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VOORWOORD
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INLEIDING

Dit is een evaluatie van het project Incest Dader Behandeling Rotterdam (IDBR). De
uitvoering van dit project vond plaats tussen I989 en 199I. Het project berustte op een

samenwerking tussen duidelijk verschillende instellingen: rechtbank en Parket, reclas-

sering en Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) van het Arrondissement Rotterdam
en drie Rotterdamse Riaggs.' Deze inleiding behandelt het ontstaan, de opzet en de
organisatie van het project. Verder wordt stilgestaan bij de benaderingswijze en
opbouw van deze tekst.

1.1  ONTSTAAN VAN HET IDBR

Het lukte een Officier van Justitie niet om bij een Riagg de garantie te krijgen op een
effectieve behandeling van een incestpleger. Dit vormde een directe aanleiding tot het
project IDBR. Er zijn verder meerdere ontstaansredenen van het project Incest Dader
Behandeling Rotterdam. Die hebben te maken met de maatschappelijke onrust over
incest en seksueel misbruik maar ook met verschillen tussen GGZ en Justitie, straf en
therapie, orde en wanorde en mannen en vrouwen.

De problematiek van incest

Voor de geestelijke gezondheidszorg zijn de slachtoffers van seksueel misbruik een
groot en ook een goed gedocumenteerd probleem. Het is nauw verbonden met een
reeks psychiatrische stoornissen. Bij de GGZ melden zich ook met grote regelmaat
kinderen en adolescenten met de gevolgen van seksueel geweld. Over de plegers van
seksueel geweld is veel minder bekend. 1nzicht in wat voor mensen dat zijn, hoe zij tot
misbruik komen en hoe zij hierover denken, is echter van groot belang voor de thera-
pie van misbruikte kinderen.2 Voor de geestelijke gezondheidszorg is het nog veel
belangrijker om tijdig in te grijpen en seksueel misbruik te helpen voorkomen.
In de praktijk blijken vrijwillige hulpverlening en GGZ vaak machteloos te staan wan-

neer het gaat om actueel misbruik of mishandeling in een gezinssituatie.  De kans is
groot dat daar zonder ingrijpen van buitenaf niet zomaar verandering in komt. Om het

1 Riagg staat voor- Regionale Instelling voor Geestel:ike Ge,ondheldszorg. Het ging om Rlagg Zuid. Riagg Rijnrnond
Noot·d Oost (RNO) en Riagg r'Jnrriond nocird west (rriw). De eerste twee ilin inmiddels opgegaan in
re)spectieveltik de (,GZ groep Eur·opoor·t en de Bavo-RNO groep. Riagg riJnmond noord west bestaat nog als Riagg

2  Salter. 1995 en 1999.
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kind te beschermen kan het noodzakelijk zijn dat GGZ en vrijwillige hulpverlening
samenwerken met Justitie. Alleen Justitie, waaronder de Raad voor de Kinderbescher-

ming, kan ingrijpen en mogelijk een eind maken aan zulke strafbare situaties.
De voorbereiding van het project IDBR begon rond juni I988. Eerder in I988 publi.

ceerde Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Co8rdinatie

Emancipatie, een inventarisatie van seksueel misbruik.3 De resultaten van die inven-
tarisatie waren opzienbarend. Een op de zes meis jes en vrouwen bleek tenminste een-
maal in hun leven seksueel misbruikt door iemand uit de kring van verwanten.
Seksueel misbruik bleek vele malen vaker voor te komen dan viel te zien in criminele
statistieken. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 550 gevallen strafrechtelijk ver-
volgd wegens het seksueel misbruiken van kinderen.4 In werkelijkheid gaat het dus
om veel meer daders.

Terwijl de GGZ tamelijk machteloos staat tegenover incest blijkt een strafrechtelij-
ke aanpak vaak ook geen uitkomst te bieden. Er doen zich zelfs situaties voor waarbij
misbruik met een grote mate van waarschijnlijkheid plaatsvindt zonder dat het moge-
lijk is om in te grijpen. In november I988 ontstond de 'Bolderkaraffaire'. Vanuit MKD
de Bolderkar, een medisch kinderdagverblij f voor kinderen onder de  zes  jaar,  werd  in
een klap het seksueel misbruik gemeld van tien kinderen. Justitie greep in maar bij de

afhandeling van deze affaire kwamen de problemen met een strafrechteliike aanpak
scherp naar voren. Vooral de bewijsvoering bleek een probleem. Er doen zich situaties
voor waarbij misbruik met een grote mate van waarschijnlijkheid plaatsvindt zonder
dat het mogelijk is om in te grijpen. Er kan bij betrokkenen ook angst zijn voor de
gevolgen van aangifte. Wanneer de dader de vader van het kind is, zou aangifte hem
in de gevangenis kunnen doen belanden. Met als gevolg dat het gezin uit elkaar zou
vallen en het gezinsinkomen sterk zou dalen.

In de jaren '80 van de vorige eeuw zijn ook gerichte behandelingsmogelijkheden
voor incestdaders ontstaan.5 Geleidelijk aan raakte men het er over eens dat behande-

ling valt te verkiezen boven straf. Dat werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van
het cognitiefbehaviorisme 6 en vooral de relapse prevention techniek bij de behandeling
van verslaving.7 Naast een algemene, publieke bestrijding van alle vormen van seksu-
eel geweld leek deze ontwikkeling een beter antwoord te kunnen bieden dan alleen

gevangenisstraf. Vooral wanneer er dan ook de mogelijkheid zou zijn om het strafrecht
in heilzame, therapeutische zin te gebruiken in dienst van de behandeling van de

3     Drayer. 1988 de·iiig maakle veel cr·osf over· rTiogelqk lussen thera
4      Fr·enkeri. 2002 peutische 'zuilen' als psychoarialyse. ged,·agstheraple
5    Heeg, 1986: Kuiper. 1987. en client ( eritered therapy en het ontslaan van de
6   Het cogiiitief behaviorisine ts oritslaari vanuit dE ecleclische benadering van psychotherapte. Zie

gedragstherapie maar richt zich niet meer uitsluitend Goldfned.  1981
op fnanilest gedrag maar· voor·al op de denkbeelden e & Marlatt. 1989. l.aws. 1989 en Laws. 1999b.7  Gec), g

die dat  gedrag vet-oorzaken en swi en. Deze verati
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slachtoffers en de misbruikte kinderen. Hierdoor kan ook de aangiftebereidheid stij-
gen. omdat het mogelijk wordt om aangifte te doen zonder dat de kostwinner vervol-
gens achter de tralies verdwijnt De behandeling moet dan wel verplicht in een straf-
rechtelijke zin plaatsvinden.8

Justitie en geestelijke gezondheidszorg

Het project IDBR pionierde bij de aanpak van zedendelicten in het algemeen en incest
in het bijzonden Het project begaf zich daarmee in het grensgebied dat tussen geeste-
lijke gezondheidszorg (GGZ) en het strafrecht (Justitie) ligt.

