om effectief te zijn.  

1. Risk of risicoprincipe: dit vereist dat de intensiteit van een behandeling aangepast is 

aan het recidiverisico van de pleger. Dit risico op recidive kan worden bepaald aan de 

hand van een risicotaxatie instrument. Deze instrumenten dragen bij aan de klinische 

inschatting van het risico dat een persoon opnieuw gelijkaardig (in dit geval crimineel) 

gedrag zal stellen (Pouls et al., 2020). De meest gebruikte instrumenten voor het 

inschatten van seksuele recidive zijn de Static-99(R), Stable/Acute-2007 en de Sexual 

Violence Risk-20 (SVR-20). Onderzoek wijst uit dat een intensieve behandeling de beste 

resultaten genereert bij zedenplegers met een hoog risico op herval. Een mismatch hierin, 

bijvoorbeeld een zedenpleger met een laag risico op herval behandelen met een hoog-

intensief programma, kan leiden tot een verhoging van het recidiverisico (Bonta et al., 

2017). Het risicoprincipe geeft dus aan wie er behandeld moet worden en hoe intensief 

die behandeling moet zijn.  
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2. Need of het behoefteprincipe: dit stelt dat tijdens de behandeling, de criminogene 

behoeftes van zedenplegers geadresseerd dienen te worden. Dit zijn de veranderbare 

factoren die volgens wetenschappelijk onderzoek een invloed uitoefenen op het 

delictgedrag. Deze criminogene behoeftes bepalen mee de inhoud van het 

behandelprogramma. Het behoefteprincipe identificeert dus de factoren waarop gewerkt 

moet worden tijdens de behandeling.  

3. Responsivity of het responsiviteitsprincipe: dit geeft ten slotte aan dat een 

behandeling op een zodanige manier georganiseerd moet worden dat een individuele 

pleger zich er maximaal voor kan openstellen. Dit betekent dat de behandeling dient 

afgestemd te zijn op onder andere de taal, het intelligentieniveau en de eventuele 

psychiatrische aandoeningen van de zedenpleger. Het responsiviteitsprincipe geeft dus 

aan hoe er behandeld moet worden.  

4.1.2 Het Good Lives Model 

Een tweede behandelkader dat in de jaren 2000 in opmars kwam is het Good Lives Model 

(GLM) (Ward & Gannon, 2006). Dit model richt zich eveneens op hervalpreventie, maar 

legt hierbij de focus op het welzijn van zedenplegers. Er worden tien primaire 

levensbehoeften (lichamelijke en psychische gezondheid, verbondenheid, 

zelfstandigheid, plezier, etc.) onderscheiden binnen dit model. Strafbaar gedrag wordt 

hierin gezien als het op een onaangepaste manier nastreven van deze primaire behoeften. 

Het GLM gaat uit van het principe dat een persoon die een waardevol maatschappelijk 

leven, en waarbij er dus op maatschappelijk conforme wijze tegemoet wordt gekomen aan 

diens primaire levensbehoeften, minder geneigd is om opnieuw strafbaar gedrag te 

stellen (Wanzeele & Oltenfreiter, 2020).  

Beide behandelkaders werden lang als tegenstrijdig aan elkaar beschouwd, al doet zit de 

laatste jaar een groeiende tendens voor waarbij de focus veeleer ligt op hun 

complementariteit (Noom et al., 2021). Veel behandelprogramma’s die vandaag gebruikt 

worden baseren zich op het RNR model en worden aangevuld met de principes van het 

GLM. Zo baseert het Canadese Rockwood programma zich in eerste instantie op het RNR 

model, maar het zet daarnaast ook in, conform het GLM, op sterkte-gebaseerde elementen 

(Olver et al., 2020).  
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In het volgende onderdeel wordt een kort overzicht gegeven van de meest gebruikte 

behandelstrategieën die gekaderd worden in bovenstaande theoretische modellen.  

4.2 Behandelstrategieën  

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is momenteel de meest geaccepteerde en de best 

onderbouwde interventiemethode bij de behandeling van zedenplegers (Yates, 2016). Bij 

de opkomst van de behandeling van zedenplegers werd er voornamelijk ingezet op het 

terugvalpreventiemodel, dat werd ontwikkeld vanuit de verslavingszorg. Dit model werd 

aangepast aan de specifieke vereisten van zedenplegers en focuste zich vooral op de 

factoren die een invloed hebben op herval of recidive (Yates, 2016). Conform het 

behoefteprincipe van het RNR-model, richten de CGT-gebaseerde behandelprogramma’s 

zich vandaag op de aanpak van de dynamische risicofactoren (criminogene noden 

conform het behoefteprincipe) die gepaard gaan met seksueel deviant gedrag. Deze 

dynamische factoren omvatten onder meer een deviante seksuele voorkeur, antisociale 

persoonlijkheidskenmerken, een gebrek aan sociale steun en intimiteitsproblemen 

(Arnold & Davis, 2016). Hoewel de praktische invulling van een behandeling vaak 

verschilt van instelling tot instelling, zijn de meesten tot op heden nog steeds gebaseerd 

op CGT (Harrison et al., 2020).  

Naast CGT zijn er ook andere therapiestromingen die worden gebruikt als basis voor 

behandelprogramma’s, al worden deze vaak gecombineerd toegepast met elementen uit 

de cognitieve gedragstherapie. Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke evidentie, en 

dus het belang van deze stromingen met de nodige voorzichtigheid te benaderen, worden 

in deze paragraaf nog enkele andere stromingen kort aangehaald (Gibbels et al., 2019). 

Experiëntiële psychotherapie benadrukt het emotioneel welzijn van de cliënt en 

incorporeert verschillende elementen van het GLM. Deze vorm van psychotherapie legt 

de focus voornamelijk op emotieregulatie, de eigen traumatische ervaringen en 

zelfreflectie (Gunst, 2012). Omdat veel zedenplegers kampen met emoties zoals schaamte 

en schuldgevoel, wordt ook in toenemende mate gebruik gemaakt van de ‘compassion 

focused therapy’ (CFT). Het hanteren van een empathische houding van zowel de 

therapeut als de cliënt staat hier op de voorgrond (Hocken & Taylor, 2021). Tot slot is 

cognitieve analytische therapie (CAT) een afzonderlijke stroming van de CGT, waarbij 

de focus op de relationele aspecten ligt. Deze therapie brengt het systeem rond de 

zedenpleger in kaart en identificeert binnen deze systemische aanpak de interrelationele 
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patronen en moeilijkheden waarmee de cliënt, zowel tijdens zijn jeugd als in diens 

volwassen leven, geconfronteerd wordt (Roper, 2018).  

Niet enkel de inhoud van het behandelprogramma, maar ook de houding van de 

therapeut is bepalend voor een goede behandelervaring. Marshall et al. (2005) toonden 

als eerste het belang aan van een warme en empathische houding van de therapeut bij de 

behandeling van zedenplegers. Ook later onderzoek toonde gunstige effecten van een 

positieve cliënt-therapeut relatie (Decoene & Vandeperre, 2020; Vanhoeck, 2016). Een 

open en empathische houding van de therapeut sluit dan ook aan bij het 

responsiviteitsprincipe van het RNR model, dat maximaal wil inzetten op een behandeling 

afgestemd op de kenmerken van de cliënt.  

Een andere bepalende factor is de vorm van de psychotherapeutische interventie, die 

individueel kan verlopen of in groep. Hoewel dit een contra-intuïtieve bevinding lijkt te 

zijn, geven zedenplegers aan groepstherapie overwegend positief te ervaren. Het is voor 

hen het uitgelezen moment om van elkaar te leren, maar ook om steun te vinden bij elkaar 

(Garrett et al., 2003; Levenson et al., 2009). In de studie van Garrett et al. (2003) gaf zelfs 

de helft van de zedenplegers de voorkeur aan groepstherapie boven individuele therapie. 

Verschillende onderzoekers halen aan dat de vaardigheden waar groepstherapie vooral 

op inzet, ook heel relevante vaardigheden zijn wanneer het gaat om de reductie van 

recidive (Geiger & Fischer, 2017; Levenson et al., 2010; Woessner & Schwedler, 2014). 

Gannon et al. (2019) vonden de grootste vermindering in recidivecijfers wanneer 

zedenplegers deelnamen aan een groepsaanbod, in vergelijking met een individuele 

therapie. Toch is groepstherapie met zedenplegers niet altijd evident en blijkt vooral de 

onderlinge hiërarchie tussen zedenplegers hierin een drempel. Deze hiërarchie is onder 

andere gebaseerd op de aard van de feiten (plegers van feiten ten aanzien van 

minderjarigen staan onderaan de hiërarchische ladder) en de graad van ontkenning 

(waarbij ontkenners aangespoord worden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

feiten) (Colton et al., 2009). Tot slot bepaalt ook de instroom van nieuwe deelnemers 

doorheen het behandeltraject de bereidheid tot deelname aan groepstherapie. Zo  

rapporteren Geiger and Fischer (2017) dat hun respondenten de voorkeur geven aan een 

gesloten groep, waar de groepssamenstelling gedurende het hele therapeutische traject 

dezelfde blijft.  
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Ten slotte kan er ook op medicamenteuze wijze ingegrepen worden bij het stellen van 

seksueel deviant gedrag. De Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 

hanteert een algoritme voor het gebruik van libidoverlagende medicatie bij mensen die 

seksueel afwijkend gedrag stellen. Zij raden het gebruik van medicatie vooral aan bij 

zedenplegers met een hoog recidiverisico (Thibaut et al., 2020). Het bewijs voor de 

effectiviteit van farmacologische interventies blijft echter beperkt en de kwaliteit van de 

studies schiet vaak tekort (Thibaut et al., 2020). Toch lijkt, op basis van de beperkte 

literatuur, het gebruik van libidoverlagende medicatie wel een verminderend effect te 

hebben op het risico op recidive (Gibbels et al., 2019; Lösel, 2005).  

4.3 Uitkomstmaten  

Een behandelprogramma streeft in de eerste plaats de preventie van toekomstige 

zedenfeiten na. Bij de evaluatie van behandelprogramma’s wordt dan ook voornamelijk 

gekeken naar de seksuele recidivecijfers. Verschillende evaluaties nemen echter ook 

niet-seksuele recidivecijfers in rekening. Onderzoek toont aan dat seksuele 

recidivecijfers relatief laag liggen bij veroordeelde zedenplegers, ook zonder behandeling, 

in vergelijking met niet-seksuele recidivecijfers (Hanson et al., 2009a, 2009b; Harrison et 

al., 2020; Lösel, 2005). Bij het bepalen van een behandeleffect is het dus belangrijk om 

niet enkel naar seksuele recidive te kijken, maar ook naar herval in andere strafbare 

feiten.  

Er werden reeds verschillende meta-analyses gepubliceerd die behandelprogramma’s 

evalueren op basis van de daling in recidive. Een gekende en grootschalige meta-analyse 

is die van Lösel et al. (2005), die een daling van 37% vond in seksuele recidivekans als het 

gevolg van deelname aan een behandelingstraject. Ook de niet-seksuele recidivekans 

kende een gelijkaardige daling. Een latere meta-analyse door dezelfde groep 

onderzoekers, vond een daling in recidive van 26.3%: de seksuele recidive van 

onbehandelde zedenplegers bedroeg 13.7%, terwijl de seksuele recidive van behandelde 

zedenplegers 10.1% bedroeg (Schmucker & Lösel, 2015). De meta-analyse van Hanson et 

al. (2009a) rapporteert een seksuele recidivekans van 19.2% bij onbehandelde plegers 

versus 10.9% bij plegers die wel een behandeling kregen (daling in recidive van 42.9%). 

De algemene kans op recidive kende een daling van 48.3% naar 31.8% (daling in recidive 

van 34.2%). Een recente meta-analyse van Gannon et al. (2019) rapporteert een 

vermindering van seksuele recidive van 32.6%. De behandeling bleek bovendien het 
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meest effectief wanneer de zedenplegers groepstherapie volgden en deze therapie door 

een psycholoog gegeven werd (Gannon et al., 2019).  

De voorbije jaren zijn ook verschillende meta-analyses uitgevoerd met betrekking tot de 

effectiviteit van de behandeling van zedenplegers in de gevangenis. Hoewel de 

inhoud van de behandelprogramma’s vaak gelijkaardig is (gebaseerd op CGT binnen het 

RNR-model), worden er wisselende resultaten gerapporteerd. Voor sommige 

programma’s werden geen effecten of voordelen van een behandeling in de gevangenis 

gevonden (Abracen et al., 2011; Dennis et al., 2012; Langström et al., 2013), terwijl andere 

meta-analyses kleine, doch belangrijke voordelen van een behandeling constateerden 

(Hanson et al., 2002; Lösel, 2005; Schmucker & Lösel, 2015). Schmucker en Lösel (2015) 

concludeerden in hun meta-analyse dat, hoewel in essentie vaak dezelfde vorm van 

behandeling werd aangeboden, behandelprogramma’s in de vrije samenleving op een 

meer consistente wijze positieve uitkomsten genereren dan de behandelprogramma’s in 

de gevangenissen. Vanuit de internationale literatuur wordt dit mede verklaard door het 

weinig faciliterende gevangenisklimaat, een gebrek aan afschrikking, het gebrek aan 

mogelijkheden om de aangeleerde vaardigheden extramuros (i.e. buiten de gevangenis) 

toe te passen en de moeilijkheden bij re-integratie (Durlauf & Nagin, 2011; Lösel, 2012; 

Markson et al., 2015). Er was echter geen studie die een rechtstreekse vergelijking maakt 

tussen behandelingsprogramma’s binnen en buiten de gevangenismuren, wat het trekken 

van conclusies moeilijk maakt.  

4.4 One size does not fit all  

De heterogeniteit van de groep zedenplegers toont aan dat er niet één profiel van de 

zedenpleger bestaat. Deze verschillende profielen brengen ook verschillende 

behandelnoden met zich mee, wat ertoe leidt dat een behandeling op maat van het 

individu dient uitgewerkt te worden (i.e. responsiviteitsprincipe). Een 

behandelprogramma dient onder meer rekening te houden met de capaciteiten van de 

zedenplegers. Zo is bijvoorbeeld een behandelprogramma voor normaalbegaafde plegers 

vaak niet geschikt voor laagbegaafde plegers (Baten & Doms, 2020). De specifieke 

behandelnoden van de individuele zedenpleger dienen bijgevolg in rekening genomen te 

worden bij het uitwerken van een behandeltraject.  

Op basis van het responsiviteitsprincipe dient ook een eventuele bijkomende 

diagnostiek in acht genomen moet worden, ook wanneer deze diagnostiek geen 
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criminogene behoefte betreft. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat eerst een psychotische of 

depressieve stoornis behandeld moeten worden alvorens aan de slag te gaan met een 

behandeling gericht op de feiten (Alish et al., 2007; Harsch et al., 2006). Ook een 

persoonlijkheidsstoornis kan het behandelverloop bemoeilijken (Eher et al., 2019). 

Bijkomend vergt de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis zoals een 

autismespectrumstoornis (ASS) vaak een gespecialiseerde aanpak waarvoor niet alle 

behandelprogramma’s uitgerust zijn (Dewinter et al., 2020). 

De inhoud van het programma dient ook aangepast te worden naargelang de drijfveren 

van de zedenpleger en de mechanismen die aan de grondslag liggen van de 

gepleegde zedenfeiten. Een zedenpleger die zich bijvoorbeeld uitsluitend op volwassen 

slachtoffers richt, verschilt van een pleger die zich uitsluitend tot minderjarigen richt 

(Somogyvari, 2021). Een vrouwelijke pleger heeft dan weer andere onderliggende 

drijfveren en behandelnoden dan een mannelijke pleger (Wijkman & de Vogel, 2020). Ook 

zijn er duidelijke verschillen tussen de zogenaamde ‘hands-on’ plegers (zoals 

verkrachters) en de ‘hands-off’ plegers (zoals internetplegers, waarbij het gaat om feiten 

met betrekking tot misbruikbeelden van minderjarigen of grooming) (Henshaw et al., 

2017).  

Tot slot is er een groot aantal zedenplegers die hun feiten ontkennen. Omdat er in de 

meeste therapieprogramma’s gepraat dient te worden over de feiten, worden ontkenners 

vaak uitgesloten (Blagden et al., 2013). Toch toont onderzoek aan dat (gedeeltelijke) 

ontkenning niet langer als een obstakel gezien moet worden om op therapeutische wijze 

aan de slag te kunnen gaan. Zo toont het onderzoek van Ware et al. (2018) dat een 

behandeling aangaan met ontkenners wel degelijk tot een evenwaardige therapeutische 

relatie kan leiden. Bovendien is er geen indicatie dat ontkenning een invloed zou hebben 

op het recidiverisico (Hanson & Morton-Bourgon, 2005), daar de redenen voor 

ontkenning zeer divers kunnen zijn (bv. schaamte of angst) en niet noodzakelijk wijzen 

op een algemene kilheid of gebrek aan empathie van de zedenpleger (Blagden et al., 

2013). 

Omwille van de heterogeniteit van de groep zedenplegers werden reeds verschillende 

typologieën voorgesteld die als houvast kunnen dienen bij de afstemming van de 

behandeling op de behandelnoden van de zedenpleger. Er is echter geen eenduidigheid 

omtrent de classificatie van deze behandelnoden. Algemeen gesteld blijft de consensus 
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dan ook dat steeds op casusniveau dient beoordeeld te worden welke behandeling het 

meest opportuun is (Yates, 2016). Een behandeling op maat van de zedenpleger blijft hoe 

dan ook de gouden standaard. 

Hoofdstuk 5: begeleiding en behandeling in de gevangenis 

In dit onderdeel worden de specifieke behandelcontext, namelijk een detentie, en de 

daarmee gepaard gaande aspecten nader besproken. Een ondersteunend 

gevangenisklimaat is erg bepalend voor een succesvolle uitwerking van een 

behandeling in de gevangenis. Daarnaast dient steeds in het achterhoofd te worden 

gehouden dat nagenoeg elke zedenpleger de gevangenis op een bepaald moment verlaat 

en opnieuw zal deelnemen aan het dagelijkse leven in de vrije samenleving. Het is dus 

essentieel om tijdens de uitwerking van een begeleidings- en behandelaanbod tijdens 

detentie reeds re-integratieve elementen aan te kaarten.  

5.1 Het gevangenisklimaat 

Vaak wordt de context waarin de behandeling plaatsvindt uit het oog verloren, hoewel 

deze een belangrijke rol speelt bij de effectiviteit ervan. Het gevangenisklimaat kan op 

verschillende manieren gedefinieerd worden en verder onderverdeeld worden in 

verschillende aspecten. Enerzijds is er de morele component van het klimaat die zich richt 

op de verhoudingen tussen gevangenispersoneel en gedetineerden, wederzijds respect en 

fatsoenlijkheid. Wanneer we anderzijds kijken naar het sociale en therapeutische klimaat 

ligt de focus op de mate waarin het gevangenisklimaat ondersteunend werkt ten aanzien 

van therapeutische programma’s en therapeutische verandering in de deelnemers 

(Blagden, 2021). Hier speelt ook de gevangenisinfrastructuur en de aanwezige faciliteiten 

een belangrijke rol om een optimale (therapeutische) ondersteuning te bieden. 

Misschien wel de meest pertinente definitie is deze van het klimaat met betrekking tot 

rehabilitatie, die de focus legt op het faciliteren en promoten van positieve persoonlijke 

verandering en in hoeverre het klimaat ondersteunend werkt ten aanzien van de reductie 

van recidive. Dit klimaat kan overkoepelend gezien worden als het therapeutische en 

sociale klimaat binnen de gevangenis, alsook de heersende gevangeniscultuur, filosofie en 

de mate waarin het de vermindering van recidive en positieve persoonlijke 

veranderingen in het individu ondersteunt (Blagden, 2021; Wright, 1993). 
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Wat bijzonder belangrijk is binnen dit onderzoek, is dat een ondersteunend 

gevangenisklimaat behandelbereidheid faciliteert en gecorreleerd is aan het geloof dat 

zedenplegers wel degelijk kunnen veranderen (Blagden, 2021; Stasch et al., 2018; 

Williams et al., 2019).  

Bosma et al. (2020) onderscheiden zes relevante domeinen binnen het 

gevangenisklimaat: relaties in de gevangenis, veiligheid, contact met de buitenwereld, 

faciliteiten, zinvolle dagbesteding en autonomie. In deze sectie worden deze onderdelen 

verder besproken.  

5.1.1 Relaties in de gevangenis 

Zedenplegers bevinden zich in een precaire situatie in de gevangenis. Zij bengelen vaak 

onderaan de hiërarchische ladder en zijn omwille van hun feiten vaak het voorwerp 

van stigmatisering en geweld, zowel door hun medegedetineerden als door het 

gevangenispersoneel (Ireland, 2000; Schwaebe, 2005; Scrivens & Ricciardelli, 2019; 

Spencer, 2009; van den Berg et al., 2018). Goede relaties tussen gedetineerden onderling 

en de relaties tussen gedetineerden en het gevangenispersoneel zijn echter een cruciaal 

onderdeel van een positief gevangenisklimaat. Net daarom speelt het gevangenisklimaat 

bij de behandeling van deze specifieke groep een extra belangrijke rol (Blagden, 2021; 

Faccio et al., 2020).  

A. Relaties tussen zedenplegers en hun medegedetineerden 

Relaties tussen zedenplegers en hun medegedetineerden balanceren op een fijne lijn 

tussen solidariteit en zelfbescherming (Ievins & Crewe, 2015). Onderzoek toont aan dat 

zedenplegers, meer dan andere gedetineerden, fysiek en psychisch geweld meemaken 

in de gevangenis en op een negatieve wijze door hun medegedetineerden benaderd 

worden (Ireland, 2000; Ricciardelli & Moir, 2013; Scrivens & Ricciardelli, 2019; van den 

Berg et al., 2018). Zedenplegers kiezen er dan ook vaak voor om zich te isoleren van de 

algemene gevangenispopulatie, maar die goede relatie met medegedetineerden kan net 

een positieve invloed hebben op het behandeltraject van de zedenpleger en beschermend 

werken naar recidive toe (Blagden, 2021; van den Berg et al., 2018).  

De steun van medegedetineerden kan een belangrijke rol spelen bij deelname aan en 

retentie in een behandelprogramma. Binnen deze relaties spelen actief burgerschap en 

peersupport een belangrijke rol in het ondersteunen van een positieve wederkerige 
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relatie waarbij gedetineerden bijdragen aan het welzijn van hun medegedetineerden en 

zo ook rechtstreeks en onrechtstreeks inwerken op een succesvolle, therapeutische 

behandeling (Blagden, 2021). 

B. Relaties tussen zedenplegers en het gevangenispersoneel 

Een positieve attitude van gevangenispersoneel ten aanzien van zedenplegers 

faciliteert een goede onderlinge relatie. Een goede relatie tussen zedenplegers en het 

gevangenispersoneel is dan weer erg bevorderlijk voor het gevangenisklimaat. Toch komt 

uit de empirische literatuur duidelijk naar voor dat gevangenispersoneel, politieagenten 

en psychologen een algemeen negatieve attitude hanteren tegenover zedenplegers 

(Higgins & Ireland, 2009; Hogue, 1993; Ricciardelli & Moir, 2013). Higgins en Ireland 

(2009) rapporteren zelfs dat, in vergelijking met de algemene samenleving en het 

forensisch personeel in de gevangenis, bewakingspersoneel de meest negatieve attitudes 

hebben ten aanzien van zedenplegers. Professionals die met zedenplegers werken, voelen 

zich vaak verscheurd tussen hun persoonlijke mening (die veelal gekleurd wordt door 

stereotypering en stigma) en hun professionele rol (Lea et al., 1999).  

De attitude die het bewakingspersoneel hanteert naar zedenplegers toe, wordt in de 

literatuur in grote mate toegeschreven aan de stigmatisering van de zedenpleger 

(Tewksbury, 2005). In onderzoek naar de attitudes van de algemene populatie ten 

aanzien van zedenplegers komt naar voor dat deze groep gezien wordt als ongeneeslijk, 

kwaadaardig en roofzuchtig (Fox, 2013; Pickett et al., 2013; Soothill & Walby, 1991; 

Spencer, 2009). 

Het is daarom belangrijk dat professionals zelf bewust zijn van hun vooroordelen en hun 

al dan niet onbewuste discriminerende en denigrerende gedragingen (Faccio et al., 2020; 

Gannon et al., 2019) en in te zetten op een gedegen training van het 

gevangenispersoneel met betrekking tot de specifieke doelgroep (Faccio et al., 2020). 

Een betere kennis van het personeel over zedenplegers heeft immers een positieve 

invloed op de attitudes van het personeel ten aanzien van deze groep (Hogue, 1994).  

Geiger en Fischer (2017) bevroegen tien zedenplegers omtrent hun ervaringen tijdens 

hun deelname aan een intramuros (i.e. binnen de gevangenis) rehabilitatieprogramma. 

Tijdens deze kwalitatieve interviews werd door de zedenplegers het belang van een goede 

training van gevangenispersoneel aangehaald, om zo hun vooroordelen te adresseren en 
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om te leren gaan met de emotioneel geladen gesprekken die binnen dit kader 

plaatsvinden. Zij merkten daarbij ook op dat het personeel dat tewerkgesteld is op een 

speciale unit voor zedenplegers op een meer respectvolle manier met hen omging (Geiger 

& Fischer, 2017). Zo stelde Hogue (1993) vast dat bewakingspersoneel dat met 

zedenplegers werkt een algemeen positievere attitude hanteert tegenover deze 

doelgroep, dan bewakingspersoneel dat niet met zedenplegers in aanraking komt. Ook 

Nelson et al. (2002) vonden dat meer ervaren behandelaars een positievere attitude 

aannemen tegenover zedenplegers dan hun onervaren collega’s, wat suggereert dat een 

negatieve attitude ten aanzien van deze doelgroep op een positieve manier kan evolueren 

(Nelson et al., 2002). Harkins and Beech (2007) argumenteren dat de attitudes die 

professionals hanteren ten aanzien van zedenplegers een belangrijke impact kan hebben 

op de effectiviteit van de behandeling. 

Onderzoek toont aan dat de relatie tussen gedetineerden en gevangenispersoneel een 

belangrijk effect heeft op de behandelbereidheid van de gedetineerde en 

ondersteunend werkt bij retentie in behandeling en het nastreven van de 

behandeldoelen van de gedetineerde (Blagden et al., 2017; Blagden et al., 2016; Gaab et 

al., 2020; Kjelsberg & Loos, 2008). Zo vonden Kjelsberg en Loos (2008) bijvoorbeeld dat 

de attitudes van het gevangenispersoneel ten aanzien van zedenplegers in belangrijke 

mate correleert met therapiebereidheid en therapeutische effectiviteit, wat dan op zijn 

beurt weer gelinkt is aan een positieve behandeluitkomst.  

Het is dan ook belangrijk binnen de gevangenis in te zetten op het bevorderen van de 

relaties tussen zedenplegers en het gevangenispersoneel, en zedenplegers en hun 

medegedetineerden. Een goede relatie tussen gedetineerden en personeel leidt tot een 

grotere behandelingsbereidheid en het behalen en onderhouden van de behandeldoelen 

(Blagden, 2021).  

5.1.2 Veiligheid 

Een klimaat waarin zedenplegers onderaan de sociale ladder staan, leidt ertoe dat deze 

doelgroep frequent geconfronteerd wordt met vijandige attitudes en zelfs fysieke 

agressie (Faccio et al., 2020). Zo deden Ricciardelli en Moir (2013) onderzoek naar de 

ervaringen van zedenplegers met hun medegedetineerden. Zij kwamen tot de vaststelling 
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dat zedenplegers zich, omwille van de constante dreiging van geweld en effectief 

slachtofferschap, erg onveilig voelen in de gevangenis (Ricciardelli & Moir, 2013).  

Zoals we hierboven al beschreven, komt deze vijandige houding niet enkel van de 

medegedetineerden van de zedenplegers, maar ook vanuit het aanwezige 

bewakingspersoneel (Higgins & Ireland, 2009; Hogue, 1993). Hogue (1993) haalt echter 

aan dat het werken met zedenplegers daarentegen net leidt tot positievere attitudes. Het 

is in dit kader dan ook interessant om het concept van dynamische veiligheid te 

exploreren. Dynamische veiligheid steunt in eerste instantie op het ontwikkelen van een 

wederkerige vertrouwensrelatie tussen het bewakingspersoneel in de gevangenis en de 

gedetineerden, en het tot stand brengen van een effectieve communicatie tussen beide 

partijen (Coyle, 2005). Deze meer relationele vorm van veiligheidsuitoefening vraagt van 

het bewakingspersoneel meer betrokkenheid ten aanzien van de gedetineerden, zonder 

dat ze hun autoriteitspositie verliezen (Boone et al., 2016; Santorso, 2021). Omdat het 

gevangenispersoneel op deze manier beter op de hoogte is van wat er zich binnen de 

gevangenis afspeelt, kan er op preventieve wijze ingegrepen worden om zo (ernstige) 

incidenten te vermijden. Daarnaast dient het bewakingspersoneel minder fysieke 

beveiligingsmaatregelen aan te wenden en ervaart de gedetineerde meer autonomie 

tijdens zijn detentie (Coyle, 2005). 

De wijze waarop veiligheid structureel wordt toegepast in een gevangeniscontext heeft 

een belangrijke weerslag op de relaties binnen de gevangenis en bijgevolg op het klimaat.  

Boone et al. (2016) geven aan dat veiligheid essentieel is voor de persoonlijke groei van 

de gedetineerde en dat het frequenter gebruiken van fysieke beveiligingsmaatregelen niet 

noodzakelijk leidt tot een veiligere omgeving. 

5.1.3 Faciliteiten 

Hoewel in de literatuur vooral verwezen wordt naar de aanwezigheid van 

sportfaciliteiten, de kwaliteit van het eten en de algemene toestand van de cellen (Bosma 

et al., 2020), wordt, omwille van de specifieke relevantie voor dit onderzoek, in dit 

onderdeel dieper ingegaan op de aanwezigheid van een aparte unit voor zedenplegers 

of zelfs een aparte gevangenis voor deze doelgroep.  

Het is ondertussen duidelijk dat een veilige omgeving essentieel is voor een positief 

gevangenisklimaat. Omwille van de plaats van de zedenpleger onderaan de hiërarchische 
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ladder in de gevangenis en de daarmee gepaard gaande veiligheidsissues (Faccio et al., 

2020; van den Berg et al., 2018), worden zedenplegers in verschillende landen op een 

aparte afdeling of in een gevangenis specifiek voor zedenplegers geplaatst (Blagden et al., 

2016).  

Zo vallen zedenplegers in het Verenigd Koninkrijk (VK) onder de noemer kwetsbare 

gedetineerden (Ricciardelli, 2014) en worden zij in aparte vleugels ondergebracht. 

Hoewel dit voor een verhoogde veiligheid zorgt, bestaat er nog steeds een aanzienlijk 

risico op incidenten omdat die aparte vleugels nog steeds ingebed zijn binnen een 

gevangenis waar ook plegers van andere criminele feiten gehuisd zijn. Om hieraan 

tegemoet te komen, installeerde het VK ook verschillende gevangenissen waarin enkel 

zedenplegers verblijven (Blagden et al., 2016). Recent onderzoek toont aan dat een 

verblijf in een gevangenis exclusief voor zedenplegers een positief effect heeft op de 

gemoedstoestand van de gedetineerden en bijgevolg meer therapeutische mogelijkheden 

biedt (Blagden & Wilson, 2020). Ook in Duitsland wordt de behandeling van zedenplegers 

in de gevangenis georganiseerd binnen zogenaamde sociaal-therapeutische units (STU’s) 

(Lösel, 2000). Het kan hier gaan om een unit binnen een algemene gevangenis, maar ook 

om een op zichzelf staande gevangenis. In deze STU’s wordt  dan behandeling geboden 

binnen een algemeen therapeutisch klimaat, waar ook opleiding-, werk- en 

ontspanningsinitiatieven worden voorzien (Woessner & Schwedler, 2014).  

Blagden en Perrin (2016) deden onderzoek naar de ervaringen en perspectieven van 

zedenplegers en gevangenispersoneel binnen een gespecialiseerde gevangenis gericht 

op de behandeling van zedenplegers. In totaal werden zestien zedenplegers en zestien 

personeelsleden binnen deze gevangenis bevraagd met betrekking tot het heersende 

gevangenisklimaat. De onderzoekers stelden vast dat het gevangenisklimaat binnen deze 

gevangenis over het algemeen als positief werd ervaren en bevorderlijk werkt ten aanzien 

van de rehabilitatie van de zedenpleger. De zedenplegers rapporteerden ook een 

verhoogd gevoel van veiligheid, wat ertoe leidde dat ze de (mentale) ruimte hadden om 

aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling te werken. Verder beschreven zowel de 

zedenplegers als het gevangenispersoneel hun onderlinge relatie als positief en 

constructief (Blagden & Perrin, 2016). 
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5.1.4 Autonomie en een zinvolle dagbesteding 

In deze sectie worden autonomie en een zinvolle dagbesteding samen besproken omwille 

van hun sterke onderlinge samenhang.  

Autonomie kan gedefinieerd worden als “de ervaren mogelijkheid om gedrag te stellen 

volgens de eigen wil en te kunnen klagen over de regels van de instelling” (Van der Laan 

& Eichelsheim, 2013, p.426). De gevangenisstraf gaat onvermijdelijk gepaard met een 

groot verlies van autonomie voor de gedetineerde, doch dit dient ingeperkt te blijven tot 

de vrijheidsbeneming (Bosma et al., 2020). In dit kader stelt Art. 6 van de Basiswet van 12 

januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden3 

(verder Basiswet) dat de gedetineerde aan “geen andere beperkingen van zijn politieke, 

burgerlijke, sociale, economische of culturele rechten [onderworpen mag] worden dan 

deze die uit […] de vrijheidsbenemende maatregel voortvloeien, onlosmakelijk met de 

vrijheidsbeneming verbonden zijn en deze die door of krachtens de wet worden bepaald.”. 

Daarnaast voorzien Art. 7 Basiswet in de oprichting van een overlegorgaan voor 

gedetineerden in iedere Belgische gevangenis en Art. 148 Basiswet in een klachtenrecht 

voor gedetineerden. 

Niettegenstaande bovenstaande voorzieningen in de Basiswet, is het omwille van de 

inherent vrijheidsbenemende context van de gevangenis, waarin het stellen van bepaald 

gedrag of het nemen van bepaalde keuzes niet op een geheel vrije manier kan gebeuren, 

niet vanzelfsprekend voor gedetineerden om hun autonomie te bewaren. Zo stellen Van 

de Weygaert en Vander Laenen (2011) dat de interne gevangenisregels de grootste 

beperking vormen ten aanzien van het stellen van autonome handelingen. Daarnaast 

heeft een goede relatie met het gevangenispersoneel volgens Van der Laan en 

Eichelsheim (2013) een positieve invloed op de autonomie van de gedetineerde. Ook 

deelname aan de dagelijkse activiteiten, en dus een zinvolle dagbesteding, draagt bij aan 

deze autonomie (Van der Laan & Eichelsheim, 2013). Dit wordt verder gestaafd door 

Goodstein et al. (1984), die vonden dat een aanbod van gestructureerde activiteiten de 

gedetineerde een grotere mate van autonomie verschaft.  

 
3 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 
BS 1 februari 2005.  
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5.1.5 Contact met de buitenwereld 

Sociale isolatie is een gekend probleem bij zedenplegers. Zo werd hierboven reeds 

aangehaald dat zedenplegers ervoor kiezen om zich van de algemene populatie af te 

zonderen om hun persoonlijke veiligheid te vrijwaren (Blagden, 2021; van den Berg et al., 

2018). Zedenplegers isoleren zich niet enkel van hun medegedetineerden en het 

gevangenispersoneel, maar ook ten aanzien van hun sociale contacten buiten de 

gevangenismuren, onder meer omwille van het schaamtegevoel dat met hun feiten 

gepaard gaat (van den Berg et al., 2018; Windzio, 2006). Vaak worden bestaande sociale 

contacten ook door de andere partij verbroken, omwille van het stigma en de afkeuring 

voor de feiten die de zedenpleger heeft gesteld (Bailey & Klein, 2018; Robbers, 2009). 

Daarnaast wijst onderzoek uit dat zedenplegers het over het algemeen moeilijk hebben 

om betekenisvolle relaties tot stand te brengen (Blake & Gannon, 2011; Marshall, 1989, 

2010). 

Vanuit het oogpunt van recidivevermindering is sociale isolatie echter geen goede 

strategie. Verschillende theorieën binnen de levensloop- en ontwikkelingscriminologie 

benadrukken net het belang van goede sociale relaties om recidive tegen te gaan 

(Braithwaite, 1989; Laub & Sampson, 2001; Thornberry & Krohn, 2001). Het ontbreken 

van goede sociale relaties is immers een risicofactor voor recidive (Hanson et al., 2009b). 

5.2 Re-integratie 

Wanneer de detentie van de zedenpleger afloopt, wacht deze de zware taak om zich te re-

integreren in de maatschappij. Re-integratie is voor elke gedetineerde een uitdaging, 

maar voor zedenplegers wordt dit echter nog extra bemoeilijkt door het grote stigma dat 

gepaard gaat met de feiten waarvoor ze veroordeeld werden (Robbers, 2009). Velen van 

hen hebben hun steunnetwerk verloren en geraken sociaal geïsoleerd, wat hun risico op 

herval juist verhoogt (Bailey & Klein, 2018; Robbers, 2009). De nodige ondersteuning 

bieden om de re-integratie zo succesvol mogelijk te laten verlopen is dan ook essentieel.  

5.2.1 Sociaal steunnetwerk 

Een adequaat steunnetwerk waar de zedenpleger op terug kan vallen is erg belangrijk 

om een succesvolle overgang van de gevangenis naar de vrije samenleving te 

bewerkstelligen. Eerder werd aangehaald dat zedenplegers echter een groot verlies 
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ervaren wat betreft hun sociaal netwerk en dat deze sociale isolatie een negatief effect 

heeft op recidive (Bailey & Klein, 2018; Robbers, 2009; van den Berg et al., 2018).  

Een manier waarop deze sociale isolatie naar de buitenwereld toe kan beperkt worden, 

zijn de Circles of Support and Accountability (CoSA). Dit initiatief is specifiek gericht op 

de re-integratie van zedenplegers en organiseert gespreksmomenten tussen vrijwilligers 

uit de vrije samenleving en de zedenplegers (Clarke et al., 2017). CoSA is ontwikkeld voor 

zedenplegers met een medium tot hoog risico op herval, die weinig tot geen sociaal 

steunnetwerk hebben op het einde van hun detentie (Kitson-Boyce et al., 2019b). Het 

motto van CoSA is geen nieuwe slachtoffers en richt zich bijgevolg in eerste instantie tot 

het beperken van recidive (Azoulay et al., 2019). CoSA start in principe vanaf de vrijlating 

van de zedenpleger, hoewel er recent meer aandacht gaat naar het reeds opstarten van 

deze gesprekken tijdens de laatste fase van hun detentie. Op deze manier kan er tijdens 

detentie tegemoet gekomen worden aan de behoefte van zedenplegers aan 

ondersteunende gesprekken, waar omwille van de gevangeniscontext niet altijd aan 

tegemoet kan gekomen worden (Perrin et al., 2018). Daarnaast is het vaak tijdens detentie 

dat het bestaande steunnetwerk vervreemd geraakt van de zedenpleger of het contact 

verbreekt omwille van de aard van de feiten (Perrin et al., 2018). Bovendien schept 

detentie de kans om al een band op te bouwen tussen de vrijwilliger en de zedenpleger, 

waar na de detentie op kan worden verder gebouwd (Kitson-Boyce et al., 2019b).  

Op dit moment lopen in het VK al verschillende projecten waarbij CoSA reeds opgestart 

wordt tijdens de detentie van de zedenplegers (Kitson-Boyce et al., 2019b). De projecten 

die op dit moment lopen in Engeland en Wales richten zich in eerste instantie tot 

zedenplegers zonder sociaal steunnetwerk, die ouder zijn dan 55 jaar of een intellectuele 

beperking hebben. Deze groepen worden door de behandelaars geïdentificeerd als extra 

kwetsbare groepen, die nood hebben aan extra ondersteuning (Kitson-Boyce et al., 

2019a). De vrijwilligers die deelnamen aan het onderzoek van Kitson-Boyce et al. (2019a)   

merkten op dat de gesprekken in de gevangenis meer nadruk leggen op emotionele steun, 

in tegenstelling tot de gesprekken buiten de gevangenis, die veeleer focussen op de 

praktische zaken. 

De innerlijke kring bestaat uit drie tot zes vrijwilligers en de zedenpleger. Minstens één 

keer per week vindt er een samenkomst plaats. De vrijwilligers volgen een opleiding en 

worden daarna gesuperviseerd door een cirkelcoördinator, die ook het contact 
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onderhoudt met de buitencirkel. Deze buitencirkel omvat eventuele andere betrokken 

partijen zoals hulpverlening, justitie en politie (Kitson-Boyce et al., 2019b). Omdat de 

vrijwilliger het contact tussen de gedetineerde zedenpleger en de buitenwereld reeds 

faciliteert, kan deze zich ook richten op andere belangrijke elementen die met een vlotte 

re-integratie gepaard gaan, zoals het zoeken van een woonst of werk voor de 

gedetineerde.  

CoSA wordt ondertussen in verschillende landen toegepast en genereert goede 

resultaten in de vrije samenleving. Clarke et al. (2017) vonden in hun systematische 

review van vijftien studies evidentie voor een reductie in recidivecijfers, alsook – wanneer 

er sprake was van recidive – een reductie in de ernst van de feiten vergeleken met het 

indexdelict. Omwille van de beperkte methodologische kracht van de studies, kan er nog 

geen uitspraak gedaan worden over de eigenlijke effectiviteit van CoSA wat betreft de 

recidivecijfers. In België werd er reeds een proefproject opgestart met CoSA vanuit CAW 

Antwerpen en I.T.E.R.4 in Brussel. Zij gaan aan de slag met zedenplegers na hun detentie. 

Het rapport van Taeymans en Sivri (2014) besprak de evaluatie van een twee jaar durend 

proefproject en formuleerde hieromtrent aanbevelingen. Uit deze evaluatie kwam onder 

andere naar voor dat de vrijwilligers zeer geëngageerd waren en een goede 

samenwerking met de cirkelcoördinator ervoeren. Er werd echter wel aangegeven dat de 

cirkelcoördinator zelf sterk overbevraagd was en dat diens beschikbare uren niet in 

verhouding stonden met de werklast. Bovendien verliep de communicatie met de 

buitencirkel vaak moeizaam, wat onder meer wijten is aan de strenge interpretatie van 

het beroepsgeheim in België {Taeymans & Sivri, 2014). 

5.2.2 Opvolging en continuïteit van de zorg in de vrije samenleving 

Onafhankelijk van het al dan niet gevolgde behandeltraject in de gevangenis, is het 

belangrijk dat de zedenpleger ook na detentie kan rekenen op de nodige opvolging en 

begeleiding. Het zorgvuldig plannen van de re-integratie van de zedenpleger en het 

voorzien in adequate zorg in de vrije samenleving dragen immers op substantiële wijze 

bij aan het verminderen van recidive bij zedenplegers (Murphy & McGrath, 2008).  

Vooral bij zedenplegers is, wanneer deze voor het einde van zijn straf onder voorwaarden 

vrijkomt, één van deze voorwaarden nagenoeg altijd het volgen van een behandeling voor 

 
4 Samenwerkingsverband tussen CAW Brussel, CGG Ahasverus en Alba vzw. 
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de problematieken die onderliggend zijn aan hun feiten. In België wordt in deze 

extramuros behandeling voorzien door ambulante en residentiële centra5 uit de reguliere 

gezondheidszorg, die voor deze doelgroep een gespecialiseerde behandeling voorzien (De 

Boeck, 2020). 

Hoofdstuk 6: implementatie van behandeling in de gevangenis  

Ten slotte zijn er naast een evidence-based behandelmodel, een optimaal 

(gevangenis)klimaat en een adequate opvolging en continuïteit van de zorg na detentie, 

nog heel wat andere elementen die gepaard gaan met het implementatieproces van een 

behandelprogramma als dusdanig.  

Hoewel binnen de algemene gezondheidsliteratuur veel interventies effectief worden 

bevonden, blijkt dat de vertaling van deze interventies naar de praktijk niet altijd 

evident is (Damschroder et al., 2009). Implementatie kan gedefinieerd worden als het in 

de praktijk brengen van een innovatie op zo’n manier dat het tegemoetkomt aan de 

kwaliteitsstandaarden en het de vooropgestelde doelen bereikt (Meyers et al., 2012).  

Aan de hand van het Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) van 

Damschroder et al. (2009) wordt in dit onderdeel dieper ingegaan op de implementatie 

van een behandelprogramma. Het CFIR identificeert vijf belangrijke domeinen: de 

kenmerken van de interventie, elementen buiten de organisatie, elementen binnen de 

organisatie, kenmerken van individuen en het implementatieproces (Damschroder et al., 

2009). Deze domeinen worden achtereenvolgens verder uitgediept, met een specifieke 

focus op de gevangenis en zedenplegers. 

6.1 Kenmerken van de interventie 

Ook al is de effectiviteit van een behandelprogramma duidelijk bewezen, deze zonder 

meer toepassen in een andere setting dan die waarin deze werd ontwikkeld heeft niet veel 

kans op slagen (Damschroder et al., 2009). Concreet toegepast op het huidige onderzoek 

betekent dit dat een behandelprogramma voor zedenplegers, dat effectief is gebleken in 

de vrije samenleving, niet dezelfde resultaten genereert voor gedetineerde zedenplegers 

 
5 Het in kaart brengen van het Belgische behandellandschap voor zedenplegers is één van de doelstellingen 
van het huidige onderzoek. Een recente en exhaustieve weergave van deze organisaties wordt verder 
besproken in de resultaten (cf. pagina 54).  
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indien het programma niet werd aangepast aan de inherent restrictieve context van het 

gevangeniswezen.  

Daarom dient een onderscheid gemaakt te worden binnen interventies tussen de 

kerncomponenten (die essentieel en onveranderbaar zijn) en componenten die 

aanpasbaar zijn naargelang de implementatiecontext (Damschroder et al., 2009). 

Aangezien tot op heden het RNR-model, dat in grote mate steunt op CGT als 

behandelstrategie, nog steeds als meest effectieve behandelmodel voor zedenplegers 

wordt geïdentificeerd (Murphy & McGrath, 2008; Yates, 2016), is het belangrijk om 

binnen dit model te identificeren welke componenten exact overgenomen dienen te 

worden, maar ook de componenten te identificeren die aangepast kunnen worden aan het 

heersende gevangenisklimaat. 

Een gevangenisstraf dient zich in eerste instantie te richten op de rehabilitatie en re-

integratie van de gedetineerde, en het tegengaan van recidive6. Dit zijn dan ook de 

belangrijkste doelen die worden nagestreefd met de implementatie van een 

behandelprogramma voor zedenplegers in de gevangenis (Schmucker & Lösel, 2015).  

6.2 Elementen buiten de organisatie  

De elementen die buiten de organisatie gelegen zijn, maar wel een invloed hebben op de 

implementatie van een interventie binnen de organisatie, zijn vooral van sociale, politieke 

en economische aard (Damschroder et al., 2009).  

In eerste instantie is het maatschappelijke klimaat en dus de visie van de maatschappij 

op het gevangeniswezen in het algemeen en ten aanzien van zedenplegers in het 

bijzonder, openlijk negatief (Corabian & Hogan, 2015; Levenson et al., 2007; Willis et al., 

2010). De visie van de algemene samenleving ten aanzien van zedenplegers is veelal 

gebaseerd op angst en sterke emotionele overwegingen, die niet zozeer gepaard gaan met 

andere criminele feiten (Corabian & Hogan, 2015; Willis et al., 2010). Onderzoek toont 

echter aan dat de attitudes ten aanzien van zedenplegers een belangrijke impact hebben 

op de behandelingsefficiëntie en een succesvolle re-integratie van de zedenpleger 

(Corabian & Hogan, 2015). Een positievere attitude van de samenleving ten aanzien van 

zedenplegers draagt dan ook in belangrijke mate bij tot het bereiken van de 

 
6 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerden, BS 1 februari 2005. 
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behandeldoelen, die zich onder andere richten op een succesvolle re-integratie en een 

verminderde recidivegraad (Schmucker & Lösel, 2015). Een maatschappelijk klimaat 

waarin de publieke opinie een ondersteunende visie ten aanzien van behandeling van 

zedenplegers aanneemt en gelooft in de mogelijkheid van rehabilitatie van deze groep is 

dan ook bijzonder belangrijk (Blagden, 2021; Levenson et al., 2007; Stasch et al., 2018; 

Willis et al., 2010). 

Verder is het politieke klimaat waarin het gevangeniswezen in België is ingebed erg 

complex. De infrastructuur van de gebouwen en het veiligheidsaspect in de gevangenissen 

is georganiseerd op federaal niveau (FOD Justitie, 2022b), de Vlaamse overheid staat dan 

weer grotendeels in voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (Agentschap 

voor Justitie en Handhaving, z.d.). Zoals hierboven werd besproken, zien we dat deze 

verschillende elementen echter een essentiële invloed hebben op het gevangenisklimaat 

en dat deze bijgevolg dus ook moeilijk los van elkaar gezien kunnen worden. Een 

dergelijke organisatie vraagt dan ook de nodige communicatie en transparantie om op 

een efficiënte wijze samen te kunnen werken en te kunnen functioneren. 

Ten slotte heeft ook de economische situatie een weerslag op het gevangeniswezen. Een 

doorsnee Belgische gedetineerde kost ongeveer 146,50 euro per dag ("Zoveel kost een 

gedetineerde in België," 2018). Dit loopt op tot een aanzienlijk bedrag, zeker wanneer het 

overbevolkingsprobleem in de Belgische gevangenissen mee in rekening wordt genomen. 

Het voorzien in behandeling en begeleiding van gedetineerden brengt ook een belangrijke 

financiële kost met zich mee. Om een behandelprogramma te kunnen implementeren 

dienen immers de nodige middelen (zoals faciliteiten, infrastructuur, personeel etc.) ter 

beschikking te zijn (Damschroder et al., 2009). Onderzoek toont echter wel aan dat 

investeren in het welzijn van gedetineerden op lange termijn loont (Lappi-Seppälä, 2011). 

Vooral de Scandinavische landen nemen hier het voortouw door te investeren in het 

sociaal welzijn van zowel zijn vrije burgers als zijn gedetineerdenpopulatie (Lappi-

Seppälä, 2008). Deze investeringen leidden onder meer tot een daling van de 

gevangenispopulatie, vermindering van recidive en een daling van de sociale kosten van 

de algemene maatschappij (Lappi-Seppälä, 2007; Lappi-Seppälä & Tonry, 2011; Riep, 

2019; Schnepel, 2016). 
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6.3 Elementen eigen aan de organisatie 

Ook elementen die eigen zijn aan het gevangeniswezen hebben een belangrijke weerslag 

op de implementatie van een behandelprogramma. De gevangenis is immers een erg 

bijzondere en weinig faciliterende omgeving om een behandelprogramma binnen te 

implementeren. Het geheel aan deze elementen hebben we hierboven besproken (op 

pagina 26). We komen er bijgevolg in dit onderdeel niet meer uitgebreid op terug. Wel 

halen we hier enkele elementen aan die van bijzonder belang zijn om in overweging te 

nemen, net omwille van het atypische karakter van een detentie en een gevangenis. 

De sociale structuur (Damschroder et al., 2009) van een gevangenis is bijzonder groot, 

complex en sterk hiërarchisch opgebouwd. Een groot aantal actoren wordt dan ook 

rechtstreeks of onrechtstreeks geaffecteerd door de implementatie van een 

behandelprogramma. Binnen een dergelijke grote en complexe sociale structuur is het 

belangrijk om in te zetten op een kwalitatieve (formele en informele) communicatie 

tussen de verschillende netwerken binnen de organisatie (Damschroder et al., 2009; Plsek 

& Wilson, 2001). Een goede onderlinge samenwerking en transparante communicatie 

tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij een behandelaanbod voor 

zedenplegers in de gevangenis is dus een determinerende factor voor een succesvolle 

implementatie van het behandelprogramma. Dit impliceert dat niet enkel de 

gevangenisdirectie in overleg dient te gaan met de behandelaars die instaan voor de 

behandeling, maar ook het ondersteunend personeel, zoals bewakingspersoneel en 

onthaalmedewerkers. 

Een goede onderlinge communicatie tussen de betrokken actoren leidt daarnaast ook tot 

een faciliterend implementatieklimaat. De actoren die (actief) betrokken worden of 

duidelijk op de hoogte gebracht worden van de implementatie van het 

behandelprogramma staan over het algemeen positiever tegenover en stellen zich 

flexibeler op naar de veranderingen die met de interventie gepaard gaan (Damschroder 

et al., 2009).  

Binnen de context van een gevangenisstraf is het belangrijk om de timing van de 

behandeling in acht te nemen. Sommige zedenplegers verblijven immers jarenlang in de 

gevangenis. De literatuur suggereert dat het aanbieden van een gespecialiseerde 

behandeling aan langgestraften, aan het begin van hun gevangenisstraf, minder effectief 

is. Dit heeft te maken met het feit dat de aangeleerde strategieën niet toegepast kunnen 
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worden in de vrije samenleving en de lange periode die ze moeten overbruggen voordat 

ze dit wel kunnen doen (Day et al., 2019). Anderzijds kan een totaal gebrek aan 

ondersteuning of behandeling de zedenpleger demotiveren om op een later moment aan 

een behandelprogramma deel te nemen en kan dit ontkenning van de feiten zelfs in de 

hand werken (Day et al., 2019).  

Een andere belangrijke overweging voor elke behandeling, is de mate van vrijwilligheid  

van de behandeling. Hoewel ze zich binnen de gevangenis in een min of meer gedwongen 

context bevinden, kunnen gedetineerden in verschillende landen (zoals België) ervoor 

kiezen om zonder enige tussentijdse behandeling of begeleiding in de gevangenis te 

verblijven. Andere landen, zoals het VK en Duitsland, kiezen er dan weer voor om een 

verplichte behandeling op te leggen aan zedenplegers in de gevangenis (Lösel, 2000; 

Vollm et al., 2019). Er is beperkt onderzoek gedaan naar het effect van vrijwillige 

behandeling versus verplichte behandeling op behandelmotivatie en -succes. Jones et al. 

(2006) vonden echter wel dat zedenplegers die reeds eerder een behandeling hadden 

gevolgd voor hun seksueel deviant gedrag, meer gemotiveerd waren en zichzelf sneller 

vrijwillig opgaven om opnieuw aan een behandelprogramma deel te nemen. Toch is het 

niet zo dat een beperkte motivatie noodzakelijk gepaard gaat met een slechtere 

behandeluitkomst (Terry & Mitchell, 2001). 

6.4 Kenmerken van individuen 

Wanneer we kijken naar de kenmerken van het individu binnen de organisatie, komen 

vooral de kennis van het personeel over de interventie, hun zelfvertrouwen en 

zelfredzaamheid om de implementatie te bewerkstelligen en de vereenzelviging van het 

personeel met de organisatie op de voorgrond te staan (Damschroder et al., 2009).  

6.4.1 Kennis over de interventie 

Om ervoor te zorgen dat het betrokken personeel over de nodige kennis met betrekking 

tot de interventie beschikt, is het essentieel om hen hieromtrent een grondige training 

aan te bieden (Murphy & McGrath, 2008). Uit de meta-analytische literatuur blijkt dat 

behandelprogramma’s die geprinte behandel- en trainingsprotocollen ter beschikking 

hebben en goed getraind personeel, met regelmatige supervisie, inzetten, tot significant 

mindere recidive leiden dan programma’s die daar niet op inzetten (Bonta et al., 2017).  



41 
 

Naast een training in puur inhoudelijke kennis over het behandelprogramma, moet er 

ook rekening gehouden worden met het feit dat het werken met zedenplegers een 

veeleisende en intensieve job is. Personeelsleden die in aanraking komen met deze 

doelgroep lopen het risico op een emotionele burn-out. Daarom is het essentieel om 

personeel dat betrokken is bij de behandeling van zedenplegers zowel te trainen in het 

consistent opvolgen van het behandelprotocol, als in het omgaan met de emotioneel-

veeleisende aspecten van deze job (Craig, 2005). 

6.4.2 Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van het personeel 

Hoe groter het zelfvertrouwen van het personeel om de implementatie van de 

interventie tot een goed einde te brengen, des te groter hun zelfredzaamheid 

(Damschroder et al., 2009). Het zelfvertrouwen van het personeel om met zedenplegers 

om te kunnen gaan hangt samen met een gedegen training rond de interventie en de 

doelgroep. In dit kader vond Craig (2005) dat professionals en paraprofessionals 

significant meer vertrouwen hadden in hun capaciteiten om met zedenplegers te werken 

na het volgen van een workshop. Zo gaf 86% van de deelnemers aan het gevoel te hebben 

nu over de nodige vaardigheden te beschikken om met deze doelgroep aan de slag te gaan 

(Craig, 2005).  

6.4.3 Vereenzelviging van het personeel met de organisatie 

De visie op en relatie met de organisatie heeft een invloed op de bereidheid van de 

personeelsleden om te investeren in de implementatie van de interventie. Een nauwe 

betrokkenheid van het individu met de organisatie verhoogt zijn engagement. Een goede 

manier om deze betrokkenheid te verhogen is om te investeren in het welzijn op het werk 

(Damschroder et al., 2009). 

Alle drie de bovenstaande elementen worden verder ondersteund door kandidaat-

personeelsleden aan een grondige selectie te onderwerpen, alvorens hen aan te nemen 

(Craig, 2005). 

6.5 Het implementatieproces 

Damschroder et al. (2009) beschrijft vier activiteiten die een invloed hebben op het 

implementatieproces: planning, engagement, uitvoering, en reflectie en evaluatie. 
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6.5.1 Planning 

Het belangrijkste objectief van een goede planning is om een plan van aanpak te promoten 

en zo een draagvlak voor de interventie te creëren (Damschroder et al., 2009). Vooral bij 

de implementatie van een behandelprogramma in de gevangenis is een goede planning 

erg belangrijk. Er zijn immers een veelvoud aan actoren betrokken binnen zo’n complexe 

organisatie als een gevangenis; politieke actoren zoals de bevoegde ministers voor de 

verschillende deelaspecten die met het gevangeniswezen gepaard gaan, de 

gevangenisdirectie, het behandelend personeel, het bewakingspersoneel, het 

administratief personeel, de gedetineerden, en de bevolking in de vrije samenleving.  

Het creëren van een dergelijk draagvlak gaat samen met een nodenbevraging bij de 

betrokken actoren, en het ontwikkelen van communicatiestrategieën op maat van de 

doelgroep met de focus op informatieoverdracht en educatie (Damschroder et al., 2009).  

In een verdere fase dient de voortgang van de implementatie opgevolgd te worden, 

moeten er strategieën uitgewerkt worden die de uitvoering van de interventie faciliteren 

en kan er eventueel zelfs een testmoment voorzien worden (Damschroder et al., 2009). 

6.5.2 Engagement 

Om de implementatie van een interventie vlot te laten verlopen moeten de juiste 

personen betrokken worden door het gecombineerd gebruik van sociale marketing, 

educatie, rolmodellen, training en andere gelijkaardige activiteiten (Damschroder et al., 

2009). 

Zoals eerder werd aangehaald is een rigoureuze selectieprocedure cruciaal om 

bekwame personen aan te trekken (Craig, 2005). Dit is vooral belangrijk bij het werken 

met kwetsbare en sociaal verstoten doelgroepen zoals gedetineerden, en in het bijzonder 

zedenplegers.  

6.5.3 Uitvoering 

De kwaliteit van de uitvoering van de interventie kan onder meer gespiegeld worden aan 

het trouw opvolgen van de vooropgestelde planning en het naleven van deadlines 

(Damschroder et al., 2009). 
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6.5.4 Reflectie en evaluatie 

Ten slotte is het essentieel om behandelprogramma’s te evalueren op hun effectiviteit. 

Behandelprogramma’s zijn effectiever wanneer ze zichzelf continu monitoren en 

evalueren om aan de hand van die informatie hun werking te optimaliseren. De 

voorhanden zijnde literatuur legt er dan ook sterk de nadruk op om reeds tijdens het 

implementatieproces voldoende aandacht te schenken aan de monitoring en evaluatie 

van de interventie (Damschroder et al., 2009; Murphy & McGrath, 2008; Schmucker & 

Lösel, 2015). De meest gebruikte uitkomstmaat om behandelprogramma’s voor 

zedenplegers te beoordelen op hun effectiviteit, zijn de recidivecijfers (Schmucker & 

Lösel, 2015).  

Een recent voorbeeld dat het belang van de evaluatie van behandelimplementatie in de 

gevangenis illustreert, is de grootschalige hervorming van de behandeling van 

zedenplegers in de Britse gevangenissen. Het evaluatieonderzoek van Mews et al. (2017), 

wees uit dat de behandeling die tot dan toe aan gedetineerde zedenplegers in het VK geen 

tot zelfs een negatieve impact op de recidivecijfers had. Dit onderzoek leidde niet tot de 

afschaffing van de behandeling van zedenplegers in de gevangenis, maar tot de volledige 

herziening van het behandelaanbod voor zedenplegers in hun gevangenissen. Horizon en 

Kaizen werden vervolgens als nieuwe behandelprogramma’s geïntroduceerd (McCartan 

et al., 2018). Horizon is gericht op plegers met een medium recidiverisico en incorporeert 

het RNR-model. Kaizen is gericht op plegers met een hoog tot zeer hoog recidiverisico en 

vertrekt evenzeer vanuit een sterkte-gericht RNR-model dat een holistische visie voor 

ogen houdt met aandacht voor biologische, psychologische en sociale factoren. In 

tegenstelling tot het vorige behandelprogramma zijn deze nieuwe programma’s ook 

toegankelijk voor mensen die hun feiten ontkennen (Martin, 2019). Op dit moment 

wachten we een evaluatie van deze nieuwe behandelprogramma’s nog af.   
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DEEL 2: METHODOLOGIE 

Hoofdstuk 1: onderzoeksdoel en onderzoeksvragen 

Het huidige onderzoeksproject werd uitgevoerd tussen 01/04/2021 en 31/03/2022.  

Het doel van dit project is tweeledig: (1) in kaart brengen van de huidige situatie met 

betrekking tot zedenplegers in detentie, en (2) aanbevelingen formuleren met betrekking 

tot de ontwikkeling van een behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenis. Om dit 

doel te bereiken werden de volgende onderzoeksvragen en deelvragen opgesteld: 

1. Wat is de huidige situatie met betrekking tot zedenplegers in het 

gevangeniswezen? 

a) Hoe ziet de populatie van zedenplegers eruit in de gevangenissen in Vlaanderen 

en Brussel? 

b) Wat is het huidige behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenissen in 

Vlaanderen en Brussel? 

c) Hoe ziet het behandelaanbod voor zedenplegers eruit in de gevangenissen in het 

buitenland?  

2. Hoe ziet een model voor het behandelaanbod voor zedenplegers in het 

gevangeniswezen eruit? 

a) Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden voor een optimale 

implementatie van een behandelprogramma voor zedenplegers in de gevangenis? 

b) Welke behandelnoden hebben zedenplegers in het gevangeniswezen? 

c) Welke actoren spelen een rol binnen het behandelaanbod voor zedenplegers in 

de gevangenis? 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden werd gekozen voor een ‘mixed-method’ 

benadering, waarbij kwantitatieve (beschrijvende statistische analyse zedenplegers in de 

Sidis Suite databank, n=539) en kwalitatieve (semigestructureerde interviews, n=22; 

focusgroepen, n=36) methoden werden gecombineerd, aangevuld met informele 

contacten via telefoon en e-mail.  
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Hoofdstuk 2: het huidige behandellandschap voor zedenplegers  

Aan de hand van verschillende bronnen werd het huidige Belgische behandellandschap 

voor zedenplegers in kaart gebracht. Om een overzicht van het gespecialiseerde 

intramuros behandelaanbod voor zedenplegers samen te brengen, werden de 

beleidscoördinatoren van het Vlaamse en Brusselse gevangeniswezen per e-mail 

aangeschreven met de vraag of en zo ja, welke specifieke hulpverlening de gevangenis 

waar zij werkzaam zijn voorziet voor zedenplegers. Daarnaast werden ook alle 

organisaties die hulpverlening aanbieden in de gevangenis (zie bijlage 1), volgens het 

decreet van 2013 (Vlaamse Regering, 2013a), gevraagd om hun specifieke 

behandelaanbod in de gevangenis te beschrijven. In enkele gevallen werd, op voorstel van 

de desbetreffende behandelaar, een bijkomend informeel gesprek gehouden, waarin de 

projecten verder toegelicht werden.  

Op deze manier wordt een antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1b.  

Hoofdstuk 3: Sidis Suite analyse  

In België worden de gegevens van gedetineerden geregistreerd in de federale Sidis Suite 

databank. Deze databank verzamelt de gegevens van personen aan wie een 

vrijheidsstraf, een vrijheidsbenemende maatregel (voorlopige hechtenis of voorarrest) of 

een internering werd opgelegd en die daardoor in een gevangenis, een inrichting of 

afdeling tot bescherming van de maatschappij (internering) of een 

gemeenschapscentrum voor minderjarigen verblijven. Deze databank wordt beheerd 

door het directoraat-generaal penitentiaire instellingen (DG EPI).  

Op basis van de wetsartikelen beschreven in de inleiding, werden door DG EPI alle data 

uit Sidis Suite getrokken van de zedenplegers die op de startdatum van het onderzoek (1 

april 2021) in een Vlaamse of Brusselse gevangenis verbleven. Hierbij ging het zowel over 

veroordeelden, als geïnterneerden, als mensen onder voorarrest. Daarnaast werd er 

gekeken naar zowel personen die aanwezig waren in de gevangenis, als personen die op 

dat ogenblik niet aanwezig waren, zoals gedetineerden met penitentiair verlof. 

Zedenplegers die op het moment van de datatrekking thuis waren onder elektronisch 

toezicht, werden niet weerhouden in de dataset. 
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De groep zedenplegers werd gedefinieerd op basis van het seksueel strafrecht, zoals 

omschreven in de literatuurstudie (op pagina 12) . Cyberlokking (art. 433bis/I Sw.) werd 

in 2016 aan de strafwet toegevoegd. Omdat het hierbij niet enkel gaat om gevallen waarin 

de dader een seksueel misdrijf beoogt te plegen, behoort dit misdrijf niet specifiek tot het 

seksueel strafrecht. Cyberlokking is terug te vinden onder titel VIII van het strafwetboek, 

“misdaden en wanbedrijven tegen personen”. Voor deze Sidis Suite trekking werd 

besloten om dit misdrijf wel mee te nemen als variabele. Indien er naast cyberlokking 

geen andere seksuele feiten geregistreerd stonden werd deze persoon alsnog uitgesloten 

bij de analyses, omdat het in dat geval niet zeker was of de cyberlokking seksueel van aard 

was. In de verkregen data voldeed één persoon aan deze beschrijving en werd deze 

bijgevolg uitgesloten.  

De seksuele feiten in het strafwetboek zijn als volgt gecategoriseerd: aanranding van de 

eerbaarheid, verkrachting, openbare zedenschennis, ontucht, prostitutie, voyeurisme, 

grooming en cyberlokking. Deze categorisering werd ook in de huidige dataset 

gehanteerd. De niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames 

valt in deze categorisering onder openbare zedenschennis. Hierbij werden enkel data 

over de seksuele feiten verzameld. Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over 

eventuele bijkomende veroordelingen voor niet-seksuele feiten. 

Vervolgens werd er in de dataset ook een variabele toegevoegd die rekening houdt met 

de leeftijd van de slachtoffers. Op basis van de seksuele meerderjarigheid in België 

(zestien jaar), werd een onderscheid gemaakt tussen feiten gepleegd op minderjarigen 

(onder zestien jaar), meerderjarigen (boven zestien jaar), beiden, of onbekend. Bij de 

volgende feiten werd de leeftijd van het slachtoffer als onbekend beschouwd: 

“aanranding/verkrachting met lichamelijke foltering of opsluiting”, 

“aanranding/verkrachting met de dood van het slachtoffer tot gevolg”, “prostitutie 

aanwerving van meerderjarige of minderjarige (+poging)”, “voyeurisme” en “grooming”.  

De verkregen data werden geanalyseerd met behulp van het statistische 

computerprogramma IBM SPSS Statistics 27. In de eerste plaats werden de data 

geëxploreerd aan de hand van beschrijvende statistiek. Vervolgens werden onderlinge 

relaties uitgeklaard met behulp van de Chi Square Test of Fisher’s Exact Test. Ten slotte 

werden deze verbanden verder bestudeerd met behulp van odds ratio bepalingen om na 

te gaan hoe waarschijnlijk het is dat twee factoren met elkaar gelinkt zijn. 



47 
 

Op deze manier wordt er een antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1a.  

Hoofdstuk 4: semigestructureerde interviews en focusgroepen 

Om op een onderbouwde wijze aanbevelingen te kunnen doen met betrekking tot de 

behandeling van zedenplegers in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen, werd ervoor 

gekozen om de betrokken stakeholders op een kwalitatieve wijze te bevragen. Een 

kwalitatieve dataverzameling laat toe om rijke, gedetailleerde en context-sensitieve 

informatie te verzamelen omtrent een bepaald onderwerp (Johnson, 2012). Om deze 

informatie op een gerichte wijze te verzamelen werd de keuze gemaakt om bij de afname 

van de interviews en de focusgroepen een semigestructureerde vragenlijst te hanteren. 

Deze vragenlijst werd gebaseerd op de grove structuur die naar voren kwam tijdens de 

literatuurstudie en bestond uit twee belangrijke elementen: de gevangenis als 

behandelkader en de inhoud van een behandelprogramma voor zedenplegers in de 

gevangenis.  

Het gebruik van een semigestructureerde vragenlijst zorgt ervoor dat bepaalde vragen 

en thema’s zeker aan bod komen tijdens het interview of de focusgroep. Daarnaast geeft 

deze vragenlijst de interviewer of de leider van de focusgroep ook de kans om af te wijken 

van een gestructureerd stramien en in te spelen op de dynamiek van het gesprek (Beyens 

& Tournel, 2010). 

Focusgroepen vormen een dynamische bottom-up tool, die toelaat om de perspectieven 

en kennis uit het werkveld te verzamelen. De techniek zelf zorgt voor een onderlinge 

gedachtenuitwisseling tussen respondenten, die de onderzoekers een verdiepend inzicht 

geeft in het veld (Mortelmans, 2013). Het is een flexibele methode van wetenschappelijke 

dataverzameling, die een meerwaarde biedt bij het verzamelen van contextuele data en 

het verlenen van inzichten in de betekenisverlening door de deelnemers inzake thema’s, 

concepten, praktijken, ervaringen, etc. De focusgroep biedt bovendien de mogelijkheid 

om de sociale dynamiek en interactie tussen de leden te valoriseren, in die zin dat – meer 

dan bij het individuele interview – er ruimte is om te reageren op de opinies van anderen. 

Deze methode wordt dan ook als een meer ‘natuurlijke’ wijze van dataverzameling 

beschouwd. 

In totaal werden er 36 Vlaamse en Brusselse professionals, negen zedenplegers en zeven 

internationale experten bevraagd. Met betrekking tot de Vlaamse en Brusselse 
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professionals kan gesteld worden dat alle betrokken actoren bereikt werden en dat er een 

grote bereidheid was om deel te nemen. Er werden 24 organisaties, binnen en buiten de 

gevangenismuren, geïdentificeerd die een behandeling aanbieden aan zedenplegers. Van 

deze 24 organisaties waren negentien organisaties vertegenwoordigd in de focusgroepen. 

Een overzicht van de bevraagde populatie wordt weergegeven in bijlagen 2 en 3.  

Alle deelnemers werden na hun deelname ook gecontacteerd met de vraag om feedback 

te geven op de onderzoeksresultaten van het onderdeel waar zij aan deelnamen. De 

feedback die teruggekoppeld werd naar de onderzoekers, werd mee verwerkt in de finale 

versie van het onderzoeksrapport.  

4.1 Interviews met zedenplegers 

Op basis van de gekende data over de verdeling van zedenplegers die in de gevangenissen 

van Vlaanderen en Brussel verbleven (Raes et al., 2011), werden de volgende zes 

gevangenissen weerhouden voor de selectie van deelnemers: Hoogstraten, Beveren, 

Leuven-Centraal, Vorst, Brugge en Merksplas. Omwille van enkele ethische 

overwegingen (cf. pagina 51) gebeurde de rekrutering van zedenplegers niet door de 

onderzoekers zelf. De coördinatoren van de psychosociale diensten (PSD’s) in de zes 

geselecteerde gevangenissen werden ingeschakeld om gedetineerde zedenplegers op een 

discrete manier te benaderen. Hen werd gevraagd om een zo heterogeen mogelijke 

selectie van zedenplegers te maken naargelang de leeftijd en gender van de gedetineerde, 

de leeftijd van het slachtoffer, de aard van de feiten, en een eventuele (partiële) 

ontkenning van de feiten. De zedenplegers ontvingen een begeleidende informatiebrief 

met daarop een strookje dat ze opnieuw aan de leden van het PSD-team konden bezorgen, 

waarop zij konden aangeven deel te willen nemen aan het onderzoek. De PSD 

contacteerde daarop de onderzoekers met de namen van geïnteresseerde respondenten.  

De gegevens verkregen uit deze interviews werden gebruikt om in kaart te brengen welke 

behandelnoden de zedenplegers zelf identificeren en welke knelpunten zij ervaren 

binnen de gevangeniscontext. Zo wordt een antwoord geboden op onderzoeksvraag 2a.  

4.2 Interviews met penitentiair assistenten 

De penitentiair beambten (PB’s) betreffen een belangrijke groep in onderzoek naar 

implementatie van een behandelaanbod in de gevangenis. Toch blijkt uit eerder 

onderzoek van Demol (2019), dat de houding van PB’s ten aanzien van hulp- en 
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dienstverlening in de gevangenis weinig uniform is, wat maakt dat er geen eenduidige 

conclusies getrokken kunnen worden. Daarenboven is deze doelgroep moeilijk 

bereikbaar omwille van het shiftenwerk. Om deze redenen werd er gekozen om 

penitentiair assistenten (PA’s – leidinggevenden van het bewakend personeel) te 

bevragen. Alle PA’s, werkzaam binnen de hierboven beschreven zes gevangenissen, 

ontvingen een informatiebrief met de vraag tot deelname aan het onderzoek. Deze vraag 

werd verspreid door de regionale directie (DG EPI), die tevens de namen van 

geïnteresseerde deelnemers communiceerde aan de onderzoekers.  

De focus van deze interviews lag op de organisatie van de gevangenissen, het 

gevangenisklimaat en op de faciliterende dan wel belemmerende factoren bij de 

uitwerking van een gestructureerd behandelaanbod binnen de gevangenis. Aan de hand 

van de informatie verkregen uit deze interviews wordt een antwoord geboden op 

onderzoeksvraag 2b en 2c. 

4.3 Interviews met directie medico-psychosociale diensten en regionale directie  

Omwille van hun helikopterzicht op de situatie, werden twee directieleden binnen het 

gevangeniswezen bevraagd. Eén respondent was werkzaam binnen de regionale directie 

en één respondent binnen de centrale PSD. Deze respondenten werden rechtstreeks door 

de onderzoekers aangeschreven met de vraag tot deelname aan het onderzoek.  

De focus van deze interviews lag op de organisatie van de gevangenissen en het 

gevangenisklimaat, en op mogelijke faciliterende dan wel belemmerende factoren bij een 

uitwerking van een gestructureerd behandelaanbod binnen de gevangenis. Dit biedt 

antwoord op onderzoeksvraag 2b en 2c. 

4.4 (Duo-) interviews met internationale experten 

Via een doelgerichte steekproeftrekking werden verschillende buitenlandse experten 

uitgenodigd tot deelname aan een online interview. De experten werden in eerste 

instantie geïdentificeerd als autoriteit in dit vakgebied, rekening houdend met hun 

publicaties en engagementen in de gevangenissetting. Hierbij werd ook gebruik gemaakt 

van het professionele netwerk van de betrokken onderzoekers en promotoren, aangevuld 

met kennis uit de huidige wetenschappelijke literatuur. De uiteindelijk geïncludeerde 

experten namen deel vanuit het Verenigd Koninkrijk (n=3), Zweden (n=1), Noord-

Amerika (n=2) en Nederland (n=1). Zij werden geselecteerd omwille van hun expertise in 
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gevangenisklimaat, CoSA, implementatie van behandelprogramma’s voor zedenplegers, 

gevangenis-specifieke behandelprogramma’s voor zedenplegers, re-integratie van 

zedenplegers, etc. 

Deze internationale experten werden bevraagd omtrent de behandelnoden van 

zedenplegers in de gevangenis met focus op hun beroepservaring, de bestaande 

initiatieven in het buitenland, bestaande best-practices, de implementatievoorwaarden, 

de bijzonderheden en moeilijkheden van behandeling binnen een gevangenis, etc.  

De gegevens verkregen uit deze (duo-)interviews werden verwerkt om een antwoord te 

geven op onderzoeksvragen 2a, 2b en 2c.  

4.5 Focusgroepen met hulpverleners, beleidscoördinatoren en PSD 

Het doel van deze focusgroepen was o.a. om een zicht te krijgen op het huidige 

behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenis, inzicht te krijgen in de 

behandelnoden van zedenplegers, de noden van professionals, wat de ervaren 

moeilijkheden omtrent de behandeling van zedenplegers in de gevangenis zijn, aan welke 

implementatievoorwaarden voldaan moet worden etc. In dit kader werden twee groepen 

bevraagd. 

De eerste groep bestond uit personen die werkzaam zijn binnen de 

hulpverleningsorganisaties die nu reeds voorzien in de behandeling van zedenplegers, 

zowel intramuros als extramuros, en aanvullend beleidscoördinatoren, die in de 

gevangenis het geheel van hulp- en dienstverlening overzien. Alle 

hulpverleningsorganisaties (cf. bijlage 2), en alle Vlaamse en Brusselse 

beleidscoördinatoren werden aangeschreven met vraag tot deelname aan een focusgroep. 

Er werden in totaal vier focusgroepen georganiseerd met deze groep respondenten.  

De tweede groep betrof personen werkzaam in de psychosociale diensten van de 

gevangenissen. Alle PSD’s werkzaam in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen werden 

aangeschreven met de vraag iemand af te vaardigen voor deelname aan een focusgroep. 

Er werden in totaal twee focusgroepen georganiseerd met deze groep. 

De gegevens verkregen uit deze focusgroepen werden verwerkt om een antwoord te 

formuleren op onderzoeksvragen 1b, 2a, 2b en 2c.  
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4.6 Data-analyse 

Op de informatie die uit deze kwalitatieve bevraging naar voor kwam, werd een 

thematische analyse (Braun & Clarke, 2006) uitgevoerd met behulp van het kwalitatieve 

analyseprogramma NVIVO. Bij een thematische analyse worden verschillende 

categorieën tot stand gebracht en onderling systemisch aan elkaar gelinkt. Deze manier 

van data-analyse is geschikt voor het weergeven van de diepe en gevarieerde informatie 

die voortkomt uit kwalitatieve data. Een thematische analyse is in het bijzonder 

aangewezen wanneer de focus ligt op de meningen, kennis en visie van bepaalde personen 

(Braun & Clarke, 2006). Een thematische analyse onderscheidt zich van andere 

kwalitatieve vormen van data-analyse, omdat deze niet gebonden is aan specifieke 

theoretische veronderstellingen of posities.  

Daarom werd bij het coderen van de interviews vertrokken vanuit een positie tussen de 

a priori (of deductieve) benadering en de inductieve benadering. Vanuit deze 

tussenpositie wordt gewerkt met een ‘richtinggevend codeerschema’, waarbij dit 

codeerschema niet aangeeft welke codes er gevonden zullen worden, maar eerder een 

inhoudelijke classificatie weergeeft waarin de codes kunnen ondergebracht worden 

(Mortelmans, 2011).  

Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen, werden alle 

transcripties door beide onderzoekers, onafhankelijk van elkaar gecodeerd, wat de 

validiteit van het onderzoek verhoogt (Lincoln & Guba, 1985).  

Daarnaast zorgt ook het feit dat de respondenten van dit onderzoek de mogelijkheid 

hadden om achteraf feedback te geven op de uitgeschreven resultaten voor een 

verhoogde betrouwbaarheid van het onderzoek.  

Voor deze analyse werd gebruikgemaakt van het kwalitatief softwareprogramma NVIVO. 

Het gebruik van dit programma laat toe de systematiek waarmee de codering dient plaats  

te vinden, te waarborgen (Mortelmans, 2011). 

Hoofdstuk 5: ethische aspecten 

Dit onderzoek werd gefinancierd door de Vlaamse Overheid en goedgekeurd door de 

ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Het onderzoeksteam 

geeft aan geen belangenvermenging te hebben.  
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5.1 Rekrutering en dataverzameling 

Hoewel steeds met de nodige zorgvuldigheid dient omgegaan te worden bij het 

behandelen van vertrouwelijke gegevens, dient hier nog strenger op toegezien te 

worden bij kwetsbare doelgroepen, zoals gedetineerden, en bij gevoelige thema’s, zoals 

seksualiteit. De informatie die uit de Sidis Suite databank werd gehaald, werd daarom 

enkel door geautoriseerde medewerkers van DG EPI opgevraagd. Na deze eenmalige 

trekking, werden de gegevens van de gedetineerden gepseudonimiseerd en pas daarna 

overgemaakt aan de onderzoekers.  

Ook tijdens de kwalitatieve bevraging van de zedenplegers en professionele stakeholders 

werd afdoende aandacht besteed aan informatie, confidentialiteit en anonimiteit. Zo 

ontvingen alle respondenten op voorhand een informed consent waarin hen het doel van 

de studie en hun rol hierin duidelijk werd weergegeven. Daarnaast werd ook de 

confidentialiteit en anonimiteit van hun deelname besproken. Omwille van de 

gevoeligheid van het onderwerp en de nood om anonimiteit van de zedenplegers te 

verzekeren, werd ervoor gekozen om, na goedkeuring van de centrale PSD 

(overkoepelend beleidsorgaan), de coördinatoren van de lokale PSD van de betreffende 

gevangenissen te contacteren. Zij werden gevraagd om personen veroordeeld voor 

zedenfeiten7 op discrete wijze te benaderen met de vraag tot deelname aan dit onderzoek. 

Na het invullen van een strookje, waarop zij aangaven deel te willen nemen aan het 

onderzoek, werden de geïnteresseerde zedenplegers door de onderzoekers 

gecontacteerd. 

Alvorens te starten met de interviews of focusgroepen werd het informed consent nog 

eens mondeling toegelicht en kregen de respondenten de ruimte om nog bijkomende 

vragen of opmerkingen te geven. In de focusgroep werden nog enkele huisregels met 

betrekking tot confidentialiteit en anonimiteit aangehaald, met als belangrijkste “What 

happens in the focus group, stays in the focus group”. 

Ten slotte werden alle interviews en focusgroepen met behulp van audio-opname 

apparatuur vastgelegd. Alle respondenten gaven hiervoor uitdrukkelijk hun toestemming 

 
7 Meer specifiek betrof het hier een veroordeling in één of meer van de volgende categorieën: aanranding 
van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, openbare zedenschennis, exhibitionisme en voyeurisme.  
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en werden op de hoogte gebracht dat zij op elk moment, en zonder enige nadelige 

gevolgen, het gesprek stop konden zetten.  

5.2 Data-management  

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek werden gevoelige data verzameld waar 

zorgvuldig mee omgesprongen dient te worden, in overeenstemming met de 

gegevensbeschermingswetgeving. De ruwe data in dit onderzoek bestaan uit audio -

opnames, transcripties van de audio-opnames en gepseudonimiseerde data uit de Sidis 

Suite databank. Alle verzamelde gegevens werden tijdens het onderzoek steeds verder 

gepseudonimiseerd om tegemoet te komen aan de regels van confidentialiteit en 

integriteit, en aan de principes van minimale gegevensverwerking en opslagbeperking. 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek werden de verzamelde data op de beveiligde 

clouds van de respectievelijke partners opgeslagen (VUB SharePoint en cloud.uza.be) 8. Na 

het onderzoek worden de verzamelde data, zoals hierboven beschreven, enkel bewaard 

zolang als nodig is om de juistheid van het onderzoek te kunnen verifiëren, met een 

maximum van twintig jaar. Indien een deelnemer niet akkoord gaat met deze regels heeft 

deze steeds de mogelijkheid om zijn/haar gegevens te laten verwijderen.  

 
8 Voor de uitwisseling van de data tussen beide partnerorganisaties werd steeds een data transfer 
agreement opgesteld.  
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DEEL 3: RESULTATEN 
 

Hoofdstuk 1: Verkenning van het huidige behandelaanbod en de 

populatie 

Deze resultatensectie heeft een overzicht van alle verzamelde beschrijvende data. Dit gaat 

in de eerste plaats over de verzamelde gegevens over het huidige behandellandschap in 

België voor zedenplegers, met voornamelijk aandacht voor het behandelaanbod in de 

gevangenis. In de tweede plaats wordt er stilgestaan bij de populatie zedenplegers in de 

gevangenissen van Vlaanderen en Brussel door te kijken naar de data van de Sidis Suite 

database.  

1.1  Het huidige behandellandschap in Vlaanderen en Brussel 

In dit onderdeel wordt het huidige Belgische behandellandschap in kaart gebracht. Omdat 

de focus van dit onderzoek op behandeling in de gevangenis (intramuros) ligt, wordt er 

slechts kort ingegaan op het behandelaanbod buiten de gevangenis (extramuros) aan de 

hand van het Samenwerkingsakkoord (Federaal Ministerie van Justitie, 1998b) en de 

Sociale Kaart voor Vlaanderen en Brussel (De Boeck, 2020).  

1.1.1  Het huidige extramuros behandellandschap 

Wereldwijd is er een historische trend waar te nemen van beleidsaanpassingen naar 

aanleiding van opzienbarende zedenmisdrijven (Lussier, 2021). Zo ook in België, waar 

bijvoorbeeld de zaak Dutroux problemen aan het licht bracht met betrekking tot de 

samenwerking tussen de zorg en justitie. Dit bracht de totstandkoming van een 

samenwerkingsakkoord inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel 

misbruik in een stroomversnelling (Verellen, 2020).  

Dit samenwerkingsakkoord (dat op dit moment aan herziening onderworpen wordt) 

tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap werd in 1998 ondertekend 

(Federaal Ministerie van Justitie, 1998a) en werkte een ambulant gespecialiseerd aanbod 

uit voor daders van seksueel misbruik met oog op een veilige re-integratie van de 

doelgroep in de samenleving. Tien Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en vijf 

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) werden erkend als gespecialiseerde 
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behandelcentra. Het Universitair Forensisch Centrum (UFC) fungeert als steunpunt -en 

tevens als ambulant behandelcentrum- voor deze voorzieningen. Er zijn daarnaast anno 

2021 ook vier residentiële ziekenhuizen die een behandeling voor zedenplegers  

aanbieden: PC Sint-Amandus Beernem, APZ Sint-Lucia Sint-Niklaas, PZ Asster en PC Sint-

Jan-Baptist. Voor een uitgebreid overzicht van deze extramurale behandelcentra 

verwijzen we naar de Sociale Kaart Hulpverlening Seksuele Delinquenten in Vlaanderen 

(De Boeck, 2020).  

Uit de praktijk blijkt dat niet alle veroordeelde zedenplegers zullen doorstromen 

naar het extramuros behandelaanbod. Hier zijn verschillende redenen voor. Ten eerste 

weigeren veel behandelcentra zedenplegers die onvoldoende gemotiveerd zijn, geen 

hulpvraag hebben of de feiten ontkennen. Daarnaast kunnen bepaalde psychiatrische 

kenmerken, zoals een antisociale persoonlijkheidsstoornis en kenmerken van 

psychopathie, een extramurale behandeling bemoeilijken waardoor sommige centra dit 

als exclusiecriterium hanteren. Ook wanneer er sprake is van een verhoogd risico op 

geweld of agressie wordt dit vaak als exclusiecriterium gezien. Ten tweede kunnen 

bepaalde doelgroepen vaak niet in de bestaande extramurale behandelcentra terecht 

omwille van een tekort aan een behandelaanbod. Dit omvat bijvoorbeeld plegers met een 

autismespectrumstoornis, plegers met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, vrouwelijke 

plegers en plegers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (Raes, 2011). Ten 

derde opteert een bepaalde groep zedenplegers ervoor om tot strafeinde in de gevangenis 

te verblijven en zodoende vrij te komen zonder voorwaarden, dit bijvoorbeeld omwille 

van eerdere afwijzingen in de behandelcentra of vanuit een persoonlijke motivatie.  

1.1.2  Het huidige intramuros behandellandschap 

Wat betreft het intramurale aanbod bestaat er geen formeel beleid dat de behandeling 

van plegers van zedenfeiten regelt. Momenteel wordt het hulpverleningsaanbod in de 

gevangenis georganiseerd volgens het decreet van 2013 (Vlaamse Regering, 2013b), 

waarin het eerstelijnsaanbod voornamelijk voorzien wordt door de CAW’s en een 

tweedelijnsaanbod voorzien wordt door de CGG’s. Beide organisaties bieden echter 

voornamelijk psychosociale ondersteuning en behandeling aan die niet tegemoetkomt 

aan de specifieke nood aan een gespecialiseerde behandeling voor zedenplegers, zoals 

beschreven in de literatuurstudie. Bovendien wordt dit aanbod per gevangenis op een 

andere manier ingevuld. In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van de specifieke 
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behandelinitiatieven voor zedenplegers in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Deze 

initiatieven worden hieronder besproken verder besproken. 

A. Gevangenis van Hoogstraten 

De gevangenis van Hoogstraten heeft sinds 2009 een gespecialiseerd 

behandelprogramma voor plegers van zedenfeiten. Deze behandeling wordt 

georganiseerd door CGG Kempen, één van de erkende gespecialiseerde behandelcentra 

in het samenwerkingsakkoord. Dit programma bestaat uit een combinatie van 

groepstherapie en individuele therapie, hoewel door de COVID-19 crisis de afgelopen 

periode enkel de individuele sessies konden doorgaan.  

De groepstherapie wordt gegeven door psychologen in een halfopen groepsopzet, wat 

betekent dat er geregeld nieuwe deelnemers instromen. Afhankelijk van hun 

intellectuele vermogen worden de kandidaten ingedeeld in een normaalbegaafde groep 

(maximum acht personen) en een laagbegaafde groep (maximum zeven personen). Elke 

zes maanden worden de deelnemers geëvalueerd en wordt hun voortgang besproken. Er 

staat geen einddatum op het programma en de meeste deelnemers blijven tot ze de 

gevangenis verlaten. Wanneer een deelnemer doorstroomt naar een extramuros 

behandeling, wordt in de continuïteit van de zorg voorzien door, mits toestemming van 

de cliënt, de behandelinformatie aan de hand van een verslag over te dragen. 