De Grondwet waarborgt de integriteit van lichaam en geest. Ook voor ernstig psy-
chiatrisch gestoorden ziet de wet de eigen motivatie als noodzakelijke voorwaarde om
tot behandeling over te gaan.9 Uitsluitend in geval van gevaar voor eigen of andermans
leven kan iemand tegen  zijn  of haar zin in verpleegd worden:° Een van de belangrijk-

ste vragen is dan ook of er een vrijwillige keus voor hulp of behandeling is.
De geestelijke gezondheidszorg vormt onderdeel van de algemene gezondheidszorg.

Een Regionale Instelling voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (Riagg) valt
daarom onder de verantwoordelijkheid van het ministerie dat volksgezondheid beheert.
Binnen de algemene geestelilke gezondheidszorg kan in principe niet verplicht of ge-
controleerd worden. Alle inhoudelijke informatie over de behandeling valt onder de
geheimhoudingsplicht. Er is daarom niet gemakkelijk aan te geven of. en zo ja wan-
neer, behandeling inderdaad plaatsvindt.

Onder het Ministerie van Justitie valt een eigen gezondheidszorg die in dienst staat
van het justitieel apparaat. Wanneer er sprake is van een (ernstig) delia treedt het
strafrecht in werking. Voor Justitie treden forensische psychiatrie en redassering op.
Forensisch psychiatrische instellingen leveren psychiatrische en psychologische exper-
tise en behandelingsmogelijkheden. De Redassering verzorgt begeleiding buiten de
klinieken en inrichtingen.

Justitie en GGZ vormen als het ware twee verschillende circuits waartussen amper
overlap is wat betreft uitvoerende werkzaamheden. Het is op deze gronden begrijpe-
lijk dat een Officier van Justitie geen garantie kon krijgen dat een incestpleger in
behandeling kwam. Hoewel er dus geen overlap is wat betreft werkzaamheden is er
wel overlap tussen de populaties waar beide circuits mee te maken krijgen.

8  Staffeleu, 1992 10  De behandeling zonder instemming van de patient
9  Zie de wet Bopz (Biizondere opnenling m psychiatri blyft beper kt tot 'verpleging (opiwmci. verblilf in een

sche ziekenhulzen) kliniek. ruimtehike en fysieke r·naatr·egelen 815 IGotatle.
separatie. fixatie)' (Mool). 1998: p. 1 34).
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Er bestaan gestoorde delinquenten maar ook delinquente gestoorden. Het is afhan-
kelijk van de aard en ernst van delict en stoornis of iemand bij Justitie of bij GGZ
terechtkomt. Tussen beide circuits is aldus een grensgebied met dezelfde patienten
maar anders benoemd: gestoorde (ex-)delinquenten in de algemene geestelijke gezond-
heidszorg en psychiatrische patienten die een misdaad hebben begaan in het justitiele
circuit. I ' Dit grensgebied heeft de afgelopen jaren nogal ter discussie gestaan.12 Er is
een advies Forensische psychiatric en haar raakvlakken van de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid:3 Dit advies constateerde '(..) dat er al heel lang problemen worden

gesignaleerd in de opvang, behandeling, begeleiding en resocialisatie van psychiatri-
sche patienten die met politie/justitie in aanraking zijn gekomen. (..) De problemen
hebben onder meer betrekking op het onvoldoend aanwezig zijn van ambulante en
intramurale GGZ-hulp (..) voor, tijdens en na verbliif in het justitie-circuit'.4 In de
gevangenissen, huizen van bewaring en penitentiaire inrichtingen is een toenemend
aantal gedetineerden met psychopathologie geconstateerd. Is Het gaat hierbij zowel om

ernstig gestoorden (psychotici) als om minder ernstig gestoorden (gestoorde persoon-
lijkheid). Dit betreft niet enkel degenen die de justitiele maatregel van de ter beschik-

king stelling (tbs) is opgelegd maar ook vele anderen. Het is namelijk niet alleen de
eventuele stoornis die voorop staat bij de bepaling tot opname in een forensisch psy-
chiatrische kliniek. De ernst en de aard van het delict zijn eerder beslissend.
Bovendien moet er een aannemelijk oorzakelijk verband zijn tussen de stoornis op het
moment van het delict en het delict zelf. Pas met de ernstige delicten, waarop een sanc-
tie staat van meer dan vier jaar gevangenisstraf. en er een groot risico is op recidive
komt vervolgens de mogelijkheid van tbs naar voren.

Gelijktijdig staat het instituut tbs: de juridische terbeschikkingstelling ofwel de
gedwongen opname in een forensisch psychiatrische kliniek, ter discussie. Een amb-
telijke werkgroep stelde in I998 voor om delinquenten eenvoudig gevangenisstraf te
geven en alle behandeling door de GGZ te laten uitvoeren. De internationaal hoog aan-

geschreven mengvorm van straffen en behandelen zou zijn nut onvoldoende hebben
bewezen. Ondertussen groeide in de laren '90 van de 2oste eeuw de wachtlijst voor
opname in een Tbs-kliniek. In de klinieken bleek de doorstroming te gering waardoor
er onvoldoende plaats was om aan de vraag vanuit de rechterlijke macht te voldoen.