Aan de hand van een grondige screening wordt bepaald of de zedenpleger een goede 

match is voor deelname aan het programma. Deze screening bestaat uit twee 

kennismakingsgesprekken, met twee verschillende begeleiders. Hier wordt vooral gelet 

op bereidheid van de zedenpleger om naast de individuele gesprekken ook in groep te 

werken, op de taalvaardigheid van de zedenpleger en op de aanwezigheid van een 

hulpvraag rond de seksuele problematiek. Bij deze hulpvraag wordt rekening gehouden 

met een eventuele gedeeltelijke of volledige ontkenning van de feiten. Zedenplegers die 

bijvoorbeeld de feiten ontkennen, maar wel erkennen met een seksuele problematiek te 

kampen, worden wel weerhouden in het programma.  
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Tabel 1 

Aanmeldingen en effectieve deelnames aan het groepsaanbod voor zedenplegers in de 

gevangenis van Hoogstraten in 2020 en 2021 

Jaar Aantal 

aanmeldingen 

Groep normaal 

begaafden 

Groep minder 

begaafden 

2020 16 13 3 

2021 15 7 7 

CGG Kempen ontvangt vanuit de gevangenis van Hoogstraten een hoog aantal aanvragen 

tot deelname aan hun specifieke groepsaanbod voor zedenplegers en hanteert een 

wachtlijst voor gedetineerden die niet meteen kunnen aansluiten. Niet alle zedenplegers 

die zich aanmelden zullen uiteindelijke ook effectief in dit groepsaanbod opstarten. 

Hiervoor worden een veelvoud aan redenen gerapporteerd zoals een initiële 

terughoudendheid van de zedenpleger om deel te nemen aan een groepsaanbod (wat hier 

de enige optie is) en het feit dat zij op deze manier hun anonimiteit ten aanzien van de 

algemene gevangenispopulatie verliezen. Daarnaast leiden de exclusiecriteria die 

gehanteerd worden (i.e. volledige ontkenning van de feiten en het gebrek aan een 

hulpvraag) ertoe dat niet alle zedenplegers die zich aanmelden weerhouden worden tot 

deelname.  

In maart 2022 ontving CGG Kempen al zeven aanvragen tot deelname aan het 

groepsaanbod in de gevangenis van Hoogstraten. Daarnaast doorlopen op dit moment 

ook vier zedenplegers een voortraject of intakeprocedure. Bovenstaande cijfers 

illustreren dat de zedenplegers die in de gevangenis van Hoogstraten verblijven in grote 

mate vragende partij zijn om van die specifieke aanbod gebruik te maken.  

B. Gevangenis van Merksplas 

In de gevangenis van Merksplas werd, door CGG Kempen, lange tijd een 

behandelprogramma voor geïnterneerde zedenplegers georganiseerd. Omwille van 

verschillende redenen wordt niet langer in dit aanbod voorzien. Zo vond er door de komst 

van de forensisch psychiatrische centra (FPC’s) een uitstroom plaats van de 

geïnterneerde populatie, waardoor er minder vraag was naar deze behandeling. 
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Daarnaast leidde een brand in 2016, als gevolg van een gedetineerdenopstand, tot een 

daling in het aantal beschikbare lokalen.  

C.  Gevangenis van Ruiselede 

In de gevangenis van Ruiselede werd in 2010 project ‘Uitweg’ opgestart. Dit werd 

georganiseerd door het residentieel programma Fides-R, van PC Sint-Amandus. Dit 

project richtte zicht tot de gedetineerde zedenplegers die op de wachtlijst stonden voor 

het residentiële programma van Fides-R om de lange wachtlijst te helpen overbruggen. 

De groepstherapie werd wekelijks georganiseerd en was pre-therapeutisch van aard. De 

doelstellingen van dit aanbod waren onder meer het verhogen van de behandelmotivatie 

en het leren functioneren in een therapiegroep. Omwille van de lage instroom van 

deelnemers, zowel door beperkte interesse als een beperkte beschikbaarheid van de 

deelnemers, werd het project uiteindelijk stop gezet.  

Tabel 2 

Deelnemers die aan project uitweg begonnen tussen 2010 en 20199 

Jaar Aantal deelnemers 

2010 7 

2011 4 

2012 6 

2013 6 

2014 5 

2015 7 

2016 6 

2017 8 

2018 4 

2019 2 

Bovenstaande cijfers illustreren een sterke afname van de instroom van het aantal 

deelnemers in 2018 en 2019. Dit gebrek aan kandidaten leidde uiteindelijk tot het 

stopzetten van het project. Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal zedenplegers 

die uiteindelijk een deelname weigerden of niet weerhouden werden voor deelname aan 

 
9 Na 2019 werd geen data meer verzameld met betrekking tot de deelnemers aan het project.  
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het project. Daarnaast is geen informatie bekend over de redenen van weigering tot 

deelname aan dit behandelaanbod.  

D. Gevangenis van Hasselt 

In de gevangenis van Hasselt werd in februari 2020 voor het eerst een groepstherapie 

voor zedenplegers aangeboden. Dit aanbod wordt georganiseerd door Spectra10. Het 

gevangenispersoneel werd nauw betrokken bij de opstart van dit project, wat tot een 

goede onderlinge samenwerking heeft geleid. Omwille van de COVID-19 crisis kon deze 

therapiegroep nog maar één keer plaatsvinden. Deze groep bevindt zich momenteel in de 

opvolgfase en komt nu nog één keer per maand samen met een begeleider. In september 

2021 werd een tweede groep gestart.  

Deze groepstherapie richt zich tot beklaagden of kortgestraften en wil hen een 

kortdurend, pre-therapeutisch traject aanbieden. Het aanbod bestaat uit twee sessies per 

week en loopt vier weken. Om de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen, kreeg dit 

programma de naam “reflectiegroep”. Dit aanbod heeft tot doel om de gedetineerde 

zedenplegers te laten kennismaken met therapie en hen uit hun isolement halen. De 

inhoud van de sessies wordt mede bepaald door de hulpvraag van de groepsleden.  

Omdat ze een ruim publiek willen bereiken, worden er geen strenge selectiecriteria 

gehanteerd. Op basis van een intakegesprek wordt er een inschatting gemaakt van hun 

groepsgeschiktheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Samenwerkingsverband tussen CAW Limburg en CGG Zorggroep Zin, twee erkende centra in het 
samenwerkingsakkoord. 
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Tabel 3 

Aanmeldingen en effectieve deelnames aan het groepsaanbod voor zedenplegers in de 

gevangenis van Hasselt 

Jaar Aantal aanmeldingen Aantal effectieve 
deelnames 

2020 Geen gegevens 
beschikbaar 

 

4 

2021 9 4 
 

In 2021 werden door de gevangenis van Hasselt in totaal 29 zedendossiers aangemeld bij 

CGG Zorggroep Zin; veertien langgestrafte zedenplegers werden uitgesloten van 

deelname omdat de focus van het programma op beklaagden en kortgestraften ligt, vijf 

zedenplegers (reeds eerder gekend bij het CGG) werden niet groepsgeschikt bevonden en 

één deelnemer had reeds in 2020 aan het programma deelgenomen. Uiteindelijk werden 

negen intakegesprekken gevoerd, die tot vier effectieve deelnames leidden. Van de vijf 

uitvallers gaven drie zedenplegers duidelijk aan niet open te staan voor deelname aan een 

groepsaanbod en twee beklaagden besloten eerst hun vonnis af te wachten.  

Het groepsaanbod voor 2022 is tot op heden nog niet opengesteld, al staat er alvast één 

iemand op de wachtlijst die vorige jaar nog twijfelde en zich achteraf alsnog tot deelname 

engageerde. 

E. Alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen 

I.T.E.R. biedt een schriftelijke lessenreeks ‘therapievoorbereiding’ aan op basis van het 

Werkboek Daderhulp (Vanhoeck & Van Daele, 1999). Deze lessenreeks kan in principe 

vanuit elke gevangenis gevolgd worden, maar in de praktijk komen de aanmeldingen voor 

dit hulpverleningsaanbod vooral vanuit Brussel, Leuven-Centraal en Merksplas.  

Aan de hand van een motivatiebrief van de gedetineerde en een aanbeveling van diens 

begeleider, kan deze zich aanmelden voor het hulpverleningsaanbod van I.T.E.R. Er 

worden echter ook enkele exclusiecriteria gehanteerd, namelijk een volledige 

ontkenning van de feiten, een score van 30 of hoger op de Psychopathy Checklist-Revised 

(PCL-R; Hare, 2003) of een onbereidheid om therapie te volgen. Er moet voor dit traject 

met andere woorden voldoende zelfinzicht, motivatie en taalvaardigheid aanwezig zijn 
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bij de deelnemer. Elke vraag tot deelname aan de schriftelijke lessenreeks wordt eerst 

binnen het team besproken. Indien deze wordt weerhouden, krijgt de gedetineerde een 

brief en vragenlijst opgestuurd. Na het terugbezorgen van de ingevulde vragenlijst wordt 

van start gegaan met de lessenreeks.  

De deelnemers werken op zelfstandige basis aan de lessen in het werkboek en krijgen 

vanuit I.T.E.R. schriftelijke feedback over hun gemaakte opdrachten. De communicatie 

tussen I.T.E.R. en de gedetineerde wordt gefaciliteerd door een begeleider in de 

gevangenis. Dit is meestal een zorgverlener vanuit Justitieel Welzijnswerk of het 

zorgteam.  

Tabel 4 

Aanmeldingen en effectieve deelnames aan het schriftelijke aanbod van I.T.E.R. tussen 2015 

en 2021 

Jaar Aantal aanmeldingen Aantal effectieve 

deelnames 

2015 11 7 

2016 11 5 

2017 3 2 

2018 6 4 

2019 2 2 

2020 5 3 

2021 6 1 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal aanmeldingen voor het schriftelijke aanbod 

van I.T.E.R. beperkt blijft en de voorbije jaren zelfs een dalende trend kent. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is het feit dat dit aanbod niet actief gepromoot wordt bij gedetineerde 

zedenplegers. Een tweede mogelijke verklaring voor deze daling is de oprichting van het 

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen. Voordien kwamen verschillende 

aanvragen tot deelname van geïnterneerde zedenplegers die in de gevangenis van 

Merksplas verbleven. Deze gedetineerdengroep is, omwille van hun verblijf en het 

bijgaande aanbod in het FPC, niet langer vragende partij. Tot slot geeft I.T.E.R. ook aan zelf 
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een rem te zetten op het aantal aanmeldingen omdat dit aanbod, met betrekking tot hun 

hoge werklast, slechts een lage prioriteit wordt toegekend.  

Daarnaast geeft de tabel aan dat niet alle aanmeldingen ook tot een effectieve deelname 

aan het aanbod leiden. Hiervoor worden verschillende redenen aangehaald, zoals 

gedetineerden die uiteindelijk niet aan de voorwaarden voldoen (cf. exclusiecriteria) of 

zedenplegers die zich uiteindelijk bedenken (bijvoorbeeld omdat er uiteindelijk toch 

gesprekken met de PSD vrijkomen of een transfer naar een andere gevangenis).  

1.2  Sidis Suite analyse  

In de Vlaamse en Brusselse gevangenissen verbleven op 1 april 2021 in totaal 539 

zedenplegers, waarvan vijftien vrouwen (2.8%) en 524 mannen (97.2%). Van deze 

zedenplegers had 74.6% een Belgische nationaliteit, en de overige 25.4% een andere 

nationaliteit11.  

Figuur 1 

Taartdiagram leeftijd van de zedenplegers die op dit moment in de Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen verblijven 

  

De zedenplegers waren tussen achttien en 85 jaar oud. In totaal was 34.1% van de 

zedenplegers jonger dan 35 jaar, 43.8% tussen de 35 en 55 jaar en 22.1% boven de 55 

jaar. Het merendeel was Nederlandstalig (81.2%) met een minderheid die Franstalig 

(10.8%) en Engelstalig (2.8%) was. Bij de overige 4.8% is de spreektaal onbekend. Over 

de mate van taalvaardigheid van de zedenplegers kan geen uitspraak gedaan worden. Het 

merendeel van de gedetineerden waren niet getrouwd (65.5%), 22.1% van de 

 
11 Naast de Belgische nationaliteit waren er 40 andere nationaliteiten geregistreerd, waarvan de meest 
frequente de Nederlandse (n=24), Marokkaanse (n=17), Roemeense (n=9) en Afghaanse (n=9).  
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gedetineerden was wel getrouwd en 8.9% was gescheiden. De overige 3.5% was uit 

elkaar, had een geannuleerd huwelijk of was verweduwd. 

Figuur 2 

Verdeling van het aantal zedenplegers over de verschillende Vlaamse en Brusselse 
gevangenissen 

 

 

 

De zedenplegers waren verdeeld over de negentien gevangenissen van Vlaanderen en 

Brussel. De grootste aantallen zaten in Leuven Centraal (14.7%), Brugge (13.7%), 

Merksplas (10.6%), Beveren (8.7%), Antwerpen (8.0%) en Hoogstraten (7.4%). Van de 

539 gedetineerden waren er 75 onder voorarrest (13.9%) en 35 geïnterneerd (6.5%). 

Zeven mensen waren veroordeeld tot een levenslange straf (1.3%). Onder de 

zedenplegers die een correctionele veroordeling hebben gekregen (63.6%), heeft het 

merendeel (83.4%) een straf van meer dan drie jaar opgelegd gekregen.  

In totaal stond 44.7% van de gedetineerden geregistreerd voor zedenfeiten uit één 

categorie van het seksueel strafrecht. Een verdere 39.7% stond geregistreerd in twee 

categorieën, 12.3% in drie categorieën en 3.3% in vier verschillende categorieën. Van 

deze categorieën kwam verkrachting het vaaks voor (42.6%), gevolgd door aanranding 

van de eerbaarheid (36.3%). Het minst frequent waren cyberlokking, met slechts één 

casus (0.2%) en grooming, met vier casussen (0.7%).  
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In 42.3% van de gevallen waren de slachtoffers jonger dan zestien jaar, terwijl ze in 35.6% 

van de gevallen ouder dan zestien jaar waren. In totaal hadden 16.1% van de gedetineerde 

zedenplegers slachtoffers die zowel minderjarig als meerderjarig waren. In 32 gevallen 

(5.9%) kon de leeftijd van de slachtoffers niet bepaald worden.  

Tabel 5 

Demografische factoren van de zedenpleger naargelang de leeftijd van de slachtoffers 

 SO ≥ 16j 
(n=192) 

SO < 16j 
(n=228) 

SO gemengd 
(n=87) 

SO onbekend 
(n=32) 

Gender Man: 99.5% 

Vrouw: 0.5% 

Man: 96.9% 

Vrouw: 3.1% 

Man: 96.6% 

Vrouw: 3.4% 

Man: 87.5% 

Vrouw: 12.5% 

Leeftijd 18-35j: 45.8% 

36-55j: 41.7% 

55+j: 12.5% 

18-35j: 22.8% 

36-55j: 46.8% 

55+j: 30.7% 

18-35j: 25.3% 

36-55j: 47.1% 

55+j: 27.6% 

18-35j: 68.8% 

36-55j: 28.1% 

55+j: 3.1% 

Nationaliteit Belg: 58.3% 

Ander: 41.7% 

Belg: 87.3% 

Ander: 12.7% 

Belg: 81.6% 

Ander: 18.4% 

Belg: 62.5% 

Ander: 37.5% 

Feiten Eén: 69.3% 

Meer: 30.7% 

Eén: 29.4% 

Meer: 70.6% 

Eén: 13.8% 

Meer: 86.2% 

Eén: 90.6% 

Meer: 9.4% 

SO = slachtoffer; j = leeftijd in jaren; SO gemengd = slachtoffers van zowel ouder als jonger dan zestien jaar; SO 

onbekend = slachtoffers waarvan de leeftijd onbekend is; ander = niet-Belgische nationaliteit; feiten = 

categorieën van seksuele feiten volgens het strafwetboek 

Met betrekking tot gender valt op dat 26.7% van de vrouwelijke gedetineerden werd 

veroordeeld voor prostitutie versus slechts 5.0% van de mannelijke gedetineerden. De 

odds ratio hiervan is 7.0, wat inhoudt dat de kans zeven keer groter is dat een zedenpleger 

die veroordeeld werd voor prostitutie een vrouw is dan een man.  

Wat betreft de leeftijd van de zedenplegers kan er een significant verband vastgesteld 

worden met de leeftijd van het slachtoffer (p<0.001). De odds ratio hiervan is 2.9, wat 

inhoudt dat een gedetineerde zedenpleger jonger dan 35 jaar drie keer meer kans heeft 

om slachtoffers te hebben boven de zestien jaar dan een gedetineerde zedenpleger ouder 

dan 35 jaar. Bovendien is de kans ongeveer twee keer groter (odds ratio 1.9) dat deze 

zedenpleger jonger dan 35 jaar enkel feiten zal hebben die binnen één categorie vallen, 

en niet in meerdere categorieën. 
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Ook wat betreft de nationaliteit van de zedenpleger kan er een significant verschil 

gevonden worden met betrekking tot de leeftijd van de slachtoffers (p<0.001). De odds 

ratio hiervan is 4.9, wat zich hier vertaalt in een ongeveer vijf keer grotere kans dat een 

gedetineerde zedenpleger met niet-Belgische nationaliteit slachtoffers zal hebben boven 

de zestien jaar dan een gedetineerde zedenpleger met Belgische nationaliteit. Bovendien 

is de kans ongeveer twee keer groter (odds ratio 1.7) dat deze zedenpleger met niet -

Belgische nationaliteit feiten zal hebben die binnen één enkele categorie vallen, en niet in 

meerdere categorieën. 

Wat betreft de zes gevangenissen (Antwerpen, Beveren, Brugge, Hoogstraten, Leuven-

Centraal en Merksplas) waar de grootste populatie zedenplegers verbleven, kunnen er 

verschillende zaken onderscheiden worden. Antwerpen had het grootste aandeel 

zedenplegers onder de 35 jaar (46.5%), gevolgd door Merksplas (45.6%) en Beveren 

(29.8%). Merksplas had het grootste aandeel zedenplegers met een niet-Belgische 

nationaliteit (38,6%), gevolgd door Beveren (36.2%) en Antwerpen (32.6%). Antwerpen 

had het grootste aandeel zedenplegers met slachtoffers boven de zestien jaar (46.5%), 

gevolgd door Merksplas (42.1%) en Beveren (36.2%). De vrouwelijke zedenplegers 

verbleven in Berkendael (40%) en Brugge (33%). 

Hoofdstuk 2: bevraging van het werkveld  

Deze resultatensectie geeft een overzicht van de verschillende meningen en 

aandachtspunten van de respondenten met betrekking tot de onderzoeksvragen. De 

aangehaalde citaten dienen ter verduidelijking en ondersteuning van de resultaten. Bij de 

bespreking van de resultaten wordt, in de mate van het mogelijke, aangegeven welke 

respondentengroep aan het woord is.  

In de eerste plaats worden de resultaten besproken van de focusgroepen en interviews 

die werden afgenomen bij verschillende Vlaamse en Brusselse professionele 

stakeholders. Vervolgens worden de resultaten aangehaald die komen vanuit de 

interviews met zedenplegers. Als laatste worden de resultaten van de internationale 

experts besproken.  
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2.1  Focusgroepen en interviews Vlaamse en Brusselse professionele 

stakeholders 

In dit onderdeel worden de resultaten van de kwalitatieve bevraging van de Vlaamse en 

Brusselse professionele stakeholders beschreven. Het gaat hier meer specifiek over extra- 

en intramuros hulpverleningsdiensten, beleidscoördinatoren, medewerkers van de 

psychosociale Dienst (PSD), penitentiair assistenten (PA) en directieleden (DG EPI).  

In eerste instantie werd aan de respondenten gevraagd op welke manier de gevangenis 

een opportuniteit kan bieden voor de begeleiding en behandeling van zedenplegers. 

Daarnaast werd hen gevraagd na te denken over het huidige en ideale behandelaanbod 

voor zedenplegers in de gevangenis. De respondenten haalden ook zelf het profiel van de 

zedenpleger aan als een bepalende factor voor de begeleiding en behandeling. Deze 

indeling wordt verder gehanteerd bij de bespreking van de resultaten.  

2.1.1 De zedenpleger in detentie 

Om een gepaste behandeling of begeleiding aan te bieden aan zedenplegers, geven de 

deelnemers aan dat het belangrijk is rekening te houden met het profiel van de 

zedenpleger, dat bijzonder heterogeen is. Met andere woorden: dé zedenpleger bestaat 

niet. Het diverse profiel van deze groep gedetineerden brengt met zich mee dat de 

bevraagde hulpverleners aangeven dat een alomvattend behandelaanbod voor 

zedenplegers moeilijk uitgewerkt kan worden.  

R2: Er is ook niet zoiets als dé zedendelinquenten. […] Dat maakt het net zo moeilijk, 

welk aanbod gaan we dan net geven? Voor tien zedendelinquenten kan je tien keer 

een ander aanbod geven (FG HV+BC, 10/09/2021). 

De hulpverleners en PSD-leden verwijzen hier naar een verschil in (al dan niet seksuele) 

problematieken onderliggend aan de feiten en een eventuele bijkomende psychiatrische 

comorbiditeit. Wanneer de PSD-leden gevraagd werd te reflecteren over de 

psychiatrische problematieken die in de zedendossiers aan bod komen, worden 

middelenverslaving en persoonlijkheidsstoornissen vaak vermeld. Daarnaast merken zij 

ook een stijging van het aantal zedenplegers met ASS en zedenplegers met een 

verstandelijke beperking op. Deze groepen vallen volgens de respondenten vaak uit de 

boot wanneer het gaat over behandeling. Naar aanvoelen van de PSD-leden ligt slechts 
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voor een minderheid van de zedenplegers een seksuele problematiek, zoals een seksuele 

voorkeursstoornis of seksuele preoccupatie, aan de grondslag van hun feiten.  

R1: […] een minderheid waarbij dat er echt een seksuele problematiek aanwezig is. 

Ik denk, als ik goed tel dat dat 1/5 is. We hebben ongeveer een populatie van 160 

gedetineerden en een 50-tal zedenplegers. Dat 1/5de echt een voorkeursstoornis 

heeft of dat de primaire problematiek op seksueel vlak ligt (FG PSD, 7/10/2021). 

Zowel de bevraagde PA’s als de directieleden beschrijven ‘het profiel’ van de (gekende) 

gedetineerde zedenpleger als een eerder stille, oudere man met een eerder 

internaliserende pathologie (bijvoorbeeld een depressieve stoornis, angststoornis, etc.). 

Met betrekking tot de veiligheid en de bewaking van deze groep, ervaart het 

bewakingspersoneel weinig problemen. De bevraagde PSD-leden beschrijven daarnaast 

echter ook een groep van eerder jonge, mannelijke zedenplegers met meer antisociale 

persoonlijkheidstrekken en een hoger risico op geweld. Deze mannen slagen er vaker in 

onder de (zeden)radar van de andere gedetineerden te blijven.  

R2: Het zijn dan meestal ook wel vriendelijke mensen die echt ja, perfect doen wat er 

gevraagd wordt. Je hebt daar nooit of weinig agressiviteit mee. Je hebt daar ook 

weinig psychiatrisch achterliggende problematiek mee, wat wij nu wel bij veel andere 

categorieën wel zien. […] Dat heb je eigenlijk binnen de categorie van zedendelicten, 

die combinatie heb je eigenlijk helemaal niet (PA2, 17/09/2021).  

Verder wordt door enkele leden van de PSD aangehaald dat het bijzonder moeilijk is om 

te werken met allochtone zedenplegers die het Nederlands (of Engels of Frans) niet 

(voldoende) machtig zijn. Zij ervaren moeilijkheden om een beëdigd tolk te regelen en 

omwille van de gevoelige aard van zedenfeiten is het niet mogelijk om andere 

gedetineerden te laten tolken tijdens de gesprekken.  

Ook zedenplegers met een hoog risicoprofiel, die gewelddadige feiten hebben gepleegd 

en bijgevolg een hoger beveiligingskader vereisen, worden zelden weerhouden voor een 

behandelprogramma. Dit stelt vooral een probleem wanneer deze zedenplegers een 

behandeling zoeken in de vrije samenleving, maar ook in de gevangenis is het 

organisatorisch vaak moeilijk om deze zedenplegers, bijvoorbeeld, aan een 

groepsprogramma te laten deelnemen.  
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Daarnaast komen ook zedenplegers die hun feiten ontkennen, niet altijd in aanmerking 

voor deelname aan een (intra- en extramuros) behandelaanbod. Deze ontkenning kan 

gepaard gaan met de hoop van beklaagden om alsnog niet veroordeeld te worden voor 

zedenfeiten, maar ook vanuit de angst om de stempel ’zedenpleger’ opgedrukt te krijgen 

en een sociale paria te worden. Tijdens een focusgroep met PSD-leden wordt aangehaald 

dat ontkenning ook kan dienen als een manier om de empathie ten aanzien van de 

slachtoffers laag te houden en afstand te nemen van de feiten die ze gepleegd hebben. 

Slechts in één focusgroep (PSD) wordt het geïnterneerdenstatuut van zedenplegers 

nadrukkelijk besproken. De respondenten merken op dat de toekenning van een 

interneringsstatuut vaak arbitrair lijkt te verlopen. Sommige behandelingen zijn enkel 

toegankelijk voor geïnterneerde zedenplegers, terwijl de respondenten de nood ervaren 

om deze behandeling ook aan niet-geïnterneerde zedenplegers te kunnen aanbieden.  

Tijdens één van de PSD-focusgroepen komt ook het profiel van de vrouwelijke 

zedenpleger aan bod. Vrouwen worden in zedenzaken vooral als mededader of 

medeplichtige veroordeeld. Het betreft hier voornamelijk intrafamiliale feiten. Vaak stelt 

hun (mannelijke) partner seksuele handelingen ten aanzien van de minderjarige 

kinderen, waarbij de moeder minstens op de hoogte is van de feiten, de feiten faciliteert 

of zelf participeert aan de feiten. Hier wordt verder opgemerkt dat veel van deze vrouwen 

aan één of meerdere persoonlijkheidsstoornissen lijden en zich voornamelijk antisociaal 

opstellen. Hoewel vrouwen een klein aandeel uitmaken in de globale groep van 

zedenplegers, hekelen de deelnemers het gebrek aan literatuur en een specifiek 

risicotaxatie instrument voor vrouwelijke zedenplegers.  

R7: Ik denk, qua profiel van vrouwelijke plegers, dat dat ook echt wel vaak gaat over 

intrafamiliale [feiten]. Heel vaak gaan dat geïsoleerde kluwen gezinnen zijn, dus dat 

er naar mijn aanvoelen zeker een contextuele factor meespeelt, dat het affect in zeer 

toxische familiale relaties plaatsvindt. Ik denk dat ze in de gevangenissen zeker niet 

vergeten mogen worden (FG PSD, 7/10/2021).  

2.1.2  Het gevangenisklimaat 

Het gevangenisklimaat omvat een breed scala aan concepten. Uit de kwalitatieve 

bevraging van dit onderzoek kwamen twee grote thema’s naar voor, namelijk de al dan 

niet faciliterende infrastructuur van de gevangenis en de onderlinge relaties tussen de 
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aanwezige actoren in de gevangenis (gedetineerden, gevangenispersoneel en 

hulpverleningsdiensten). Beide worden in dit onderdeel verder besproken.  

A. De gevangenisinfrastructuur 

De gevangenisinfrastructuur wordt verder opgedeeld in twee elementen die een 

belangrijke rol spelen voor het ondersteunen van een begeleidings- of 

behandelprogramma: enerzijds de aanwezige faciliteiten in de gevangenis, en anderzijds 

het groeperen van zedenplegers in afzonderlijke units of gespecialiseerde gevangenissen.  

Faciliteiten 

Een aangepaste gevangenisinfrastructuur wordt door alle bevraagde partijen aangehaald 

als noodzakelijke voorwaarde voor het faciliteren van een behandelaanbod. In eerste 

instantie halen de hulpverleners de nood aan voldoende gesprekslokalen aan. Dit 

gebrek aan lokalen blijkt voornamelijk problematisch in de oudere gevangenissen12. De 

lokalen die ter beschikking zijn, voldoen vaak ook niet aan de minimumvereisten van 

privacy, wat de vertrouwelijke band tussen de hulpverleners en de gedetineerden 

ondermijnt. Een specifiek voorbeeld van dit probleem zijn de lokalen met grote ramen in 

de gevangenis van Beveren. Hoewel deze grote ramen voor het bewakingspersoneel een 

goede manier zijn om de veiligheid van de gesprekspartners in het oog te houden, hekelen 

de hulpverleners het gebrek aan anonimiteit en privacy.  

Daarnaast is ook de locatie van de gespreksruimtes een belangrijke factor bij het creëren 

van een therapeutische setting. De meeste hulpverleners zien een grote meerwaarde in 

het voorzien van gesprekslokalen en burelen op de leefsectie van de gedetineerden. 

Hun aanwezigheid geeft aanleiding tot meer informele gespreken met de gedetineerden, 

maar ook met de aanwezige PB’s. Op deze manier krijgen de hulpverleners een beter zicht 

op de leefsituatie van de gedetineerden en de onderlinge dynamieken op sectie. 

Bovendien is er mogelijkheid tot een beter contact met het bewakend personeel. Er wordt 

echter in vraag gesteld of de interactie van de hulpverleners met het bewakend personeel 

geen argwaan zou opwekken bij de gedetineerden, wat de vertrouwensrelatie in het 

gedrang zou kunnen brengen. 

 
12 Dit zijn gevangenissen die gebouwd zijn voor 1980. 



70 
 

R1: Ja ook, we zitten elke maandag naast een douche, […] Die mannen komen daar 

naakt uit, je hoort wel een geroep en getier (FG HV + BC, 23/09/2021). 

R7: Ik weet niet of dat voor hun comfortabel zou zijn als ze ons zien praten met een 

chef vanop de afdeling. Ik denk dat dat voor hun zou zijn van “oef wat doe je hier en 

waarom praat je ermee? Ga je iets over mij zeggen? Je had toch beroepsgeheim?” (FG 

HV + BC, 10/09/2021). 

Ook het gevangenisregime speelt volgens de respondenten een rol bij het creëren van 

een gedijend gevangenisklimaat dat toelaat om een therapeutische omgeving te scheppen 

waarbinnen begeleiding en behandeling kan plaatsvinden. Gevangenissen met een open 

regime worden door hulpverlening en het gevangenispersoneel als aangenamer ervaren 

om binnen te werken. De kleinschaligheid van deze gevangenissen leidt ertoe dat alle 

partners werkzaam binnen die gevangenis elkaar beter kennen en dat de onderlinge 

interactie een stuk positiever wordt ervaren.  

Groeperen van zedenplegers 

Daarnaast leeft onder de respondenten de discussie over het al dan niet groeperen van 

zedenplegers door ze onder te brengen in een aparte afdeling of zelfs in een aparte 

gevangenis. Hoewel er een algemene consensus is over het positieve effect van zulke 

groeperingen op de veiligheid van de zedenplegers, maken de respondenten zich zorgen 

over eventuele negatieve effecten die met het samen plaatsen van zedenplegers gepaard 

kunnen gaan. Zo wordt door verschillende respondenten aangehaald dat het wegvallen 

van hun anonimiteit juist zou kunnen leiden tot een eventuele sterkere stigmatisering en 

het extra viseren van deze groep gedetineerden door hun medegedetineerden. Daarnaast 

wordt ook de vraag gesteld of het samen plaatsen van personen met een seksuele 

problematiek niet zou leiden tot een versterking van hun gedachtengoed. In de focusgroep 

van extramuros hulpverleners wordt verder aangehaald dat, met het oog op re-integratie, 

verschillende groepen gedetineerden net gemengd zouden moeten worden, omdat dit de 

realiteit buiten de gevangenismuren weerspiegelt. Vanuit een veiligheidsperspectief 

halen verschillende PA’s hier ook de praktische bedenking aan dat deze groepering verder 

doorgetrokken zou moeten worden naar alle aspecten van het gevangenisleven. Zo 

zouden ook de wandeling, het werk, de erediensten, etc. afzonderlijk georganiseerd 
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moeten worden. Ook de directie deelt deze bedenking omtrent de praktische organisatie 

van een aparte vleugel voor zedenplegers. 

R1: Je biedt toch een stuk veiligheid naar die mensen toe en dat aspect veiligheid is 

heel nauw gelinkt aan het aspect vertrouwen. En vertrouwen, zelfzekerheid zijn 

dingen die bij die mensen vaak moeilijk liggen. Dus ik denk dat je maar stappen kan 

zetten met die categorie mensen als je daar een veilig kader rond creëert. Als je ze 

samen plaatst, denk ik dat dat kader toch iets veiliger is dan als je ze tussen al de rest 

plaatst (PA2, 17/09/2021). 

R5: Ik denk dat er mensen zijn die daar voorkeur aan zouden geven puur uit 

veiligheidsoverwegingen. Maar ik denk dat als je dat wat breder bekijkt, dat niet zo 

ideaal is want, dan word je bevestigd in ‘je bent een zedenpleger en je kan precies met 

die andere mensen niet omgaan’. Je zult voor de rest niet meer aanvaard of 

geaccepteerd worden en dat lijkt me net risico verhogend als iemand terug naar de 

maatschappij gaat. Als je sterk dat stigma gaat voelen, lijkt me dat niet ideaal (FG 

HV + BC, 16/09/2021). 

Toch wordt vanuit de directie de voorkeur uitgesproken voor een differentiatie in 

aanbod naargelang de specifieke eigenschappen van de gevangenis. Dit houdt in dat 

een behandelaanbod afgestemd dient te worden op de specifieke eigenschappen van de 

gevangenis. Zedenplegers kunnen dan op basis van deze differentiatie in een specifieke 

gevangenis geplaatst worden om zo in een optimale (behandel)omkadering terecht te 

komen. In zekere zin wordt hier, in de mate van het mogelijke, al rekening mee gehouden. 

Een belangrijk struikelblok is hier echter de overbevolking in de Belgische gevangenissen, 

die in grote mate de toewijzing van een zedenpleger aan een specifieke gevangenis 

beperkt tot de vraag “Waar is er plaats?”. Ook vanuit de hulpverlening klinken stemmen 

die zich in een dergelijke organisatie van het intramuros behandelaanbod kunnen vinden.  

R1: In mijn beleving heb je zo een goed aanbod per gevangenis dat afgestemd is op 

die gevangenis. Ik zou altijd willen dat mensen gericht gestuurd worden, van ‘oké in 

die gevangenis is er dat en dat en dat, daar lijk jij wel geschikt voor. Misschien kan je 

dan wel naar daar gaan.’ (FG HV + BC, 16/09/2021). 
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Er klinken echter ook kritische stemmen, die vooral de geografische verdeling in vraag 

stellen. Vooral met betrekking tot de organisatie van het bezoek voorspellen zij 

problemen.  

R2: Waar ga je die groeperen? Want al die mannen vinden ook hun bezoek wel 

belangrijk. Dat is een ramp he, als we die naar de Kempen moeten sturen (FG PSD, 

30/09/2021)  

B. De onderlinge relaties in het gevangeniswezen 

Het gevangenisklimaat wordt in grote mate bepaald door de relaties tussen de 

verschillende actoren die in de gevangenis aanwezig zijn en beïnvloedt op zijn beurt dan 

weer het creëren van een veilige omgeving voor gedetineerden, zowel op fysiek als 

psychisch vlak, en de totstandkoming van een therapeutisch klimaat. 

Relaties tussen zedenplegers en andere gedetineerden 

De respondenten worden geconfronteerd met de precaire situatie van zedenplegers 

binnen de gevangenismuren en hun positie onderaan de hiërarchische ladder. 

Zedenplegers zijn volgens hen vaak het slachtoffer van pestgedrag door hun 

medegedetineerden, zowel verbaal als fysiek. De PA’s vermoeden dat dit probleem veel 

omvangrijker is dan de incidenten waar zij kennis van hebben. Verschillende PA’s merken 

op dat fysiek geweld minder vaak lijkt voor te komen. Ze linken dit aan het 

nultolerantiebeleid dat verschillende gevangenissen hanteren ten aanzien van fysiek 

geweld en de gevolgen (zoals het verlies van privileges of de verwijdering van een open 

regime) die hiermee samengaan. Eén van de respondenten geeft aan dat wanneer PA’s of 

PB’s vermoeden dat dit pestgedrag voortkomt uit het misbruikverleden van de ‘pester’, 

zij op een meer therapeutische wijze proberen in te grijpen. 

R4: Van die pestmannetjes, worden doorgestuurd naar psychologen van het CGG. 

Omdat ze soms zelf slachtoffer geweest zijn van iemand van zedenfeiten, […] die 

jongere gasten die dan hier die oudere mannen pesten, zijn soms zelf slachtoffer van 

een zedendelinquent (PA1, 06/11/2021). 

De respondenten merken op dat zedenplegers op verschillende manieren omgaan met 

hun kwetsbare status. Verschillende zedenplegers kiezen ervoor te liegen over de aard 

van hun feiten om zo toch opgenomen te worden in de algemene gevangenispopulatie. 

Zedenplegers die er niet in slagen om hun zedenfeiten te verzwijgen, kiezen er vaak voor 
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om zich van de algemene gevangenispopulatie te isoleren om zo hun persoonlijke 

veiligheid te garanderen. Daarnaast zijn er ook zedenplegers die zich groeperen met 

andere zedenplegers.  

R1: Wat wij ook bijvoorbeeld zien is dat bepaalde zedendelinquenten elkaar vinden, 

als ze ervoor uitkomen hebben ze een bepaalde band. Gaan ze op de wandeling 

bijvoorbeeld samen een gezelschapsspel spelen […] en dan krijgt dat direct ook de 

naam van ‘aha, dat is het verkrachtersgroepje’ (FG HV + BC, 10/09/2021).  

Relaties tussen zedenplegers en gevangenispersoneel 

Het bewakend personeel speelt een belangrijke rol bij het garanderen van de veiligheid 

van de zedenplegers. De bevraagde respondenten uitten hun vertrouwen over het 

gegeven dat het merendeel van het bewakend personeel op een correcte professionele 

wijze met de (gekende) zedenplegers om gaat. Toch ontkennen de PA’s niet dat er ook 

incidenten plaatsvinden tussen zedenplegers en bewakend personeel omdat 

sommige PB’s hun vooroordelen en afkeer ten aanzien van zedenplegers niet van zich 

kunnen afzetten. Ook de andere respondenten merken op dat zedenplegers door het 

bewakend personeel soms stiefmoederlijk worden behandeld. 

R1: Het gebeurt toch wel af en toe is dat wij personeelsleden moeten corrigeren 

omdat wij vinden dat ze de scheiding niet kunnen maken tussen de perceptie die zij 

hebben over pedoseksuelen, wat natuurlijk bij heel veel mensen negatief is, zeker bij 

mensen die zelf kinderen hebben, en dan merk je dat ze die lijn soms te vaak ook 

doortrekken naar het verhaal hier. Wat niet professioneel is en waar wij niet mee 

akkoord gaan natuurlijk, waar wij op ingrijpen (PA2, 17/09/2021). 

Deze negatieve houding van een deel van het bewakingspersoneel ten aanzien van 

zedenplegers wordt door de hulpverleners en beleidscoördinatoren gelinkt aan de 

dominant negatieve visie ten aanzien van zedenplegers in de vrije samenleving.  

Om tot een veiliger gevangenisklimaat te komen voor zedenplegers, hetgeen een 

noodzakelijke voorwaarde is om een therapeutisch klimaat te creëren, is er nood aan 

sensibilisering van de samenleving in het algemeen en sensibilisering van het 

gevangenispersoneel specifiek. Om hieraan tegemoet te komen is het volgens de 

respondenten belangrijk om tijdens de opleiding van PB’s voldoende aandacht te 

besteden aan de extra kwetsbare groepen (zoals zedenplegers) onder de gedetineerden. 
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Ook halen de bevraagde PA’s een gebrek aan grondige screening en opleiding van het 

bewakend personeel aan. Het chronische personeelstekort in het gevangeniswezen leidt 

hier volgens hen tot een vicieuze cirkel waarbij de nood om deze tekorten zo snel mogelijk 

op te vullen leidt tot een minder strenge selectie van de kandidaten, een ingekort 

opleidingstraject en een toenemende uitval van gemotiveerde personeelsleden. Eén van 

de PA’s beschrijft het belang van regelmatige bijscholingen om het bewakend personeel 

te sensibiliseren met betrekking tot gevoelige thema’s en om de motivatie hoog te houden. 

Dit idee van permanente vorming voor bewakingspersoneel wordt verder ondersteund 

door de bevraagde directieleden. Dergelijke vormingen moeten niet enkel de 

problematieken waar zedenplegers mee kampen kaderen, maar dienen zich ook te richten 

op de (psychologische) ondersteuning van het personeel om de gevoelige of heftige 

verhalen waar ze mee geconfronteerd worden, te plaatsen. Hier wordt de 

gespecialiseerde opleiding die PSD-leden kunnen volgen als voorbeeld aangehaald. Deze 

opleiding richt zich vooral op de adviesverlening bij zedendossiers, maar heeft daarnaast 

ook aandacht voor de mentale belasting die het behandelen van dergelijke dossiers met 

zich kan meebrengen.  

R4: Maar als wij de criteria wat strenger, wat nauwer zouden sluiten en toch een 

beetje strenger willen... hoe moet ik het zeggen... iets gerichter zouden aanwerven, 

gerichter aanwerven met het oog op gemotiveerde mensen, mensen met capaciteiten, 

met levenservaring en die zich willen betrekken of zichzelf willen betrokken zien in 

een project, daar kom je niet met het personeel (PA1, 02/09/2021). 

Het inzetten op opleiding en begrip omtrent de problematieken die gepaard gaan met 

zedenfeiten, draagt volgens de respondenten rechtstreeks bij aan het creëren van 

dynamische veiligheid binnen de gevangenis. Hierbij worden de concepten van ‘warme’ 

en ‘koude bewaking’ aangehaald, waarbij de koude bewaking instaat voor het 

bewakingsaspect en de warme bewaking voor het zorgaspect. In alle bevraagde groepen 

komt dit onderwerp uitvoerig aan bod. Het merendeel van de hulpverleners ziet de 

meerwaarde van een warme bewaker vooral naar voor komen bij het doorverwijzen naar 

de hulpverlening, het bewaken van het algemeen welzijn van de gedetineerden en het 

voorzien in nazorg na een gesprek met hulpverleners. De bevraagde directieleden willen 

met deze onderverdeling vooral het aangaan van informele gesprekken tussen het 

bewakingspersoneel en de gedetineerden aanmoedigen. Ook de PA ’s interpreteren de rol 
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van warme bewaker als het houden van informele gesprekken, om zo meer context te 

kunnen geven aan het gedrag van de gedetineerde en preventief te werken om zo 

(ernstige) incidenten te vermijden. Toch worden er enkele kritische bedenkingen 

gemaakt rond deze tweedeling bij het bewakingspersoneel. Enkele hulpverleners stellen 

zich de vraag of het wel de taak van de PB is om gesprekken rond hun welzijn aan te gaan 

met de zedenplegers. Daarnaast hebben enkelen ook hun twijfels over de bereidheid van 

de zedenplegers om hun zorgen met het bewakingspersoneel te delen. Ook tijdens de 

interviews met de PA’s wordt aangekaart dat niet alle PB’s open staan voor het voeren 

van meer persoonlijke gesprekken met zedenplegers. Daarnaast wordt luidop de 

bezorgdheid geuit over het risico op verdeeldheid tussen het bewakingspersoneel, zeker 

wanneer deze gepaard gaat met een loonverschil tussen beide functies. Tenslotte wordt 

de haalbaarheid van deze opsplitsing door enkele PA’s in vraag gesteld. Dit wijten  zij 

vooral aan het personeelstekort, al verwacht de ene PA problemen bij het invullen van het 

warme bewakingskader, terwijl de andere weinig animo verwacht voor de rol van koude 

bewaker. In de praktijk stellen ze echter al een dergelijke indeling vast, waarbij PB’s die 

een meer zorgende houding vooropstellen, eerder kiezen voor gevangenissen met een 

open regime en een laag beveiligingsniveau. PB’s die de focus op pure bewaking leggen, 

komen eerder in de gevangenissen met een hoger beveiligingsniveau terecht, waar een 

gesloten regime wordt gehanteerd.  

R2: Ik denk dat het personeel ook heel erg in gesprek gaat met zedenplegers, juist om 

hen wat uit hun sociaal isolement te halen bij hechtenis, en soms ook wel wat laten 

vertellen. Ik denk dat heel veel van onze bewakers op dat vlak een enorm belangrijke 

rol spelen als eerstelijns zorgverstrekker. Daar ben ik vrij zeker van. Dat er heel veel 

problemen proactief worden vermeden net omdat ons personeel in debat, in dialoog 

gaat met die mensen (DI1, 27/08/2021). 

R2: Een heel goeie vraag die je dan stelt is van moet een bewaking die functie invullen 

of niet. Ik denk dat dit ook een beetje de kernvraag is bij de vraag warme of koude 

bewaking. Wie neemt wat op? Hoe ver mag die warme bewaking gaan (FG HV + BC, 

10/09/2021)? 

R3: Ik vrees dat veel van onze personeelsleden gewoon geen behoefte hebben om de 

verhalen te horen. Pas op, er zijn er die […] zich wel engageren voor een beter gesprek 

te doen, maar die daar op een gegeven moment op vastslaan of willen afblokken 
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omdat sommige […] zedenplegers, die willen hun verhaal in geuren en kleuren doen, 

en ik denk dat dat voor het bewakend kader niet altijd een meerwaarde is  (PA1, 

02/09/2021). 

Relaties tussen de diensten werkzaam in de gevangenis 

Bij het opstarten van een behandel- of begeleidingsaanbod voor zedenplegers vinden de 

PA’s het belangrijk op voorhand voldoende geïnformeerd te worden over het nut van dit 

aanbod en wat de gevolgen voor het bewakend personeel zijn. De uitbreiding van het 

opleidingsaanbod voor bewakingspersoneel biedt hier, volgens verschillende PA’s, een 

opportuniteit. Een betere kennis van (de noden van) zedenplegers zou volgens hen de 

samenwerking tussen hulpverlening en bewakingspersoneel bevorderen.  