Van diverse kanten was er zo behoefte aan een nadere bepaling van het grensgebied
tussen geestelijke gezondheidszorg en strafrecht. In het geval van incestdaderbehan-

11 Goudsmit. Nieboer & Re,cher. 1977. 14  Stoelinga.  1991
12 Ook inter-nationaal. /re btivoorbeeld Birrningham IS  BuMen. Zmnistr-a & Pulles. 2()01

( 1999) over de sitijatie m het Ver·enigd Koilirikriik
13  Nationale Raad voor (le Volksgezondheid, 1991 :

Stoelinga & Vos. 1991
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deling krijgt deze nadere bepaling ook te maken met een aantal andere maatschappe-
lijke dualiteiten als die tussen strafen therapie. orde en wanorde en man en vrouw

Straf en therapie

De ontwikkeling van het Nederlandse gevangeniswezen is te zien als onderdeel van
een civilisatieproces:6 Toenemende beschaving leidt tot een groeiende afkeer van

fysiek geweld en, in de plaats daarvan, tot verinnerlijking van maatschappelijke dwang.
De gerechtelijke straf heeft zo een uitgesproken opvoedkundig doel kunnen krijgen:
de zedelijke verbetering of heropvoeding van de misdadiger.  In de I9de eeuw dacht
men nog dit te kunnen bereiken met geisoleerde opsluiting in een cel. Dit is daarom
ook het belangrijkste strafmiddel van het Wetboek van Strafrecht. De achterliggende
idealen van cellulaire opsluiting ten spijt stuitte men in de loop van de tijd echter op
'de harde werkelijkheid (..): de gevangenis, in welke vorm dan ook (...) maakt van ver-
oordeelden geen betere mensen.'17 De conclusie van een recente meta-analyse is dat
het recidiveverlagend effect van gevangenisstraf beperkt is  tot de  duur van die straf. 18

Gevangenisstraf is dus geen goed middel gebleken om zich maatschappelijke
omgangsvormen eigen te maken en om van misdadigers oppassende burgers te
maken. Foucault beschrijft een historische ontwikkeling waarbij de rechter niet meer

eenvoudig een misdaad bestraft maar met een straf de misdadiger ook wil genezen.'9
Eerder was de straf er om af te schrikken en om macht te laten zien. Sindsdien  is het
doel van de straf steeds  meer de disciplinering van het individu geworden. De motiva-
tie van de straf vraagt daarom ook andere kennis dan strikt juridische. De rechtspraak

is daarbij gaan steunen op een netwerk van 'sociale controlefunctionarissen' als psy-
chiaters, psychologen, reclasseerders en maatschappelijk werkers.

Deze analyses sluiten goed aan op het project. Het project IDBR stelde nadrukkelijk
een alternatief te zijn voor gevangenisstraf en had tot doel readive te voorkomen. Het
ontstond uit een samenwerking tussen rechters, openbare aanklagers, ( forensisch) psy-
chiaters en psychologen, reclasseringsmedewerkers en maatschappelijk werkers. Om
verinnerlijking of disciplinering te bereiken ziin psychologische technieken en inzich-

ten gebruikt en de behandeling is uitgevoerd onder leiding van een orthopedagoog.
Er zit een keerzijde aan deze ontwikkeling. Psychologische en psychiatrische tech-

nieken om gedrag te beinvloeden en iemand wenselijk of moreel ' juist' gedrag aan te

1 6  franke.  1990
1 /  Franke.  1990.
18  Gendi·eau. Goggin & Cullen.  1999.
1 9 1 ouca,At. 1 975
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leren doen totalitair aan. In de zoste eeuw zijn ze toegepast door de grote totalitaire
regimes van nazi-Duitsland. de Sovjet Unie en communistisch China. De toepassing

op misdadigers is onderwerp van Stanley Kubricks film A Clockwork Orange uit I97I.
De ook seksueel zeer gewelddadige hoofdpersoon van die film wordt aan het eind van
deze film behandeld met indringende gedragstherapeutische technieken. De film stelt

de legitimiteit en de impliciete gewelddadigheid van een dergelijke disciplinering aan
de orde. De samenleving die A Clockwork Orange ons voorspiegelt is geobsedeerd met
de ruwste vormen van seks en geweld. Is het dan wel juist om zo indringend 'manie-
ren' bij te brengen? En, wie bepaalt uiteindelijk wat wenselijk of moreel juist gedrag isP

Gedragstherapeutische technieken zoals in A Clockwork Orange worden inderdaad
toegepast bij seksuele delinquenten. 20 Salter beschrijft de huiswerkopdracht 'boredom
tapes' waarbij hoorbaar moet worden gemasturbeerd op een 'deviante', luidop uitge-
sproken fantasie. Dat moet worden opgenomen op een geluidsband en overlegd aan
de therapeut.21 Bij dergelijke technieken maakt het geen verschil ofhet al dan niet om
een stoornis gaat.22 Dat laat de deur open voor toepassingen die in strijd zijn met een
humanistische ethiek en de mensenrechten. De toepassing van gedragsbeinvloedende
'psytech' roept al met al dusdanige associaties op met totalitaire toepassingen dat een

samenleving hier alert op moet zijn. A Clockwork Orange is echter bijzonder cynisch
over het effect. Hoewel dat effect er in het begin wel is, eindigt de film met de terug-
keer van de gewelddadige neigingen van de hoofdpersoon. Dit overigens tot zijn eigen
groot genoegen.

De IDBR-behandeling vond plaats in een strafrechtelijk verplicht kader. In principe
was er sprake van een keuze, namelijk tussen gevangenisstraf en deelneming aan het
IDBR-programma.21

Orde en wanorde

Incest is altijd verboden geweest. Toch is de betekenis van incest niet heel duidelijk. Er
zijn grote verschillen tussen diverse samenlevingen voor wat betreft strafbaarheid,
straftoekenning en strafuitvoering. Een wetenschappelijke en objectieve onderbou-
wing van het incesttaboe is nooit geslaagd.·24

incest staat cultuurhistorisch vooral voor geweld en wanorde. Letterlijk vertaald uit
het Latijn betekent incest 'niet rein' of onzuiven  Het is een oeroud teken van wanorde

20  Zie bitvoorbeeld Laws, 2001 9 3  Volgens MooW (1998) iserdan sprake vari dwangin
21  Salter. 1988 ruimere /in: behandeling als een (voor de deliti
22 George & Marlatt, 1989 quent) aantrekkellk allernatiel.

11 Maisch. 1968
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dat angst, walging, afschuw en uitstoting oproept.25 In de loop van de geschiedenis is

'incest' vooral gebruikt voor onacceptabele seksuele relaties ofhandelingen binnen een
familie of dan. In Shakespeare's Hamlet komt incest aan de orde omdat volgens de gel-
dende regels er nooit een huwelijk had mogen plaatsvinden tussen Hamlets moeder
en de broer van zijn vader. In sommige perioden was er een obsessie met'incest'. Het
beschuldigen van incest was een veelgebruikt propagandamiddel om de tegenstander
te diskwalificeren.z6 Hierbij ging het niet zozeer om seks met de eigen kinderen.
Kerkregisters waren in gebruik om tot in de zoveelste graad te bepalen wie met wie
mocht trouwen. Omgekeerd is het verbod op incest te zien als de kern van maat-
schappelijke orde, van beschaving en cultuur. 27 Etymologisch staat incest via 'castige-

ren' in verband met tuchtigen en discipline. De angst voor incest lijkt op te treden wan-

neer de vooronderstellingen van een samenleving ter discussie staan en niet meer als

vanzelfsprekend worden aangenomen. Er is sprake van decadentie of verva] van waar-

den en (dreigende) omwenteling. De vooronderstellingen die ter discussie staan raken

de kern van de samenleving en hebben te maken met de orde: de machts- en productie-
verhoudingen en de verhouding tussen de seksen en de generaties.

Ons Wetboek van Strafrecht is een product van de Verlichting en had geen plaats
voor een archaische en religieuze term als incest. Incest als zodanig is dus niet opge-
nomen maar wordt 'gevangen' door artikelen die seksuele handelingen tussen volwas-

senen en kinderen zonder uitzondering verbieden.z8 Het past in een reeks van bepa-

lingen die seksualiteit strafbaar stellen in situaties of relaties waarbij de ene partij een
vanzelfsprekend overwicht heeft over de andere partij. Wat hierbij beschermd wordt is
het individuele recht op zelfbeschikking, een recht dat door Kant is geformuleerd.29

In het algemeen staat incest of bloedschande tegenwoordig vooral voor seksualiteit
tussen eerstegraads verwanten: broer en zus of ouder en kind. Seksualiteit tussen

broer en zus is niet per definitie strafbaan Seksualiteit tussen ouder en kind wel.
Ouder-kindincest is de laatste grens van alle mogelijke verbodsbepalingen die seksu-

aliteit inperken.3° Deze incest heeft direct te maken met het onderscheid tussen de

generaties. Het is een grote inbreuk op de orde van een samenleving wanneer een
ouder seks heeft met een eigen kind en daarmee dit onderscheid ontkent. Behalve met

het verschil tussen de generaties gaat het ook om het onderscheid tussen man en

vrouw.  Het kind is per definitie seksueel nog niet rijp of uitgegroeid. Seksualiteit met
een kind omzeilt daarom het onderscheid tussen man en vrouw

25 Kristeva. 1980: Douglas, 1976. 28 Gooren. 1994a.

26 Cohn. 1975. 29 Mooli. 1998.
27 Girard, 1990: Moog, 1975 30 Girard. 1990.
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De wetsartikelen die seksualiteit met kinderen verbieden zijn onderwerp geweest
van heftig maatschappelijk debat. De seksuele revolutie in de jaren zestig en zeventig
propageerde onbeperkte, vrije seksualiteit. Impliciet en expliciet greep men hierbij
terug op de libertijnen die in de periode van vlak voor de Franse revolutie met ideeen
van de Verlichting de (seksuele) moraal aan de kaak stelden.v Pornografie kwam in
zeer expliciete. gefotografeerde vorm overal beschikbaar. Seks tussen artsen en psy-
chotherapeuten en patienten of clienten werd besproken als toelaatbaar en zelfs
therapeutisch. De destijds zeer populaire Nederlandse speelfilm Blue Movie getuigt
hiervan. De hoofdpersoon is een leraar die wegens seks met een van zijn leerlingen
gevangenisstraf krijgt.  Na zijn vrillating kan hij met overgave genieten van de seksu-
ele vrijheid die in de tussentijd is ontstaan. Alle mogelijke seksuele voorkeuren kon-
den ineens in het openbaar komen. Pedofilie en incest vormden hierop geen uitzon-
dering.  In deze 'ontmoralisering' van de seksualiteit 32 werd seks met kinderen  of het
'begripvor toestaan van seks tussen een (eigen) kind en een andere volwassene,
bespreekbaan Een brede maatschappelijke beweging kwam te pleiten voor het schrap-

pen van (niet-agressieve) zedendelicten uit het Wetboek van Strafrecht. Hier namen
onder meer de Nederlandse Orde van Advocaten, het Nederlands Instituut voor
Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO), het Nationaal centrum voor Geestelijke
volksgezondheid en de Coornhertliga aan deel.

Sinds de seksuele revolutie van de jaren '60-'70 van de vorige eeuw is er weer een

omwenteling geweest. De wettelijke strafbaarheid van de zedendelicten is opnieuw (in
gewijzigde vorm) onderschreven en de kans op bestraffing is inmiddels waarschijnlijk
groter dan ooit. De veroordeling van de pornokoning wegens incest met zijn kinderen
leverde eind laren '90 van de vorige eeuw nog nauwelijks beroering op. Eerder kon hij
openlijk in zijn blaadjes die seksuele contacten met zijn eigen kinderen (en ouders)
beschrijven.

Iedere combinatie van kind en seksualiteit is moreel zeer beladen. Dit is zelfs dus-
danig het geval, dat wetenschappelijk onderzoek naar kinderlijke seksualiteit min of
meer onmogelijk is.33 Het onderwerp van seksualiteit tussen volwassene en kind lijkt
een blootliggende zenuw in onze samenleving te raken en heeft in de afgelopen jaren
geleid tot diverse schandalen en golven van 'zedenangst'.34 Bij afsluiting van deze stu-
die is het eind hiervan nog steeds niet in zicht. In de beeldvorming van pedosekuali-
teit is steeds meer de nadruk komen te liggen op aspecten van geweld, sadisme, exploi-

31  Belingriike exponenteri hler-van war·en Restl f de la Br·dton,le en dE·· Mar-kie  De Sade
32  Boutellier.  1989
33 Perry. 1990.