R1: En vandaar eigenlijk ook het belang van netwerken. Dat klinkt misschien raar, 

maar men kent men. […] En dan is het een stuk vertrouwen hebben in elkaar. In 

elkaars werking, zowel binnen in de gevangenis als buiten de gevangenis (FG HV + 

BC, 23/09/2021). 

R5: Als er zo'n nieuwe [behandeling] start, uit ervaring weten we dat dat bij het 

personeel altijd veel weerstand oproept. Dus dat gaat inderdaad naar het personeel 

goed gecommuniceerd moeten worden. Waarom starten we daarmee? Wat is de 

bedoeling daarvan? Waar willen we naartoe werken? Wat gaat de rol van de PA, van 

de ploegchef, van de PB daarin zijn? Als dat duidelijk gecommuniceerd wordt dan 

gaat er al een heel deel van het personeel zijn dat zegt “Ah ja, als je het zo en zo doet, 

ah ja, dat kan ik wel snappen, daar kan ik me wel in vinden.” (PA1, 30/07/2021). 

De respondenten halen aan dat dit echter niet evident is omdat de samenwerking tussen 

de verschillende diensten die werkzaam zijn in de gevangenis, niet altijd even vlot 

verloopt. Als voornaamste redenen worden een gebrek aan een overkoepelend beleid en 

een gebrek aan onderlinge communicatie aangehaald. Dit heeft volgens hen onder meer 

te maken met de tweedeling tussen het federale en het Vlaamse niveau. Zo wordt de 

focus op veiligheid en bestraffing door de federale partners soms als haaks ervaren ten 

opzichte van het welzijnsperspectief van de Vlaamse partners. Om de communicatie 

tussen de actoren onderling te vereenvoudigen, wordt door de directie geopperd om een 

overkoepelend overlegorgaan te organiseren dat zich specifiek op zedenplegers focust. 
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Binnen dit overlegorgaan kan in kaart gebracht worden welke omkadering de 

hulpverleningsdiensten nodig hebben voor een optimale ondersteuning van hun werking 

en kan tegelijkertijd bekeken worden wat haalbaar is binnen de gevangeniscontext.  

De respondenten ervaren bovendien dat de verschillende partners onderling nog te 

weinig communiceren, wat het bekomen van een gemeenschappelijke visie verder 

ondermijnt. Dit zogenaamde ‘eilandjeswerk’ wordt mede bemoeilijkt door het 

beroepsgeheim van de Vlaamse partners en de rapporteringsplicht van de PSD ten 

aanzien van de justitiële partners. Ook de directieleden erkennen de restricties die het 

beroepsgeheim met zich meebrengt. Vanuit de hulpverlening wordt aangehaald dat 

transparantie en communicatie naar de gedetineerde toe omtrent het delen van 

informatie hierin een essentiële factor is. Zij halen aan dat de beperkingen van het 

beroepsgeheim deels gereduceerd kunnen worden door op een duidelijke manier met de 

gedetineerden te bespreken welke informatie ze al dan niet (mogen) delen met andere 

(justitiële en hulpverlenings-) partners. Zo zou een bredere toepassing van het 

driehoeksoverleg (hulpverlening, gedetineerde en justitiële partner) aan deze restricties 

tegemoet kunnen komen. 

Ten slotte heeft een goede samenwerking tussen de verschillende diensten binnen de 

gevangenis een positieve uitwerking op het creëren van een therapeutisch klimaat binnen 

de gevangenis. Om op een therapeutische wijze aan de slag te kunnen gaan met 

zedenplegers is er volgens de deelnemers nood aan een veilige omgeving die openheid 

omtrent de aanwezige problematieken ondersteunt.  

2.1.3  Behandeling en begeleiding voor zedenplegers 

Binnen het thema behandeling en begeleiding wordt er in de eerste plaats dieper ingegaan 

op wanneer een behandeling nodig geacht wordt door de respondenten en wat de 

randvoorwaarden van die behandeling dienen te zijn. Vervolgens wordt er stilgestaan bij 

de inhoud van het aanbod en ten slotte bij de actoren die betrokken zijn bij het 

implementeren van de behandeling en begeleiding van zedenplegers.  
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A. Wanneer is een behandeling nodig? 

Wanneer er in dit onderdeel gesproken wordt over specifieke behandeling, verwijst dit 

naar de gespecialiseerde behandeling van zedenplegers zoals uiteengezet in de 

literatuurstudie. Dit moet volgens de respondenten onderscheiden worden van andere 

concepten zoals begeleiding en pre-therapie. Begeleiding is volgens de respondenten 

breder dan behandeling en omvat onder andere ook het voorzien van een nuttige 

dagbesteding zoals onderwijs, werk, sport en ontspanning. Pre-therapie kan volgens de 

respondenten gezien worden als het voorbereidende werk om op een later moment een 

specifieke (zeden)behandeling te kunnen volgen. In een pre-therapeutisch traject kan er 

gewerkt worden aan de behandelmotivatie en het inzicht in de aanwezige 

problematiek(en) die aan hun feiten ten gronde liggen. Daarnaast kunnen ze reeds 

kennismaken met de hulpverlenende instanties. 

R1: Het is een pre-therapeutisch aanbod, kennis maken met het CGG. Cruciaal. Dat 

zou eigenlijk standaard aanwezig moeten zijn in elke inrichting. Een pre-

therapeutisch aanbod van CGG die heel laagdrempelig is, heel vlot bereikbaar is en 

waar men goed kan doorverwezen worden (FG HV + BC, 10/09/2021). 

Tijdens de focusgroepen wordt door verschillende respondenten luidop de vraag gesteld 

of een specifiek behandelaanbod voor zedenplegers binnen de gevangenis wel opportuun 

of überhaupt mogelijk is in de huidige omstandigheden. Alle respondenten zijn het erover 

eens dat behandelingen het meest effectief zijn in de vrije samenleving, waar er 

vlotter een therapeutisch klimaat gecreëerd kan worden en waar ze de aangeleerde 

vaardigheden beter kunnen toepassen.  

R2: Want ik denk ook, om te spreken over een begeleidings- en een behandelaanbod 

in de gevangenis, ik denk dat je dan echt al twintig bruggen te ver zit. Als je al niet in 

staat bent om iemand mens te laten voelen […] En ik denk dat het heel moeilijk is, een 

behandelaanbod gaat al heel ver. Ik denk zelfs dat de basis ervan er niet is (FG HV + 

BC, 23/09/2021). 

R3: Heel veel mensen zeggen tegen mij, ‘Mijn grootste leerschool begint de dag dat ik 

hier buiten kan. Want dan kan ik… we hebben hier wel woorden aan gegeven, maar 

dan pas kan ik weten of dat mij lukt ja dan nee.’ (FG HV + BC, 23/09/2021).  
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Eén respondent uit de focusgroep met extramuros hulpverleners ziet een verblijf in de 

gevangenis als een bezinningsmoment en zou slechts in een minimum aan begeleiding 

voorzien. 

 M: Je zou ze niets aanbieden in de gevangenis? 

R4: Ik zou ze niet zoveel aanbieden, nee. Wel af en toe een gesprek misschien, maar 

geen echte behandeling. […] Hij kan behandeling volgen na zijn detentie (FG HV -E, 

17/11/2021).  

Niettegenstaande bovenstaande bemerking, wordt door de respondenten aangegeven dat 

een specifiek behandelaanbod in de gevangenis zich wel kan richten op zedenplegers die 

moeilijker doorstromen naar het hulpverleningsaanbod buiten de 

gevangenismuren.  

R4: Ja, of echt gaan kijken ‘Welke mensen vallen er uit de boot?’ Welke kunnen 

inderdaad niet ambulant of niet residentieel terecht? (FG HV-E, 17/11/2021) 

De directieleden onderscheiden twee groepen zedenplegers die volgens hen langer in de 

gevangenis verblijven dan “de gemiddelde zedenpleger”, omwille van deze moeilijke 

doorstroming. Enerzijds worden zedenplegers met een agressiviteitsproblematiek zelden 

weerhouden omwille van het hoge veiligheidsrisico dat ze stellen. Anderzijds 

ondervinden zij weerstand met betrekking tot de opname van zedenplegers die hun feiten 

volledig ontkennen. Zij benadrukken dat, vooral voor deze groepen zedenplegers, 

behandeling in de gevangenis een alternatief kan bieden om toch aan hun behandelnoden 

tegemoet te komen.  

Ten slotte is het volgens de respondenten belangrijk om rekening te houden met de fase 

van het detentietraject, waarin de zedenpleger zich bevindt. Zo ervaren de 

respondenten een groot verschil in behandelmogelijkheden in een arresthuis versus een 

strafhuis. In eerste instantie is het veranderlijke karakter van de juridische status van de 

beklaagde en de grote onzekerheid die daarmee gepaard gaat een belangrijke 

belemmerende factor. De gedetineerden in een arresthuis verblijven vaak ook slechts een 

korte periode in die specifieke gevangenis, wat de continuïteit van de zorg in het gedrang 

brengt. Daarnaast geven de respondenten aan dat, voor veel gedetineerden die in een 

arresthuis verblijven, dit een eerste confrontatie is met het gevangeniswezen. Dit wordt 

door veel gedetineerden als erg overweldigend ervaren en gaat vaak gepaard met een 
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groot verlies op het vlak van hun sociale relaties. De hulpverleners halen aan dat trauma- 

en verliesverwerking hier de overhand haalt op de (zeden)feiten. Veel zedenplegers 

hebben hier dus niet de mentale ruimte om specifiek aan hun zedenproblematiek te 

werken. Dit gebrek aan mentale ruimte, het hoge verloop van gedetineerden en de grote 

onzekerheid omtrent hun juridische status leidt tot de conclusie dat een verblijf in een 

arresthuis niet het meest geschikte moment is om een specifiek behandeltraject op te 

starten. Toch zijn dit volgens de respondenten geen redenen om niet met deze 

gedetineerden aan de slag te gaan. Pre-therapeutisch werken lijkt de gulden middenweg 

om aan deze struikelblokken tegemoet te komen. 

R1: Ik sta in een arresthuis, dus waar dat we met denk ik 80-90% werken met 

beklaagden. […] Maar natuurlijk, daar zit je met een groep waar je eigenlijk geen 

dossier van hebt. Dus soms zijn wij wel als CGG of als team dat werkt in de gevangenis, 

we bieden hulpverlening, maar we gaan bijvoorbeeld niet over die feiten spreken of 

niet zeer uitgebreid […]. Maar dat we vooral pre-therapeutisch werken. [...], mensen 

klaarstomen, mensen leren aanhaken aan hulpverlening. Ik vind dat dat wel een 

groot verschil is met echte gevangenishuizen waar dat er langdurig veroordeelden 

[zitten] (FG3, 23/09/2021).  

R2: Ik werk persoonlijk ook in een arresthuis en ik denk wel het stukje dat we nog 

moeten kaderen is het moment dat ik bijvoorbeeld mensen zie met zedenfeiten, dat 

zijn mensen die ook heel vaak een verlieservaring hebben. Die hun vrouw weet het, 

ze zijn hun kinderen kwijt, ze kunnen hun hond niet zien. En heel veel onzekerheid 

rond die justitiële situatie maakt dat er op een gegeven moment ook geen ruimte is 

om over de feiten te spreken (FG HV + BC, 23/09/2021). 

Hoewel de meningen rond het aanbieden van een begeleidings- en behandelaanbod in de 

gevangenis uit elkaar lopen, zijn alle respondenten het erover eens: niets doen is geen 

optie.  

R1: Ik snap de twee aspecten van binnen en buiten de gevangenis te beginnen werken. 

De gevangenis is geen therapeutisch klimaat, is geen therapeutisch centrum. Langs 

de andere kant, het systeem van iemand in de gevangenis te zetten, een tijd lang, 

maanden of een paar jaar […] een paar jaar niks te doen, dan iemand vrij te stellen 
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en dan zeggen “Nu is het tijd dat je aan die problemen gaat werken.”, dat is toch ook 

wel een raar systeem (DI1, 27/08/2021). 

B. Randvoorwaarden voor een behandeling 

Wanneer de respondenten stilstaan bij de relevante randvoorwaarden voor de 

implementatie van een behandelprogramma, komen er verschillende belangrijke 

elementen aan bod.  

Ten eerste wordt door de respondenten het belang van continuïteit van de zorg 

aangehaald. De overplaatsing van gedetineerden naar een andere gevangenis betekent 

vaak een breuk in het behandeltraject. Dit wordt volgens verschillende respondenten 

verder in de hand gewerkt door een gebrek aan een uniform hulpverleningsaanbod in alle 

(Belgische) gevangenissen. Daarnaast haalt één van de respondenten aan dat de veelheid 

aan deelprojecten verwarring zaait omtrent het beschikbare aanbod.  

R1: Als ze dan bijvoorbeeld terug van Hoogstraten komen, waar ze een groepsaanbod 

hebben gehad en dat bij ons willen verder zetten, dat gaat gewoon niet want er is 

geen aanbod (FG HV + BC, 16/09/2021). 

De discussie met betrekking tot het vrijwillige karakter van de hulpverlening in de 

gevangenis geeft uiteenlopende meningen weer. Sommige hulpverleners en 

beleidscoördinatoren zien de vrijwillige keuze van de gedetineerde als een belangrijke 

voorwaarde om op een effectieve manier therapeutisch aan de slag te kunnen gaan. Ook 

verschillende PA’s halen hier het belang van de motivatie van de zedenpleger aan. Toch 

ervaren niet alle hulpverleners een initieel gebrek aan motivatie als een 

exclusiecriterium. Zij ervaren een verplichtend karakter zelfs als de beste manier om te 

verhinderen dat gevaarlijke individuen aan het einde van hun straf zonder enige vorm 

van begeleiding op straat komen te staan. Wanneer er wordt overgegaan tot verplichte 

hulpverlening, wordt benadrukt dat deze verplichte hulpverlening in het vonnis of arrest 

van de behandelende rechter moet worden ingebed. Nagenoeg alle respondenten zijn het 

eens dat de notie van rechtszekerheid hier niet op de helling mag komen te staan. Hier 

wordt geopperd om met zedenplegers te werken naar het voorbeeld van de 

drugbehandelingskamer in Gent met personen met een middelenproblematiek. Deze 

gespecialiseerde kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg, geeft de beklaagde de 

kans om een gesuperviseerde drugbehandeling te volgen. Een succesvol behandeltraject 
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wordt mee in rekening genomen bij het uitspreken van het eindvonnis.  

R4: Ik denk dat dat het vrijwillige overroepen is, niets is vrijwillig in de gevangenis, 

niets. […] Mijn collega's werken allemaal in een gedwongen karakter, die als cliënteel 

moet komen naar ons. Wij zijn hun straf. Ja, dat is even weerstand, even wat gezever, 

maar dan ben je ook wel vertrokken. En dat maakt het ook heel makkelijk want dan 

moet je heel [dat gedoe] rond ‘heeft die nu een hulpvraag of niet, is die gemotiveerd 

en is dat een toelatingsvoorwaarde?’, daar moet je allemaal niet mee bezig zijn. Je 

moet hier toch zitten dus laat ons het beste van maken (FG HV + BC, 16/09/2021).  

Tot slot bediscussiëren de respondenten de vorm die een behandeling kan aannemen. Zij 

maken een onderscheid tussen een groepsaanbod en individueel aanbod. Hoewel 

aangegeven wordt dat beide vormen hun nut hebben en ook in combinatie georganiseerd 

kunnen worden, speelt bij het groepsaanbod de anonimiteit van de deelnemers een 

belangrijke rol. Hierbij ligt volgens de respondenten het probleem in eerste instantie bij 

de mogelijkheid om een groepsaanbod te organiseren zonder dat de deelnemers door 

medegedetineerden als zedenplegers geïdentificeerd kunnen worden. Deze angst voor 

identificatie en stigmatisering lijkt volgens de respondenten veel zedenplegers te 

ontmoedigen om deel te nemen aan het groepsaanbod. De respondenten rapporteren hier 

wisselende successen.  

R2: Ik moet zeggen, ik weet dat er in Ruislede Uitweg was, en dat dat soms wel een 

keer met de andere populatie van de gevangenis niet zo heel veilig was. Terwijl in […], 

niemand weet waarvoor men [bij de hulpverlening] komt. Komt men dan voor een 

feit dat druggerelateerd is of agressie gerelateerd of seksueel gerelateerd. Het is 

niemand die het weet en dat zorgt ook al voor een veiligheid. Terwijl als je zo'n groep 

opstart in de gevangenis, hoe ga je die noemen? Iedereen weet goed voor wat die 

groep staat. Waardoor je terug een onveilig klimaat creëert (FG HV + BC, 

23/09/2021). 

Daarnaast wordt de onderlinge hiërarchie tussen zedenplegers vernoemd als een 

belemmerende factor binnen een groepsaanbod. Ook zedenplegers onderscheiden zich 

van elkaar op basis van de aard van de gepleegde feiten. Tijdens groepstherapieën zitten 

zedenplegers die verschillende soorten zedenfeiten hebben gepleegd samen. Dit leidt 

volgens de bevraagde respondenten soms tot onderlinge spanningen die dan ook vaak het 
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creëren van een veilige omgeving, waar open over elkaars feiten en problemen gesproken 

kan worden, verhinderen. 

R3: Wat kunnen ze wel doen, is mijn ervaring, wat ik hoor van de partners, is pre-

therapeutisch die groep mensen begeleiden rond algemene thema's rond seksualiteit 

en die bespreekbaar stellen. Ook zo rond grenzen maar over feiten in groep, is dit ook 

al veel te onveilig (FG HV + BC, 23/09/2021). 

Ten slotte wordt de nood aan een goede risicotaxatie van zedenplegers in één van de 

focusgroepen (FG PSD, 7/10/2021) bediscussieerd. Uit deze discussie blijkt een 

duidelijke nood aan een specifiek risicotaxatie instrument voor zedenplegers, dat op 

uniforme wijze over het hele land wordt gehanteerd, om zo het hervalrisico van de 

zedenpleger in te kunnen schatten. De respondenten ervaren een grote discrepantie 

tussen de uitgesproken straf en het ingeschatte risico op gevaarlijkheid en recidive van 

de zedenpleger. 

R1: Maar daarom is die goede risicotaxatie zo belangrijk he. Omdat dat tenminste 

objectief is (FG PSD, 7/10/2021). 

R6: Als je in de gevangenis zit, zou het moeten gaan over gevaarlijkheid. Momenteel 

hebben we ook zedendelinquenten […] die gewoon eigenlijk in een wachtkamer zitten 

wachten op het aanbod. Waar het niet gaat over gevaarlijkheid of over risico's (FG 

PSD, 7/10/2021).  

C. Inhoud van het behandel- en begeleidingsaanbod 

Zoals eerder besproken is het profiel van de zedenpleger enorm divers, wat volgens de 

respondenten het belang benadrukt van een breed behandel- en begeleidingsaanbod. 

Een ruim aanbod biedt de hulpverleners de kans om een programma op maat uit te 

werken en zo aan de specifieke en diverse noden van zedenplegers tegemoet te komen. 

Om dit te bewerkstelligen moet er volgens hen een breed scala aan 

behandelmogelijkheden beschikbaar zijn, dat zich niet enkel beperkt tot de behandeling 

van seksuele problematieken, maar ook het algemeen welzijn van de zedenpleger 

adresseert. 

R6: Maar ook daar zijn er bij met een drugsproblematiek, er zijn er ook bij met een 

agressieproblematiek, er zijn er ook bij met andere psychische problemen dus je moet 

eigenlijk heel je scala van aanbod hebben om per casus te gaan kijken wat heeft die 
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man nu eigenlijk nodig en wat kan helpen. Heel dat scala is nu ook gewoon te beperkt. 

Als ik zou mogen dromen zou ik investeren in een basisprogramma […](FG HV + BC, 

10/09/2021).  

Tijdens de focusgroepen wordt door verschillende deelnemers benadrukt dat het 

belangrijk is om ook met gedetineerden te werken die hun zedenfeiten ontkennen. 

Hoewel het hier moeilijk is om specifiek rond de feiten te werken, impliceert dit niet dat 

een algemene (pre-)therapeutische behandeling uitgesloten is. Zij halen aan dat zelfs de 

zwakste link met hun zedenfeiten kan aangegrepen worden om dieper op in te gaan. 

R1: Dat het misschien wel zinvol is, ook al is iemand ontkenner, dat je ook met andere 

zaken aan de slag kan zijn zoals sociale vaardigheden (FG1, 10/09/2021). 

Ten slotte kan tijdens de detentieperiode volgens hulpverleners en PSD-leden ook 

gewerkt worden aan een gezonde seksualiteitsbeleving en educatie rond dit thema. 

Gezonde seks binnen de gevangeniscontext is voor elke gedetineerde een heikel punt. 

Onder de respondenten klinkt dan ook de bezorgdheid dat dit zeker voor zedenplegers 

die reeds voor hun detentie met een seksuele problematiek kampten, extra problematisch 

kan zijn.  

R5: Seksualiteit is toch ook een basisbehoefte bij heel veel mensen. […] of er iets zou 

kunnen bestaan binnen de gevangenis als seksuele dienstverlening, waarbij er 

eigenlijk sekswerkers binnen komen en ook voor een stuk sensibilisering en vorming 

aan gaan koppelen. Bij het uitvoeren van de daad en de voorbereiding ertoe ook een 

stukje gaan uitleggen en wat vorming rond gaan geven (FG HV + BC, 23/09/2021). 

D. Betrokken actoren en hun onderlinge samenwerking  

Het merendeel van de respondenten ervaart geen gebrek aan specifieke 

hulpverleningsexpertise binnen de gevangenis. Waar het echter wel lijkt te stroppen, zijn 

de lange wachtlijsten en de frequentie waarmee de consultaties met de verschillende 

actoren kunnen plaatsvinden. De expertise is aanwezig, maar er is een gebrek aan 

voldoende capaciteit, volgens de respondenten.  

R1: Er zijn al een heel aantal diensten aanwezig in onze gevangenis. Er zijn wel wat 

cliënten met meer dan één probleem in de gevangenissen. Maar als ik inderdaad kijk, 

er is wel expertise aanwezig in het omgaan met tweedelijnsproblematieken. Er is 

expertise rond eerstelijnsverhaal, er is een psychiater, een dokter en een verpleger in 
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de gevangenis […] JWW en CGG zit bij ons wel redelijk goed. […] Contacten met dokter 

of psychiater is echt geen evidente. Zij zijn wel degene die medicatie voorschrijven, 

die persoon komt onder invloed van die medicatie in een gesprek terecht, kan niet 

altijd benoemen wat hij aan het nemen is (FG HV + BC, 10/09/2021). 

In de focusgroepen en interviews wordt consistent het belang van een goede overgang 

naar het leven in de vrije samenleving aangehaald, waarbij een goede onderlinge 

afstemming van het intra- en extramuros hulpverleningsaanbod cruciaal is. 

Specifieke problemen die hierbij worden aangehaald zijn de volgende: een verschil in 

inclusie- en exclusiecriteria voor deelname aan een ambulant traject of opname in een 

residentiële instelling, de moeilijke informatieoverdracht tussen de dienst binnen en 

buiten de gevangenis, de lange wachtlijsten en het feit dat ambulante begeleiding in de 

vrije samenleving extra organisatorische aspecten met zich meebrengt waar de ex-

gedetineerde moeilijk aan tegemoet kan komen. Zo wordt aangehaald dat het zelfstandig 

opvolgen van een planning en het voorzien in een verplaatsing naar een ambulant 

centrum voor veel gedetineerden niet evident is. Daarnaast moet er een vertrouwensband 

opgebouwd worden tussen de nieuwe hulpverlener en de ex-gedetineerde.  

R1: Voor veel mensen vraagt dat veel energie om tegen iemand nieuw het verhaal te 

doen om opnieuw over die feiten te praten, opnieuw die schaamte mee te maken, 

opnieuw geconfronteerd worden met alles (FG HV + BC, 23/09/2021). 

R8: […] is het wel zinvol dat mensen ook naar een gevangenis gaan in de regio waar 

ze ook willen reclasseren. Zodat er toch een grotere kans is dat die continuïteit kan 

gewaarborgd worden omdat er een forensisch team is dat werkt met binnen cliënten 

en buiten cliënten (FG HV + BC, 10/09/2021). 

Onderlinge communicatie met en kennis van de werking van de diensten binnen en 

buiten de gevangenis wordt door de directieleden aangehaald om een optimale 

overgang van de gevangenis naar de vrije samenleving te garanderen. Door één van de 

bevraagde directieleden wordt specifiek het belang van een grondige kennis van de 

trajectbegeleiders omtrent het extramuros behandelaanbod aangehaald. Een grondige 

kennis hiervan laat toe om het meest gepaste traject uit te stippelen voor de 

desbetreffende zedenpleger. Ook de hulpverleners die voorzien in een behandelaanbod 

voor zedenplegers in de vrije samenleving benadrukken het belang van netwerken en een 
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gedeelde kennis van elkaars werking. Eén van de respondenten oppert de idee om, net 

zoals bij extremistische gedetineerden, te werken met casemanagers om zo in een 

integrale aanpak ten aanzien van zedenplegers te voorzien. Deze casemanager dient de 

overgang van de gevangenis naar de vrije samenleving te faciliteren. 

R2: Een casemanager die gewoon […], de diensten die nodig zijn [op elkaar afstemt]. 

Niet voor binnen gevangenis, maar met oog [op re-integratie]. Huisarts, therapie, 

OCMW… (FG PSD, 7/10/2021). 

2.2  Interviews met zedenplegers 

In dit onderdeel worden de resultaten beschreven van de kwalitatieve bevraging van 

personen die in de gevangenis verblijven omwille van een veroordeling voor zedenfeiten. 

Het gaat hier meer specifiek over negen respondenten die in vier verschillende 

gevangenissen werden gerekruteerd.  

In eerste instantie bespreken de respondenten hun ervaringen met het gevangeniswezen 

en hun relaties met hun steunnetwerk, medegedetineerden en gevangenispersoneel. 

Vervolgens staan de respondenten stil bij hoe zij zichzelf en andere zedenplegers 

percipiëren. Ten slotte wordt er ingegaan op hun eerdere ervaringen met hulpverlening 

binnen of buiten de gevangenis en hoe zij kijken naar een ideaal behandelaanbod voor 

zedenplegers. 

2.2.1 De gevangenis als behandelkader 

De bevraagde zedenplegers delen in dit onderdeel hun ervaringen tijdens detentie, zowel 

op gebied van de relaties die ze aangaan als met de infrastructuur van de gevangenis zelf.  

A. Relaties 

Zoals uit de literatuurstudie blijkt kunnen de relaties die zedenplegers aangaan tijdens 

hun detentie bepalend zijn voor het gevangenisklimaat waarin ze dienen te functioneren 

(cf. pagina 27). In dit deel worden drie belangrijke relaties onder de loep genomen. Ten 

eerste de relatie van de zedenplegers met hun steunnetwerk buiten de gevangenis, 

vervolgens hun relatie met de medegedetineerden en tot slot hun relatie met het 

bewakingspersoneel.  
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Relaties tussen de zedenpleger en het steunnetwerk 

De respondenten geven aan dat de familie en vrienden die rond hen staan een belangrijke 

rol spelen bij hun ervaringen tijdens detentie en de daaropvolgende re-integratie.  

Nagenoeg alle respondenten rapporteren dat bezoek ontvangen in de gevangenis een 

belangrijk onderdeel vormt van hun tijdsbesteding en dat ze hier veel steun uit putten. 

Het is volgens de respondenten echter niet altijd evident om bezoek te ontvangen. 

Gevangenissen die meer afgelegen liggen of ver verwijderd zijn van de thuisregio van de 

gedetineerde, leiden er bijvoorbeeld toe dat hun bezoek afhaakt of slechts sporadisch 

langskomt.  

En die kinderen, in het begin zijn die ook altijd op bezoek gekomen, maar na verloop 

is dat stilgevallen omdat de afstand te groot is[…]. Voor bezoek is dat zeven uur 

onderweg, heen en terug. 3.5u om er te geraken enkel en dan nog is tijd van het 

bezoek erbij. En dat gedurende zes jaar (ZP9, 2/12/2021). 

Verschillende respondenten rapporteren ook relatiebreuken ten gevolge van hun 

veroordeling. In sommige gevallen gebeurde dit op het moment van het voorarrest, maar 

evenzeer liepen relaties ten einde doorheen de detentie. Zeker bij zedenfeiten met 

intrafamiliale slachtoffers geven de desbetreffende respondenten aan dat dit bijzonder 

nefaste gevolgen had voor hun familiale contacten en dat ze zich geïsoleerd voelen van 

hun familie. Deze respondenten ervaren vaak ook achterdocht ten aanzien van hun 

familieleden, omdat ze bang zijn dat informatie die ze met hen delen later tegen hen 

gebruikt zou kunnen worden.  

Toch zijn er nog enkele respondenten die kunnen rekenen op een steunnetwerk. Zij halen 

vooral het belang van een goede connectie met de buitenwereld aan. Dit is niet enkel 

belangrijk voor het behouden van hun sociale contacten, maar ook voor het regelen van 

praktische zaken. Twee respondenten die jonge kinderen hebben, halen aan hoe 

belangrijk het contact met hun kinderen is voor hen, hoewel ze beide aangeven dat het 

niet evident is om dit contact te onderhouden in de gevangenis. Bovendien halen ze aan 

bang te zijn om na hun detentie geen actieve ouderrol meer op te kunnen nemen.  

Ik heb ze twee keer gezien via videocall maar ja, ze zijn nog relatief jong. Ik kan niet 

spreken met hen, ik kan niet... Het is vooral fysiek contact, hé. Het echt vasthouden 
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van mijn zoon van hé, ik ben blij dat ik je zie. Ik had echt een heel goede band met 

mijn zoontje (ZP5, 10/11/2021). 

Relaties tussen de zedenpleger en andere gedetineerden 

De respondenten rapporteren uiteenlopende ervaringen met hun medegedetineerden. Zij 

benadrukken dat het hebben van goede celgenoten een belangrijke impact heeft op hun 

gevangeniservaringen. Bij goede celgenoten kunnen ze immers de nodige steun vinden 

om hun detentieperiode door te komen. Daarnaast is de taalbarrière een veelvoorkomend 

probleem bij respondenten. Communicatie met anderstalige celgenoten verloopt vaak 

moeizaam en bemoeilijkt het tot stand brengen van een goede band.  

Ik heb dan ook nog eens de pech gehad dat ik met redelijk lastige mensen op cel zat. 

Dat waren hevige rokers, er waren ook druggebruikers bij. […] Ook anderstalig, dat 

was ook een erg probleem, hier dat je als Belg tussen drie anderstaligen moet zitten. 

Je verstaat elkaar niet, je kan nooit met iemand praten (ZP2, 5/11/2021). 

De bevraagde zedenplegers spreken daarnaast over het grote stigma dat heerst rond 

zedenfeiten in de gevangenis en de schaamte die ze ervaren met betrekking tot hun feiten. 

Dit wordt verder in de hand gewerkt door de vijandige sfeer die heerst binnen de 

gevangenis ten aanzien van zedenplegers, vertellen de respondenten. Bijna alle 

respondenten geven aan steeds op hun hoede te moeten zijn.  

Ik kan er nog altijd niet bij dat ik ook een pleger ben van zo'n feiten. En dat is iets dat 

serieus knaagt aan mij dat ik me daar toch heb toe verlaagd. Ik zou toch liever 

opgepakt zijn vroeger voor drugsdeals […] dan dat ik hier zit voor zo'n feiten. Ik 

schaam me daarvoor (ZP5, 10/11/2021). 

Dit stigma uit zich ook in een verhoogd risico op verbaal en fysiek geweld ten aanzien van 

de zedenplegers. Verschillende respondenten rapporteren meermaals agressie te hebben 

meegemaakt met hun medegedetineerden. De meesten vertellen dagelijks bang te zijn om 

in een gevaarlijke situatie terecht te komen, bijvoorbeeld op de wandeling of bij de 

verzameling voor de bezoekersruimte.  

Dus ik loop hier eigenlijk de hele dag rond met mijn hand op mijn hart, puur uit schrik 

dat ze mij daar ergens in een hoekje duwen en dat ik er niet levend uitkom. Zo simpel 

is het (ZP2, 5/11/2021).  
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Daarbij geeft één respondent ook specifiek aan slachtoffer te zijn geworden van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag door een medegedetineerde.  

Dit gevoel van onveiligheid heerst volgens de respondenten minder in de gevangenissen 

met een open regime, omdat er daar ernstige gevolgen vasthangen aan het stellen van 

agressief gedrag. Gedetineerden die iemand aanvallen of viseren, lopen het risico om 

terug naar een gesloten regime overgeplaatst te worden. Deze potentiële sanctie werkt 

volgens de respondenten beschermend ten aanzien van agressie. 

In een gesloten gevangenis, pedofielen en zo, die worden anders behandeld hé. Die 

krijgen slaag daar. Maar hier niet. Als je hier vecht of in de clinch gaat met iemand, 

vlieg je weg. Dan moet je hier weg, dan kan je niet blijven hier (ZP4, 6/11/2021). 

De respondenten bespreken vervolgens de verschillende strategieën die ze hanteren om 

hun persoonlijke veiligheid te vrijwaren in de gevangenis. Een belangrijk aspect hiervan 

is om zo veel mogelijk de aard van de feiten verborgen te houden. Ze doen dit bijvoorbeeld 

door te liegen over hun feiten en benadrukken het belang van een eenvoudig, 

geloofwaardig en consistent verhaal. Alle respondenten geven aan bang te zijn dat de 

werkelijke aard van hun feiten zou uitkomen.  

Zolang ze niets weten over waarom je eigenlijk zit, dan is dat oké. Je plakt daar 

gewoon een of ander verhaal op dat redelijk geloofwaardig is. Je moet natuurlijk wel 

een beetje weten hoe of wat, en je moet ook geen zotte kuren gaan vertellen want dan 

weten ze ook wel van dat klopt hier niet. Dus je moet iets geloofwaardigs kunnen 

vertellen en geven en dan laten ze je wel gerust (ZP2, 5/11/2021). 

Bij een aantal respondenten werd de werkelijke aard van hun feiten toch bekend, 

waardoor ze zich noodgedwongen meer gingen isoleren van hun medegedetineerden. Een 

aantal respondenten geven aan zelden tot nooit deel te nemen aan de wandeling en zich 

vooral afzijdig te houden van andere gedetineerden. Twee van hen verwijzen wel naar de 

zorgwandeling. Hoewel deze wandeling in verschillende gevangenissen anders worden 

ingevuld, betreft het veeleer een kleine groep gedetineerden onder begeleiding van 

bewakings- en/of zorgpersoneel, en is het specifiek gericht op het bereiken van de 

geïsoleerde gedetineerden. Daarnaast geven de respondenten aan dat sommige 

bewegingen in de gevangenis beter individueel georganiseerd zouden worden, zoals de 

wandeling en de begeleiding naar de bezoekersruimte.  
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En dan hebben ze wel gezegd, er is hier wel een zorgwandeling waar je eventueel 

naartoe zou kunnen. […] En dat is dus met een chef [penitentiair beambte] die 

meegaat op de wandeling, onder de gedetineerden. Ook twee verpleegkundigen die 

daar rondlopen. Dus er is wel wat meer veiligheid aanwezig, ook voor iemand zoals 

mij (ZP7, 10/11/2021).  

Relaties tussen zedenplegers en personeel 

Ook wat betreft hun relatie met het bewakingspersoneel rapporteren de respondenten 

uiteenlopende ervaringen. Sommigen geven aan een goede relatie te hebben met het 

bewakingspersoneel, die gebaseerd is op wederzijds respect. De zedenplegers ervaren 

een open regime in de gevangenis of een zorgafdeling binnen een gewone gevangenis als 

bevorderlijk voor een goede relatie met het gevangenispersoneel. Op deze afdelingen 

heerst volgens de respondenten vaak een meer open en ontspannen sfeer, waardoor de 

PB’s sneller een gesprek lijken aan te gaan dan binnen een gesloten regime.  

In een gesloten gevangenis heb je dat niet. […] De cipier gaat niet aan je cel komen 

om eens een gesprek te voeren. Maar hier kan dat wel. Hier kan je altijd eens apart 

gaan zitten met een chef en een keer zeggen van ja die valt mij altijd lastig, of die 

maakt mij uit. Dat gaat hier allemaal, ook met de directie en PSD (ZP4, 6/11/2021).  

Daarnaast zijn er echter ook respondenten die aangeven zich onveilig te voelen ten 

gevolge van het gedrag van het bewakingspersoneel. Vooral wat betreft het bewaren van 

hun anonimiteit rapporteren enkele respondenten slechte ervaringen. Wanneer een PB 

op de hoogte is van de seksuele aard van hun feiten, lijkt deze informatie volgens de 

respondenten snel te verspreiden doorheen de gevangenis. Bovendien merken 

verschillende respondenten op dat ze niet door alle PB’s op dezelfde manier behandeld 

worden wanneer de aard van hun feiten gekend is. Dit gaat volgens de respondenten van 

een afstandelijke houding tot onvoldoende ingrijpen bij agressie-incidenten.  

Heel vaak als de chef het weet, vertelt hij het aan andere gedetineerden die dan wel 

iets gaan forceren. En ook, als een chef het weet en er gebeurt iets, dan draait die zijn 

hoofd om, dan heeft die het niet gezien. En dan krijgt de persoon die dan iets gedaan 

heeft daar ook geen tucht, geen straf voor. Want dan heeft de chef het niet gezien. En 

hier gaat het echt om als de chef het niet gezien heeft, kan je niet gestraft worden 

(ZP2, 5/11/2021).  
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B. Infrastructuur 

Naast de relaties binnen de gevangenismuren, heeft ook de aanwezige infrastructuur een 

belangrijke impact op het gevangenisklimaat. Nagenoeg alle respondenten hebben 

ervaringen met een verblijf in verschillende soorten gevangenissen. Zij merken hierbij 

vooral een groot verschil op tussen de eerder kleinschalige gevangenissen versus de 

grotere gevangenissen. Binnen de grotere gevangenissen lijkt de communicatie 

moeizamer te verlopen en gaat de aanvraag voor een gesprek wel eens verloren. In 

kleinere gevangenissen verloopt deze communicatie vlotter en wordt er sneller een 

informeel gesprek aangegaan. 

Die gevangenis is te groot met 800 of meer gedetineerden, […] er loopt hier zo veel 

verkeerd. Administratie bijvoorbeeld, dat is altijd een ramp. Rapportbriefjes die 

verloren gaan. Communicatie loopt hier zo fout, dat is niet te doen (ZP7, 

10/11/2021). 

Er zijn ook verschillende respondenten die positieve ervaringen hebben opgedaan binnen 

een zorggerichte afdeling (i.e. een afdeling met voorzieningen voor gedetineerden met 

fysieke of mentale gezondheidsproblemen) in een reguliere gevangenis. Zij geven aan dat 

er op de zorggerichte afdeling meer activiteiten worden georganiseerd, dat de regels 

minder rigide worden toegepast en dat er meer ruimte is om gesprekken aan te gaan.  

Van de bevraagde zedenplegers geeft bijna iedereen aan dat ze liever op een aparte sectie 

of in een gespecialiseerde gevangenis voor zedenplegers zouden verblijven. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat ze dan niet meer in angst moeten leven dat 

medegedetineerden of personeel de werkelijke aard van de feiten zouden achterhalen. 

Het zou hun gevoel van veiligheid vergroten en mogelijk ook meer ruimte geven om 

gesprekken aan te gaan met de hulpverlening. Twee van de respondenten die zich 

identificeren als transgender geven ook aan dat een aparte sectie een gelijkaardige 

positieve impact zou kunnen hebben op andere kwetsbare groepen, zoals LHBTQIA+ 

gedetineerden. 

Dan zeg ik ja. Dan zeg ik direct ja. Zeker. Dan hoef ik mij niet meer te verstoppen (ZP2, 

5/11/2021). 
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2.2.2  De zedenpleger in detentie 

In dit onderdeel bespreken de respondenten hoe zij naar zichzelf en andere zedenplegers 

kijken. Er wordt ingegaan op de aspecten identiteit, ontkenning, behandelmotivatie en 

behandelnoden.  

A. Identiteit 

Alle respondenten proberen zich duidelijk te distantiëren van het label ‘zedenpleger’. Zij 

maken hierbij een onderscheid tussen de gepleegde feiten en het stereotype beeld dat ze 

hebben van een zedenpleger. Tijdens de interviews valt ook op dat de respondenten vaak 

praten over ‘de zedenplegers’ zonder zichzelf tot deze groep te rekenen. Wanneer het 

gesprek verder ingaat op de aard van de feiten wordt (al dan niet expliciet) duidelijk dat 

de bevraagde zedenplegers ook onderling een hiërarchisch onderscheid hanteren op 

basis van de feiten.  

Maar ja, van mij is het geen verkrachting of zoiets hé. Ik heb dat nooit in mijn leven 

gedaan hé. Ik heb nooit meisjes of vrouwen aangeraakt of dit of dat, dat heb ik nooit 

gedaan. Dus ja, het is altijd maar gewoon exhibitionisme (ZP4, 6/11/2021). 

Verder halen enkele respondenten ‘machocultuur’ in de gevangenis aan. Dit leidt volgens 

de respondenten tot problemen wanneer je als mannelijke gedetineerde buiten de typisch 

mannelijke norm valt. Zo behoren drie van de bevraagde respondenten tot de LHBTQIA+ 

gemeenschap13. Zij merken op dat het uiten van hun identiteit in de gevangenis niet 

zonder problemen verloopt en dat ze ook dat aspect van hun identiteit moeten verbergen.  

B. Ontkenning 

Gezien de gevoelige aard van zedenfeiten komt het vaak voor dat zedenplegers hun feiten 

deels of volledig ontkennen. Desalniettemin erkenden de bevraagde zedenplegers, op één 

respondent na, allemaal hun feiten in meerdere of mindere mate. De respondent die de 

feiten volledig ontkent, wijt zijn veroordeling aan het feit dat hij al een uitgebreid strafblad 

had voor niet-zedenfeiten. Een aantal andere respondenten minimaliseren wel de ernst 

 

13 Hoewel er weinig informatie gekend is over de prevalentie van deze relatief onzichtbare groep in het 
gevangeniswezen, staan deze cijfers niet in verhouding tot de prevalentie van LHBTQIA+ personen in de 

vrije samenleving Carr, N., McAlister, S., & Serisier, T. (2016). Out on the Inside: The Rights, Experiences and 
Needs of LGBT People in Prison. Irish Penal Reform Trust. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5055.2082 . 
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van hun feiten. Anderen vinden dat hun straf niet in verhouding is met ofwel de ernst van 

hun feiten, ofwel hun kans op recidive (i.e. hun risicoprofiel). 

Heb ik dat nodig voor de feiten die ik gepleegd heb niet opnieuw te plegen? Dan denk 

ik nee. Risicotaxatie is ook laag. Ik heb niet de drang, ik voel ook wel dat ik niet de 

drang heb om dat nog een keer opnieuw te doen, afgezien van het feit dat ik weet dat 

het fout is en dat het schade berokkent (ZP7, 10/11/2021). 

C. Motivatie voor behandeling 

De motivatie om therapeutisch aan de slag te gaan varieert onder de respondenten, 

hoewel ze zichzelf wel allemaal bereid tonen om een behandeling te volgen. Twee 

respondenten benadrukken dat ze hun eigen recidivekans heel laag inschatten, maar zien 

dit niet als belemmerende factor voor behandeling. Wat voor de meeste respondenten 

echter wel een belangrijk tegenargument zou zijn om deel te nemen aan een behandeling 

is wanneer hun anonimiteit in het gedrang zou komen. Indien een anonieme deelname 

gegarandeerd kan worden, staan bijna alle respondenten ervoor open om een 

behandeling te volgen.  

En ik wil alleszins nog behandeling, al duurt die zes maanden of langer, dat geeft me 

niet. Ik wil buiten blijven. […] Ik wil niet meer in de gevangenis terugkomen voor 

dwaze feiten, zal ik maar zeggen (ZP4, 6/11/2021). 

Twee respondenten zijn dan weer weinig gemotiveerd om een therapeutisch traject op te 

starten, hoewel zij wel aangeven bereid te zijn een behandeling te starten indien dit 

geadviseerd wordt. Zij bekijken hun feiten eerder als een afgesloten hoofdstuk dat ze liefst 

zo snel mogelijk willen vergeten.  

Ik doe einde straf. Ik heb geen zin meer in die beperkte detentie of gewoon die 

enkelband. Ik wil dat niet meer hebben, ik wil terug met een nieuwe lei beginnen en 

dat iedereen mij met rust laat. Echt, ik ben moe gestreden, ik heb er geen zin meer in 

(ZP6, 10/11/2021). 

D. Behandelnoden 

De respondenten reflecteren vervolgens op de thema’s die volgens hen relevant zijn 

tijdens een behandeling. Hierbij wordt een verslavingsproblematiek door meerdere 

respondenten geïdentificeerd als een bepalende factor in hun delictgedrag. Bij één van de 

respondenten gaat dit om een pornoverslaving, de andere zedenplegers geven aan te 
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kampen met een alcoholverslaving. Ook drugs spelen bij een aantal respondenten een rol 

in de feiten waarvoor ze veroordeeld zijn.  

Ja ik ga zeggen, meestal als ik alcohol gedronken heb, je durft dan meer, dat mag dan 

niet maar ja kijk, dat kunnen we dat moeilijker tegenhouden. Als ik geen alcohol 

gedronken heb, heb ik ook die opwelling dat ik zin krijg of zoiets, maar ik kan dat 

bedwingen (ZP4, 6/11/2021). 

Verschillende respondenten geven aan traumatische ervaringen opgedaan te hebben, 

zowel tijdens hun jeugd als binnen hun huidige detentie. Voor hen is dit niet noodzakelijk 

iets dat ze tijdens hun detentie willen adresseren, maar ze erkennen wel de belangrijke 

impact die deze ervaringen hebben (gehad) op hun leven. 

En ook vanwege de feiten en alles dat ik heb meegemaakt hier, dat heeft tijd nodig 

om te verwerken. Die mishandelingen, die... Dat zal tijd nodig hebben, in de 

gevangenis kan je dat niet verwerken volledig hé, dat kan niet. Je moet terug buiten 

die muren zijn voor je dat kunt verwerken (ZP9, 2/12/2021). 

Omwille van de aard van de feiten is ook seksualiteit een belangrijk thema voor de 

respondenten. Eén respondent geeft aan helemaal geen ervaring te hebben op relationeel 

of seksueel gebied, buiten dan de feiten die zich hebben voorgedaan. Een andere 

respondent voelt zich dan weer juist heel seksueel ontremd en maakt zich zorgen over 

zijn seksuele behoeften. Wanneer hen de optie wordt voorgelegd, geven de respondenten 

aan bereid te zijn om rond een gezonde seksualiteitsbeleving te werken en niet enkel in 

te zetten op het vermijden van een ongezonde uiting van hun seksuele behoeften.  

Ik vind dat niet normaal, ik ben 61 jaar, dat ik dagelijks, en soms tweemaal per dag 

masturbeer. Dus daar zit ik dan toch mee van ja, daar heb ik toch behandeling voor 

nodig denk ik (ZP4, 6/11/2021).  

2.2.3  Behandeling en begeleiding voor zedenplegers 

Er is bij de meeste respondenten een duidelijke bereidheid om behandeling of begeleiding 

te volgen in de gevangenis. Sommigen hebben hieromtrent al ervaring opgedaan, andere 

respondenten nog niet. De respondenten delen hun ervaringen met eerdere behandeling 

en geven hun visie op een ideaal behandelaanbod binnen de gevangenis. 
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A. Huidig behandelaanbod 

De bevraagde zedenplegers bespreken enerzijds hun ervaringen met het intramuros 

aanbod en de drempels die ze ervaren, anderzijds gaan ze in op hun re-integratieproces 

en hoe ze daarin ondersteund (willen) worden. 

Intramuros 

Wat betreft het bestaande behandelaanbod binnen het gevangeniswezen, zijn de 

ervaringen van de respondenten erg verschillend. Een aantal van de respondenten zijn 

reeds in aanraking gekomen met de intramuros hulpverlening, zoals gesprekken met 

psychologen van het centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG), gesprekken met sociaal 

werkers van justitieel welzijnswerk (JWW), het daderhulpboek via I.T.E.R. en deelname 

aan het B.Leave-project voor druggebruikers in de gevangenis van Ruiselede. Een aantal 

respondenten rapporteren ook goede ervaringen met aalmoezeniers, waar ze 

vrijblijvende en vertrouwelijke gesprekken mee kunnen aanvragen. Sommige 

respondenten geven aan niet (goed) op de hoogte te zijn van het hulp- en 

dienstverleningsaanbod in de gevangenis. De respondenten die wel gekend zijn met dit 

aanbod, stuiten dan weer op lange wachtlijsten voor deelname.  

In het begin was het wel omdat ze zagen dat ik op de zorgsectie zat en dat ze vonden 

dat ik daar al ondersteuning had. Maar ja, dat is een keer een gesprek met een 

psychiatrisch verpleegkundige of zo, een keer om de twee weken als je geluk hebt, 

maar dat is ook niet om te zeggen, alé (ZP7, 10/11/2021). 

Twee respondenten volgen op dit moment een behandeling buiten de gevangenis, 

waarvoor ze een uitgangsvergunning hebben gekregen. Beide respondenten ervaren dit 

als erg positief en zien dit als een goede voorbereiding op hun toekomstige vrijlating.  

Wat betreft de hulpverlening wordt door het merendeel van de respondenten het belang 

van continuïteit van de zorg aangehaald. Hun vertrouwen stellen in een hulpverlener is 

voor veel respondenten moeilijk. Eens ze een therapeutische relatie opgebouwd hebben, 

zien ze er tegenop om buiten de gevangenismuren weer opnieuw te moeten beginnen met 

een andere behandelaar. Verschillende respondenten rapporteren negatieve ervaringen 

waarbij een therapeutisch proces soms erg abrupt werd onderbroken door 

personeelswissels of transfers.  
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Ja, ik hoor nu gisteren dat ze gaat vertrekken. Dus dat is weeral een keer vanaf nul te 

moeten beginnen met een nieuwe therapeut. Dat is jammer, hé. Ik was emotioneel 

een beetje. Het is nu pas dat ik het gevoel heb na al die maanden dat we elkaar zo'n 

beetje begrijpen. […] Maar voor echt te gaan werken op de feiten, dat kan je niet met 

twee gesprekjes van een uur op een maand (ZP7, 10/11/2021). 

Re-integratie 

De meeste respondenten zijn bezig met het uitbouwen van een extramuros traject voor 

na de detentie. Hier stuiten ze echter op verschillende struikelblokken. Eén respondent 

benadrukt het belang van een sociaal steunnetwerk om een goed re-integratietraject uit 

te bouwen. Andere respondenten halen de lange wachtlijsten van het extramuros 

behandelaanbod aan en de onzekerheid over de uitspraak van de 

strafuitvoeringsrechtbank met betrekking tot een vervroegde vrijlating.  

En dan ook nog een groot probleem is, je kan alles in orde maken, als je je uitgangen 

gekregen hebt, als je ze al gekregen hebt, dan kan je je intakegesprek gaan doen om 

je begeleiding allemaal in orde te maken. Dan moet je nog eens voor de SURB 

verschijnen en als die nee zeggen is het nee. Dus dan heb jij al die moeite gedaan, 

totaal voor niks (ZP2, 5/11/2021).  

Niet alleen de behandeling, maar ook andere aspecten van re-integratie, zoals het vinden 

van een woonst en werk, worden door de respondenten als moeilijk ervaren. 

Verschillende respondenten halen hierbij de diensten van het JWW aan als belangrijke 

ondersteuning bij praktische zaken. Sommige respondenten hebben daarnaast ook nog 

een aanwezig steunnetwerk waar ze op kunnen rekenen voor hulp bij administratieve 

zaken. Andere respondenten bespreken de verschillende struikelblokken die ze ervaren 

bij het uitbouwen van hun re-integratie, vaak omwille van schulden (die het gevolg zijn 

van hun veroordeling) en het wegvallen van woonst en werk.  

Want ik ben alles kwijt hé. Mijn job, mijn huurhuis, mijn meubels. Mijn moeder nu ook 

nog eens, mijn zus, familie. Ik heb niemand meer nu. Om een stukje ook daar 

misschien ondersteuning te krijgen in een opname als ik het moeilijk heb, om eens 

alles op een rijtje te kunnen zetten, om mijn leven weer op de rails te krijgen. Daar zit 

ik nu op te wachten (ZP7, 10/11/2021). 
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B. Ideaal behandelaanbod 

De respondenten zijn het allemaal eens over het nut van behandeling en zouden dit traject 

liefst al starten tijdens hun detentie, om het daarna extramuros verder te zetten. Een 

aantal respondenten hebben positieve ervaringen met de zorgafdeling binnen de gewone 

gevangenis, waar ze aangeven meer ademruimte en ondersteuning te krijgen. 

Ik denk zelfs dat je er in de gevangenis mee moet beginnen, maar uiteindelijk wel 

verdere stappen moet ondernemen buiten de gevangenis. Dus als die persoon een 

bepaald traject heeft afgelegd in de gevangenis, van die begeleiding, voor dan wel 

naar buiten te gaan, maar dan is het misschien al iets losser (ZP2, 5/11/2021).  

De respondenten vinden het vooral belangrijk dat een behandeling op vertrouwelijke 

wijze kan gebeuren. Dit betekent voor hen dat een behandeling kan plaatsvinden zonder 

medeweten van hun medegedetineerden of in een afzonderlijke setting waar ze 

gescheiden leven van de andere gedetineerden. Verschillende respondenten wijzen 

tevens op het belang om vrijuit te kunnen spreken. Dit vinden ze echter moeilijk naar het 

personeel toe waar ze dagdagelijks mee in contact komen, zoals de PB.  

Ik denk ook de mogelijkheid vooral om wanneer het moeilijk gaat ook vrijuit te 

kunnen spreken. En dat heb je hier niet spijtig genoeg. Met de cipiers kan je dat niet 

doen, en de PSD is ook niet altijd erg ontvankelijk hiervoor (ZP9, 2/12/2021) 

Wat betreft de inhoud van een behandeling binnen de gevangenis, zijn de meningen onder 

de respondenten verdeeld, al vinden de meeste respondenten het belangrijk om rond 

terugvalpreventie te werken. Enkelen opperen de idee van pre-therapie, om 

gedetineerden beter voor te bereiden op een extramuros behandeling. Er wordt in dat 

kader ook gesproken over het daderhulpboek van I.T.E.R., waar één respondent heel 

positieve ervaringen mee heeft.  

Ja, misschien dat ik daarom denk aan een pre-therapie desnoods hé. Dat de mensen 

een stukje ook voorbereid zijn en dat ze al klaar zijn voor een residentiële desnoods 

(ZP7, 10/11/2021).  

De meningen zijn eveneens verdeeld wat betreft de therapievorm. Een aantal 

respondenten verkiezen individuele therapie omdat ze argwanend staan tegenover de 

vertrouwelijkheid van groepsgesprekken. Andere respondenten hebben reeds ervaring 

met groepstherapie en percipiëren deze vorm van therapie als een goede manier om van 



98 
 

elkaar te leren en steun te vinden bij elkaar. Daarnaast suggereren verschillende 

respondenten om een mix van beide therapievormen aan te bieden.  

Ik durf gerust zeggen dat groepsbegeleiding wel redelijk wat doet. Ik heb voor andere 

dingen al wel in groepsbegeleiding gezeten en dat helpt ook veel gemakkelijker voor 

over dingen te praten omdat je het van andere mensen ook aanhoort (ZP2, 

5/11/2021).  

2.3 Interviews met internationale experten 

Dit laatste onderdeel bespreekt de resultaten van de (duo) interviews met internationale 

experten. De bevraagde experten kwamen uit het Verenigd Koninkrijk (VK), Noord-

Amerika, Nederland en Zweden en werden geselecteerd op basis van hun expertise 

omtrent de behandeling van zedenplegers binnen en buiten de gevangenis. Eerst komt 

het belang van een faciliterend gevangenisklimaat aan bod. Vervolgens wordt er dieper 

ingegaan op de begeleiding en behandeling van zedenplegers in het buitenland, waarbij 

specifiek wordt gekeken naar de landen waarbinnen de expertise van de respondenten 

gekaderd dient te worden. Hierna wordt stilgestaan bij het strafrechtelijk beleid van deze 

landen, de behandelprogramma’s waar de experten mee gekend zijn en de actoren die 

betrokken zijn bij het behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenis. Ten slotte 

worden de belangrijkste implementatievoorwaarden voor een behandelprogramma voor 

zedenplegers besproken.  

2.3.1 Het gevangenisklimaat 

Het feit dat de gevangenis niet de meest optimale omgeving is om een therapeutische 

behandeling te organiseren, staat voor de respondenten niet ter discussie. De in eerste 

instantie bestraffende functie en het hoge beveiligingskarakter van de gevangenis zijn 

volgens hen de meest beperkende factoren. Enkele respondenten, die ervaring hebben in 

het aanbieden van behandeling aan zedenplegers zowel binnen als buiten de gevangenis, 

spreken duidelijk hun voorkeur uit voor een behandeling buiten de gevangenismuren. 

My experiences in delivering treatment in prison has been, the context unfortunately 

is not therapeutic in any way. I often find that a real struggle, which is why I tend 

towards not working in those environments. It sometimes feels like you did two steps 

forwards and then something happens on the wing and you're two steps back. […] 

You know, you might do this whole thing where you're not labeling one in your group, 
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you really treat them like the human being and then they go into the wing, someone 

calls them [something degrading] you know what I mean? (E5, 14/10/2021) 

Dit probleem van contrasterende klimaten lijkt zich vooral voor te doen wanneer 

zedenplegers uit hun leefomgeving worden gehaald om op een andere afdeling therapie 

te volgen. De tweede respondent in dit duo-interview haalt daarom aan dat het groeperen 

van zedenplegers hier een oplossing kan bieden. Binnen deze afzonderlijke unit of 

gevangenis wordt een therapeutisch klimaat binnen hun leefomgeving gecreëerd, waar 

ook het gevangenispersoneel en de andere zedenplegers deel van uitmaken. Dit leidt 

volgens deze respondent tot een minder sterke dichotomie tussen de open sfeer die 

gecreëerd wordt tijdens een therapiesessie en de heersende cultuur op de leefsectie van 

de gedetineerden. 

So, they all live together within one living unit. The staff are more focused on them. 

They interact with each other as well and they can support each other to some extent. 

It’s easier to control the environment and make it more therapeutic rather than the 

other way around (E3, 12/10/2021). 

Nagenoeg alle respondenten spreken zich positief uit ten aanzien van het afzonderen van 

zedenplegers van de algemene gevangenispopulatie. Een aparte unit of gevangenis, 

exclusief voor zedenplegers, biedt volgens hen niet enkel fysieke veiligheid, maar ook de 

veiligheid en ruimte om zich emotioneel open te stellen voor een therapeutische 

behandeling.  

Ook de bevraagde experten geven aan geconfronteerd te worden met de vraag of het 

samen plaatsen van zedenplegers niet net zou leiden tot de overdracht en versterking van 

hun seksuele problematiek en deviante gedachten. Drie van de respondenten schrijven 

dit idee eerder toe aan de angst of het buikgevoel van de behandelaars en/of het 

gevangenispersoneel. Ze benadrukken daarbij het gebrek aan bewijzen om deze 

bezorgdheid te staven. De experten ervaren dit dan ook niet als een hindernis voor het 

samen plaatsen van zedenplegers in aparte units of gevangenissen. 

2.3.2 Begeleiding en behandeling van zedenplegers in buitenlandse gevangenissen 

Ten eerste wordt gekaderd binnen welke context de begeleiding of behandeling van 

zedenplegers, in de landen die de internationale experten vertegenwoordigen, 

plaatsvindt. Hun begeleidings- of behandelaanbod ligt ingebed in het ruimere 
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strafrechtelijk beleid dat een land hanteert ten aanzien van zedenplegers. Vervolgens 

bespreken de experten de inhoud van de behandelprogramma’s waar zij bij betrokken 

zijn in hun land. Verder benadrukken zij het belang van een goede risicotaxatie en de 

implicaties hiervan op het behandelaanbod in de gevangenis. Daarna komen 

verschillende aspecten aan bod die een invloed hebben op het behandelaanbod voor 

zedenplegers in de gevangenis en wordt het belang van re-integratie besproken. Ten 

slotte wordt aandacht besteed aan de verschillende actoren die betrokken zijn bij een 

behandelaanbod in de gevangenis. 

A. Strafrechtelijk beleid rond zedenplegers 

In eerste instantie kennen de verschillende landen vaak een verschillende 

behandeltraditie voor zedenplegers in de gevangenis. Zo ligt niet in elk land het primaire 

behandelaanbod binnen de gevangenismuren. De experten uit Zweden, het VK en Noord-

Amerika geven aan dat veroordeelde zedenplegers reeds tijdens hun detentie een 

behandeling intramuros volgen. In Nederland ligt de nadruk veeleer op een behandeling 

buiten de gevangenismuren.  

Daarnaast bestaan er verschillen aangaande het Angelsaksisch strafrechtsysteem (VK en 

Noord-Amerika) en landen met een strafrechtsysteem gebaseerd op de Romaanse traditie 

(Zweden en Nederland). Het belangrijkste verschil tussen het Angelsaksische 

strafrechtsysteem en het Romaanse strafrechtsysteem is de mate waarin de 

zedenpleger de keuze heeft of hij al dan niet een behandeling wil volgen tijdens zijn 

detentie. Hierbij wordt vastgesteld dat landen met een Angelsaksisch strafrechtsysteem 

zedenplegers een behandelingstraject opleggen waar zij verplicht aan dienen deel te 

nemen tijdens hun detentie, zoals in het VK en Noord-Amerika. De experten uit Nederland 

en Zweden, landen die de zedenpleger de vrije keuze laten om al dan niet een 

behandeltraject te volgen tijdens hun detentie, geven aan dat er wel bepaalde voordelen 

gekoppeld worden aan het volgen van een behandeling in de gevangenis. Op deze manier 

wil het gevangeniswezen gedetineerden motiveren om reeds tijdens hun detentie aan hun 

onderliggende (psychiatrische) problematieken te werken. In deze landen krijgen 

zedenplegers in een behandeltraject vaker een gunstiger advies krijgen om vervroegd vrij 

te komen.  

Alle experten geven aan dat zedenplegers die vervroegd vrijkomen aan bepaalde 

voorwaarden tegemoet moeten komen. Het opstarten of verderzetten van een 
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behandeling in de vrije samenleving is één van de belangrijkste voorwaarden. In 

tegenstelling tot Zweden en Nederland, hebben zedenplegers in het Verenigd Koninkrijk 

niet de mogelijkheid om voor strafeinde ‘te kiezen’ en dus zonder voorwaarden vrij te 

komen.  

The general logic is, in the UK, that you serve half your sentence in prison and half in 

the community. So, the logic would be that, if you're well behaved and get a  seven-

year sentence for argument's sake, and about year four you transition into 

community, but that will have some conditions like you have to complete a treatment 

programme, you have to maybe admit your offence, you have to x, y and z (E1, 

5/10/2021). 

B. Inhoud van het behandelaanbod 

In dit onderdeel bespreken de experten het behandelaanbod voor zedenplegers in hun 

land. De landscasussen worden niet overal even uitgebreid besproken, maar zijn 

afhankelijk van de informatie die werd meegedeeld tijdens de interviews. Zo bleek het 

niet altijd evident om heel concrete informatie rond het behandelprotocol van het 

desbetreffende behandelprogramma te verkrijgen.  

Zweden 

Zweden ontwikkelde recent een nieuw behandelprogramma voor zedenplegers. Eind 

2018 werd het Sex Offender programme with an Individual Focus (SAIF) ontwikkeld, 

wat gebaseerd is op de principes van het RNR-model. Er wordt gewerkt op basis van CGT, 

maar daarnaast wordt ook rekening gehouden met de waarden die de zedenplegers 

belangrijk vinden in hun leven. Dit waarde-gericht werken werd overgenomen uit de 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en houdt in dat er, samen met de 

zedenplegers, gestreefd wordt om naar een leven dat in lijn is met de waarden die voor 

hun belangrijk zijn.  

SAIF wordt zowel binnen vijf gespecialiseerde gevangenissen voor zedenplegers, als aan 

zedenplegers in hun probatieperiode aangeboden. Het centrale idee van dit programma 

is dat het flexibel kan ingezet worden, afhankelijk van het risicoprofiel van de 

zedenpleger. De basisinterventie kan dus aangepast worden volgens de drie centrale 

principes van het RNR-model. De lange variant van het programma (dit is de 

basisinterventie) wordt aangeboden aan plegers met een gemiddeld tot hoog 
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risicoprofiel. Zedenplegers met hyperseksualiteit, seksuele afwijkingen of ernstige 

intimiteitsproblemen worden naar dit langere, meer intensieve programma 

doorverwezen. Tijdens het lange programma wordt gewerkt aan de hand van forensic case 

formulation. Op basis van de dynamische factoren wordt een individueel 

behandelprogramma opgesteld voor de zedenpleger. Dit programma hanteert geen rigide 

behandelprotocol, maar biedt eerder een algemeen behandelkader om binnen te werken. 

De tweede fase van het basisprogramma wordt opgedeeld in vier verschillende modules, 

gebaseerd op deze dynamische factoren: emoties, gedachten, relaties en seksualiteit. 

Ook hier wordt de nodige flexibiliteit toegepast op basis van de individuele noden van de 

zedenpleger.  

De derde en laatste fase van het behandelprogramma richt zich op de toekomst. Er wordt 

ingezet op strategieën die de zedenpleger helpen om het hoofd te bieden aan hoog-

risicosituaties, maar ook op het leiden van een stabiel leven dat gericht is op het nastreven 

van hun belangrijkste waarden.  

De zedenplegers kunnen ervoor kiezen om dit behandeltraject individueel of in groep, of 

aan de hand van een mix van beide therapievormen, af te leggen. Het langdurige 

programma in de gevangenis wordt begeleid door psychologen. Het programma tijdens 

de probatieperiode buiten de gevangenismuren, wordt door sociaal werkers gegeven. 

Deze sociaal werkers krijgen dan een twee tot drie weken durende opleiding met 

betrekking tot de specifieke karakteristieken van het behandelprogramma.  

Op dit moment wordt ook een kortdurende versie van dit basisprogramma uitgewerkt, 

dat zich zal richten op zedenplegers met een laag tot medium risicoprofiel. Dit 

behandeltraject hanteert een meer rigide structuur die aan de hand van een 

behandelprotocol gevolgd dient te worden. Het traject bestaat uit zeventien sessies 

waarin dezelfde thema’s als in het basisprogramma aan bod komen. Omdat tijdens dit 

kortdurende programma een strikt behandelprotocol gevolgd dient te worden, kan het 

programma bijgevolg ook gegeven worden door niet-psychologen. In de praktijk wordt 

hiervoor bewakingspersoneel ingeschakeld dat hiervoor een bijkomende opleiding 

kreeg.  
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Verenigd Koninkrijk 

In 2017 leidde de bevindingen van het evaluatieonderzoek van Mews et al. (2017) tot een 

grootschalige hervorming van het Britse behandellandschap voor zedenplegers in de 

gevangenis. Deze hervorming leidde tot de introductie van twee nieuwe 

behandelprogramma’s voor gedetineerde zedenplegers: Horizon en Kaizen.  

Horizon is gericht op plegers met een medium risicoprofiel. Met als basis het RNR-model, 

legt het de focus op de criminogene noden van de zedenpleger en gaat het uit van de 

stelling dat zedenplegers en niet-zedenplegers dezelfde criminogene noden hebben. 

Horizon stelt behandeldoelen zoals het verhogen van het probleemoplossend vermogen, 

de zelfregulatie en de interrelationele vaardigheden van de zedenpleger.  

Kaizen richt zich op plegers met een hoog tot zeer hoog risicoprofiel. Ook dit programma 

vertrekt vanuit het RNR-model en hanteert een holistische visie met aandacht voor 

biologische, psychologische en sociale factoren.  

Beide programma’s hanteren een erg sterkte-gerichte visie en zetten in op het leren 

herkennen van de triggers van de zedenplegers en de potentiële risicosituaties. Deze 

interventies worden doorgaans begeleid door een (forensische) psycholoog.  

In het Verenigd Koninkrijk worden tot slot ook CoSA-projecten in de gevangenis 

georganiseerd (cf. pagina 33).  

Noord-Amerika 

In Noord-Amerika, en dan vooral in de Verenigde Staten (VS), wordt in vergelijking met 

andere landen, een erg punitieve houding gehanteerd ten aanzien van zedenplegers. Dit 

verklaart deels de strikt RNR-gerichte behandeltraditie van het land. Hoewel hier de 

laatste jaren alsmaar minder focus op ligt, is het, vooral omwille van politieke 

overwegingen, belangrijk dat de zedenpleger zijn feiten erkent. 

Het behandelprogramma voor zedenplegers in de gevangenis van Vermont volgt de regels 

van het RNR-model zo strikt mogelijk op. Het eerste deel van het programma richt zich 

op de motivatie en het engagement van de zedenpleger. Aan de hand van verschillende 

opdrachten en activiteiten wil men de zedenpleger zich zo comfortabel mogelijk laten 

voelen bij het behandeltraject, dat voornamelijk in groep wordt afgelegd. Vervolgens 
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wordt gewerkt aan het stellen van de behandeldoelen en wordt er ingezet op de sterktes 

van de zedenpleger.  

Het grootste deel van het behandelprogramma werkt in op de dynamische risicofactoren 

die met het plegen van seksueel deviante feiten gepaard gaat. Deze dynamische factoren 

worden geadresseerd tijdens therapiegroepen die door de rechtbank worden 

georganiseerd en enkele keren per week samenkomen, of tijdens een gespecialiseerde 

groepstherapie die ongeveer twaalf weken duurt. Naast deze “standaard therapiegroep”, 

worden ook verschillende, meer gespecialiseerde groepen georganiseerd omtrent 

thema’s zoals emotie- en agressieregulatie, deviante seksuele interesses, seksuele 

obsessies of seksuele preoccupatie.  

Naast deze groepstherapie kan de zedenpleger ook medicamenteus behandeld worden. 

Een psychiater, verbonden aan het behandelprogramma, kan medicatie voorschrijven 

voor de behandeling van de psychiatrische problematieken waar de zedenplegers mee 

kampen, maar ook medicatie die libido-verlagend werkt.  

Tijdens de laatste fase van hun detentie wordt sterk re-integratiegericht gewerkt. Er 

wordt ingezet op het sociale steunnetwerk van de zedenpleger, waarbij familie en 

vrienden die het opvangnet van de zedenpleger uitmaken mee worden betrokken bij het 

plannen van diens re-integratie. Ook met de “probation officer”, die hen opvolgt na hun 

vrijlating, worden de eerste contacten gelegd zodat de zedenpleger alvast een positieve 

relatie met deze “probation officers” kan aangaan en weet wat van hem of haar verwacht 

wordt na diens detentie.  

Nederland 

In Nederland wordt de primaire behandeling voor zedenplegers georganiseerd in 

ziekenhuizen die een gespecialiseerde behandeling in de vrije samenleving aanbieden. 

Zedenplegers die in de gevangenis terechtkomen kunnen wel rekenen op een pre-

therapeutisch aanbod. Dit aanbod verschilt heel erg van gevangenis tot gevangenis. In 

sommige gevallen wordt enkel rond de behandelbereidheid van de zedenpleger gewerkt, 

in andere gevangenissen wordt dan wel reeds gewerkt rond de feiten. Wat ze allen 

gemeenschappelijk hebben, is het verhogen van de motivatie van de zedenpleger om na 

zijn detentie aan de slag te gaan met zijn zedenproblematiek.  
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Tijdens deze pre-therapie wordt er inhoudelijk volgens het RNR-model en CGT gewerkt. 

In Nederland is echter een duidelijke verschuiving vast te stellen, waarbij de elementen 

van het GLM alsmaar meer op de voorgrond treden in het therapeutische traject. Zo geeft 

de respondent aan dat diens collega’s eerder de voorkeur geven aan het GLM omdat dit 

model meer concrete handvatten biedt om een goed leven te gaan leiden na detentie.  

Na de strafzaken rond Michael P en Anne Faber, werd vanuit de Nederlandse overheid 

advies gegeven omtrent het uniform gebruik van het risicotaxatie instrument Static-

Stable-Acute. Daarnaast werd ook gepleit om deze risicotaxatie al zo snel mogelijk in de 

strafprocedure te laten plaatsvinden, voordat de rechtbank zijn oordeel uitspreekt.  

Ook in Nederland worden CoSA-projecten reeds in de gevangenis opgestart. Op deze 

manier kan de zedenpleger reeds kennis maken met de vrijwilligers van het project en 

krijgt deze ondersteuning bij het regelen van de praktische zaken die samengaan met 

diens re-integratie.  

C. Risicotaxatie 

Alle experten bespreken het belang van goede risicotaxatie, die het best zo vroeg 

mogelijk in de strafrechtelijke procedure wordt afgenomen.  

Nu heeft in principe het Ministerie van Justitie en Veiligheid gezegd van “laten we 

alstublieft er zoveel mogelijk voor zorgen dat die risicotaxatie al plaatsvindt voordat 

de rechtbank hun oordeel uitspreekt”. Vanuit de gedachte, als de kans op recidive 

laag is, dan gaan we niet een hele behandeling opleggen (E6, 28/10/2021).  

Opmerkelijk is echter het gebrek aan een uniforme risicotaxatie voor zedenplegers. Geen 

enkele expert rapporteert eenduidige richtlijnen in zijn land omtrent het gebruik van 

risicotaxatie in zijn of haar land. Naast het gebruik van de meest gekende instrumenten 

(zoals de Static-99), ontwikkelden verschillende behandelaars in de bevraagde landen 

een eigen risicotaxatie instrument binnen de uitwerking van hun behandelprogramma.  

We actually have a kind of basic instrument that we have developed ourselves, based 

on the RNR-principles, that all convicted individuals go through (E2, 5/10/2021). 
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D. Behandelprogramma’s 

De experten uit het Verenigd Koninkrijk en Zweden geven aan dat enkel zedenplegers 

met een medium en hoog risicoprofiel een behandeling opgelegd krijgen. Zij doelen 

hiermee op het feit dat het opleggen van een gespecialiseerde, intensieve behandeling aan 

zedenplegers met een laag risicoprofiel weinig nut heeft en zelfs kan leiden tot een 

averechts effect. Eén van de Noord-Amerikaanse experten werd echter door de overheid 

gevraagd om, omwille van politieke overwegingen, toch een behandeling te voorzien voor 

zedenplegers met een laag risicoprofiel, hoewel hiervoor verschillende contra-indicaties 

zijn.  

De respondenten benadrukken dat het noodzakelijk is om het behandelprogramma af te 

stemmen op het risicoprofiel van de zedenpleger. Zedenplegers met een laag 

risicoprofiel komen niet in aanmerking voor een specifieke behandeling. Zedenplegers 

met een medium en een hoog risicoprofiel komen wel in het vizier, maar volgen 

programma’s met een intensiteit aangepast aan hun risicoprofiel. Daarom vinden de 

bevraagde experten het dan ook belangrijk om een behandeling aan te bieden die de 

nodige flexibiliteit biedt om tegemoet te komen aan de verschillende behandelnoden.  

Hoewel, volgens de respondenten vooral vanuit de overheid, nog steeds de idee heerst dat 

ontkenning van de feiten een succesvolle behandeling en re-integratie belemmert, lijkt 

zich een tendens voor te doen waarbij het ontkennen van zedenfeiten niet per definitie 

geldt als exclusiecriterium voor behandeling. De experten die kiezen om enkel met 

zedenplegers te werken die wel enige vorm van verantwoordelijkheid opnemen voor de 

zedenfeiten, hanteren echter wel een brede definitie van “erkenning van de feiten”. 

Verschillende experten halen zelfs aan dat ontkenning geen invloed heeft op recidive, 

zonder dat ze hiermee het belang dat de erkenning van zedenfeiten heeft voor de 

slachtoffers willen miskennen.  

Dus ze zeggen wel van “Ik heb haar niet verkracht, maar ik heb wel aan haar jasje 

gezeten. Misschien heeft ze nee gezegd, maar zij vond het niet erg.”. Met zulke 

ontkenningen werken we wel (E6, 28/10/2021).  

Daarnaast ervaren verschillende respondenten een positieve invloed van 

groepstherapie op zedenplegers die hun feiten ontkennen. Zij rapporteren dat 

ontkenners vaak door andere zedenplegers een spiegel worden voorgehouden en op hun 
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verantwoordelijkheid voor de feiten worden gewezen. Hierbij wordt wel aangehaald dat 

de samenstelling van de groep van fundamenteel belang is. Zo leert de ervaring dat het 

aantal ontkenners in de groep in de minderheid moeten zijn.  

If you have a programme of say twelve people, you can have between two and three 

deniers on the programme. And what we find now is that the other nine hold the two 

or three deniers to account. And that actually, their peer group at times has a little 

bit more success than their therapist does (E1, 5/10/2021).  

De experten geven aan dat een grote groepsvariatie leidt tot een dynamiek waarin 

zedenplegers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. Het is volgens hen 

essentieel om gedetineerden met hetzelfde risicoprofiel samen te brengen, maar een 

onderscheid op basis van feiten, ervaring, leeftijd, enz. leidt volgens de experten tot een 

leerrijke ervaring voor de deelnemers. Deze groepsvariatie lijkt vooral belangrijk te zijn 

in gesloten groepen. Door het frequentere verloop van deelnemers in open groepen kan 

hier gemakkelijker op de groepsdynamiek ingespeeld worden dan in gesloten groepen.  

E. Re-integratie 

Alle respondenten zijn het erover eens dat het belangrijk is om zedenplegers voldoende 

ondersteuning te bieden bij hun re-integratie en op te volgen na detentie. Hier is het 

volgens één van de experten dan ook van belang dat er een link met de vrije samenleving 

wordt bewerkstelligd. De implementatie van een CoSA-project binnen de 

gevangenismuren voor zedenplegers die binnenkort de gevangenis mogen verlaten, biedt 

volgens verschillende experten opportuniteiten op dit vlak.  

En het voordeel, als ik vanbuiten af wil werken met mijn cliënten, om ze voor te 

bereiden kunnen we al in de gevangenis een COSA cirkel gaan aanbieden. […] Kan hij 

alvast met vrijwilligers in contact komen en dan heb je dat stukje nazorg al. Het 

voordeel van als je daar binnen mee begint, is dat de zedendader, die leert dan zijn 

vrijwilligers al kennen tijdens detentie. Die kunnen dan al meekijken van “Waar wil 

je straks gaan wonen? Kunnen wij alvast voor jou voor huisvesting of uitkering iets 

gaan regelen?” Als dan diegene eenmaal buitenkomt, dan is die al een beetje 

vertrouwd met die mensen. En zij zorgen er juist voor dat die dan niet terug in zijn 

schulp of terug in een sociaal isolement kruipt door bij hem thuis op visite te gaan en 

hem dan mee te nemen naar activiteiten. […] Dus als de vrijwilligers al in een vroeg 
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stadium ingeschakeld worden, dan zou je vanbuiten naar binnen met diezelfde 

mensen kunnen werken (E6, 28/10/2021).  

And it causes a great deal of anxiety for our men as they transition into the 

community. […] So, I think more community engagement within prisons is a good 

thing. And prison circles [CoSA] is a nice way of doing that (E7, 5/11/2021). 

Er wordt ook het belang besproken van een opvolgprogramma tijdens de 

probatieperiode. Hierbij wordt onder andere verwezen naar het Zweedse KRIMSTICS-

programma, een initiatief dat probatiemedewerkers traint in therapeutische 

vaardigheden volgens de RNR principes. Het is hierbij belangrijk om aandacht te hebben 

voor de complementariteit van dergelijke programma’s aan het intramurosaanbod.  

But if you complete a programme in prison, you would not do the same programme 

in the community. So you wouldn't replicate it (E1, 5/10/2021). 

Ten slotte sluit het einde van een behandelingstraject in de gevangenis niet altijd naadloos 

aan bij het einde van het detentietraject van de zedenpleger. Zo kan het bijvoorbeeld nog 

maanden tot jaren duren vooraleer een pleger effectief (voorwaardelijk) vrijgesteld 

wordt. Verschillende respondenten uit de landen die in een primair behandelaanbod 

binnen de gevangenis voorzien, raden aan om een boosterprogramma aan te bieden, 

waarin de zedenpleger een kort opfrissingstraject volgt tijdens de laatste weken van diens 

detentie.  

F. De betrokken actoren  

De Noord-Amerikaanse experten geven aan dat in Canada en de Verenigde Staten de 

behandelaars die in het behandelaanbod voor zedenplegers voorzien in de gevangenis, 

niet verbonden zijn aan de gevangenis. In Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden de 

behandelaars aangenomen door het gevangeniswezen. In al deze landen worden, zijn het 

(forensische) psychologen en sociaal werkers die instaan voor de uitvoering van het 

behandelaanbod in de gevangenis.  

Opvallend is dat in het Verenigd Koninkrijk daarnaast ook bewakingspersoneel ingezet 

wordt om het behandelaanbod voor zedenplegers te ondersteunen. Dit wordt vooral 

toegeschreven aan een gebrek aan personeel, maar wordt door de experten echter niet 

als de meest optimale oplossing gezien. Ondanks het feit dat ze hiervoor een korte 
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opleiding krijgen, mist het bewakingspersoneel hier veelal de juiste achtergrond en een 

grondige opleiding. Dit leidt tot minder flexibiliteit van het programma omdat het 

behandelprotocol op een meer rigide wijze dient gevolgd te worden. 

We use a lot of prison staff as well. At least sort of used to use quite a lot of prison 

staff. And again, prison officers are trained in the sort of soft skills of therapeutic 

work. They're giving training for the particular program. But they're not therapists 

(E7, 5/11/2021). 

It comes with a less financial cost, but with the cost of not providing higher quality 

treatment as would be ideal (E3, 14/10/2021).  

Ook in Zweden wordt hun bewakingspersoneel ingezet in het kader van 

behandelprogramma’s voor zedenplegers. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de 

intensiteit van het behandelprogramma en het risicoprofiel waarop het programma zich 

richt.  

We do have psychologist in these medium- to high-risk programmes in prisons. […] 

And then we have more kind of… it's going to be correctional officers, but they did 

have some training in CBT and motivational interviewing and RNR of course, doing 

this new shorter program. So we are trying to match the competency level with the 

risk level and complexity (E2, 14/10/2021). 

Naast het behandelaanbod waarin het gevangeniswezen voorziet, worden in het Verenigd 

Koninkrijk ook verschillende maatschappelijke actoren betrokken bij de begeleiding en 

behandeling van zedenplegers. Verschillende NGO’s, liefdadigheids- en 

vrijwilligersorganisaties (cf. CoSA) worden ingezet om een link met de vrije samenleving 

te behouden.  

2.3.3 De implementatie van een behandelprogramma voor zedenplegers 

Ten slotte bespreken de respondenten nog verschillende elementen die belangrijk zijn 

voor een succesvolle implementatie van een behandelprogramma voor zedenplegers in 

de gevangenis.  

In eerste instantie dienen duidelijke doelen vastgelegd te worden die met het 

behandelprogramma nagestreefd dienen te worden, aldus één van de experten die al een 

behoorlijke expertise met betrekking tot implementatie van behandelprogramma’s in de 
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gevangenis met zich meedraagt. Het moet voor iedere actor die op één of andere manier 

betrokken is bij het behandelprogramma duidelijk zijn voor wie het behandelprogramma 

bedoeld is, wat het programma wil bereiken en hoe dit zal georganiseerd worden. 

I would suggest first and foremost to really be very clear of what is the overall 

objective of the treatment program. What are you trying to do? […] In my experience 

when I talk to staff, some staff may have different ideas about what's the purpose of 

that treatment programme (E3, 12/10/2021). 

Daarnaast wijzen de experten erop dat het essentieel is om een gemeenschappelijke 

visie te hanteren bij het nastreven van deze doelen. Een belangrijke tool hierbij is een 

duidelijk behandelprotocol waar de betrokken actoren zich aan dienen te houden. Een 

gemeenschappelijke visie en een behandelprotocol zorgen niet enkel voor eenduidigheid 

onder de professionals, maar leiden tot een duidelijke en consistente communicatie naar 

de cliënten toe.  

Different staff has different professional backgrounds, training, experience and so on. 

It has to be clear how you are going to use your expertise (E3, 12/10/2021). 

Een volgende factor die bijdraagt aan een succesvolle uitwerking van een 

behandelprogramma, is volgens alle experten een goed opgeleid en getraind 

personeelskader. Omwille van de gevoeligheden die zedenfeiten met zich meebrengen, 

is het volgens de respondenten belangrijk alle betrokken actoren voldoende op te leiden 

met betrekking tot zedenproblematieken. Hier wordt door verschillende respondenten 

ook specifiek het belang van het informeren en opleiden van het bewakingspersoneel dat 

met zedenplegers werkt aangehaald. 

Tot slot benadrukt de helft van de bevraagde experten het belang van een goed 

evaluatieplan dat reeds van bij het begin van de implementatie van het 

behandelingsprogramma mee in rekening wordt genomen.  
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DEEL 4: DISCUSSIE 
 

Aan de hand van de verzamelde data wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op 

onderstaande onderzoeksvragen. Het eerste deel behandelt de eerste onderzoeksvraag 

en haar deelvragen. Het tweede deel betreft de tweede onderzoeksvraag en bijbehorende 

deelvragen. 

1. Wat is de huidige situatie met betrekking tot zedenplegers in het 

gevangeniswezen? 

a) Hoe ziet de populatie van zedenplegers eruit in de gevangenissen in Vlaanderen 

en Brussel? 

b) Wat is het huidige behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenissen in 

Vlaanderen en Brussel? 

c) Hoe ziet het behandelaanbod voor zedenplegers eruit in de gevangenissen in het 

buitenland?  

2. Hoe ziet een model eruit voor het behandelaanbod voor zedenplegers in het 

gevangeniswezen? 

a) Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden voor een optimale 

implementatie van een behandelprogramma voor zedenplegers in de gevangenis?  

b) Welke behandelnoden hebben zedenplegers in het gevangeniswezen? 

c) Welke actoren spelen een rol binnen het aanbod voor zedenplegers in de 

gevangenis? 
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Hoofdstuk 1: Wat is de huidige situatie met betrekking tot 

zedenplegers in het gevangeniswezen? 

In dit onderdeel schetsen we enerzijds de kenmerken van zedenplegers die op het 

moment van het onderzoek in een Vlaamse of Brusselse gevangenis verbleven en 

anderzijds het huidige behandelaanbod in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen voor 

deze doelgroep. Ten slotte wordt er dieper ingegaan op de behandelexpertise omtrent 

zedenplegers in buitenlandse gevangenissen. 

1.1 Hoe ziet de populatie van zedenplegers eruit in de gevangenissen in 

Vlaanderen en Brussel? 

In de eerste plaats wordt het profiel van de zedenpleger in de gevangenis besproken. 

Vervolgens wordt er ook stilgestaan bij de groepen zedenplegers die mogelijks langer in 

detentie blijven dan andere groepen omdat ze moeilijker doorstromen naar een 

extramuros behandelaanbod. 

1.1.1  Profiel van de gedetineerde zedenpleger 

Wat betreft de populatie gedetineerde zedenplegers, moet de kanttekening gemaakt 

worden dat dit slechts een klein aandeel van de totale groep zedenplegers betreft. Zoals 

blijkt uit de literatuur, wordt een groot deel van de zedenfeiten niet gerapporteerd of leidt 

de rapportering van zedenfeiten niet altijd tot een veroordeling (Bouchard & Lussier, 

2015; Drury et al., 2020; Langevin et al., 2004). Bovendien komen niet alle zedenplegers 

in de gevangenis terecht, maar komen zij bijvoorbeeld onder elektronisch toezicht te 

staan (Raes et al., 2011). 

In het huidige onderzoek rapporteren alle geconsulteerde bronnen dat de gedetineerde 

zedenplegers tot een erg heterogene groep behoren, met een breed scala aan kenmerken 

en behandelnoden die een specifieke aanpak vereisen (Gullotta et al., 2020; Somogyvari, 

2021; Woessner, 2010). Aan de hand van de kwantitatieve data uit de Sidis Suite 

databank, en de kwalitatieve data uit focusgroepen en interviews, werd dit diverse profiel 

specifieker in kaart gebracht voor de zedenplegers in de Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen. In de eerste plaats werden er demografische en juridische data verzameld 

van alle zedenplegers die bij het begin van dit onderzoek (1 april 2021) in de 
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gevangenissen van Vlaanderen en Brussel verbleven. De meeste zedenplegers verbleven 

in de gevangenissen van Antwerpen, Beveren, Merksplas, Brugge, Hoogstraten en Leuven-

Centraal. Bovendien konden er verschillende factoren aan elkaar gelinkt worden, 

waardoor er breed gesteld twee groepen zichtbaar werden. De kenmerken van de twee 

groepen zoals ze uit de huidige data naar voor komen, worden hier verder besproken.  

Uit de Sidis Suite data blijkt dat de zedenpleger met minderjarige slachtoffers over het 

algemeen ouder (+35 jaar) is, de Belgische nationaliteit heeft, en beschuldigd van of 

veroordeeld is voor feiten in verschillende categorieën van seksuele feiten. Dit is conform 

de literatuur, waaruit blijkt dat zedenplegers met minderjarige slachtoffers gemiddeld 

ouder zijn in vergelijking met zedenplegers met volwassen slachtoffers (Eher et al., 2019; 

Hall & Hall, 2007; Hanson, 2002). De bevindingen van Gullotta et al. (2020) suggereren 

dat deze groep van plegers met minderjarige slachtoffers langer ongedetecteerd te werk 

kan gaan, maar ook dat de juiste omstandigheden om over te gaan tot het plegen van deze 

feiten zich pas in hun latere leven voordoen. De onderzoekers verklaren dit aan de hand 

van het feit dat personen rond middelbare leeftijd meer in contact komen met kinderen, 

bijvoorbeeld via familie, vrienden of tijdens hun professionele bezigheden. In de studie 

van Mathesius en Lussier (2014) worden gelijkaardige resultaten gevonden. Ook zij 

stellen vast dat zedenplegers met minderjarige slachtoffers gemiddeld later beginnen 

met het plegen van feiten en pas op latere leeftijd veroordeeld worden. Bovendien blijkt 

ook uit deze studie dat de periode tussen de start van de feiten en de veroordeling langer 

is bij plegers met minderjarige slachtoffers (Mathesius & Lussier, 2014). Er is eveneens 

evidentie dat zedenplegers met minderjarige slachtoffers vaak complexere misdrijven 

begaan (bijvoorbeeld langdurig seksueel misbruik, bezit en verspreiden van seksuele 

misbruikbeelden van kinderen, exhibitionisme, etc.) (Hall & Hall, 2007), wat een 

mogelijke verklaring is voor het feit dat deze zedenplegers vaker voor meerdere 

categorieën van seksuele misdrijven (bijvoorbeeld verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid) een veroordeling oplopen. Dit type van zedenpleger verbleef volgens de 

huidige data vooral in de gevangenissen van Hoogstraten, Brugge en Leuven-Centraal. 