34 Rosser, & Schuier 1992.
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tatie, mishandeling en verwaarlozing. Pogingen om geweld juist los te koppelen van
seks met kinderen en om de gevaren van pedofilie te relativeren,5 zijn hierdoor in een
zeer ongunstig licht komen te staan. Aan die omwenteling heeft vooral de vrouwen-

beweging bijgedragen.

Seks(e) en macht

Bij de ontmoralisering van seksualiteit speelde het 'verlichte' idee van seks als natuur-

lijke behoefte, analoog aan honger of dorst. Dit idee is nog steeds van belang en brengt
bijvoorbeeld 1zard er toe om seksualiteit niet als een emotie te beschouwen.36 Een

natuurwetenschappelijke benadering begrijpt menselijke seksualiteit als een behoefte,
gelijk aan honger of dorst.37 Seksualiteit behoort tot de biologische voorwaarden voor
het voortbestaan, net als eten en drinken. Seksualiteit behoeft daarom geen plaats in
een theorie over menselijke emoties. Dit plaatst seksualiteit als een 'natuurlijk' feno-
meen met uitingsvormen die statistisch zijn verdeeld en die niet afwijken van dierlij-
ke gedragingen. Diverse afwijkingen van de gemiddelde, wat betreft frequentie meest
voorkomende, seksuele gedragingen zijn dus te verwachten. Een dergelijke benade-
ring is terug te vinden in het werk van Kinsey et al. dat vanaf het einde van de jaren

'40 in opeenvolgende reports de verschijningsvormen van seksualiteit in de VS in kaart
bracht. De beschrijving van seksualiteit lijkt moreel neutraal maar gaat uit van de
vooronderstelling dat seks een natuurlijk en intrinsiek goed is waar we in morele zin
(juist) niet al te moeilijk over moeten doen.18 Een biosociale benadering van een paar
decennia later vertoont hier nog sterke sporen van. Gelijktijdig blijkt volgens deze
benadering seksualiteit echter ook nauw verbonden met agressie, geweld en strijd om
de macht.39 Verkrachting en het recht van de sterkste zijn in de evolutie de 'natuurlij-
ke' wet en regel.40 Evolutionair gezien gaat het bij seksualiteit om dominantie en
onderwerping. Het zijn vooral de mannetjes die agressie en geweld laten zien. De

agressie van het mannetje vertoont ook duidelijk en regelmatig overlap met seksuele

uitingen en is zelfs nauw verweven in diverse vormen van courtship behavior. 41 Het is

een lijn die ook voor mensen relevant blijkt.
In het begin van de jaren '70 van de 2oste eeuw stelden feministische groeperingen

in de VS mannelijke hegemonie en het patriarchaat aan de kaak. Onderdeel hiervan
was seksueel geweld. Seksueel geweld: iedere vorm van ongewenste seksualiteit werd

35  Bilvoorbeeld Cook & Wilson. 1977: Sandfort, 1988: 38 Vergeliik boven over Orde en wanorde.
Feierman. 1990. 39  Feierman. 1990.

36 Izar·d. 1993. 40 Eibl Eibesfelt . 1990.
3/  Feierman. 1990 41   Medicus & Hopf, 1990.
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een uiting van de onderdrukking van vrouwen. Verkrachting diende als staalvoor-
beeld.42 Het feminisme droeg hiermee bij aan een omslag in het denken over seksu-
aliteit. In plaats van de vrijheid en het genot van vlak na de seksuele revolutie kwamen
machtsongelijkheid en misbruik centraal te staan.

Ook vaderdochter incest werd naar voren gebracht als machtsmiddel van (normale)
mannen. De eerste publicaties over het voorkomen en de gevolgen van vaderdochter
incest werden gevolgd door vele andere. Telkens weer bleek dat vaderdochter incest
zeer vaak voorkomt en hoe ernstig de gevolgen zijn. Dat werd een belangrijk politiek

argument. Vanuit de vrouwenbeweging gezien kan seksueel geweld uiteindelijk alleen
verdwijnen door het doorbreken van de mannelijke hegemonie en maatschappijver-
andering. Dit veronderstelde een algemene bewustwording van de onderdrukte posi-
tie van vrouwen en meisjes. De vrouwenbeweging maakte zo voor velen de weg vrij om
over het seksueel misbruik te vertellen. Veel van wat jarenlang bedekt was gebleven
kwam naar buiten. Verder zou de wet moeten beschermen. De aanpak van seksueel
geweld door politie en justitiele autoriteiten bleek volstrekt ontoereikend en maakte
het moeilijk voor meisjes en vrouwen om aangifte te doen.

Seksueel geweld maakt slachtoffers, evenals bijvoorbeeld oorlogsgeweld. De tweede
helft van de jaren '70 gaf in de VS aanzet tot specifieke hulpverlening. In de jaren tach-
tig bereikte deze ontwikkeling Nederland.43 Veel meisjes en vrouwen zijn door psy-
chische, sociaal-culturele en sociaal-economische redenen belemmerd om het mis-
bruik naar buiten te brengen. Bovendien is het juist voor een kind vaak moeilijk om te
vertellen dat het seksueel misbruikt wordt. Onmacht, loyaliteit, angst voor consequen-
ties of er gewoon geen woorden voor te hebben, doen zwijgen. Dat vraagt om een spe-
ciale benadering.

De stap naar behandeling van daders kwam hiermee in het verlengde te liggen van
de aandacht voor de slachtoffers. De mogelijkheid om de dader te behandelen zou hun
kunnen steunen en de kans op herhaling van het misbruik kleiner kunnen maken.
Vooral wanneer dat zou gebeuren volgens de driesporen aanpak: afzonderlijke maar
gelijktijdige en geco8rdineerde behandeling van dader, slachtoffer en moeder.