De zedenpleger met meerderjarige slachtoffers is dan weer gemiddeld jonger (-35 

jaar), heeft een niet-Belgische nationaliteit, en beschuldigd van of veroordeeld voor feiten 

uit slechts één categorie van seksuele feiten. Dat dit type pleger gemiddeld jonger is, 

wordt ook in de internationale literatuur teruggevonden (Gullotta et al., 2020; Mathesius 
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& Lussier, 2014). Over de nationaliteit van zedenplegers kan helaas geen vergelijkbare 

literatuur gevonden worden om dit af te toetsen. Gullotta et al. (2020) rapporteren verder 

dat verkrachters van volwassenen vaker een voorgeschiedenis van geweld hebben en 

reeds eerder veroordeeld werden voor niet-seksuele feiten (Gullotta et al., 2020). Bij 

zedenplegers met volwassen slachtoffers wordt zelfs opgemerkt dat de seksuele feiten 

eerder de minderheid van het totaal aantal veroordelingen uitmaakt (Gullotta et al., 2020; 

Kingston, 2016). Dit kan niet getoetst worden aan de data van dit onderzoek aangezien er 

geen gegevens verzameld werden over niet-seksuele feiten. Het kan echter wel 

belangrijke implicaties hebben voor de behandeling, omdat een pleger met hoofdzakelijk 

niet-seksuele feiten mogelijks minder baat heeft bij een behandeling die focust op 

seksuele feiten. Ten slotte valt op dat dit type zedenpleger vooral in de gevangenissen van 

Antwerpen, Beveren en Merksplas verbleef. 

Deze twee beschreven groepen worden in zekere mate ook beschreven bij de 

focusgroepen en interviews met Vlaamse en Brusselse stakeholders. Enerzijds 

beschrijven zij de gekende zedenpleger in detentie als een eerder stille, oudere man die 

weinig veiligheidsrisico’s stelt. Anderzijds beschrijven zij ook een type van pleger die erin 

slaagt zijn feiten voor zijn medegedetineerden verborgen te houden. Deze zedenpleger is 

jonger, heeft meer antisociale persoonlijkheidstrekken en stelt een hoger risico op 

geweld. De respondenten koppelen deze groepen echter niet onmiddellijk aan de leeftijd 

van de slachtoffers. 

De bevraagde professionals maken daarnaast wel meermaals melding van de 

gevarieerde psychiatrische problematieken die onder zedenplegers lijken voor te 

komen. Ook in de literatuur wordt hier melding van gemaakt (Eher et al., 2019; Gibbels et 

al., 2019; Harsch et al., 2006; Leue et al., 2004). Verslavingsstoornissen en 

persoonlijkheidsstoornissen worden zowel in de literatuur als in de focusgroepen, het 

meest genoemd. Ook de bevraagde zedenplegers halen verslaving aan als een belangrijke 

factor in de gepleegde feiten, en spreken hier zowel over een afhankelijkheid van drugs 

en alcohol, als over een pornoafhankelijkheid. Onderliggende seksuele 

problematieken, zoals parafiele stoornissen en hyperseksualiteit, worden volgens de 

respondenten slechts bij een minderheid van de zedenplegers vastgesteld. Een 

gelijkaardige trend wordt ook in de literatuur vastgesteld, waar er bij 8% van de 

zedenplegers een seksuele sadismestoornis wordt vastgesteld (Kingston, 2016), bij 50% 
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van de kindermisbruikers een pedofiele stoornis (Nationaal Rapporteur Mensenhandel 

en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2014; Seto, 2017) en bij 34% van de gedetineerde 

zedenplegers een seksuele preoccupatie (Marshall & Marshall, 2007). De bevraagde 

zedenplegers rapporteren zelf wel verschillende problemen op seksueel gebied, gaande 

van een gebrek aan ervaring en kennis tot een seksuele preoccupatie die last bezorgt. 

Daarnaast merken de professionele respondenten een toenemende aanwezigheid op van 

zedenplegers met ASS en zedenplegers met een verstandelijke beperking in het 

gevangeniswezen. Prevalentieonderzoek van Hayes (2018) stelt dat mensen met een 

verstandelijke beperking disproportioneel vertegenwoordigd zijn binnen het 

gevangeniswezen. Ook wordt er een hogere prevalentie van verstandelijke beperkingen 

teruggevonden onder zedenplegers in vergelijking met de andere gedetineerden 

(Callahan et al., 2021). Sommige studies vinden ook een verhoogde prevalentie van ASS 

onder gedetineerden, hoewel de diagnose niet specifiek gelinkt kan worden aan 

zedenplegers (Gómez de la Cuesta et al., 2018).  

Vervolgens worden, tijdens één focusgroep met leden van de PSD, ook de vrouwelijke 

zedenplegers besproken. Deze groep blijft volgens hen vaak onderbelicht, maar verdient 

wel de nodige aandacht. De PSD leden hebben de indruk dat vrouwelijke zedenplegers 

vooral voorkomen als mededader of medeplichtige bij intrafamiliale feiten. Vaak stelt hun 

(mannelijke) partner seksuele handelingen ten aanzien van de minderjarige kinderen, 

waarbij de moeder op de hoogte is van de feiten, ze mee faciliteert dan wel zelf 

participeert. Zoals besproken in de literatuurstudie (cf. pagina 16), correspondeert dit aan 

de verschillende subtypes die in de literatuur onderscheiden kunnen worden (Gannon et 

al., 2008). De respondenten merken verder op dat er bij deze vrouwen vaak sprake is van 

een persoonlijkheidsstoornis, met vooral antisociale kenmerken. In de Belgische data 

over vrouwelijke gedetineerden in de algemene gevangenispopulatie, komt naar voor dat 

persoonlijkheidsstoornissen frequenter voorkomen bij vrouwelijke dan bij mannelijke 

gedetineerden (13.8% versus 8.1%), maar dat dit vooral het hier vooral gaat om een 

borderline persoonlijkheidsstoornis en niet zozeer de antisociale variant (Favril et al., 

2017). De studie van Strickland (2008) vergelijkt een populatie van vrouwelijke 

zedenplegers met andere vrouwelijke plegers en vindt een lagere prevalentie van 

antisociale persoonlijkheidsstoornis bij de vrouwelijke zedenplegers. Tot slot hekelen de 

bevraagde respondenten het gebrek aan een specifiek risicotaxatie instrument voor 
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vrouwelijke zedenplegers. Dit hiaat wordt verder onderschreven door de internationale 

literatuur (Cortoni & Gannon, 2016). De nood aan een specifiek risicotaxatie instrument 

voor vrouwelijke zedenplegers is echter bijzonder relevant aangezien onderzoek 

suggereert dat het risico op recidive bij vrouwelijke zedenplegers veel lager ligt dan bij 

mannelijke zedenplegers (Cortoni et al., 2010). De kans op een overschatting van het 

recidiverisico is met andere woorden reëel.  

1.1.2 Zedenplegers die langer in detentie blijven  

De respondenten staan vervolgens stil bij drie groepen zedenplegers die volgens hen 

langer in de gevangenis lijken te verblijven dan andere groepen zedenplegers. Zij 

koppelen dit aan een moeilijkere doorstroming van deze zedenplegers naar de 

extramuros behandeling. Een eerste groep zedenplegers die volgens hen moeilijk een 

plaats kan vinden binnen het huidige extramuros hulpverleningsaanbod, zijn de 

zedenplegers die (al dan niet seksuele) gewelddadige feiten hebben gepleegd, waardoor 

hun risico op geweld als hoog wordt ingeschat. Zij worden vaak niet weerhouden voor 

een behandeling in de vrije samenleving omdat deze organisaties onvoldoende 

beveiliging kunnen bieden. Enkele respondenten omschrijven deze groep van 

zedenplegers met een hoog geweldsrisico verder als een eerder jongere pleger met 

antisociale persoonlijkheidstrekken die in staat is om zijn feiten anoniem te houden in de 

gevangenis. Wanneer deze informatie wordt samengelegd met de resultaten van de Sidis 

Suite analyse, stemt dit overeen met de kenmerken van de zedenpleger met 

meerderjarige slachtoffers. Hoewel we hierover, op basis van de verzamelde data binnen 

dit onderzoek, geen definitieve uitspraak kunnen doen, lijkt dit in overeenstemming te 

zijn met de bevindingen uit het onderzoek van Parent et al. (2011), die gewelddadige 

feiten linkt met antisociale persoonlijkheidstrekken en volwassen slachtoffers . Deze 

groep zedenplegers zou een hogere kans hebben op het plegen van zowel seksueel, als 

niet-seksueel geweld in vergelijking met plegers met minderjarige slachtoffers (Cardona 

et al., 2020). Tot slot blijkt dat dit type zedenpleger, naast seksuele delicten, ook vaak 

andere, niet-seksuele delicten pleegt. Delicten van niet-seksuele aard halen zelfs vaak de 

bovenhand op het plegen van seksuele feiten (Gullotta et al., 2020; Kingston, 2016). In het 

kader van een behandeling werpt dit de vraag op waar de focus op moet liggen, aangezien 

bij dit type pleger mogelijk de seksuele feiten niet steeds op de voorgrond staan, maar 
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eerder hun antisociale levensstijl aangekaart dient te worden voor een succesvolle 

behandeling.  

Ten tweede lijken volgens de respondenten ook zedenplegers die hun feiten volledig 

ontkennen moeilijker toegang te vinden tot het behandelaanbod in de vrije samenleving. 

Veel behandelinitiatieven sluiten volledige ontkenners immers uit. Deze trend wordt 

zowel in de literatuur (Blagden et al., 2013) als door de bevraagde internationale experten 

bevestigd. Verschillende experten geven aan dat er vaak enkel gewerkt wordt met 

zedenplegers die enige vorm van verantwoordelijkheid opnemen voor de zedenfeiten en 

dus (deels) de feiten bekennen. Deze ontkenning kan volgens de bevraagde professionals 

verklaard worden vanuit de hoop die beklaagden koesteren om alsnog niet veroordeeld 

te worden voor zedenfeiten, maar ook vanuit de angst om de stempel ’zedenpleger’ 

opgedrukt te krijgen en een sociale paria te worden. Ware et al. (2020) vinden een 

gelijkaardige associatie tussen ontkenning en een groter gevoel van schaamte bij 

zedenplegers. Ontkenning kan beschouwd worden als een continuüm, waarbij er, naast 

geen tot volledige ontkenning, ook sprake kan zijn van gedeeltelijke ontkenning (Cooper, 

2005). Dit kwam duidelijk naar voor bij de bevraagde zedenplegers in dit onderzoek. 

Sommige zedenplegers gaven hun feiten volledig toe, anderen minimaliseerden hun feiten 

en één zedenpleger ontkende de feiten volledig. Toch stonden alle bevraagde 

zedenplegers open voor het volgen van een behandeling, onafhankelijk van hun graad van 

ontkenning. Ook in de literatuur wordt aangegeven dat een behandeling die de focus niet 

op de feiten legt, voor deze groep weldegelijk waarde zou kunnen hebben (Ware, 2018). 

Bovendien is er geen indicatie dat ontkenning een invloed zou hebben op het hervalrisico 

(Hanson & Morton-Bourgon, 2005). Ondanks deze wetenschappelijke evidentie is er in de 

praktijk toch weerstand voelbaar van hulpverleners ten aanzien van het werken met 

ontkenners. Ook de bevraagde zedenplegers die hun feiten wel erkennen stellen zich 

veroordelend op naar ontkenners. Verschillende bevraagde buitenlandse experten halen 

ten slotte aan dat, hoewel ontkenning geen invloed heeft op recidive, zij de erkenning van 

zedenfeiten wel belangrijk vinden voor de slachtoffers.  

Ten slotte geven de bevraagde professionals aan dat het voor allochtone plegers met een 

gebrekkige kennis van het Nederlands, vaak moeilijker is om een behandeltraject uit te 

bouwen. Ook in het onderzoek van Raes et al. (2011) werd vastgesteld dat deze groep, 

omwille van de taalbarrière, vaak langer in detentie verblijft. Deze taalbarrière beperkt 
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de nuance in de verbale communicatie en heeft een negatieve impact op het therapeutisch 

proces en de therapeutische relatie (Taylor & Jones, 2014). Omdat deze gebrekkige 

communicatie ook bij het personeel tot frustratie leidt, kan dit resulteren in een gebrek 

aan empathie en vertrouwelijkheid naar de zedenpleger toe (Hussey, 2012). Bij 

anderstalige gedetineerden die geen zedenfeiten hebben gepleegd wordt vaak aan 

medegedetineerden of familie gevraagd om tijdens de gesprekken op te treden als tolk. 

Omwille van de gevoelige aard van de feiten is dit voor zedenplegers echter niet mogelijk. 

Ook bij hardhorige plegers kan er sprake zijn van een taalbarrière (Slade & Sergent, 2021). 

Eén van de bevraagde zedenplegers geeft aan hierdoor moeilijker in gesprek te kunnen 

gaan en omwille daarvan niet deel te kunnen nemen aan groepstherapie.  

1.2 Wat is het huidige behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenissen 

van Vlaanderen en Brussel? 

In dit onderdeel wordt het huidige intramuros behandelaanbod voor zedenplegers  

beschreven. Dit valt uiteen in een algemeen aanbod en een gespecialiseerd aanbod (cf. 

bijlage 4). Elke gevangenis in Vlaanderen en Brussel heeft een vrijblijvend basisaanbod 

voor behandeling en begeleiding, via het CGG en het CAW, dat voor alle gedetineerden 

toegankelijk is (Vlaamse Regering, 2013b). De bevraagde respondenten reflecteren in de 

focusgroepen en interviews op de organisatie van dit aanbod en de struikelblokken die 

ermee gepaard gaan. Naast dit algemene aanbod bestaan er ook enkele intramuros 

behandelinitiatieven die specifiek voor zedenplegers ontwikkeld werden. Deze 

initiatieven werden voor dit onderzoek in kaart gebracht met behulp van een bevraging 

van de beleidscoördinatoren en de betrokken hulpverleningsorganisaties.  

1.2.1 Basisaanbod voor gedetineerden in de gevangenis 

De meeste bevraagde zedenplegers hebben ervaring met het bestaande basisaanbod en 

rapporteren overwegend positieve ervaringen. Enkele bevraagde zedenplegers hebben 

tevens goede ervaringen met aalmoezeniers, waar ze vrijblijvende en vertrouwelijke 

gesprekken mee kunnen aanvragen. Er zijn echter ook verschillende zedenplegers die 

aangeven weinig tot geen kennis te hebben van het aanbod in de gevangenis. Ook de 

bevraagde hulpverleners zien dit gebrek aan kennis over het aanbod, zowel bij de 

gedetineerden als bij het bewakingspersoneel. Zij halen een gebrek aan communicatie op 

verschillende niveaus aan als een mogelijke verklaring hiervoor.  
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De bevraagde professionals wijten dit gebrek aan communicatie onder meer aan de 

tweedeling tussen het federale en Vlaamse niveau. Zo wordt de focus op veiligheid en 

bestraffing door de federale partners soms als haaks ervaren ten opzichte van het 

welzijnsperspectief van de Vlaamse partners (De Koster, 2017). Dit kan volgens de 

respondenten leiden tot ‘eilandjeswerk’ waarbij men onvoldoende op de hoogte  is van 

elkaars werking. Deze struikelblokken komen eveneens naar voor in voorgaand Belgisch 

onderzoek (Brosens et al., 2014; De Koster, 2017; Eechaudt et al., 2017; Van Tomme et al., 

2011) waarbij wordt aangehaald dat de samenwerking tussen de federale en Vlaamse 

partners verschillende uitdagingen met zich meebrengt omdat er vanuit een ander 

perspectief (i.e. veiligheid versus zorg) gekeken wordt naar de bejegening van 

gedetineerden. Ook in deze studies wordt opgeroepen tot meer onderlinge afstemming 

en overleg. Van Tomme et al. (2011) bespreken expliciet de afhankelijkheidsrelatie die 

onvermijdelijk ontstaat tussen beide partijen omdat de Vlaamse partners voor veel 

praktische zaken afhankelijk zijn van justitie, die instaat voor de organisatie van de 

veiligheid binnen de gevangenis.  

Verder botsen de bevraagde zedenplegers op de lange wachtlijsten. Verschillende 

respondenten geven aan meerdere jaren te moeten wachten vooraleer er een 

hulpverleningstraject gestart kan worden. Dit wordt opnieuw bevestigd door de 

professionele respondenten, die naast de lange wachtlijsten ook de lage frequentie 

waarmee de consultaties kunnen plaatsvinden aanhalen. Zij benadrukken dat er 

voldoende hulpverleningsexpertise aanwezig is binnen de gevangenis, maar dat deze nog 

onvoldoende toegankelijk is voor de gedetineerden. Hoewel reeds in 2009 het probleem 

van  de wachtlijsten voor intramuros hulpverlening aangehaald werd (Vanacker & De Bie, 

2009), blijft dit probleem tot op heden onopgelost (De Jaegere et al., 2018).  

Ten slotte geven de bevraagde zedenplegers aan dat zorgcontinuïteit binnen de 

gevangenis vaak problematisch verloopt. Verschillende zedenplegers rapporteren dat 

hun therapeutisch traject abrupt onderbroken werd door hun plotse transfer naar een 

andere gevangenis of het wegvallen van een hulpverlener. De professionele respondenten 

erkennen het belang van deze continuïteit en halen aan dat dit verder in de hand wordt 

gewerkt door het gebrek aan een uniform hulpverleningsaanbod in alle gevangenissen. 

Het belang van de continuïteit van de zorg, zowel binnen detentie als bij het re-
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integratieproces, wordt verder besproken bij de randvoorwaarden voor een behandeling 

(cf. pagina 132). 

1.2.2 Specifiek aanbod voor zedenplegers in de gevangenis 

Naast dit algemene aanbod bestaan er verschillende behandelinitiatieven die specifiek op 

zedenplegers gericht zijn, hoewel dit specifieke aanbod erg beperkt is. De gevangenis van 

Hoogstraten is de enige plaats die sinds lange tijd en tot op heden een specifiek 

behandelaanbod heeft voor gedetineerde zedenplegers. Een gelijkaardig aanbod in de 

gevangenissen van Merksplas en Ruiselede werd ondertussen stopgezet omwille van 

organisatorische problemen. Zo werd de gevangenis van Merksplas geconfronteerd met 

een uitstroom van geïnterneerden bij het openen van de FPC’s in Antwerpen en Gent, en 

een brand die het aantal beschikbare lokalen verminderde. De gevangenis van Ruiselede 

ondervond dan weer problemen bij de rekrutering, zowel door een beperkte interesse als 

een beperkte beschikbaarheid van potentiële deelnemers.  

Het behandelprogramma in Hoogstraten richt zich vooral op zedenplegers die in het 

laatste stadium van hun detentietraject zitten. Deze gevangenis heeft een groepsaanbod 

voor zowel normaalbegaafde als laagbegaafde plegers, wat tegemoet komt aan de 

aanbeveling van Baten and Doms (2020), die stelt dat laagbegaafde plegers een aangepast 

aanbod nodig hebben. Het behandelaanbod in Hoogstraten wordt algemeen positief 

ervaren door de professionele respondenten en omschreven als een traject dat een goede 

voorbereiding vormt op een extramuros behandeling. Een evaluatie van dit programma 

werd echter nog niet uitgevoerd, hoewel de internationale literatuur aantoont dat 

evaluatie een essentieel onderdeel is van het implementatieproces. Een evaluatiestudie 

van het behandelprogramma in Hoogstraten kan bovendien cruciale informatie opleveren 

voor de verdere uitwerking van het behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenis. 

In de gevangenis van Hasselt werd recent een behandelprogramma ontwikkeld dat zich 

focust op beklaagden en kortgestraften, gezien de gevangenis zowel als strafhuis en als 

arresthuis dienst doet. Omwille van de hoge turnover van gedetineerden die gepaard gaat 

met een arresthuis, is het programma voorzien op een snelle rekrutering van de 

deelnemers, een snelle opstart en een korte behandelduur. Daarnaast wordt de inhoud 

van het programma ook afgestemd op de deelnemers, gezien een pleger aan het begin van 

het detentietraject vaak een andere focus heeft dan aan het einde van diens 
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detentietraject. Zo kampt een zedenpleger aan het begin van zijn detentie vaak met 

recente verlieservaringen, een verhoogde mate van onrust en mentale 

gezondheidsproblemen (Andersen, 2004; Eytan et al., 2011; Vanhooren et al., 2017). 

Omwille van de COVID-19 pandemie kon dit behandelprogramma echter nog maar één 

keer volledig doorlopen worden. Een tweede behandelgroep werd inmiddels wel 

opgestart.  

Ten slotte kunnen gedetineerde zedenplegers ook een beroep doen op het schriftelijke 

hulpverleningsaanbod van I.T.E.R. Dit kan in principe in elke gevangenis gebruikt 

worden, hoewel in de praktijk vooral de gevangenissen van Leuven en Brussel van dit 

aanbod gebruik lijken te maken. Omdat het een schriftelijk aanbod betreft , waarbij de 

opdrachten per post worden opgestuurd naar een hulpverlener binnen I.T.E.R., kan het 

op een erg laagdrempelige en flexibele wijze gebruikt worden. Een belangrijke 

kanttekening is echter dat de deelnemers voldoende zelfinzicht, behandelmotivatie en 

taalvaardigheid moeten bezitten om dit traject te kunnen ondernemen. Eén van de 

bevraagde zedenplegers geeft aan dit schriftelijke traject doorlopen te hebben aan de 

hand van het daderhulpboek (Vanhoeck & Van Daele, 1999) en heeft dit als positief en 

ondersteunend ervaren. Ook van dit schriftelijke aanbod bestaat vooralsnog geen 

evaluatieonderzoek.  

Bij de bespreking van deze verschillende initiatieven vallen enkele struikelblokken op. 

Zo kende project uitweg een gebrek aan instroom van deelnemers en werd dit project 

uiteindelijk stopgezet. . De bevraagde hulpverleners geven aan dat er een voldoende grote 

pool van gedetineerde zedenplegers moet zijn om deelnemers uit te rekruteren. Dit is 

volgens hen noodzakelijk omdat veel zedenplegers een groepsaanbod weigeren uit angst 

om hun anonimiteit binnen de gevangenis kwijt te geraken. Uit de internationale 

literatuur blijkt echter dat deelnemers vaak wel positief staan tegenover groepstherapie 

eens ze er ervaring mee hebben (Garrett et al., 2003; Levenson et al., 2009) en dit wordt 

ook bevestigd door de bevraagde zedenplegers die ervaring hebben met groepstherapie. 

Daarnaast blijken uit de cijfers en de informele gesprekken met de hulpverleners die 

werkzaam zijn binnen dit aanbod, dat het aanbod voor zedenplegers in de gevangenissen 

van Hoogstraten en Hasselt dan weer geconfronteerd worden met een grote vraag naar 

hulp van gedetineerde zedenplegers en zijn zij gedwongen om wachtlijsten aan te leggen. 

Deze wachtlijsten werken op hun beurt dan weer ontmoedigend ten aanzien van de 
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behandelmotivatie van verschillende zedenplegers en gaat gepaard met een gedeeltelijke 

uitval van de initieel aangemelde cliënten.  

Ten slotte valt op dat verschillende van de bovenstaande initiatieven vooral gericht zijn 

op het voorzien van pre-therapie, waarbij er vooral ingezet wordt op een eerste 

kennismaking met de hulpverlening en de eerste therapeutische stappen worden gezet. 

De hulpverleners in de gevangenis van Hasselt omschrijven hun aanbod als dusdanig, en 

ook de schriftelijke therapie van I.T.E.R. is hierop gericht. Het aanbod in de gevangenis 

van Hoogstraten is eerder een opzichzelfstaand therapeutisch traject, maar zet daarnaast 

ook in op een doorstroming van hun deelnemers naar een extramuros behandeling na 

hun detentie.  

1.3  Hoe ziet het behandelaanbod voor zedenplegers eruit in de gevangenissen 

in het buitenland?  

In dit onderdeel wordt ingegaan op enkele concrete behandelprogramma’s in het 

buitenland, waarbij de focus wordt gelegd op de landen die door de bevraagde 

internationale experten werden besproken, namelijk de Verenigde Staten (VS), Canada, 

het Verenigd Koninkrijk (VK), Zweden en Nederland. Bij de bespreking van deze 

buitenlandse behandelprogramma’s is het belangrijk om de context van het 

strafrechtelijk beleid in acht te nemen. De individuele strafrechtelijke organisatie van een 

land bepaalt in grote mate het behandelaanbod voor zedenplegers. De internationale 

experten uit de VS, Canada, Zweden en het VK geven aan dat het primaire 

behandelaanbod voor zedenplegers binnen het gevangeniswezen ligt. Hun 

specifieke gevangeniscontext is vaak dan ook beter aangepast om te voorzien in een 

behandelprogramma intramuros. Zij werken bijvoorbeeld doorgaans met aparte units of 

gevangenissen voor zedenplegers en zien dit als een essentiële voorwaarde om een 

voldoende therapeutisch klimaat te kunnen scheppen dat de implementatie van een 

behandelprogramma ondersteunt. In Nederland is het primaire behandelaanbod 

buiten de gevangenis georganiseerd, wat vergelijkbaar is met het Belgische intramuros 

behandelaanbod. Het behandelaanbod binnen het Nederlandse gevangeniswezen is dan 

ook beperkter in vergelijking met de andere besproken landen.  

Alle behandelprogramma’s voor zedenplegers die door de internationale experten 

besproken worden, baseren zich op de principes van het RNR-model. Zij volgen hierin de 
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internationale literatuur, die stelt dat het RNR-model nog steeds het meest effectieve 

behandelmodel is voor zedenplegers (Murphy & McGrath, 2008; Schmucker & Lösel, 

2015). Daarnaast wordt door alle internationale experten aangehaald dat ze een 

verschuiving opmerken, waarbij vooral de sterkte-gebaseerde elementen van het GLM 

binnen het RNR-model meer op de voorgrond komen te staan. De Nederlandse expert 

merkt daarnaast op dat diens collega’s zelfs eerder de voorkeur geven aan het GLM omdat 

dit model volgens hen meer concrete handvatten biedt om een goed (en 

normconformerend) leven te leiden na detentie. Deze voorkeur varieert echter van 

gevangenis tot gevangenis. 

Dit onderdeel bespreekt de verschillende aspecten van de buitenlandse 

behandelprogramma’s die door de internationale experten als relevant werden 

beschouwd. Al deze behandelvormen zijn grotendeels gebaseerd op het RNR-model. 

1.3.1  De initiële inschattingsfase  

Alvorens de principes van het RNR-model op een doelgerichte manier toe te kunnen 

passen is het essentieel om enkele kenmerken die eigen zijn aan de individuele pleger in 

kaart te brengen. Dit dient volgens de internationale experten in eerste instantie te 

gebeuren tijdens de initiële inschattingsfase aan de hand van een risicotaxatie, die op 

basis van het risicoprincipe nagaat hoe groot de kans is dat deze zedenpleger nieuwe 

(zeden)feiten zal plegen. In navolging van het behoefteprincipe worden, aan de hand van 

de dynamische risicofactoren, de criminogene noden van het individu in kaart gebracht. 

De individuele factoren die eigen zijn aan het individu sluiten dan weer aan bij het 

responsiviteitsprincipe.  

Deze inschattingsfase is een standaard onderdeel van de besproken 

behandelprogramma’s in Canada, Zweden, en het VK. 

1.3.2  De intensiteit van een behandelprogramma 

In principe is het dus het risicoprofiel van de zedenpleger die de intensiteit van een 

behandelprogramma bepaalt (Hanson & Yates, 2013; Yates, 2016). Zo zijn plegers met een 

hoog hervalrisico het meest gebaat met een intensieve behandeling: minstens 200 tot 

300 uur therapie, afhankelijk van hun criminogene noden (Yates, 2016). Een pleger met 

een gemiddeld risico op herval heeft een gemiddeld intensieve behandeling nodig: 
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tussen de 100 en 200 uur therapie (Yates, 2016). Het wordt echter afgeraden om plegers 

met een laag risico op recidive aan een specifieke behandeling te onderwerpen. Zij zijn 

eerder gebaat met algemene ondersteuning en begeleiding (Yates, 2016). Een mismatch 

hierin, bijvoorbeeld een zedenpleger met een laag risico op herval behandelen met een 

hoog-intensief programma, kan leiden tot een verhoogd recidiverisico (Bonta et al., 2017). 

De buitenlandse experten geven dan ook allen aan dat de programma’s die in hun 

gevangenissen worden aangeboden aangepast worden aan het risicoprofiel van de 

zedenpleger, wat wordt bepaald aan de hand van een risicotaxatie. Een 

behandelprogramma moet volgens hen dus voldoende flexibiliteit bieden om 

gemodelleerd te kunnen worden naar de noden van de zedenpleger. De Canadese 

behandelprogramma’s bieden een traject van 300 uur voor hoog-risico plegers. Een 

behandelprogramma dat zich richt tot plegers met een gemiddeld risico op herval duurt 

ongeveer tussen de 160 en de 195 uur (Hanson & Yates, 2013). De Amerikaanse expert 

geeft aan dat het behandelprogramma in Vermont (VS) ongeveer 200 uur duurt voor 

zedenplegers met een gemiddeld risicoprofiel en 300 uur voor zedenplegers met een hoog 

hervalrisico. 

1.3.3  De vorm van een behandelprogramma 

Binnen het kader van het RNR- model kan therapie op verschillende manieren 

georganiseerd worden. Meestal wordt er gewerkt volgens de principes van cognitieve 

gedragstherapie. De internationale experten geven allen aan op basis van CGT te werken 

in hun gevangenisprogramma’s. Ook in de literatuur worden overwegend CGT-

gebaseerde behandelprogramma’s beschreven (Gibbels et al., 2019; Harrison et al., 2020; 

Yates, 2016).  

Vanuit de wetenschappelijke literatuur lijkt een duidelijke voorkeur voor groepstherapie 

naar voor te komen (Gannon et al., 2019; Garrett et al., 2003; Levenson et al., 2009).  De 

internationale experten accentueren hier het belang van een optimale groepsvariatie bij 

het geven van groepstherapie. Zij schenken dan ook veel aandacht aan onder meer de 

leeftijd van de deelnemers, de aard van hun feiten en hun persoonlijkheidskenmerken. De 

experten geven wel aan dat de verschillende risicoprofielen strikt gescheiden moeten 

blijven. Een goede groepssamenstelling werkt ondersteunend voor de deelnemers en 

leidt ertoe dat ze veel van elkaar kunnen leren. Een mismatch binnen de groep kan echter 
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ook ongezonde dynamieken met zich meebrengen, zoals een onderlinge hiërarchie tussen 

de deelnemers op basis van de gepleegde feiten.  

1.3.4  De inhoud van een behandelprogramma 

De inhoud van een behandelprogramma wordt in de eerste plaats afgestemd op de 

criminogene noden van zedenplegers. Dit zijn dynamische factoren die geassocieerd 

worden met het risico op herval, maar waar aan de hand van therapie op ingewerkt kan 

worden om dit recidiverisico zo veel mogelijk te reduceren (Hanson & Yates, 2013). 

Hoewel de focus van deze noden bij elke zedenpleger anders ligt, zijn er echter ook enkele 

belangrijke criminogene behoeften waar nagenoeg alle behandelprogramma’s mee aan 

de slag gaan. Hier wordt het onderscheid gemaakt tussen algemene criminogene noden 

en seksuele criminogene noden (Hanson & Yates, 2013). Algemene criminogene noden 

zijn bijvoorbeeld een instabiele levensstijl (bijvoorbeeld een verslavingsproblematiek), 

zelfregulatieproblemen (bijvoorbeeld impulsiviteit) en een gebrek aan prosociale 

contacten (i.e. contacten met mensen met normatieve sociale opvattingen en/of 

levensloop) (Hanson & Yates, 2013; Mann et al., 2010). Seksuele criminogene noden 

zijn onder meer seksueel deviante interesses, seksuele preoccupatie, 

delictondersteunende attitudes en emotionele congruentie met kinderen (Hanson & 

Yates, 2013; Mann et al., 2010). Zowel de algemene als de seksuele criminogene noden 

dienen geadresseerd te worden tijdens de behandeling. Deze noden hebben immers de 

grootste invloed op het recidiverisico bij zedenplegers. Ook de internationale experten 

geven het belang aan van het werken rond de criminogene noden van de zedenpleger. Zo 

werkt het Zweedse behandelprogramma SAIF rond emotieregulatie, gedachten, 

interpersoonlijke relaties en seksualiteit. Daarnaast maakt het Canadese Clearwater 

behandelprogramma een onderscheid tussen therapie die ingaat op de algemene 

criminogene noden en therapie die de seksuele criminogene noden adresseert (Olver & 

Wong, 2013).  

Naast de criminogene noden dient een behandelprogramma ook aandacht te hebben voor 

de niet-criminogene noden van de zedenpleger. Verschillende niet-criminogene noden 

kunnen immers het therapeutische proces belemmeren en bijgevolg het werken rond de 

criminogene noden van de zedenpleger verhinderen. Het adresseren van deze niet-

criminogene noden kadert dan ook binnen het responsiviteitsprincipe (Hanson & Yates, 

2013). Eén van deze niet-criminogene behoeften, waar in toenemende mate aandacht 
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voor is binnen de meer recente behandelprogramma’s, is de ontkenning van de feiten. Zo 

wordt er in de nieuwe behandelprogramma’s Horizon en Kaizen in Engeland en Wales wel 

met zedenplegers die hun feiten ontkennen gewerkt, waar dit in het originele Sex Offender 

Treatment Programme (SOTP) niet het geval was (Martin, 2019; McCartan et al., 2018). 

Ook het Zweedse programma SAIF werkt met ontkenners. Daarnaast wordt door enkele 

experten aangegeven dat de aanwezigheid van een minderheid van ontkenners in de 

therapiegroep ertoe leidt dat deze ontkenners door de andere zedenplegers 

aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor de feiten. Andere niet-

criminogene noden die in de literatuur worden aangehaald, zijn gebrek aan empathie 

voor het slachtoffer, majeure psychiatrische stoornissen, eenzaamheid en een beperkte 

seksuele kennis (Hanson & Yates, 2013; Mann et al., 2010). 

Enkele buitenlandse experten gebruiken een modulesysteem om de inhoud van hun 

behandeling vorm te geven. In het Zweedse programma SAIF kunnen zedenplegers vier 

verschillende modules doorlopen, die aangepast worden aan hun criminogene en/of niet-

criminogene behandelnoden. Ook in het behandelprogramma van Vermont (VS) vertrekt 

men van één centrale groepstherapie, waarnaast nog andere, meer specifieke 

groepstherapieën gevolgd kunnen worden. Elke module adresseert een bepaalde 

criminogene of niet-criminogene nood. Deze modulewerking biedt de nodige flexibiliteit 

aan de zedenpleger om aan al diens behandelnoden tegemoet te komen.  

Ten slotte besteedt het responsiviteitsprincipe aandacht aan de individuele factoren van 

de zedenpleger, die het moeilijk maken om zich open te stellen voor een 

behandelprogramma. Hier gaat het bijvoorbeeld om plegers met beperkte intellectuele of 

verbale capaciteiten. Het Canadese Clearwater programma komt hieraan tegemoet door 

gebruik te maken van verschillende methodes van communicatie die gebaseerd zijn de 

leesvaardigheid van de deelnemer of op zijn cognitief functioneren (Olver & Wong, 2013). 

Bovendien wordt het individuele behandelplan aangepast naargelang de voortgang van 

de zedenpleger tijdens de behandeling. Ook in het Zweedse en het Amerikaanse 

programma wordt op casusniveau bekeken wat de specifieke noden van de zedenpleger 

zijn, om een behandeling uit te kunnen werken waarin deze optimaal geadresseerd 

worden. 
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1.3.5  De laatste behandelfase 

De laatste fase van de behandeling richt zicht ten slotte op de nakende re-integratie van 

de zedenpleger. Hierbij wordt niet enkel aandacht besteed aan de praktische 

ondersteuning zoals het vinden van een woning en werk, maar ook op de manier waarop 

de zedenpleger zijn delict-vrije leven vorm wil geven. Ook de internationale literatuur 

bespreekt de focus op re-integratie in de laatste fase van detentie als een belangrijk 

onderdeel van de behandeling (Bailey & Klein, 2018; Robbers, 2009). In het VK wordt in 

deze laatste fase van detentie soms een boosterprogramma aangeboden aan 

langgestraften. Voor zedenplegers met een lang detentietraject kan er vaak veel tijd zitten 

tussen het volgen van een behandeling en hun vrijlating. Tijdens dit boosterprogramma 

worden de vaardigheden die tijdens de behandeling werden aangeleerd, nog eens 

opgefrist. 

Tot slot zetten verschillende behandelprogramma’s tijdens de laatste fase van diens 

detentie extra in op het steunnetwerk van de zedenpleger. Het Amerikaanse 

behandelprogramma in de gevangenis van Vermont reikt uit naar de familie en vrienden 

van de zedenpleger, en probeert hen zoveel mogelijk te betrekken bij het re-

integratieproces. Daarnaast worden ook de eerste contacten met de “probation officer” 

gelegd. Wat betreft dit steunnetwerk, wordt door verschillende internationale experten 

het CoSA-project (cf. pagina 33) aangehaald. Hoewel dit project werd ontwikkeld als 

steunmechanisme voor de zedenpleger in de vrije samenleving, werden deze projecten in 

het VK en Nederland ook al binnen de gevangenismuren opgestart.  

In het volgende onderdeel wordt dieper ingegaan op hoe een mogelijke behandeling 

binnen de Vlaamse en Brusselse gevangenissen vorm kan krijgen en met welke 

randvoorwaarden er rekening dient gehouden te worden.  
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Hoofdstuk 2: Hoe ziet een model voor het behandelaanbod voor 

zedenplegers in het gevangeniswezen eruit?  

Hoewel de onderzoeksvragen in het tweede deel van dit onderzoek, en bijgevolg de 

interviewvragen, in eerste instantie uitgingen van de nood aan een behandelprogramma 

voor zedenplegers in de gevangenis, kwam bij de bevraagde professionals in Vlaanderen 

en Brussel telkens volgende vraag naar voor: “In hoeverre is een behandeling in de 

gevangenis nodig/haalbaar?”. Omwille van de huidige situatie stellen zij zich de vraag 

in hoeverre het Belgische gevangeniswezen een specifieke behandeling voor 

zedenplegers in de gevangenis ondersteunt. Voor de Vlaamse en Brusselse professionals, 

maar ook voor de bevraagde zedenplegers, dient het zwaartepunt van de behandeling in 

de vrije samenleving te liggen. Dit betekent echter niet dat er niets zou moeten 

georganiseerd worden voor zedenplegers in detentie. Zo gaven alle respondenten aan dat 

niets doen tijdens detentie geen optie is. Zij zien weldegelijk mogelijkheden om een 

specifiek aanbod voor zedenplegers in de gevangenis mogelijk te maken.  

In dit onderdeel wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag: “Hoe ziet 

een model voor het behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenis eruit?” . 

Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag wordt verder uitgewerkt aan de hand van 

drie deelvragen. In de eerste plaats wordt er gekeken naar de randvoorwaarden waaraan 

voldaan moet worden bij de implementatie van een behandelprogramma. Vervolgens 

wordt er dieper ingegaan op de behandelnoden van zedenplegers in de gevangenis. Ten 

slotte wordt er gekeken naar de verschillende actoren die een rol spelen bij de begeleiding 

en behandeling van zedenplegers in de gevangenis. 

Bij het beantwoorden van deze vragen speelt het gevangenisklimaat (cf. pagina 26) een 

belangrijke rol. In dit onderzoek wordt het gevangenisklimaat gedefinieerd als het 

therapeutische en sociale klimaat binnen de gevangenis, alsook de heersende 

gevangeniscultuur, filosofie en de mate waarin het de vermindering van recidive en 

positieve persoonlijke veranderingen in het individu ondersteunt (Blagden, 2021; Wright, 

1993).  
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2.1 Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden voor een optimale 

implementatie van een behandelprogramma voor zedenplegers in de gevangenis?  

Deze eerste deelvraag bespreekt de randvoorwaarden die in rekening genomen moeten 

worden bij de implementatie van een behandelprogramma in de gevangenis. Om hier een 

antwoord op te bieden, wordt gebruik gemaakt van het algemeen theoretisch kader van 

het CFIR. Voor een uitgebreidere bespreking van de implementatieliteratuur verwijzen 

we dan ook naar dit onderdeel (cf. pagina 36). 

2.1.1  Elementen buiten de organisatie 

Het politieke klimaat waarin het gevangeniswezen is ingebed heeft een belangrijke 

weerslag op een succesvolle implementatie van een interventie (Damschroder et al., 

2009). In België is dit echter bijzonder complex. De omkadering van het 

behandelprogramma, namelijk de gebouwen en het veiligheidsaspect in de gevangenis, 

wordt op federaal niveau (FOD Justitie, 2022b) geregeld. De hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden (waaronder het behandelprogramma voor zedenplegers zelf) valt dan 

weer grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid (Agentschap 

voor Justitie en Handhaving, z.d.). Deze complexiteit van het Belgische 

gevangeniswezen wordt door de bevraagde Vlaamse en Brusselse professionals 

aangehaald als één van de grootste struikelblokken wat betreft de implementatie van een 

behandelprogramma. Vanuit de praktijk klinkt dan ook een duidelijke vraag om een 

coherent zorgbeleid uit te bouwen in de gevangenis. Een overkoepelend 

overlegorgaan met de actoren betrokken bij de begeleiding van zedenplegers (i.e. 

gevangenisdirectie, gevangenispersoneel, hulpverlening intramuros en extramuros) kan 

volgens hen de communicatie faciliteren en de uiteenlopende visies en doelen van de 

verschillende actoren op elkaar helpen afstemmen.  

2.1.2  Elementen eigen aan de organisatie 

De elementen die eigen zijn aan de organisatie bepalen in grote mate het aanwezige 

gevangenisklimaat, dat erg bepalend is voor de succesvolle uitwerking van een 

behandeling in de gevangenis. In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de elementen 

die eigen zijn aan het gevangeniswezen en bepalend zijn voor het organiseren van een 

behandelaanbod in deze context. 
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A. Werken in een context met beperkte keuzevrijheid van de gedetineerde 

België kent een behandeltraditie waarbij het zwaartepunt nog steeds ligt op de vrije 

keuze van de patiënt (in casu de gedetineerde zedenpleger).  In eerste instantie dient in 

deze discussie een onderscheid gemaakt te worden tussen drang en dwang. Wanneer 

onder drang een behandeling wordt voorgesteld, kan de patiënt alsnog weigeren deze te 

volgen, maar zijn hier vaak (negatieve) gevolgen aan verboden (Cosyns & Vander Laenen, 

2020). Wanneer een behandeling onder dwang wordt opgelegd, kan de patiënt niet 

weigeren. Een verplichte behandeling kan in België, volgens de Wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de patiënt, enkel plaatsvinden wanneer de patiënt een acuut 

gevaar voor zichzelf of anderen vormt (Cosyns & Vander Laenen, 2020).  Hoewel de 

zedenpleger dus zelf kan beslissen of hij al dan niet beroep wil doen op het aanwezige 

hulpverleningsaanbod, probeert het gevangeniswezen gedetineerden te motiveren om 

een behandeling te volgen door hier bijvoorbeeld een gunstiger advies voor vervroegde 

vrijlating aan te koppelen. Dit heeft echter niet op alle zedenplegers het gewenste effect. 

Het systeem laat immers toe dat zedenplegers kunnen kiezen voor strafeinde en 

zodoende zonder (behandel)voorwaarden vrijkomen. 

Het vrijwillige karakter van de hulpverlening in de gevangenis was tijdens de 

focusgroepen met de Vlaamse en Brusselse professionals dan ook een punt van discussie 

dat uiteenlopende meningen weergaf. Sommige professionals en het merendeel van de 

bevraagde PA’s zien de vrijwillige keuze en motivatie van de gedetineerde als een 

belangrijke voorwaarde om op een effectieve manier therapeutisch aan de slag te kunnen 

gaan. Een vrijwillige behandeling laat meer ruimte om een goede therapeutische relatie 

tot stand te brengen, maar leidt er ook toe dat niet iedereen gebruik zal maken van het 

behandelaanbod. Daarentegen biedt het verplicht opleggen van een behandeling aan 

gedetineerde zedenplegers voor andere respondenten dan weer de zekerheid dat 

individuen met een matig tot hoog risicoprofiel aan het einde van hun straf niet zonder 

enige vorm van begeleiding op straat komen te staan en kan het zelfs de motivatie 

verhogen om het behandeltraject extramuros verder te zetten. Een dergelijke verplichting 

vergt echter een duidelijk beleid dat ingebed is in het justitiële kader en voldoende 

capaciteit om iedereen een behandeling aan te bieden. Hoewel er weinig literatuur te 

vinden is over het effect van vrijwillige versus verplichte behandeling op de 
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behandelmotivatie en -succes, lijkt een beperkte motivatie niet noodzakelijk gepaard te 

gaan met een slechtere behandeluitkomst (Terry & Mitchell, 2001).  

B. Het bieden van een veilige omgeving 

Nagenoeg alle bevraagde zedenplegers voelen zich op één of andere manier onveilig in de 

gevangenis. Dit gevoel van onveiligheid is onlosmakelijk verbonden met de precaire 

situatie van de zedenpleger in de gevangenis, waar deze onderaan de hiërarchische ladder 

staat. De zedenplegers die erin geslaagd zijn om op geloofwaardige wijze een alternatief 

verhaal te verzinnen voor hun detentie, slagen er soms wel in om zich zonder problemen 

met de algemene gevangenispopulatie te mengen. Maar ook bij hen blijft de angst om als 

zedenpleger ge-out te worden. Toch is liegen over hun feiten niet voor alle zedenplegers 

een haalbare copingstrategie. Zo ondervinden zowel de zedenplegers als de bevraagde 

professionelen dat de andere gedetineerden vaak stereotiepe beelden van “de 

zedenpleger” hanteren om op eigen houtje andere gedetineerden als zedenpleger te 

identificeren. Gedetineerde zedenplegers, zowel in dit onderzoek als in de internationale 

literatuur, die hun anonimiteit binnen de gevangenismuren niet kunnen behouden, 

geven aan onder de constante dreiging van psychisch, fysiek en seksueel geweld te leven, 

alsook effectief slachtoffer te zijn geworden van dergelijk geweld (Faccio et al., 2020; 

Ricciardelli, 2014; Ricciardelli & Moir, 2013).  

Verder zijn het niet enkel de medegedetineerden die een bedreiging vormen voor de 

veiligheid van de zedenplegers. In dit onderzoek rapporteren verschillende zedenplegers 

een stroeve tot onaangename relatie met het bewakingspersoneel. Dit wordt 

bevestigd door de bevraagde professionals die vaak een ambigue tot vijandige houding 

opmerken vanwege sommige penitentiair beambten ten aanzien van (gekende) 

zedenplegers. Zo is er een deel van het bewakingspersoneel dat de anonimiteit van de 

zedenpleger niet respecteert of onvoldoende ingrijpt bij incidenten die zedenplegers 

actief in gevaar brengen (zie ook, Higgins & Ireland (2009); Hogue (1993)).  

Om in de gevangenis toch een veilige omgeving te kunnen bieden, worden zedenplegers 

in verschillende landen, zoals het VK en Duitsland (Blagden et al., 2016; Lösel, 2000; 

Woessner & Schwedler, 2014), op een aparte afdeling of gevangenis specifiek voor 

zedenplegers ondergebracht. Nagenoeg alle personen die in dit onderzoek werden 

bevraagd, staan positief tegenover de installatie van een aparte unit of een gevangenis 
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exclusief voor zedenplegers. Voor de bevraagde zedenplegers impliceert een verblijf op 

een aparte sectie of in een gespecialiseerde gevangenis een verhoogd gevoel van 

veiligheid, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Zo zouden ze niet langer in angst moeten 

leven dat de ware aard van hun feiten algemeen bekend wordt gemaakt en zou het hen 

meer ruimte geven om gesprekken aan te gaan met de hulpverlening. Ook de 

internationale experten en de bevraagde professionals bespreken de opportuniteiten die 

het groeperen van zedenplegers met zich meebrengt met betrekking tot het creëren van 

een ondersteunend gevangenisklimaat. Deze verwachtingen worden verder gestaafd 

door de internationale literatuur (Blagden & Perrin, 2016; Blagden & Wilson, 2020), die 

rapporteert dat zowel de zedenplegers als het gevangenispersoneel het klimaat binnen 

deze gevangenissen als algemeen positief ervaren en hun onderlinge relatie als positief 

en constructief beschrijven. Daarnaast kunnen de zedenplegers op die manier meer steun 

vinden bij elkaar, wat een positieve wederkerige relatie tussen gedetineerden 

ondersteunt en zo rechtstreeks en onrechtstreeks bijdraagt aan een succesvolle, 

therapeutische behandeling. Medegedetineerden blijken immers een belangrijke rol te 

spelen bij deelname aan en retentie in een behandelprogramma voor zedenplegers 

(Blagden, 2021).  

C. Faciliteiten die vertrouwelijkheid en privacy garanderen 

Een van de problemen bij het organiseren van behadeling in de gevangenis, dat door de 

bevraagde hulpverleners wordt gerapporteerd, is het gebrek aan gesprekslokalen die 

voldoende privacy garanderen om een klimaat van openheid en vertrouwen te 

scheppen tussen hen en de zedenplegers. Zo zijn lokalen naast de douches, waar de 

andere gedetineerden al roepend uit komen, en lokalen met grote ramen niet geschikt om 

vertrouwelijke gesprekken te voeren. 

Daarnaast opperen de meeste hulpverleners dat de aanwezigheid van de 

gesprekslokalen en/of hun burelen op de leefsectie  van de gedetineerden ertoe kan 

leiden dat ze een beter zicht krijgen op de leefsituatie van de zedenplegers en informele 

gesprekken met het bewakingspersoneel kan bevorderen.  

2.1.3  Kenmerken van de interventie 

De belangrijkste kenmerken van de interventie die in dit onderzoek naar voor komen zijn 

(1) het stellen van duidelijke behandeldoelen die ondersteund worden door een 
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gemeenschappelijke visie, (2) het belang van een correcte en uniforme toepassing van 

risicotaxatie, (3) de aandacht voor re-integratie en continuïteit van de zorg en (4) 

aandacht voor de sociale relaties van de gedetineerden. De inhoud van de interventie 

wordt verder besproken bij de behandelnoden van de zedenplegers in detentie (cf. pagina 

136). 

A. Duidelijke doelen en een gemeenschappelijke visie 

Een eerste element dat op substantiële wijze bijdraagt aan een goede implementatie van 

een behandeling is volgens de bevraagde internationale experten het stellen van 

duidelijke behandeldoelen. Deze doelen dienen, aan de hand van een 

gemeenschappelijke visie binnen een inrichting, op een consistente wijze, door alle 

actoren te worden nagestreefd. De Basiswet van 2005 stelt als belangrijkste doelen 

voorop: rehabilitatie en re-integratie van de gedetineerde en het tegengaan van recidive. 

Ook in de internationale literatuur worden deze als de belangrijkste doelen van een 

behandelprogramma voor zedenplegers geïdentificeerd en is het daar waar theoretische 

modellen als RNR en GLM op ingrijpen (Schmucker & Lösel, 2015). 

B. Correcte en uniforme risicotaxatie 

De internationale experten benadrukken het essentiële belang van een correcte en 

uniforme risicotaxatie die het liefst zo snel mogelijk in de strafprocedure wordt 

afgenomen. Ook de internationale literatuur bespreekt het belang van de handhaving van 

een uniform beleid omtrent risicotaxatie (Pouls et al., 2020). Vanuit de PSD wordt echter 

aangehaald dat dit uniform beleid in België ontbreekt, net zoals in de landen waarover de 

internationale experten rapporteerden, en dat risicotaxatie vaak laattijdig gebeurt. De 

internationale experten benadrukken dat een aangepaste behandeling voor zedenplegers 

staat of valt met een adequate inschatting van het risicoprofiel en dat het gebruik van een 

erkend risicotaxatie instrument hier erg belangrijk is. Zoals eerder werd aangegeven, is 

dit is immers bepalend voor de intensiteit van de behandeling (cf. pagina 19).  

C. Aandacht voor re-integratie en continuïteit van de zorg 

Zowel de bevraagde respondenten als de internationale literatuur (Bailey & Klein, 2018; 

Murphy & McGrath, 2008; Robbers, 2009) zijn het erover eens: een behandelprogramma 

voor zedenplegers moet aandacht hebben voor de re-integratie van de zedenpleger en 

aansluiting vinden bij de behandeling in de vrije samenleving, om zo te voorzien in de 
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continuïteit van de zorg van de zedenpleger. De internationale experten halen aan dat er 

ingezet moet worden op complementariteit van het intra- en extramuros aanbod 

voor zedenplegers, om overlap zoveel mogelijk te vermijden.  

Net als in Nederland, ligt het zwaartepunt van dadertherapie in België buiten de 

gevangenis. Het is dan ook belangrijk dat een intramuros aanbod hieraan aangepast 

wordt. Eén manier om hieraan tegemoet te komen, opperen de hulpverleners uit het 

extramuros aanbod, is het idee om hun werking te komen voorstellen aan zowel de 

professionals in het gevangeniswezen als aan de zedenplegers in detentie. Kennis van het 

extramuros behandelaanbod kan overlap in begeleiding en behandeling vermijden en de 

behandelmotivatie van zedenplegers verhogen.  

Niettegenstaande het belang van het identificeren van een gepast behandelaanbod in de 

samenleving, omvat re-integratie veel meer dan enkel inzetten op continuïteit van de 

zorg. Zedenplegers rapporteren immers een groot aantal problemen bij hun terugkeer 

naar de vrije samenleving. Zo botsen zedenplegers vaak op een gebrek aan een sociaal 

steunnetwerk, schulden en moeilijkheden bij het vinden van werk en woonst. Ook tijdens 

de behandeling intramuros dient dus al aandacht besteed te worden aan deze thema’s . 

We weten immers dat het hebben van schulden (van Beek et al., 2022), maar ook een 

gebrek aan sociale relaties (Mann et al., 2010) gecorreleerd is aan het risico op herval. 

D. Aandacht voor sociale relaties  

Voor alle zedenplegers die in het kader van dit onderzoek werden geïnterviewd, is de 

aanwezigheid van een sociaal steunnetwerk van familie en vrienden van essentieel 

belang, ook tijdens hun detentie. Het is echter opmerkelijk dat, ondanks deze sterke focus 

van de zedenplegers, het belang van een steunnetwerk slechts sporadisch aangehaald 

werd door de professionele stakeholders en experten die in dit onderzoek werden 

bevraagd. Onderzoek wijst nochtans op het gevaar van sociale isolatie van de 

zedenpleger en het feit dat dit een risicofactor is voor recidive (Braithwaite, 1989; Laub 

& Sampson, 2001; Mann et al., 2010; van den Berg et al., 2018). 

Het merendeel van de bevraagde zedenplegers rapporteerde één of andere vorm van 

verlies aan sociale relaties tijdens hun detentie. Verschillende zedenplegers krijgen hun 

kinderen niet of zelden te zien, wat gepaard gaat met de angst om na hun detentie geen 

actieve ouderrol meer op te mogen nemen. Vooral zedenplegers met intrafamiliale 
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slachtoffers rapporteerden zich geïsoleerd te voelen ten aanzien van hun familie. Ook 

vanuit de internationale literatuur komt de schaamte en het stigma die zedenfeiten met 

zich meebrengen als belemmerende factor voor het onderhouden van sociale relaties 

naar voren (Bailey & Klein, 2018; Robbers, 2009; van den Berg et al., 2018; Windzio, 

2006).  

De internationale literatuur haalt aan dat de sociale isolatie van de zedenplegers vaak in 

twee richtingen plaatsvindt, waarbij het enerzijds de zedenpleger is die zich uit schaamte 

terugtrekt (van den Berg et al., 2018; Windzio, 2006) en anderzijds het sociale netwerk 

dat zich letterlijk en figuurlijk wil distantiëren van de zedenpleger en diens feiten (Bailey 

& Klein, 2018; Robbers, 2009). Niettegenstaande deze bemerkingen, zijn de bevraagde 

zedenplegers in dit onderzoek eerder vragende partij voor meer sociaal contact in 

detentie. Bezoek ontvangen in de gevangenis vormt voor hen een belangrijk onderdeel 

van hun dagbesteding en is een bron waar ze veel steun uit putten.  

2.1.4 Het implementatieproces 

De twee belangrijkste elementen van het implementatieproces die in dit onderzoek naar 

voor kwamen waren (1) een afdoende kennis van het behandelprogramma en (2) 

aandacht voor monitoring en evaluatie van bij de start van de implementatie. 

A. Kennis van het behandelprogramma 

Om de doelen van rehabilitatie, re-integratie en vermindering van recidive bij 

zedenplegers te bereiken is het ten slotte, volgens de bevraagde experten, belangrijk dat 

alle actoren die betrokken zijn bij het aanbieden van een behandelprogramma voor 

zedenplegers in de gevangenis goed op de hoogte zijn van (1) voor wie het 

behandelprogramma bedoeld is (cf. medium of hoog risicoprofiel van de gedetineerde), 

(2) wat het programma wil bereiken en (3) hoe dit georganiseerd zal worden. Een 

essentiële tool om dit te bereiken is het behandelprotocol dat de leidraad van het 

behandelprogramma vormt. Een dergelijk protocol zorgt niet enkel voor een duidelijke 

en consistente communicatie naar de cliënten toe, maar ook voor eenduidigheid onder de 

professionals. 

Om ervoor te zorgen dat het betrokken personeel over de nodige kennis beschikt om de 

doelen van het behandelprogramma na te streven en het behandelprotocol op een 

correcte manier te hanteren, benadrukken de internationale experten het belang van een 
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goed opgeleid en getraind personeelskader. Dit stemt overeen met de bevindingen in 

de wetenschappelijke literatuur dat behandelprogramma’s met vooraf bepaalde 

behandel- en trainingsprotocollen, en goed getraind personeel een significante reductie 

in recidive bekwamen in vergelijking met behandelprogramma’s die deze elementen niet 

hadden. (Bonta et al., 2017; Murphy & McGrath, 2008). 

B. Monitoring en evaluatie 

Behandelprogramma’s zijn meer effectief wanneer ze continu gemonitord en geëvalueerd 

worden (Damschroder et al., 2009). Wat betreft het implementatieproces wordt door de 

bevraagde internationale experten dan ook de nadruk gelegd op het voorzien van een 

evaluatieplan, dat reeds van bij het begin van het implementatieproces mee in rekening 

wordt genomen. Ook in de internationale literatuur wordt het belang van continue 

monitoring en evaluatie van de interventie sterk benadrukt (Damschroder et al., 2009; 

Murphy & McGrath, 2008; Schmucker & Lösel, 2015). De informatie die uit deze 

monitoring en evaluatie voortkomt, dient dan gebruikt te worden om de werking van het 

behandelprogramma verder te optimaliseren (Damschroder et al., 2009; Murphy & 

McGrath, 2008).  

Een recent voorbeeld dat het belang van monitoring en evaluatie van 

behandelprogramma’s illustreert is de grootschalige hervorming van de behandeling 

voor zedenplegers in de Britse gevangenissen die er kwam nadat de studie van Mews et 

al. (2017) tot de vaststelling kwam dat de behandeling voor zedenplegers in het VK geen 

tot zelfs een negatieve impact had op de recidivecijfers. Dit evaluatierapport leidde tot de 

introductie van twee nieuwe behandelprogramma’s: Horizon en Kaizen.  

In dit kader is het dan ook belangrijk om de bestaande Belgische behandelinitiatieven te 

evalueren en dient er reeds van bij de opstart van een nieuw behandelproject relevante 

data verzameld te worden waarvan bij een latere evaluatie gebruik kan worden gemaakt.  

2.2  Welke behandelnoden hebben zedenplegers in de gevangenis? 

In dit onderdeel worden de aspecten besproken die de respondenten van dit onderzoek 

aanhaalden met betrekking tot de behandelnoden van zedenplegers in de gevangenis. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten noden: (1) noden omtrent de 

therapievorm en (2) inhoudelijke noden.  
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2.2.1  Vormelijke noden 

Dit onderdeel bespreekt de vormelijke noden die in dit onderzoek werden aangehaald. In 

eerste instantie vertrekken we hierbij vanuit een visie die door alle respondenten gedeeld 

wordt, namelijk dat de behandeling binnen de gevangenis afgestemd moet zijn op de 

behandeling buiten de gevangenis. Hoewel de onderzoekers geen enkele studie konden 

identificeren die een vergelijking maakt tussen de behandeleffecten van programma’s 

binnen en buiten de gevangenismuren, genereren behandelprogramma’s in de vrije 

samenleving op een meer consistente wijze positieve resultaten dan de intramuros 

behandelprogramma’s (Schmucker & Lösel, 2015). Ook de bevraagde professionals raden 

aan om, vooral omwille van de huidige situatie in het Belgische gevangeniswezen, het 

primaire behandelaanbod voor zedenplegers in de vrije samenleving te organiseren. 

Enkele bevraagde hulpverleners, die instaan voor het extramuros aanbod voor 

zedenplegers, halen echter wel aan dat het nuttig kan zijn om tijdens detentie extra in te 

zetten op de groepen zedenplegers die moeilijker doorstromen naar een extramuros 

behandelaanbod (cf. pagina 116) en voor deze specifieke groepen wel in te zetten op een 

behandelaanbod in de gevangenis.  

Hieronder wordt verder ingegaan op de doelgroep van de behandeling, de timing van de 

behandeling binnen het detentietraject van de zedenpleger, de inhoud van een pre-

therapeutisch aanbod en ten slotte op het aanbieden van groepstherapie versus 

individuele therapie.  

A. De doelgroep voor behandeling in detentie 

Doorheen dit onderzoek werd meermaals door de bevraagde hulpverleners aangehaald 

dat er dient ingezet te worden op een structureel ingebed behandel- en 

begeleidingsaanbod met een breed scala aan begeleidings- en behandelmogelijkheden 

die voor alle gedetineerden toegankelijk zijn. Een dergelijk behandelaanbod laat toe om 

een aanbod op maat uit te werken. Een therapeutisch programma waarin zedenplegers 

en niet-zedenplegers gemengd worden, zeker wanneer er rond de feiten gewerkt wordt, 

is echter moeilijk realiseerbaar omwille van de precaire situatie van de zedenpleger in de 

gevangenis (Ireland, 2000; van den Berg et al., 2018). Het is daarom essentieel om een 

aanbod voor zedenplegers los van een aanbod voor andere gedetineerden te organiseren 

(Blagden & Perrin, 2016; Blagden & Wilson, 2020).  
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B. Timing van de behandeling 

Bij het aanbieden van een behandeling in de gevangenis, is de timing van de verschillende 

interventies uitermate belangrijk. Zo suggereert de literatuur dat een gespecialiseerde 

behandeling beter aan het einde van een detentietraject kan plaatsvinden, zodat de 

aangeleerde strategieën nadien ook meteen toegepast kunnen worden in de vrije 

samenleving (Day et al., 2019). Toch dient er ook doorheen het hele verloop van de 

detentie van de zedenpleger ingezet worden op begeleiding en ondersteuning. Day et al. 

(2019) halen aan dat een gebrek aan ondersteuning of begeleiding doorheen diens 

detentietraject, de zedenpleger kan demotiveren om een behandeling te volgen en dat het 

ontkenning in de hand kan werken. Ook de bevraagde internationale experten 

onderstrepen het belang van een goede timing van de behandeling en de nood aan 

ondersteuning en begeleiding van de zedenpleger doorheen zijn hele detentietraject.  

In dat opzicht kan het inplannen van een specifieke behandeling op het einde van de 

gevangenisstraf ook een opportuniteit bieden. Zo gaven verschillende bevraagde 

hulpverleners aan dat het de zedenplegers aan het begin van hun detentietraject juist 

aan mentale ruimte ontbreekt om rond hun feiten-gerelateerde problematieken te 

werken. Dit biedt echter wel de mogelijkheid om de trauma- en verlieservaringen waar 

de zedenplegers mee geconfronteerd worden te adresseren (cf. pagina 140). Het 

behandelprogramma in de gevangenis van Hasselt speelt hierop in door aan het begin van 

hun detentietraject, een kortdurende behandeling aan te bieden aan beklaagden en 

kortgestraften (cf. pagina 120).  

C. Pre-therapie 

Het concept ‘pre-therapie’ wordt door de actoren in dit onderzoek heel divers ingevuld 

en valt bijgevolg ook moeilijk te definiëren. In de brede zin kan pre-therapie 

omschreven worden als therapie die wordt gegeven met de wetenschap dat er daarna nog 

verdere therapie zal volgen. Dit volgt de omschrijving van de Nederlandse expert, die 

aangeeft dat de behandelprogramma’s binnen de Nederlandse gevangenissen onderling 

sterk kunnen variëren wat betreft hun inhoud, hoewel ze allemaal opgebouwd zijn 

volgens het idee dat de zedendelinquent een verdere therapie zal volgen in de vrije 

samenleving. Sommige pre-therapeutische programma’s werken louter rond de motivatie 

van de zedenplegers en willen hen vooral voorbereiden op een verdere behandeling, 
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andere programma’s focussen dan weer al op het delict en de onderliggende 

problematieken. Onder die laatste categorie valt bijvoorbeeld het behandelaanbod voor 

zedenplegers in de gevangenis van Hoogstraten. Hoewel deze reeds inhoudelijk aan de 

slag gaan met de seksuele delicten, wordt de zedenpleger na afloop verder doorverwezen 

naar een behandeling buiten de gevangenismuren. 

Zoals reeds eerder aangehaald, zijn nagenoeg alle bevraagde actoren in dit onderzoek het 

erover eens dat een therapeutisch aanbod binnen de gevangenis rekening dient te houden 

met het extramuros aanbod en de doorstroom tussen beide dient te maximaliseren. 

Daarom wordt een pre-therapie door de meeste professionele actoren naar voren 

geschoven als het meest geschikte aanbod voor de meerderheid van de zedenplegers in 

detentie. De zedenplegers in dit onderzoek erkennen het nut van een behandeling in de 

gevangenis, maar ook voor hen staat dit in functie van het volgen van een verdere 

behandeling in de vrije samenleving. Daarnaast ervaren de twee zedenplegers die via een 

uitgangsvergunning een behandeling buiten de gevangenis kunnen volgen, dit als een 

goede voorbereiding op hun toekomstige vrijlating.  

D. Individuele en groepstherapie 

In eerste instantie staan de bevraagde zedenplegers die geen ervaring hebben met (pre-) 

therapie in groep eerder weigerachtig tegenover deze vorm van behandeling. De 

gevoelige aard van de feiten leidt tot een verhoogde nood aan anonimiteit bij de 

zedenplegers. Ook de hulpverleners verwijzen naar het belang dat zedenplegers hechten 

aan hun anonimiteit. Omwille van de huidige organisatie van het Belgische 

gevangeniswezen, is het volgens hen erg moeilijk om groepen met zedenplegers te 

organiseren zonder dat zij door andere gedetineerden geïdentificeerd worden als 

zedenpleger. Zij merken dan ook op dat deze angst voor identificatie en stigmatisering de 

zedenplegers ontmoedigt om deel te nemen aan een groepsaanbod waarin ze hun feiten 

moeten bespreken. De aparte units of afdelingen voor zedenplegers zouden hierop een 

antwoord kunnen bieden. 

Een tweede drempel voor een deelname aan (pre-)therapie in groep wordt zowel door de 

bevraagde hulpverleners als in de internationale literatuur (Colton et al., 2009) 

aangehaald, namelijk de onderlinge hiërarchie tussen zedenplegers. Zedenplegers 

maken vaak onderling een onderscheid naargelang de aard van de zedenfeiten. Zo worden 
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zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen als verwerpelijker beschouwd dan 

zedenfeiten ten aanzien van meerderjarigen, maar ook zedenplegers die hun feiten 

volledig ontkennen krijgen vaak een afkeurende reactie (Colton et al., 2009). Deze 

onderlinge spanningen staan dan ook een open cultuur, waarin iedereen zijn verhaal 

tijdens de (pre-)therapie kan delen, in de weg. De internationale experten geven aan dat 

deze spanningen vermeden kunnen worden door voldoende aandacht te spenderen aan 

de groepssamenstelling. Hoewel de therapiegroep idealiter zo gevarieerd mogelijk 

samengesteld is, rapporteren zowel de internationale experten als de internationale 

literatuur (Hanson & Yates, 2013; Yates, 2016) dat het noodzakelijk is om binnen de groep 

zedenplegers de verschillende risicoprofielen gescheiden te houden. 

Niettegenstaande bovenstaande bezorgdheden, rapporteren onder andere Garrett et al. 

(2003) en Levenson et al. (2009) vooral positieve ervaringen van zedenplegers die 

groepstherapie volgden. Deze studies worden bijgetreden door de zedenplegers in het 

huidige onderzoek die reeds ervaring hadden met (pre-)therapie in groep. Het is volgens 

hen een goede manier om van elkaar te leren en om steun te vinden bij elkaar. Daarnaast 

merken de internationale experten op dat ontkenners in de groep vaak door de andere 

zedenplegers op hun verantwoordelijkheid voor hun daden gewezen worden.  

De respondenten zijn het ten slotte eens dat, in een optimale situatie, (pre-)therapie in 

groep gecombineerd wordt met een individueel traject.  

2.2.2  Inhoudelijke noden 

De inhoudelijke noden bespreken de centrale thema’s die aangehaald werden door de 

zedenplegers en de professionele respondenten in dit onderzoek. Deze kunnen 

onderverdeeld worden in enerzijds criminogene noden, die samenhangen met het 

recidiverisico, en anderzijds niet-criminogene noden, die niet samenhangen met 

recidiverisico. Een gedegen daderbehandeling dient de focus vooral op de criminogene 

behoeften te leggen, maar mag anderzijds ook de niet-criminogene behoeften niet uit het 

oog verliezen (Hanson & Yates, 2013). 

A. Criminogene noden 

Zowel in de wetenschappelijke literatuur als bij de bevraagde respondenten wordt het 

belang van de criminogene noden naar voren geschoven. De zedenplegers en de 

professionele respondenten benadrukken hierbij vooral het belang van het stilstaan 
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tijdens de behandeling bij de seksuele problematieken, de verslavingsproblematieken en 

het opbouwen van een sociaal netwerk.  

Hoewel er slechts één zedenpleger in het huidige onderzoek aangeeft zich zorgen te 

maken om zijn seksuele preoccupatie, geven de professionele respondenten aan dat het 

belangrijk is om aandacht te besteden aan de eventuele aanwezigheid van een seksuele 

problematiek bij de behandeling van zedenplegers. Seksuele stoornissen komen vaker 

voor bij zedenplegers dan in de algemene populatie (Arbanas et al., 2020) en worden in 

de wetenschappelijke literatuur dan ook als een belangrijke criminogene nood 

geïdentificeerd. Het is essentieel om de eventuele aanwezigheid van een seksuele 

preoccupatie of seksueel deviante interesses te adresseren tijdens de behandeling (Mann 

et al., 2010).  

Verschillende bevraagde zedenplegers geven aan met een verslavingsproblematiek te 

worstelen en zijn bereid tijdens hun detentie aan deze problematiek te werken. Ook de 

hulpverleners binnen en buiten de gevangenismuren rapporteren dat een groot aantal 

zedenplegers met een middelenverslaving kampt. In overeenstemming hiermee 

rapporteert de wetenschappelijke literatuur een hoge prevalentie van middelenmisbruik 

bij gedetineerde zedenplegers (Eher et al., 2019; Harsch et al., 2006). Ook 

middelenmisbruik wordt in de literatuur geïdentificeerd als een risicofactor voor herval 

in algemene recidive (Hanson & Yates, 2013; Mann et al., 2010). Het is daarom belangrijk 

om een verslavingsproblematiek te adresseren in behandeling.  

Ten slotte geven de bevraagde zedenplegers aan dat het cruciaal is dat er aandacht wordt 

besteed aan het uitbouwen van hun sociale relaties en hun communicatieve vaardigheden 

tijdens de behandeling. Ook de internationale literatuur bespreekt de essentiële rol die 

familie en vrienden spelen bij de re-integratie van de zedenpleger en het bieden van 

ondersteuning bij het regelen van de praktische zaken die hiermee gepaard gaan (Bailey 

& Klein, 2018; Robbers, 2009; van den Berg et al., 2018). Een behandeling dient dan ook 

in te werken op risicofactoren zoals een gebrek aan een steunnetwerk en prosociale 

contacten (Hanson & Yates, 2013).  

B. Niet-criminogene noden 

De bevraagde hulpverleners merken op dat trauma- en verlieservaringen die gepaard 

gaan met hun arrestatie, veroordeling en verblijf in de gevangenis,  veelvoorkomend 
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zijn bij zedenplegers. Zij vinden het belangrijk om in eerste instantie deze trauma- en 

verlieservaringen te adresseren. Deze ervaringen lijken immers beperkend te werken ten 

aanzien van de mentale ruimte die de zedenpleger nodig heeft om een behandeling te 

volgen die hun feiten adresseert en zich richt op het verminderen van recidive. Ook de 

bevraagde zedenplegers geven aan ondersteuning te wensen om met deze ervaringen om 

te gaan.  

Vanuit de Vlaamse en Brusselse hulpverleners is er de vraag om in de gevangenis rond 

een algemene, gezonde seksualiteitsbeleving te werken. Ook de bevraagde 

zedenplegers zijn bereid om rond dit thema te werken. Aangezien gezonde seksualiteit 

binnen de gevangeniscontext niet evident is, lijkt het de hulpverleners belangrijk om dit 

gesprek met de zedenplegers aan te gaan. Eén respondent suggereert hierbij ook de 

mogelijkheid van toegang tot sekswerkers voor zedenplegers, wat gekoppeld kan worden 

aan psycho-educatie rond seksualiteit. Bovendien kan op basis van deze gesprekken reeds 

de basis gelegd worden om verder aan de slag te gaan met het thema seksualiteit . Op deze 

manier kan ook verder ingegaan worden op de meer criminogene noden, zoals seksuele 

preoccupatie en deviante interesses.  

Een onderwerp dat niet als dusdanig aangehaald werd door de zedenplegers, maar wel 

bijzonder belangrijk is voor de bevraagde hulpverleners en internationale experten, is het 

werken rond ontkenning. Hoewel niet alle respondenten overtuigd waren van het nut 

van werken rond ontkenning, geven menige respondenten in dit onderzoek aan dat 

(gedeeltelijke) ontkenning niet langer als een obstakel gezien moet worden om op 

therapeutische wijze aan de slag te kunnen gaan. Ook de wetenschappelijke literatuur 

geeft dit duidelijk aan (Hanson & Morton-Bourgon, 2005; Yates, 2009). Zo toont het 

onderzoek van Ware et al. (2018) dat een behandeling aangaan met ontkenners wel 

degelijk tot een evenwaardige therapeutisch relatie kan leiden. Bovendien is er geen 

indicatie dat ontkenning een invloed zou hebben op het risico op recidive (Hanson & 

Morton-Bourgon, 2005), daar de redenen van een dergelijke ontkenning zeer divers 

kunnen zijn (bijvoorbeeld schaamte of angst) en niet noodzakelijk wijzen op een 

algemene kilheid of gebrek aan empathie van de zedenpleger (Blagden et al., 2013). 
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2.3  Welke actoren spelen een rol binnen het aanbod voor zedenplegers in de 

gevangenis?  

Om tegemoet te komen aan bovenstaande behandelnoden en randvoorwaarden, is het 

belangrijk dat elke actor binnen het aanbod voor zedenplegers in de gevangenis weet wat 

zijn of haar rol is. In dit laatste onderdeel wordt er ten slotte stilgestaan bij alle actoren 

die betrokken zijn bij een behandeling voor zedenplegers in detentie en welke rol zij 

spelen. 

2.3.1 Behandelaars met de nodige hulpverleningsexpertise 

In eerste instantie is er nood aan klinische expertise rond de begeleiding en behandeling 

van zedenplegers in de gevangenis. Omwille van de specifieke behandelcontext van een 

gevangenis is ook kennis van het (Belgische) gevangeniswezen onontbeerlijk. De 

bevraagde Vlaamse en Brusselse professionals geven aan geen gebrek aan specifieke 

hulpverleningsexpertise in de gevangenis te ervaren. Net zoals in België geven de 

internationale experten aan dat het grootste deel van de actoren die betrokken zijn bij de 

behandeling van zedenplegers in de gevangenis (forensische) psychologen en sociaal 

werkers zijn. Deze beroepsgroepen beschikken over de nodige kennis van de specifieke 

doelgroep en kunnen daarnaast terugvallen op een uitgebreide klinische opleiding. Het 

inzetten van hoofdzakelijk bewakingspersoneel die een extra opleiding volgde als 

behandelaars (zoals dit het geval is in het VK en Zweden) wordt echter afgeraden, dit 

omwille van hun gebrek aan de juiste achtergrond en grondige klinische opleiding.  

Het grootste struikelblok dat zowel de hulpverleners als de zedenplegers in dit 

onderzoek ervaren, is het gebrek aan voldoende capaciteit en de daarmee gepaard 

gaande lange wachtlijsten, zowel intramuros als extramuros (cf. pagina 118). Daarnaast 

zien de respondenten ook dat verschillende intramuros behandelaars vaak onvoldoende 

zicht hebben op elkaars werking .  

2.3.2 Gevangenispersoneel 

Het gevangenispersoneel heeft een grote invloed op de detentie-ervaring van de 

zedenpleger. Een positieve (niet-stigmatiserende) attitude van het gevangenispersoneel 

ten aanzien van zedenplegers faciliteert een goede relatie tussen beiden, hetgeen een 

belangrijk effect heeft op de behandelbereidheid van de gedetineerde en ondersteunend 
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werkt bij retentie in behandeling en het nastreven van de behandeldoelen van de 

gedetineerde (Blagden et al., 2017; Blagden et al., 2016; Gaab et al., 2020; Kjelsberg & 

Loos, 2008). 

Een groot deel van de bevraagde Vlaamse en Brusselse professionals haalt echter aan dat 

een deel van het gevangenispersoneel niet erg gemotiveerd lijkt om met zedenplegers te 

werken. Dit gebrek aan bereidheid van het gevangenispersoneel, en meer specifiek van 

het bewakingspersoneel, om met zedenplegers om te gaan is volgens de bevraagde 

professionals vooral te wijten aan een gebrek aan een grondige screening en opleiding  

van het bewakingspersoneel. Het chronische personeelstekort in het gevangeniswezen 

leidt volgens hen tot een vicieuze cirkel waarbij de nood om deze tekorten zo snel 

mogelijk op te vullen leidt tot een minder strenge selectie van de kandidaten, een ingekort 

opleidingstraject en een toenemende uitval van gemotiveerde personeelsleden. Een 

rigoureuze selectieprocedure, die bekwaam personeel aantrekt en rekruteert, is immers 

bijzonder belangrijk bij het werken met kwetsbare en sociaal verstoten doelgroepen, 

zoals gedetineerden, en in het bijzonder zedenplegers.  

Er is volgens de respondenten dan ook een duidelijke nood aan een degelijke kennis en 

specifieke vorming van het gevangenispersoneel (en meer specifiek het 

bewakingspersoneel) dat met zedenplegers in de gevangenis in contact komt. De PA’s 

ondersteunen dit idee van extra aandacht voor kwetsbare groepen (waaronder 

zedenplegers) in de basisopleiding en permanente vormingen van de PB’s. Ook in de 

internationale literatuur wordt de nood aan opleiding en training van het 

gevangenispersoneel dat werkt met zedenplegers besproken (Faccio et al., 2020; Geiger 

& Fischer, 2017) en worden positievere attitudes ten aanzien van zedenplegers 

gerapporteerd van gevangenispersoneel dat meer kennis heeft over en ervaring heeft met 

het werken met deze doelgroep (Hogue, 1994; Nelson et al., 2002). De tweedeling tussen 

PB’s die een meer zorgende rol willen opnemen (warme bewaking of detentiebegeleiders) 

en PB’s die enkel gericht zijn op beveiliging (koude bewaking of veiligheidsassistenten), 

is volgens de bevraagde professionals een goede manier om positieve relaties tussen 

gedetineerden en bewakingspersoneel te ondersteunen en de juiste persoon op de juiste 

plaats te krijgen.  

Om optimaal in te zetten op een overkoepelend beleid dat communicatie  en 

samenwerking tussen de verschillende diensten die werkzaam zijn in de gevangenis  
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ondersteunt (Damschroder et al., 2009; Plsek & Wilson, 2001), moet het 

bewakingspersoneel tot op zekere hoogte betrokken worden bij de implementatie van het 

behandelprogramma voor zedenplegers in de gevangenis. In dit onderzoek kwam met 

name naar voor dat de bevraagde PA’s het belangrijk vinden om op voorhand voldoende 

geïnformeerd te worden over (het nut van) het behandelprogramma en wat de 

(mogelijke) gevolgen voor het bewakend personeel zijn. De nood aan transparante 

communicatie wordt verder door Damschroder (2009) onderschreven, die stelt dat 

actoren die (actief) betrokken worden of duidelijk op de hoogte gebracht worden van de 

implementatie van een behandelprogramma, over het algemeen positiever staan 

tegenover de behandeling en zich flexibeler opstellen naar de veranderingen die met de 

interventie gepaard gaan. 

2.3.3 Directie: DG EPI en lokale gevangenisdirectie 

De directie van het gevangeniswezen (DG EPI) en de directie van de individuele 

gevangenissen dient in te staan voor een overkoepeld beleid dat communicatie 

faciliteert en ondersteuning biedt aan alle betrokken actoren. Op dit moment ervaren de 

Vlaamse en Brusselse professionals een grote discrepantie tussen het federale en het 

Vlaamse niveau. De directie speelt een belangrijke rol bij de onderlinge afstemming van 

het lokaal en het overkoepelend gevangenisbeleid. 

2.3.4 Extramuros hulpverlening  

Zoals eerder besproken ligt in België het zwaartepunt van dadertherapie in het 

extramuros behandelnetwerk. Dit betekent dat een goede communicatie tussen de 

diensten die binnen en buiten de gevangenismuren begeleiding of behandeling voor 

zedenplegers voorzien essentieel is om te voorzien in de continuïteit van de zorg (Murphy 

& McGrath, 2008). Een gedegen kennis van elkaars werking is hier uitermate belangrijk 

om de doorstroming naar extramuros hulpverlening zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen en overlap bij behandeling te vermijden. Zo dient de trajectbegeleiding in de 

Brusselse en Vlaamse gevangenissen zeer goed op de hoogte te zijn van het aanbod voor 

zedenplegers buiten de gevangenismuren. Daarnaast dient er bijzondere aandacht 

besteed te worden aan de groepen van zedenplegers die uit de boot vallen bij de 

doorstroming naar het extramuros aanbod. Om maximaal in te kunnen zetten op 
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doorstroming en re-integratie van de zedenpleger moet er ten slotte ook voldoende 

hulpverleningscapaciteit zijn om aan deze vraag tegemoet te komen. 

2.3.5 Maatschappelijke actoren 

Ten slotte is aangewezen om, met het oog op een goede re-integratie van de zedenpleger, 

organisaties die de link met de vrije samenleving verzekeren mee in het 

gevangeniswezen te betrekken (Blagden, 2021). Op dit vlak rapporteren de bevraagde 

zedenplegers goede ervaringen met aalmoezeniers, met wie ze op vrijblijvende wijze een 

gesprek kunnen aangaan. De experten uit het VK benadrukken de meerwaarde van 

maatschappelijke actoren, zoals NGO’s, liefdadigheids- en vrijwilligersorganisaties 

binnen de gevangenis. Zowel de bevraagde experten als de internationale literatuur 

bespreken in dit kader ook CoSA, wiens vrijwilligers een belangrijke link zijn met de 

maatschappij waarnaar de zedenplegers moeten terugkeren. 

Hoofdstuk 3: Beperkingen van het onderzoek 

Om tegemoet te komen aan de vooropgestelde doelen van het onderzoek, werden 

verschillende onderzoeksmethoden toegepast om een antwoord te bieden op de 

onderzoekvragen. Naast de theoretische beperkingen die met de keuze van een bepaalde 

onderzoeksmethode gepaard gaan, veronderstelt empirisch onderzoek doen met 

stakeholders altijd aanpassing doorheen het verloop van het onderzoek. Zij worden 

bondig besproken per gehanteerde methode. 

3.1  Bevraging huidig intramuros aanbod 

Tot op heden is er geen tool die op systematische wijze het hulpverleningsaanbod voor 

zedenplegers in de gevangenis in kaart brengt. Daarom werd geopteerd voor een 

informele bevraging van de betrokken actoren. Hoewel er geen sprake was van een 

uniforme bevragingswijze met betrekking tot de hulpverleningsinitiatieven voor 

zedenplegers, werden wel alle Vlaamse en Brusselse beleidscoördinatoren systematisch 

aangeschreven met de vraag of er een aanbod aanwezig is binnen hun gevangenis en zo 

ja, wat dit aanbod inhoudt. Zij hebben hier allen een antwoord op geformuleerd, waarna 

er bijkomende informatie werd opgevraagd bij de relevante hulpverleningsorganisaties.  
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3.2  Sidis Suite analyse 

Omdat de Sidis Suite databank aangevuld wordt door verschillende actoren, die deze data 

elk op hun eigen manier registreren, werd in dit onderzoek data aangeleverd die een 

registratiebias vertoont. De onderzoekers konden bovendien enkel beschikken over de 

demografische gegevens van de zedenplegers en juridische informatie met 

betrekking tot de seksuele feiten. Omwille van de wijze van registratie van deze 

informatie en de bijkomende ethische implicaties die niet tijdig meer konden opgevangen 

worden, kon geen bijkomende data over psychiatrische morbiditeit, aard van de feiten, 

risicotaxatie of juridische informatie over niet-seksuele feiten verzameld worden. Bij 

zedenplegers in detentie waar reeds een gespecialiseerd verslag van werd opgesteld, kan 

deze informatie wel teruggevonden worden in de database.  

3.3  Semigestructureerde interviews en focusgroepen 

Vanuit kwalitatief onderzoek kunnen a priori al enkele theoretische beperkingen, zoals 

een selectiebias bij de rekrutering door de PSD-leden, het verhogen van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid door codering door beide onderzoekers, 

onafhankelijk van elkaar, een verminderde non-verbale communicatie bij online 

interviews en een beperkte generaliseerbaarheid van de data, in rekening genomen 

worden. Om hieraan tegemoet te komen werd dan ook telkens, in de methoden-sectie, op 

zeer transparante wijze gerapporteerd hoe deze data verzameld en geanalyseerd werd.  

Naast deze theoretische beperkingen, werden de onderzoekers ook met enkele 

gebeurtenissen geconfronteerd die niet op voorhand geadresseerd of vermeden konden 

worden. Zo konden, omwille van uitval op het laatste moment, de geplande online-

focusgroepen met de internationale experten niet doorgaan en moest op het laatste 

moment gekozen worden voor het format van duo-interviews of individuele interviews. 

Hoewel deze interviews nog steeds de vooropgestelde informatie genereerden met 

betrekking tot de vragenlijst, ontbrak echter wel de dynamische input die een focusgroep 

genereert op basis van de interactie tussen de deelnemers. Daarnaast werden, omwille 

van de opflakkering van de COVID-19 crisis en de bijhorende quarantainemaatregelen, 

enkele interviews afgezegd, of konden zij enkel online doorgaan.  
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DEEL 5: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit laatste onderdeel worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek 

samengebracht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden op vier 

verschillende domeinen aanbevelingen geformuleerd: gevangenisklimaat, beleid, 

behandeling en implementatie.  

Hoofdstuk 1: Een tweesporenbeleid 

Het doel van dit onderzoek was tweeledig: (1) het in kaart brengen van de huidige situatie 

met betrekking tot personen in detentie die zedenfeiten hebben gepleegd, en (2) het 

formuleren van aanbevelingen met betrekking tot de ontwikkeling van een 

behandelaanbod voor personen die zedenfeiten hebben gepleegd in de gevangenis.  

Dit onderzoek toont een heterogene populatie van zedenplegers in de Vlaamse en 

Brusselse gevangenissen met een grote diversiteit op het gebied van leeftijd, de aard van 

de feiten, eventuele morbide psychiatrische aandoeningen, etc. Deze diverse profielen 

omhelzen een breed scala aan behandelnoden, waarop de behandeling dient afgestemd te 

worden. Een gelijkaardige heterogeniteit wordt ook in de internationale literatuur 

aangehaald (Gullotta et al., 2020; Somogyvari, 2021; Woessner, 2010). Verder werd in dit 

onderzoek vastgesteld dat het huidig intramuros aanbod in de Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen niet optimaal georganiseerd is en er ook geen evaluatie van de bestaande 

programma’s beschikbaar is. Zo geven de respondenten aan dat het basisaanbod in de 

gevangenissen, dat voor alle gedetineerden ter beschikking is, onvoldoende gekend is 

door zowel de verschillende betrokken professionele partners als door de zedenplegers 

zelf. De drie behandelinitiatieven die zich specifiek op zedenplegers richten, zijn dan weer 

verspreid over de verschillende Vlaamse en Brusselse gevangenissen en zijn niet op 

elkaar afgestemd. Daarenboven is niet in elke gevangenis een specifiek aanbod voor 

zedenplegers beschikbaar. Dit in combinatie met het gebrek aan voldoende 

zorgcapaciteit, leidt tot lange wachtlijsten en een gebrek aan continuïteit van de 

aangeboden zorg. Toch rapporteren de bevraagde respondenten positieve ervaringen 

met het beperkt beschikbare huidige aanbod in de gevangenis en onderstrepen ze de 

meerwaarde van de bestaande behandelinitiatieven, zeker ten aanzien van de 

groepen van zedenplegers die uit de boot vallen bij de doorstroming naar een extramuros 
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behandeling, zoals zedenplegers met een hoog risico op geweld of zedenplegers die hun 

feiten volledig ontkennen. 

Daarnaast kaarten de respondenten in dit onderzoek het gebrek aan een 

ondersteunend gevangenisklimaat aan. Vooral het gebrek aan fysieke en psychische 

veiligheid van de zedenpleger bemoeilijkt het opstarten van een therapeutisch traject in 

de gevangenis. Deze onveiligheid wordt onder meer veroorzaakt door 

medegedetineerden en (een deel van) het gevangenispersoneel. Daarnaast zijn er nog 

verschillende factoren eigen aan detentie, zoals het verlies van sociale relaties en het 

gebrek aan privacy tijdens hulpverleningsgesprekken door bijvoorbeeld een beperkte 

beschikbaarheid van gesprekslokalen, die de zedenpleger belemmeren om op 

therapeutische wijze aan de slag te gaan. Hoewel de onderzoeksvragen van dit onderzoek, 

en bijgevolg de interviewvragen, a priori uitgingen van de nood aan een specifiek 

behandelprogramma voor zedenplegers in de gevangenis, kwam bij de bevraagde 

professionals in Vlaanderen en Brussel telkens volgende vraag naar voor: “Is een 

behandeling in de gevangenis wel nodig/haalbaar?”. Hiermee geven de respondenten aan 

dat het huidige gevangenisklimaat in de Belgische gevangenissen niet ondersteunend 

werkt voor de implementatie van een omvattend behandelprogramma, zoals dit 

momenteel in verschillende andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden of 

Noord-Amerika terug te vinden is. Het zwaartepunt van de behandeling voor 

zedenplegers in België ligt momenteel in het aanbod buiten de gevangenismuren en de 

bevraagde Vlaamse en Brusselse professionals geven de voorkeur aan deze regeling. Een 

behandeling binnen de gevangenismuren dient hierop aan te sluiten. 