1.2 OPZET EN ORGANISATIE

Het idee om in samenwerking tussen GGZ en Justitie incestdaders te gaan behande-
len kreeg in Rotterdam vanaf de zomer van I988 nader vorm.44 Het werd een van de

42 Brownmiller. 1975
43 Albach. 1986.
44  Projectplan IDBR. 1989.
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eerste experimenten om behandelmogelijkheden voor incestplegers te realiseren. Het
resultaat werd begroet als een van de eerste concrete stappen in een richting die 'de
kloof tussen  GGZ en Justitie probeert op te heffen'.45

Het hoofddoel van het project was: 'het behandelen van plegers van incest die met
justitie in aanraking zijn gekomen, als alternatief voor detentie teneinde recidive te
voorkomen. Hiermee wordt beoogd het sociaal functioneren voor alle betrokkenen

(dader. slachtoffer en overige gezinsleden) te verbeteren'. Een tweede doel was: 'een bij-
drage leveren aan de methodiekontwikkeling van incestdaderbehandeling'.46

De definitie van incest in het projectplan was naar Draijer:47
Alle seksuele contaagn tussen jamilieleden waarbg er geen sprake is van wederzildse

instemming, die tegen de zin van het kind plaatsvinden, Ofals deze contacten - als gevolg van

emotionele druk, vanze(/sprekend ovenvicht Ofdwang van de dader - niet geweigerd kunnen

worden. Onderfamilieleden wordt verstaan al degenen dig tot defamiliekring behoren, met
inbegrip van stief in pleegvaders, partners van de ouders en huisgenoten.48

Het ging om een proef die beperkt zou zijn tot het Arrondissement Rotterdam.

Deze  proef vond niet zonder waarborgen plaats.

Uitgangspunten: rechtermodel en meersporenbeleid

De behandeling vond plaats binnen het rechtennodel. Een rechter controleerde ter zit-
ting zowel het verloop als het eindresultaat van de behandeling. Om dit juridisch

mogelijk te maken moest de strafzaak bij het eerste voorkomen worden geschorst, wat
wil zeggen dat nog geen rechterlijke uitspraak werd gedaan zolang de behandeling niet
minstens in een vergevorderd stadium was. Deze strafrechterlijke 'stok achter de deur'
maakte dat de behandeling plaats vond in een verplichtend kader.49 Als waarborg werd
er een wetenschappelijke evaluatie aan het project gekoppeld.

Een zelfde model was bij de Rotterdamse rechtbank bekend van de aanpak van cri-
minele verslaafden.50 Strafprocesrechtelijk is hier sprake van het aanhoudingsmodel.

Artikel 277 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering biedt de mogelijkheid om ten
behoeve van onderzoek de terechtzitting te schorsen. Dat model blijkt veel breder toe-
gepast en wel bij dienstverlening als alternatieve straf maar is overigens niet zonder
bezwaren.51 Een juridisch zuiverder model is dat van de geheel of gedeeltelijke voor-
waardelijke veroordeling, waarbij de deelname aan het trainingsprogramma als bij-
zondere voorwaarde wordt opgelegd. 52

15  Droogendqk & T,gges. 1991 49   Zie ook Warner & Oet.  1997
46  Projectplan IDBR. 1989 50 Oet. 2003.
47  Drailer. 1988 51  Warner & Oei, 1997. Zie ook Var, Bemmelen. 1984.
48  Projectplan IDBR. 1989 52 Dat staat ook bekend als het reclasseringsmodel.
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Het projectplan stelde: 'de dader wordt niet als crimineel bestempeld en hoeft niet
de ernstige gevolgen van gevangenis te ondergaan (hetgeen vooral voor het slachtoffer
en het gezin van groot belang is)'. Enkele bladzijden verder staat dat bij een als
geslaagd beoordeelde behandeling, 'een onvoorwaardelijke straf (...) [wordtl uitgespro-
ken gelijk aan voorarrest eventueel gecombineerd met een voorwaardelijke straf met
proeftijd.'51

Met de keuze voor dit rechtermodel werd een andere weg ingeslagen dan van het
Officiersmodel dat in Den Haag is uitgeprobeerd.S4 1 n dit laatste model is het de
Officier van Justitie die de keus voorlegt in behandeling te gaan en wel voordat straf-
rechtelijke vervolging is ingezet. Onder indruk van de Bolderkaraffaire meende de
Rotterdamse Rechtbank echter dat ieder risico of schijn dat iemand onterecht in
behandeling zou komen, moest worden vermeden. Er moest dus overtuigend en wet-
telijk bewijs zijn Zeker voor incestdaders wilde men bovendien een duidelijk straffend
aspect in de benadering. Het vergeldend karakter van het strafrecht en de genoegdoe-
ning aan slachtoffer en maatschappij moesten tot uitdrukking komen. Het rechter-
model voldeed het best aan deze voorwaarden. Wanneer duidelijk was, dat de aange-
klaagde veroordeeld zou worden werd overgegaan tot een schorsing van de terechtzit-
ting: voordat een veroordeling werd uitgesproken kreeg de betrokkene de kans om in
IDBR-behandeling te gaan. Vrijblijvendheid werd vermeden door bij een volgende
rechtszitting te toetsen of er inderdaad voortgang werd geboekt met de behandeling.
De uiteindelijke strafoplegging was afhankelijk van deze toetsing. Van rechterlijke
zijde benadrukte men dat de beslissing om behandeling te laten plaatsvinden uitslui-
tend aan de rechter was voorbehouden en dat in principe ook na behandeling nog een
straf zou kunnen worden opgelegd.

Met het rechtermodel kwam de GGZ op het terrein van de redassering, een onder-
deel van het justitieel apparaat. Een vergelijking met alternatieve straffen die door de
reclassering zijn ontwikkeld. zoals alcoholcursussen, taakstraffen en sociale vaardig-

heidstrainingen, lag en ligt voor de hand. lets dergelijks was nadrukkelijk niet de
bedoeling. De vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie (de aanklagende par-
tij: Officieren van justitie) en de Zittende Magistratuur (met name de rechters van de
Meervoudige Kamer) achtten een dergelijke benadering voor incestplegers echter te
ontoereikend en vrijblijvend en voor een dergelijk ernstig vergrijp bovendien te zeer
gericht op het welzijn van de daden

53  Prgeaplan I[)BR.  1989
54 Freriken. 1989
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De projectdoelstelling van een meersporenbelgid maakte de individugerichte behan-
deling van de dader ean van de te volgen sporen. Voor de rechter en het OM was een
drie- of meersporenbeleid een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan het
IDBR. Men wilde de mening van het misbruikte kind over een eventuele daderbehan-

deling sterk laten meewegen bij de beslissing. Het projectplan onderschreef het drie-
sporenbeleid en stelde: 'om tot een goede behandeling te komen van de dader, is

samenwerking met de andere sporen noodzaak'. Verdere ontwikkeling van het drie-
sporenbeleid in de vorm van een nog ontbrekend daderspoor, werd genoemd als een
van de directe aanleidingen tot het project.

Organisatie en uitvoering

Het project IDBR berustte op een samenwerking tussen drie Rotterdamse Riaggs:

Rijnmond Noord Oost (RNO), Rijnmond noord west (Rnw) en Zuid, de Stichting
Reclassering Arrondissement Rotterdam (SRAR) en de Zittende en Staande Magistra-
tuur van het Arrondissement Rotterdam, de politie en de District Psychiatrische Dienst

(inmiddels Forensisch Psychiatrische Dienst) van het Arrondissement Rotterdam.
De voorziene looptijd van het project was ongeveer drieeneenhalf jaar. De Rotter-

damse Arrondissementsrechtbank kon zo tussen september I989 tot aan september

I99I gebruik maken van het project IDBR. De instroom van clienten werd gesteld op
twee jaan Voor de laatst ingestroomde zou er dan nog een periode zijn van anderhalf

iaar waarin de behandeling volgens het project kon plaatsvinden.
De projectcoOrdinator legde verantwoording af aan een begeleidingscommissie die

werd samengesteld uit de directeuren van de deelnemende instellingen en de voorzit-
ter van de rechtbank, N. van Breukelen. De begeleidingscommissie kwam eens in de
zes weken samen.

De uitvoerende organisatie kende een projectsecretaris en was verder verdeeld in
drie delen: voortraject, behandeling en onderzoek met voor ieder deel een co8rdinator.
Later werd dit uitgebreid met een (vierde) coilrdinator voor de reclassering: N. Warner.

De co8rdinatoren kwamen eens in de vier weken bijeen.
Het eerste deel: het voortraject, had tot taak het signaleren van potentiele kandida-

ten en het volgen van de nadere selectie voor de behandeling. Met dit onderdeel werd
de Officier van justitie S. van 't Hul belast. In het voortraject lag de justitiele verant-
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woordelijkheid tot de kandidaat was veroordeeld. Medewerkers van de Reclassering, de
zogenaamde vroeghulp, onderhielden een persoonlijk contact met de kandidaten.

Het onderdeel van de behandeling bestond uit het gehele behandelingstraject.
Coordinator van de behandeling werd dn R. Bullens. De groep behandelaars bestond
uit een selecte groep van rond de twaalf medewerkers van de Riaggs en de Redas-          :
sering. Onder leiding van de behandelco6rdinator was er intervisie en supervisie. Een
ervaren psychiater, M. Kooijman, was bi j de intervisie aanwezig en op consultbasis
beschikbaan Diens expliciete taken bestonden uit de medische verantwoordelijkheid
voor de behandeling en eventuele medicatie. De duur van de behandeling was gesteld
op gemiddeld anderhalf jaar. Om dit mogelijk te maken werd door het NISSO in
samenwerking met het project IDBR een gedetailleerde handleiding ontwikkeld. Het
resultaat was volgens de laatste inzichten verantwoord model dat was toegesneden op
het project: een cognitief-gedragstherapeutisch therapiemodel met psychodynamische
en psycho-educatieve elementen.55 Om met het behandelingsmodel te leren werken
was er een speciale cursus voor de behandelaars.

Het onderzoek werd opgezet, gecoBrdineerd en grotendeels ook uitgevoerd door de
auteun Bij de selectie voor deelnerning aan de behandeling werd samengewerkt met
J. Eizenga en R. van der Pol van de Districtspsychiatrische Dienst voor het Arrondisse-
ment Rotterdam (inmiddels de Forensisch Psychiatrische Dienst Rotterdam geheten).
Vier medewerkers van deze dienst, psychologen, werden aangewezen om de rapporta-
ge te verzorgen in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek. De onderzoekscoor-
dinator had regelmatig overleg met hen en zorgde voor psychodiagnostisch testmate-
riaal en de verwerking daarvan. Via N. Warner van de redassering en S. van 't Hul van
het parket kwam veel aanvullende informatie voor de dossiervorming. Het onderzoek
van de behandeling werd mogelijk door vooral de inspanningen van de behandelaars
en de behandelco8rdinator R. Bullens. De cognitief-gedragstherapeutische opzet van
de behandeling met duidelijke behandelingsdoelstellingen, een gestructureerde op-
bouw in de tijd met vij f te doorlopen fasen en met huiswerkopdrachten, evaluaties van

de behandelingsfasen en huiswerk,  gaf een goede basis voor het onderzoek.

55 Frenken & Van Stolk. 1 990. Zie ook trenken. 1989 en 1991. lri hoofdsti Jk 5 volgl eer, kortc, beschi·:iving van her
therapiemodel
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1.3 BENADERINGSWIJZE EN OPBOUWVAN DEZETEKST

Mijn betrokkenheid bij het onderzoek was deel van de inbreng van Riagg rijnmond
noord west. Ik was nog niet lang afgestudeerd en had in het kader van mijn eind-
scriptie het gebruik van DSM-III bij deze instelling onderzocht.56 Dit onderzoek was

praktisch gericht met als onderwerp het concrete gebruik en de betrouwbaarheid van
het psychiatrisch diagnostisch dassificatiesysteem DSM-III. Het gaf een methodologi-
sche en wetenschapstheoretische kritiek en plaatste de verspreiding van het gebruik in
een historisch-maatschappelijke context. De toenmalige directeur van de Riagg rnw,

A. Groen, vond dit een goed onderzoek en ondersteunde publicatie. Het leidde tot mijn
aanstelling als onderzoekscourdinator van het project IDBR, toen nog in wording.
Intussen was ik ook als klinisch psycholoog in dienst gekomen, eerst bij de afdeling
Volwassenen en vervolgens bij de afdeling Jeugd. Daarnaast ben ik bezig gebleven met
het IDBR-onderzoek.