Daarom worden in dit onderdeel aanbevelingen geformuleerd aan de hand van een 

tweesporenbeleid, waarbij aan de ene kant ingezet wordt op het creëren van een 

faciliterend gevangenisklimaat, en aan de andere kant op het verder ondersteunen en 

uitwerken van het huidig behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenis.  

Hoofdstuk 2: Aanbevelingen met betrekking tot het beleid 

In eerste instantie is er nood aan de ontwikkeling van een overkoepelend en 

eenduidig beleid dat communicatie en samenwerking tussen alle actoren 

faciliteert, zowel op communautair niveau, als met betrekking tot risicotaxatie en 

risicomanagement in de gevangenis. 
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2.1  Communautaire samenwerking en afstemming bevorderen 

Omwille van de complexiteit van het Belgisch politiek landschap en bijgevolg het 

Belgische gevangeniswezen, is communautaire samenwerking en afstemming, los van 

elkaars bevoegdheden, absoluut noodzakelijk. Het gerapporteerde ‘eilandjeswerk’ 

illustreert het gebrek aan communicatie en samenwerking tussen de verschillende 

Vlaamse en federale actoren die betrokken zijn bij de behandeling van zedenplegers in de 

gevangenis. Beide partijen kijken vanuit verschillende perspectieven (i.e. veiligheid 

versus zorg) naar de bejegening van gedetineerden (Brosens et al., 2014; Eechaudt et al., 

2017; Van Tomme et al., 2011).  

• Korte termijn: Een overkoepelende werkgroep met de Vlaamse en federale actoren 

dient te bekijken hoe een overkoepelend beleid voor zedenplegers in detentie eruit 

kan zien, waarbij het tweesporenbeleid zoals hierboven beschreven verder 

uitgewerkt wordt. Onder meer de thema’s die in dit onderdeel verder aan bod 

komen dienen in deze werkgroep besproken te worden. 

• Lange termijn: een overkoepelend en eenduidig beleid, wat de communicatie en 

samenwerking tussen deze verschillende actoren faciliteert. Een dergelijk beleid 

dient verder ondersteund te worden door de handhaving van een coherente 

langetermijnvisie.  

2.2 Uniform beleid rond risicotaxatie en risicomanagement 

Een belangrijk onderdeel van een dergelijk overkoepelend beleid is een uniform, 

doordacht beleid rond risicotaxatie en risicomanagement van de zedenpleger, dat de 

principes van het Risk-Need-Responsivity model volgt (Andrews & Bonta, 1994; Murphy 

& McGrath, 2008). De risicotaxatie van de zedenpleger moet zo vroeg mogelijk in de 

strafrechtelijke procedure plaatsvinden en gebeuren aan de hand van een gevalideerd 

risicotaxatie-instrument. Omwille van het dynamische karakter van het concept ‘risico’ 

dient de risicotaxatie op verschillende momenten doorheen het detentietraject van de 

zedenpleger hernomen te worden.  

Hoewel er geen consensus bestaat over welke vorm van risicotaxatie dient te gebeuren, 

moet de keuze voor een beschikbaar risicotaxatie-instrument evidence-based  zijn en 

moet er afstemming zijn tussen de instrumenten die binnen en buiten de gevangenis 

worden gebruikt. Er dient bovendien een goede samenwerking gefaciliteerd te worden 
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tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de opvolging van de zedenpleger. 

Op deze manier kan er maximaal informatie uitgewisseld en samengebracht worden, op 

basis waarvan een goede risicotaxatie uitgewerkt kan worden. Het risicoprofiel dat uit 

deze risicotaxaties voortkomt, moet leidend zijn bij het bepalen van de inhoud en de 

intensiteit (risico- en nodenprincipe) van het behandeltraject van de zedenpleger. Op 

deze manier kan er op een uniforme wijze gewerkt worden rond risicomanagement. 

• Korte termijn: oprichting van een werkgroep voor de uitwerking van een uniform 

beleid rond risicotaxatie en risicomanagement. Deze werkgroep betrekt de 

verantwoordelijken voor de afname van risicotaxatie en het 

risicomanagement binnen en buiten de gevangenismuren (zoals de 

psychosociale diensten, gerechtspsychiaters etc.). 

• Lange termijn: een beleid dat toelaat om vroegtijdig en consequent een evidence-

based risicotaxatie te hanteren die gebruikt kan worden bij het bepalen van het 

behandeltraject van de zedenpleger.  

Hoofdstuk 3: Aanbevelingen met betrekking tot het 

gevangenisklimaat  

Een gevangenisklimaat dat de zedenpleger fysieke en psychische veiligheid biedt is 

absoluut noodzakelijk om deze aan te moedigen zich open te stellen voor een 

therapeutische interventie (Blagden, 2021). De precaire situatie van de zedenpleger in de 

gevangenis gaat echter gepaard met de dreiging en slachtofferschap van fysiek, psychisch 

en seksueel geweld door medegedetineerden en gevangenispersoneel (Higgins & Ireland, 

2009; Hogue, 1993; Ricciardelli & Moir, 2013). We formuleren in dit onderdeel enkele 

aanbevelingen die de veiligheid van de zedenpleger in de gevangenis kunnen verhogen. 

3.1 Grondige selectie, opleiding en permanente vorming van het 

gevangenispersoneel 

Zowel de bevraagde respondenten, als de literatuur bespreken het belang van een 

grondige selectie, opleiding en permanente vorming van het gevangenispersoneel. Op dit 

vlak komt, volgens de bevraagde professionals, vooral het bewakingspersoneel in het 

vizier. De dominant negatieve en stigmatiserende houding van de algemene populatie ten 
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aanzien van zedenplegers schemert ook door in de interactie tussen een aanzienlijk deel 

van het bewakingspersoneel en de zedenpleger.  

Een veilig gevangenisklimaat start met een grondige selectie van het 

gevangenispersoneel (Craig, 2005; Damschroder et al., 2009). Het Belgische 

gevangeniswezen kampt echter sinds lange tijd met een chronisch personeelstekort dat 

leidt tot een minder strenge selectie van de kandidaten, een verkorte basisopleiding en 

een toenemende uitval van gemotiveerde personeelsleden. Het is dan ook aangewezen 

om te investeren in een aantrekkelijk functieprofiel dat de juiste sollicitanten aantrekt.  

Vervolgens dient, naast de initiële basisopleiding, ingezet te worden op het creëren van 

een cultuur van permanente vorming waarbij het gevangenispersoneel doorheen hun 

carrière op regelmatige basis een bijkomende opleiding krijgt. Vooral het 

bewakingspersoneel dat met kwetsbare doelgroepen (in casu zedenplegers) werkt, heeft 

nood aan extra opleiding met betrekking tot de specifieke kenmerken, en de bi jhorende 

gevoeligheden, inherent aan het werken met deze groepen (Faccio et al., 2020; Geiger & 

Fischer, 2017). Een verhoogde kennis van de doelgroep leidt tot een meer empathische 

houding en meer vertrouwen van het personeel in hun capaciteiten om met deze groep te 

werken (Hogue, 1993; Nelson et al., 2002). Afhankelijk van hun professioneel traject kan 

deze opleiding afgestemd worden op de doelgroep waar het gevangenispersoneel mee in 

aanraking komt. 

Daarnaast dienen deze opleidingen en vormingen ook aandacht te hebben voor het 

psychosociaal welzijn van het gevangenispersoneel. Werken met zedenplegers is een 

veeleisende en intensieve job waarbij deze personeelsleden een hoog risico lopen op een 

emotionele burn-out. Zij dienen, naast puur inhoudelijke kennis omtrent de doelgroep, 

dan ook getraind te worden in het omgaan met de emotioneel veeleisende aspecten van 

de job (Craig, 2005). 

Ten slotte dienen er ook kanalen beschikbaar te zijn die toelaten om op anonieme wijze 

grensoverschrijdend of nalatig gedrag van het bewakingspersoneel te melden.  Deze 

meldingen moeten grondig opgevolgd worden en moeten de nodige consequenties met 

zich meebrengen om deze gedragingen te adresseren.  

• Korte termijn: organisatie van een werkgroep die instaat voor de concrete 

uitwerking van een doorgedreven opleidingsaanbod voor het 
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gevangenispersoneel, dat steunt op een aanbod van permanente vorming. 

Deze werkgroep dient aangestuurd te worden door de FOD justitie, die instaat voor 

de rekrutering en opleiding van het gevangenispersoneel. De zorgdepartementen 

spelen een ondersteunende rol in spelen met betrekking tot de educatie rond 

zorgnoden van de doelgroepen en het psychosociaal welzijn van het 

gevangenispersoneel.  

• Lange termijn: Deze aanbevelingen brengen pas op lange termijn een 

mentaliteitsverandering teweeg, maar het essentieel om deze initiatieven reeds 

op korte termijn uit te beginnen bouwen.  

3.2 Verdere, concrete uitwerking van de concepten ‘warme’ en ‘koude’ 

bewaking  

Eén van de penitentiaire beleidshervormingen die op de planning staat is de introductie 

van een functiedifferentiatie onder de PB’s te bewerkstelligen (Vlaamse Regering, 2020b). 

Het onderscheid tussen warme en koude bewakers kan aangegrepen worden als een 

opportuniteit om een zekere specialisatie onder de PB’s te bewerkstelligen. In eerste 

instantie maken deze concepten alvast een tweedeling tussen PB’s die ervoor kiezen een 

meer zorgende rol (warme bewaking of detentiebegeleiders) op te nemen en PB’s die 

liever een functie uitoefenen die louter op bewaking gericht is (koude bewaking of 

veiligheidsassistenten).  

Deze concepten leiden tot een duidelijkere rolverdeling op basis waarvan het 

bewakend personeel veel gerichter ingezet kan worden binnen het gevangeniswezen. Op 

deze manier kan ervoor gezorgd worden dat de meer kwetsbare groepen onder de 

gedetineerden, zoals zedenplegers, voornamelijk in contact komen met 

bewakingspersoneel dat bewust gekozen heeft om een meer zorgende functie op te 

nemen.  

Op basis van deze onderverdeling kan ook het opleidingsaanbod veel doelgerichter 

georganiseerd worden. In plaats van slechts een oppervlakkige bespreking van de 

doelgroep aan te bieden tijdens een algemene opleiding, kan op basis van het 

bewakingsprofiel van de PB een relevantere en meer uitgediepte vorming omtrent de 

doelgroep aangeboden worden.  
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3.3 Oprichting van aparte units voor zedenplegers in de Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen  

De veiligheid van zedenplegers kan beter gegarandeerd worden door speciale afdelingen 

exclusief voor zedenplegers binnen de gevangenis in te richten. De internationale 

literatuur bespreekt zowel zedenpleger units (i.e. een afzonderlijke afdeling exclusief 

voor zedenplegers binnen de gevangenis), als volledige gevangenissen specifiek voor 

zedenplegers (Blagden et al., 2016; Lösel, 2000; Woessner & Schwedler, 2014). Deze 

initiatieven bieden de opportuniteit om een therapie-ondersteunend gevangenisklimaat 

te bewerkstelligen en worden door zowel het gevangenispersoneel als de zedenplegers 

ervaren als positief ten aanzien van het creëren van een veilige omgeving en het 

faciliteren van positieve relaties tussen de zedenplegers en het gevangenispersoneel 

(Blagden & Perrin, 2016; Blagden & Wilson, 2020).   

Omwille van de bedenkingen van de bevraagde professionals in dit onderzoek omtrent de 

geografische bereikbaarheid van de gevangenissen en het belang dat de bevraagde 

zedenplegers toekennen aan hun bezoekrecht, geniet de implementatie van een 

specifieke unit voor zedenplegers binnen de algemene gevangenissen de voorkeur 

boven een volledige gevangenis exclusief voor zedenplegers. De implementatie van 

kleinere, specifieke afdelingen binnen de bestaande gevangenissen laat een grotere 

geografische spreiding (en bijgevolg meer bezoekmogelijkheden) toe, in vergelijking met 

de centralisering van een grote groep zedenplegers op slechts een beperkt aantal plaatsen 

in Vlaanderen en Brussel. 

De keuze voor kleine units binnen een gevangenis die ook andere gedetineerden huist, 

brengt echter wel met zich mee dat er bijzondere aandacht moet besteed worden aan de 

organisatie van het dagelijkse leven van de zedenpleger (zoals verplaatsingen binnen 

de gevangenis, wandeling, werk). Deze moeten strikt gescheiden gebeuren van de rest van 

de gevangenispopulatie aangezien zij niet langer kunnen terugvallen op hun anonimiteit 

om zich te beschermen tegen het vijandig gedrag van hun medegedetineerden. Het is 

bovendien ook essentieel om binnen een aparte unit voor zedenplegers voldoende 

behandeling en begeleiding te voorzien. Wat deze behandeling en begeleiding onder meer 

dient in te houden wordt verder besproken in hoofdstuk 4.   
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• Korte termijn: Het strekt tot aanbeveling om hier op korte termijn binnen 

werkgroep te kijken hoe een aparte unit binnen de gevangenis georganiseerd kan 

worden, waarbij het belangrijk is dat zowel Vlaamse als federale actoren 

betrokken zijn.  

• Middellange termijn: opstart van een proefproject in een gevangenis waar uit het 

huidige onderzoek blijkt dat veel zedenplegers verblijven. Een gevangenis die zich 

hiertoe leent is bijvoorbeeld de gevangenis van Merksplas. Hier verblijven volgens 

de Sidis Suite database het derde meeste zedenplegers in Vlaanderen en Brussel, 

wat betekent dat er voldoende kandidaten aanwezig zijn die in aanmerking komen 

voor een verblijf op een aparte unit voor zedenplegers. Deze gevangenis is 

bovendien reeds opgedeeld in paviljoenen en leent zich dus structureel tot de 

oprichting van een aparte unit. Ten slotte ligt deze gevangenis in het 

werkingsgebied van CGG Kempen, die reeds voorzien in een specifiek 

behandelaanbod voor zedenplegers in de gevangenis van Hoogstraten. De 

expertise rond behandeling van zedenplegers, die reeds werd opgebouwd in de 

gevangenis van Hoogstraten, kan dan ook verder aangewend worden bij de 

uitwerking van een aanbod voor zedenplegers binnen een specifieke unit.  

Met betrekking tot de implementatie van deze units kunnen naar analogie lessen 

getrokken worden uit onder meer de implementatie van de drugvrije afdelingen binnen 

de gevangenissen van Brugge en Hasselt (De Schutter, 2014; FOD Justitie, 2022a). 

Hoofdstuk 4: Aanbevelingen met betrekking tot de behandeling 

Zowel de zedenplegers als de rest van de gedetineerdenpopulatie moeten beroep kunnen 

doen op een uitgewerkt basisaanbod dat in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen 

beschikbaar is. Binnen dit basisaanbod dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 

initiatieven die gericht zijn naar de algemene gevangenispopulatie en initiatieven die zich 

specifiek richten op de populatie zedenplegers. Het aanbod voor de algemene 

gevangenispopulatie wordt verstrekt door regionale CAW’s en CGG’s en gaat uit van een 

specifieke hulpvraag van de gedetineerde, waarbij de focus niet op de feiten ligt.  

In kader van dit onderzoeksrapport wordt de nadruk gelegd op behandelinitiatieven voor 

zedenplegers, waarbij de focus wel op de feiten ligt. Hierbij moeten we in rekening 

brengen dat het zwaartepunt van de behandeling voor zedenplegers in België in de 
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extramuros hulpverlening ligt en dat nagenoeg alle bevraagde Vlaamse en Brusselse 

professionals en de zedenplegers zelf hieraan de voorkeur lijken te geven. Een dergelijke 

opzet is te verantwoorden gezien dat behandelprogramma’s in de vrije samenleving op 

een meer consistente wijze positieve resultaten genereren dan behandelprogramma’s 

binnen de gevangenismuren (Schmuker & Lösel, 2015). Dit impliceert echter niet dat er 

doorheen de detentie van de zedenpleger niets moet aangeboden worden. In dit 

onderdeel wordt besproken hoe dit intramuros aanbod vorm kan krijgen. 

4.1 Een uitgebreid, pre-therapeutisch basisaanbod dat structureel is ingebed in 

alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen 

Het is essentieel om een aanbod te organiseren binnen de gevangenis dat de nadruk legt 

op de doorstroming naar het behandelaanbod in de vrije samenleving en zich daar ook op 

afstemt. Dit vertaalt zich in een breed aanbod aan pre-therapeutische initiatieven. Het 

concept ‘pre-therapie’ valt moeilijk te definiëren en wordt op diverse manieren ingevuld. 

In dit onderzoek wordt pre-therapie gedefinieerd als een aanbod dat wordt gegeven 

met het oog op aanvullende behandeling op een later moment en kan bijgevolg een 

breed scala aan initiatieven omvatten. Deze definitie sluit mooi aan op de mening van de 

respondenten dat het primaire behandelaanbod buiten de gevangenis georganiseerd 

dient te worden.  

Op basis van deze definitie kan pre-therapie gericht zijn op het verhogen van de 

behandelmotivatie van de zedenpleger en/of op het bewerkstelligen van een eerste 

kennismaking met het (specifieke) behandelaanbod, dat op dit moment voornamelijk 

buiten de gevangenismuren wordt georganiseerd. Er kan echter ook reeds inhoudeli jk 

gewerkt wordt binnen een pre-therapeutisch aanbod, volgens de principes van het RNR-

model, dat gebaseerd is op de voorafgaande risicotaxatie. Hierbij dienen zowel 

criminogene noden (bv. een gebrek aan prosociale contacten) als niet-criminogene noden 

(bv. ontkenning van de feiten) gedegen in kaart gebracht te worden en geadresseerd te 

worden. Hier kunnen ook  de eerste stappen worden gezet om, volgens de principes van 

het GLM, samen met de zedenpleger een positief (en delict-vrij) levensplan te 

ontwikkelen.  

Op dit moment worden verschillende therapeutische initiatieven specifiek voor 

zedenplegers aangeboden in enkele Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Zowel de 
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hulpverleners als de zedenplegers laten zich over het algemeen positief uit over dit 

aanbod, maar stuiten op problemen met betrekking tot de continuïteit van deze zorg 

wanneer zij overgeplaatst worden naar een andere gevangenis. Slechts enkele Vlaamse of 

Brusselse gevangenissen beschikken immers over een zedenpleger-specifiek 

hulpverleningsaanbod en de invulling van dit aanbod verschilt ook sterk onderling.  

Het strekt bijgevolg tot aanbeveling om de hiaten in het hulpverleningsaanbod te 

adresseren door het huidige aanbod verder uit te bouwen, gebaseerd op de kennis uit de 

wetenschappelijke literatuur, de informatie voortkomend uit dit onderzoek en de reeds 

bestaande initiatieven voor zedenplegers, zodat een aanbod op maat van de cliënt en 

gebaseerd op een uniforme risicotaxatie, kan uitgewerkt worden. Daarnaast is het, op 

basis van de wetenschappelijke evidentie, niet langer aangewezen om ontkenning van de 

feiten als een exclusiecriterium te hanteren ten aanzien van zedenplegers die een 

behandeling wensen.  Een dergelijk aanbod dient structureel ingebed te worden in alle 

Vlaamse en Brusselse gevangenissen, zodat, bij een transfer, de continuïteit van de zorg 

van de zedenpleger niet langer in het gedrang komt.   

4.1.1 Bijzondere aandacht voor de timing van de verschillende interventies 

Tijdens detentie is het bijzonder belangrijk om rekening te houden met de timing van deze 

pre-therapeutische hulpverleningsinterventies. De inhoud van deze interventies dient 

afgestemd te zijn op de fase van het detentietraject waarin de zedenpleger zich bevindt.  

Bij het begin van de detentie is het aangewezen aandacht te geven aan de 

responsiviteitsfactoren van de zedenpleger. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat de kans dat 

de zedenpleger onvoldoende aansluiting vindt bij de hulpverlening, wat een belangrijke 

impact kan hebben op de behandelmotivatie. Zo is het belangrijk om te werken aan de 

aanpassing aan het leven in de gevangenis, de verlieservaringen waarmee de zedenpleger 

geconfronteerd wordt naar aanleiding van zijn detentie, en de moeilijkheden die deze 

ervaart tijdens detentie. Daarnaast dient er gewerkt te worden aan het verhogen van de 

behandelmotivatie van de zedenpleger en kan er met een eventuele ontkenning en/of 

minimalisering aan de slag gegaan worden. Het pre-therapeutische groepsaanbod voor 

zedenplegers in de gevangenis van Hasselt, dat gericht is op een eerste kennismaking met 

therapie, waarvan de inhoud grotendeels gestuurd wordt door de hulpvraag van de 

groepsleden, kan hier bijvoorbeeld een meerwaarde bieden. Doorheen het 
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detentietraject is het daarnaast ook essentieel om de zedenpleger geëngageerd en 

gemotiveerd te houden door voldoende ondersteuning en begeleiding aan te bieden. Een 

specifieke behandeling die zich richt op de feiten is in deze stadia minder van toepassing 

aangezien de geleerde vaardigheden pas toegepast kunnen worden bij vrijlating (Day et 

al., 2019). 

In het laatste stadium van het detentietraject kan er wel op een meer inhoudelijke 

manier gewerkt worden rond, onder andere, de criminogene noden van de zedenpleger. 

Het therapeutische aanbod voor zedenplegers in de gevangenis van Hoogstraten kan 

hiervoor als voorbeeld dienen.  Aan het einde van het detentietraject moet er ten slotte 

ook actief ingezet worden op de re-integratie van de zedenpleger (cf. infra) en is het 

aangewezen maximaal gebruik te maken van de eventuele uitgangsmodaliteiten 

waarover de zedenpleger beschikt, om deze verder kennis te laten maken met het 

extramuros hulpverleningsaanbod. Het strekt hier verder tot aanbeveling om, vooral voor 

langgestraften, te voorzien in een boosterprogramma waar ze kort hun aangeleerde 

vaardigheden kunnen herhalen, alvorens ze effectief in de vrije samenleving toe te passen. 

4.1.2 Extra ondersteuning bij re-integratie van de zedenpleger 

Het begeleidings- en behandelaanbod in de gevangenis dient ook in te zetten op de re-

integratie van de zedenpleger. Het stigma dat gepaard gaat met zedenfeiten maakt een 

succesvolle re-integratie voor zedenplegers extra moeilijk (Robbers, 2009). In eerste 

instantie vragen de bevraagde zedenplegers een doorgedreven ondersteuning bij het 

behandelen van de praktische zaken zoals het vinden van een woning en werk, maar ook 

schuldbemiddeling is een belangrijke factor om hun financiële situatie buiten de 

gevangenis terug op de sporen te krijgen (van Beek et al., 2022).  

Naast ondersteuning bij het regelen van deze praktische zaken, is ook sociale 

ondersteuning een essentieel onderdeel van re-integratie (Braithwaite, 1989; Laub & 

Sampson, 2001). Vooral zedenplegers, die naar aanleiding van het maatschappelijke 

stigma dat op hun feiten rust vaak hun ondersteuningsnetwerk verliezen en zich sociaal 

isoleren (Bailey & Klein, 2018; van den Berg et al., 2018), hebben nood aan extra 

ondersteuning op dit vlak. Om tegemoet te komen aan deze nood aan sociale 

ondersteuning, kunnen CoSA-projecten een grote meerwaarde bieden voor zedenplegers 

met weinig tot geen steunnetwerk (Clarke et al., 2017; Kitson-Boyce et al., 2019b; Perrin 
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et al., 2018). Het strekt hier tot aanbeveling om de CoSA-projecten in Antwerpen en 

Brussel verder te evalueren en hun werkingsgebied uit te breiden naar de Vlaamse en 

Brusselse gevangenissen, met een intramuros opstart en een verderzetting van het 

project buiten de gevangenismuren. De vrijwilligers die binnen deze projecten ingezet 

worden, kunnen tijdens de laatste weken van de detentieperiode van de zedenpleger de 

overgang tussen binnen en buiten faciliteren. Buiten de gevangenismuren kunnen zij de 

nodige (sociale) ondersteuning bieden tijdens het aanpassingsproces dat de zedenpleger 

ondergaat wanneer deze zijn plaats in de vrije samenleving opnieuw inneemt (Kitson-

Boyce et al., 2019b). Op dit moment is er reeds een onderzoek lopende dat de 

mogelijkheid van de opstart van CoSA tijdens het detentietraject bekijkt.   

4.2 Aanklampend werken met zedenplegers die een behandeling weigeren 

en/of moeilijk doorstromen 

In dit onderzoek werd aangegeven dat verschillende groepen zedenplegers moeilijk lijken 

door te stromen naar het extramuros behandelaanbod, zoals zedenplegers met een hoog 

risico op geweld en zedenplegers die hun feiten volledig ontkennen. Daarnaast blijkt dat 

een deel van de zedenplegers – om verschillende redenen -  zelf kiest om tot strafeinde in 

detentie te blijven en bijgevolg vaak geen beroep doet op het extramuros 

behandelaanbod. Dit heeft tot gevolg dat sommige zedenplegers met een matig tot hoog 

risico op herval in vrijheid gesteld worden zonder dat ze enige vorm van behandeling of 

begeleiding hebben ontvangen tijdens hun detentie. Dit is echter iets wat bij verschillende 

bevraagde actoren tot bezorgdheid leidt. 

Deze bezorgdheid gaf in het huidige onderzoek aanleiding tot een discussie rond de 

principes van vrijwillige versus verplichte behandeling (cf. pagina 81). In landen met een 

Angelsaksisch strafbeleid, zoals het VK en Noord-Amerika, wordt de zedenpleger wel 

onder dwang onderworpen aan een behandelprogramma. Omdat dit België  binnen het 

huidige wettelijke kader slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk is, moet er op korte 

termijn gebruik gemaakt worden van andere mogelijkheden om zoveel mogelijk 

zedenplegers te motiveren tot deelname aan het behandelaanbod.  

Door op aanklampende wijze begeleiding en zorg  aan te bieden in de gevangenis, waarbij 

er concreet wordt ingezet op het verhogen van de behandelmotivatie van alle 

zedenplegers, kan aan deze bezorgdheid tegemoet gekomen worden.  
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De verschillende betrokken actoren kunnen een belangrijke rol spelen bij deze 

aanklampende zorg. De sensibilisering van het bewakingspersoneel en het inzetten van 

warme bewaking kan aangegrepen worden om hen op de hoogte te stellen van het 

hulpverleningsaanbod binnen de gevangenismuren en aandacht vestigen op de rol die zij 

kunnen spelen bij een eerste introductie van de zedenpleger aan het behandelaanbod 

binnen de gevangenismuren. Zo kunnen zij, door informele gesprekken aan te gaan met 

de zedenpleger, bijdragen aan diens behandelmotivatie en diens kennis van het 

behandelaanbod in de gevangenis verhogen. Vervolgens is het belangrijk dat 

behandelaars of de beleidscoördinator op regelmatige basis het hulpverleningsaanbod 

aan de zedenplegers komen voorstellen en bijzondere aandacht hebben voor de 

zedenplegers die zich afzijdig houden of hier bijzonder weinig aandacht aan besteden. Het 

is, zeker voor deze groep zedenplegers, bijzonder belangrijk dat zij telkens opnieuw 

aangesproken worden over het hulpverleningsaanbod en het belang hiervan. Ten slotte 

kan het inschakelen van casemanagers bij zedenplegers, naar analogie van de 

casemanager bij geradicaliseerde gedetineerden, ook veel mogelijkheden scheppen. Een 

casemanager houdt een overzicht over het volledige detentietraject van de zedenpleger 

en kan met hen gesprekken aangaan over een zorgaanbod op maat.  

• Korte termijn: aanklampende werking met een focus op zedenplegers met een 

matig tot hoog risico op herval, zeker ten aanzien van groepen die moeilijk 

doorstromen naar het extramuros aanbod. Deze aanklampende werking dient 

structureel ingebed te worden in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. 

• Middellange termijn: Onderzoek dat duidelijk in kaart brengt welke groepen 

zedenplegers tussen de mazen van het zorgnet glippen en moeilijk of niet 

doorstromen naar het hulpverleningsaanbod buiten de gevangenismuren.  

• Lange termijn: de creatie van extra hulpverleningsmogelijkheden voor deze 

doelgroepen in het extramuros behandellandschap.  

Ten slotte kan het debat omtrent vrijwillige versus verplichte hulpverlening aan 

gedetineerden opnieuw open getrokken worden. De keuze voor een verplichte 

behandeling van zedenplegers heeft tot voordeel dat alle zedenplegers onderworpen 

worden aan een behandeling aangepast aan hun risicoprofiel. Een dergelijke verplichte 

behandeling leidt er verder toe dat er een betere inschatting kan gemaakt worden van de 

gemoedstoestand en het recidiverisico van de zedenpleger, doorheen en op het einde van 
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zijn detentietraject. Bovendien toont onderzoek aan dat een behandeling die verplicht 

opgelegd wordt aan de cliënt, niet noodzakelijk slechtere behandeluitkomsten genereert 

(Terry & Mitchell, 2001). Het gaat hier echter om fundamentele veranderingen in de 

wetgeving dat belangrijke ethische implicaties rond patiëntenrechten met zich 

meebrengt. Deze dienen zeker meegenomen te worden indien dit spoor gevolgd zou 

worden. 

4.3 Maximaal inzetten op doorstroming naar behandeling in de vrije 

samenleving 

Tijdens het pre-therapeutisch en aanklampend werken, dient de nadruk  te worden 

gelegd op de doorstroming van de gedetineerde naar de hulpverlening in de vrije 

samenleving.  

In dit onderdeel worden verschillende aanbevelingen geformuleerd om deze doorstroom 

te maximaliseren. Een grondige kennis over het beschikbare intra- en extramuros 

behandelaanbod en het voorzien van voldoende hulpverleningscapaciteit spelen een 

belangrijke rol bij het faciliteren van de doorstroming van de zedenpleger naar een 

behandeling in de vrije samenleving. 

4.3.1 Vergroten van de kennis van het intra- en extramuros behandelaanbod voor 

zedenplegers 

Om maximaal in te kunnen zetten op de doorstroming van de zedenpleger naar een 

behandeling in de vrije samenleving, is het essentieel dat alle actoren die betrokken zijn 

bij het intra- en extramuros aanbod goed op de hoogte zijn van de inhoud van dit aanbod. 

De kennis en uitwisseling van elkaars aanbod zorgt ervoor dat er complementair aan 

elkaar gewerkt kan worden en onnodige overlap wordt vermeden. Ook de zedenpleger 

zelf dient, op verschillende momenten in zijn detentietraject, voorgesteld te worden aan 

het behandelaanbod in de vrije samenleving. Op deze manier wordt de zedenpleger 

betrokken bij diens eigen behandeltraject en kan die, met het oog op re-integratie, over 

meer autonomie beschikken om diens eigen lot opnieuw in handen nemen.  

Eén manier waarop dit kan gebeuren is door hulpverleners uit de vrije samenleving, op 

regelmatige basis hun behandelaanbod te laten voorstellen binnen de gevangenismuren, 

aan zowel de intramuros hulpverlening, de beleidscoördinatoren en de PSD, en de 
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zedenplegers zelf. Op deze manier wordt ook het bestaande behandelaanbod voor 

zedenplegers op een meer actieve wijze gepromoot. Daarnaast kan dit, volgens de  

bevraagde hulpverleners, ook leiden tot een verhoging van de behandelmotivatie van de 

zedenpleger. Een complementair intra- en extramuros behandelaanbod verzekert de 

zedenpleger dat de behandeling buiten de gevangenis verder bouwt op wat deze reeds 

tijdens detentie leert. 

4.3.2 Verhogen van de hulpverleningscapaciteit binnen en buiten de gevangenismuren 

Zowel binnen als buiten de gevangenismuren worden verschillende hulpverlenende 

instanties geconfronteerd met lange wachtlijsten, die de zorgcontinuïteit voor de 

zedenpleger in het gedrang brengen. Zeker wanneer er binnen de gevangenismuren 

ingezet wordt op een meer aanklampende zorg die tot doel heeft om zo veel mogelijk 

zedenplegers te bereiken, dient er voldoende hulpverleningscapaciteit ter beschikking te 

zijn om aan deze vraag tegemoet te komen.  

Uit de data die in dit onderzoek werden verzameld komt naar voor de dat de specifieke 

behandelinitiatieven in de gevangenissen van Hoogstraten en Hasselt een groot succes 

kennen en een wachtlijst diende aan te leggen voor cliënten die niet onmiddellijk 

aansluiting konden vinden. Aan de andere kant bleek de instroom van zedenplegers in het 

project Uitweg in PLC Ruiselede te laag te liggen om dit project te onderhouden. Ook 

I.T.E.R. ontvangt relatief weinig aanvragen tot deelname. Dit wordt echter grotendeels 

verklaard doordat dit initiatief weinig gepromoot wordt en, omwille van de hoge werklast 

van het personeel, een lage prioriteit wordt toegeschreven. Indien wordt tegemoet 

gekomen aan het vergroten van de kennis van het behandelaanbod bij het betrokken 

personeel en de zedenplegers, samen met een aanklampende aanpak bij het rekruteren 

van zedenplegers voor deelname aan het hulpverleningsaanbod, is het niet ondenkbaar 

dat het aantal aanvragen zal stijgen. Omdat de personeelsleden nu reeds overbevraagd 

zijn, is het dan ook noodzakelijk om hun werkingscapaciteit te verhogen. Deze 

capaciteitsverhoging is ook essentieel ten aanzien van de hulpverleners werkzaam in de 

gevangenissen van Hoogstraten en Hasselt, zodat zij de kans krijgen hun wachtlijsten weg 

te werken en meteen tegemoet te kunnen komen aan de vraag en bijgaande hoge 

behandelmotivatie van de zedenpleger.  
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Bij het opvragen van deze data viel op dat deze niet altijd duidelijk beschikbaar zijn en 

doorheen dit onderzoek werd dergelijke data ook enkel opgevraagd voor de intramuros 

behandelinitiatieven die zich specifiek naar zedenplegers richten. Bij de verdere 

uitwerking dient dan ook voldoende aandacht besteed te worden aan het verzamelen en 

registreren van data omtrent aanmeldingen en effectieve deelname aan het aanbod. 

Het verhogen van de hulpverleningscapaciteit veronderstelt ook meer middelen. Federale 

en regionale overheidsdiensten voor volksgezondheid en justitie kunnen deze 

capaciteitsverhoging ondersteunen. 

Hoofdstuk 5: Aanbevelingen met betrekking tot implementatie  

Er worden ten slotte enkele aanbevelingen geformuleerd die belangrijk zijn bij het 

implementeren van een hulpverleningsaanbod voor zedenplegers binnen de gevangenis. 

Hierbij komen het belang van een evidence-based aanpak, het creëren van een 

professioneel draagvlak, en de regelmatige evaluatie en monitoring van de verschillende 

initiatieven als essentiële onderdelen naar voor. Deze onderdelen kaderen binnen een 

groter geheel van maatregelen die de implementatie van een behandelaanbod faciliteren 

(cf. CFIR op pagina 36). 

5.1 Identificatie van een evidence-based hulpverleningsaanbod 

De internationale literatuur geeft duidelijk aan welke initiatieven effectief zijn met 

betrekking tot het verminderen van het recidiverisico (Gannon et al., 2019; Schmucker & 

Lösel, 2015; Yates, 2016). Bij de uitwerking van een hulpverleningsaanbod voor 

zedenplegers in de gevangenis moet deze kennis actief aangewend worden en dient er 

daarnaast rekening te worden gehouden met de best practices die nu al aanwezig zijn in 

de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.  

Dit aanbod dient structureel ingebed te worden in alle Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen en op gerichte wijze aangeboden worden aan de zedenpleger, op basis van 

diens risicoprofiel.  

5.2 Creëren van een professioneel draagvlak  

Binnen een complexe omgeving zoals het gevangeniswezen wordt een veelvoud aan 

actoren (zoals gevangenisdirectie, bewakingspersoneel, behandelend personeel, etc.) op 

één of andere manier geaffecteerd door de implementatie van een hulpverleningsaanbod 
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voor zedenplegers. In dit onderzoek kwam duidelijk naar voor dat deze actoren, in het 

bijzonder het bewakingspersoneel, tot op zekere hoogte betrokken willen worden bij de 

implementatie.  

De succesvolle implementatie van een hulpverleningsaanbod steunt dan ook in grote 

mate op het creëren van een professioneel draagvlak aan de hand van een 

nodenbevraging van de betrokken actoren en communicatiestrategieën die gericht 

zijn op informatieoverdracht en educatie (Damschroder et al., 2009). Personeel dat 

beschikt over de nodige kennis over de interventie, genoeg zelfvertrouwen heeft in diens 

kunnen om met deze doelgroep om te gaan, een grote zelfredzaamheid tentoonstelt en 

zich vereenzelvigt met de organisatie, draagt op substantiële wijze bij aan een grondige 

en gedragen implementatie (Damschroder et al., 2009). 

Het strekt dan ook tot aanbeveling om, bij de ontwikkeling van het hulpverleningsaanbod 

voor zedenplegers, duidelijk in kaart te brengen welke actoren hier op één of andere 

manier invloed van ondervinden en hen op afdoende wijze bij de implementatie te 

betrekken. In dit opzicht is het dan ook essentieel om de resultaten van dit onderzoek, die 

tenslotte de stem van de betrokken praktijkactoren weerspiegelen, hierbij mee in 

rekening te nemen. 

5.3 Regelmatige monitoring en evaluatie van de hulpverleningsinitiatieven 

Behandelprogramma’s zijn meer effectief wanneer ze aan een continue monitoring en 

evaluatie onderworpen worden (Damschroder et al., 2009). Bij de uitwerking van het 

behandelaanbod voor zedenplegers is het aangewezen om reeds van bij het begin een 

evaluatieplan op te stellen dat rekening houdt met het verzamelen van de nodige data 

met het oog op een latere evaluatie van het behandelprogramma en de nood aan 

permanente bijsturing.  

Hoofdstuk 6: En nu?  

Het opzet van dit beleidsvoorbereidend onderzoek was om de huidige situatie van de 

zedenpleger in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen in kaart te brengen en 

aanbevelingen te formuleren omtrent de ontwikkeling van een behandelaanbod voor 

deze doelgroep, in de gevangenis.  
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Aan de hand van een statistische analyse van de data beschikbaar in de Sidis Suite 

databank en een grootschalige bevraging van alle actoren die betrokken zijn bij de 

behandeling en begeleiding van zedenplegers in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen, 

inclusief de zedenplegers zelf, werd aan deze onderzoeksdoelen voldaan.  

De onderzoeksresultaten die hieruit voortkwamen hebben geleid tot bovenstaande 

aanbevelingen, maar dienen verder vertaald te worden naar concrete actiepunten die in 

de praktijk toegepast kunnen worden. Dit kan onder andere op basis van volgende acties: 

- richt een werkgroep op voor de uitwerking van een overkoepelend beleid; 

o betrek alle actoren die geaffecteerd worden door de implementatie van een 

hulpverleningsaanbod voor zedenplegers 

o bekijk hoe het huidige intramuros aanbod verder uitgebouwd kan worden, 

rekening houdend met  de timing van verschillende interventies doorheen 

het detentietraject 

- belast een werkgroep met de concrete uitwerking van een uniform risicotaxatie- 

en risicomanagement beleid;  

- installeer een werkgroep die voorziet in de oprichting van aparte units voor 

zedenplegers binnen de gevangenissen: 

o korte termijn: proefproject in één gevangenis, bijvoorbeeld Merksplas 

o lange termijn: uitbreiding naar meerdere gevangenissen 

- besteed voldoende aandacht binnen het penitentiair beleid aan zedenplegers als 

kwetsbare groep; 

- zet verder in op het reeds lopende onderzoeksproject om CoSA al tijdens detentie 

op te starten en verder uit te breiden in Vlaanderen en Brussel; 

- investeer in meer aanklampende zorg om zo meer zedenplegers te bereiken en te 

laten deelnemen aan het intramuros zorgaanbod; 

o maak gebruik van het betrokken bewakings- en hulpverleningspersoneel  

o voorzie een casemanager die het volledige detentietraject van de 

zedenpleger opvolgt 

- zet maximaal in op de doorstroming naar het gespecialiseerde aanbod voor 

zedenplegers in de vrije samenleving; 

o nodig de extramuros hulpverlening uit om hun werking voor te voorstellen 

aan de betrokken actoren binnen de gevangenis 
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o voorzie een capaciteitsverhoging van de hulpverlenende instanties, zowel 

binnen als buiten de gevangenis 

- stel vanaf begin van de implementatie een evaluatieplan op en verzamel op een 

systematische manier voldoende en correcte data.  
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Bijlagen  

  
 

Bijlage 1: lijst aangeschreven hulpverleningsorganisaties 
intramuros aanbod  
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centra geestelijke 
gezondheidszorg  

Gespecialiseerde 
extramurale zorg  

CGG Kempen  PC Sint-Amandus 
Beernem  

CGG Mandel Leie + Largo 
(Fronta)  

I.T.E.R.  

CGG Prisma    
Zorggroep Zin (CGG 

VGGZ + CAW Limburg)  
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Bijlage 2: lijst aangeschreven hulpverleningsorganisaties 

focusgroepen  
  

Centra geestelijke 
gezondheidszorg  

Centra algemeen 
welzijnswerk  

Gespecialiseerde 
extramurale zorg  

CGG Vagga  CAW Antwerpen  PC Sint-Amandus 
Beernem  

CGG Kempen  CAW De Kempen  APZ Sint-Lucia  
CGG De Pont  CAW Boom-Lier-

Mechelen  
PZ Asster  

CGG Vlaams Brabant 
Oost  

CAW Oost-Brabant  PC Sint-Jan Baptist  

CGG Eclips/Adentro  CAW Oost-Vlaanderen  Universitair Forensisch 
Centrum  

CGG Mandel Leie + Largo 
(Fronta)  

CAW Centraal-West-
Vlaanderen  

I.T.E.R.  

CGG Prisma  CAW Noord-West-
Vlaanderen  

  

Zorggroep Zin (CGG 
VGGZ + CAD Limburg)  

CAW Limburg    

CGG Ahasverus 
(Psychotherapie-
BRUG)  

CAW Brussel    

  
De vetgedrukte organisaties namen uiteindelijk deel aan de focusgroepen.  
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Bijlage 3: lijst deelnemend gevangenispersoneel  
  

Beleidscoördinatoren  PSD  PA’s  Directieleden  

Merksplas  Merkplas  Merksplas  Centrale PSD  
Turnhout  Turnhout  Brugge  Regionale directie  
Hoogstraten  Hoogstraten  Beveren    
Leuven-Centraal  Leuven-Hulp  Ruiselede    
Ruiselede  Antwerpen      
Mechelen  Brugge      
  Brussel      
  West-Vlaanderen      
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Bijlage 4: overzicht van het huidige behandelaanbod in de 

gevangenissen van Vlaanderen en Brussel 

Gevangenis  Algemene hulpverlening Specifiek aanbod voor zedenplegers 

Antwerpen CGG Vagga 

CAW Antwerpen 

Geen specifiek aanbod  

Hoogstraten CGG Kempen  

CAW De Kempen 

Langdurige groepstherapie met 
capaciteit voor 15 personen 
(normaalbegaafd en laagbegaafd) met 
aanvullend individuele sessies  

Wortel CGG Kempen 

CAW De Kempen 

Geen specifiek aanbod  

Turnhout CGG Kempen 

CAW De Kempen 

 

Geen specifiek aanbod  

Merksplas CGG Kempen 

CAW De Kempen 

In verleden groepsaanbod voor 
geïnterneerden dat is gestopt na komst 
van FPC’s en gevangenisopstand 

Mechelen CGG De Pont 

CAW Boom-Lier-Mechelen 

Geen specifiek aanbod 

Leuven-
Centraal 

CGG Leuven 

CAW Oost-Brabant 

Geen specifiek groepsaanbod maar er 
wordt wel gebruik gemaakt van het 
schriftelijke aanbod via I.T.E.R. 

Leuven-Hulp CGG Leuven 

CAW Oost-Brabant 

Geen specifiek aanbod  

Gent CGG Eclips/Adentro 

CAW Oost-Vlaanderen 

Geen specifiek aanbod 

Dendermonde CGG Eclips/Adentro 

CAW Oost-Vlaanderen 

 

Geen specifiek aanbod 

Oudenaarde CGG Eclips/Adentro 

CAW Oost-Vlaanderen 

Geen specifiek aanbod 

Beveren CGG Eclips/Adentro 

CAW Oost-Vlaanderen 

Geen specifiek aanbod  

Ruiselede CGG  Mandel Leie (Fronta) In verleden project Uitweg als pre-
therapie voor mensen die op de 
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CGG Prisma (Project 
Uitweg) 

CAW Centraal-West-
Vlaanderen  

wachtlijst van Fides-R stonden dat is 
gestopt door onvoldoende inclusies 

Ieper CGG Mandel Leie (Fronta) 

CAW Centraal-West-
Vlaanderen 

Geen specifiek aanbod 

Brugge CGG Prisma 

CAW Noord-West-
Vlaanderen 

Geen specifiek aanbod 

Hasselt Zorggroep Zin (CGG 
Limburg) 

CAW Limburg 

→ Spectra 

Kortdurende groepstherapie met 
capaciteit van 5 tot 8 personen bedoeld 
voor kortgestraften of beklaagden 

 

Brussel CGG Ahasverus met 
deelwerking 
Psychotherapie-BRUG en 
I.T.E.R. 

CAW Brussel 

Geen specifiek groepsaanbod maar er 
wordt wel gebruik gemaakt van het 
schriftelijke aanbod via I.T.E.R. 

 

De gevangenissen in het vet hebben of hadden een specifiek aanbod voor zedenplegers.  

 