Als ontwikkelingspsycholoog bestaat mijn kader vooral uit de ontwikkelingspsycho-
logie en ontwikkelingspsychopathologie. Sterke interessen liggen verder bij sociale

psychiatrie, (Franse) psychoanalyse, filosofie en culturele antropologie. Mijn uitgangs-
punt is dat theorie vooral reflectie op een praktijk moet zijn en bestaat uit het zo goed
mogelijk onder woorden brengen en kunnen verantwoorden van wat je doet. Dat is
ook de benadering geweest bij dit onderzoeksproject en deze studie.

Ten opzichte van incestdaderbehandeling en het project IDBR sta ik kritisch rnaar
ook loyaal. De verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke onderbouwing van het

project maakt mij ook verantwoordelijk voor de gevolgde benadering, de praktische
uitvoering en de resultaten. Bij de afdeling Jeugd waar ik werk lijkt er in de afgelopen
jaren geen week voorbij gegaan zonder dat er meerdere kinderen worden aangemeld
met de gevolgen van seksueel misbruik, kinderen die vaak jarenlang in therapie blij-
ven. Dat maakt me kritisch. Daarnaast moet ik als onderzoeker ook kritisch zijn en
zoveel mogelijk onpartijdig. Het is aan de lezers van deze studie om uit te maken in
hoeverre het eindresultaat in dit opzicht geslaagd is.

We zagen in dit hoofdstuk dat de problematiek van incest diverse ingewikkelde en
grote maatschappelijke kwesties aan de orde stelt. De tendens is om justitie en gees-
telijke gezondheidszorg op elkaar te laten aansluiten en de vraag is wat de rol van het
strafrecht dan kan zijn. De bedoeling is een grotere beheersing van het menselijk soci-

56 Kouratovsky. 1987.



22 v .'.,··*/:r.=,DEL IK. Bi-ALD-LE I INLEIDING

aal gedrag, een toenemende beschaving, vooral in de verhouding tussen de seksen en
de generaties. Het project IDBR bracht in deze historisch-maatschappelijke context
een nieuw alternatief voor straf.

In het volgende gaan we ons vooral beperken tot wat de hoofdvraag is van deze stu-
die: wat is er terechtgekomen van dat project lDBR en wat heeft het opgeleverd?

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek beschreven en geplaatst in de ruimere context
van evaluatieonderzoek en van risicotaxatie bij seksuele delinquenten. Dit hoofdstuk 2
beschrijft ook de bij het onderzoek toegepaste handelwijze. het projectverloop en de
algemene resultaten.

De hoofdstukken 3 en 4 behandelen respectievelijk de aangeklaagden en het mis-
bruik. Op grond van deze hoofdstukken volgt een risicotaxatie. De evaluatie van de
behandeling volgt in hoofdstukken 5 en 6: de evaluatie van het behandelingsverloop in
hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 de resultaten van het herhalingsonderzoek. Afsluitend
is er een discussie en zijn er aanbevelingen.
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HET ONDERZOEK EN HET PROJECTVERLOOP

In het eerste deel zijn de maatschappelijke en historische context van het project IDBR

geschetst en is de algemene opzet besproken. Dit hoofdstuk beschriift de methodolo-

gie en opzet van het onderzoek zowel als de algemene resultaten en voornaamste knel-

punten van het project.
We beginnen met de methodologie: overwegingen over het onderzoek en de uit-

voering van evaluatieonderzoek. Daarbij wordt ingegaan op de moeilijkheden bij het
onderzoek naar therapie-effecten bij seksuele delinquenten, begrepen vanuit de validi-
teit of wetenschappelijke geldigheid van de resultaten. Vervolgens wordt de opzet van
het IDBR-onderzoek besproken. Bij de bespreking wordt nagegaan hoe het IDBR-
onderzoek zich verhoudt tot de nu volgende methodologische overwegingen.

2.1 METHODOLOGIE

Deze studie is een evaluatie van het effect van een vorm van psychotherapie op recidi-
ve met een seksueel delict. Dat is een ingewikkelde, en langdurige, onderneming
omdat verschillende invalshoeken en diverse kwesties van belang zijn.

Op de eerste plaats is het een onderzoek naar een praktijk en die is weerbarstig om
te onderzoeken. Evaluatieonderzoek is bedoeld om de waarde van een bepaalde prak-
tijk of manier van werken vast te stellen. Omdat het niet mogelijk is om omstandig-
heden sterk te controleren, zoals in het laboratorium, bestaat evaluatieonderzoek uit
een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.' Een kwalitatieve onder-

zoeksstrategie gaat samen met een kwantitatieve waardoor er een meer gedetailleerd
en daardoor betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid ontstaat.2 Bij evaluatieonder-
zoek moeten het onderwerp en de gehele gang van zaken eromheen zo goed als moge-
lijk onder woorden worden gebracht, zowel om toetsing mogelijk te maken en verant-
woordelijkheid af te leggen als om tussentijds bij te kunnen sturen. De bijpassende
vorm van objectiviteit staat bekend als Miinchhausenobjectiviteit of bootstrap-objecti-
viteit. 1 Evaluatieonderzoek bestaat daarom uit een productevaluatie met vooral kwanti-
tatieve methoden en een meer kwalitatieve procesevaluatie.

1 It-ancke & Richardson, 1994
2  Smaling. 1987: Maso. 1989.
3    Smaling. 1987
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Productevaluatie

Productevaluatie staat voor effectonderzoek en is gericht op concrete, telbare resulta-
ten. Het hoofddoel bij het IDBR is het tegengaan van recidive en de vermindering
daarvan is dus het effect of product. Wat betekent dat?

In het IDBR projectplan werd verwezen naar Amerikaanse behandelexperimenten
met daders van incest waardoor recidive ' fors' afnam.4 Er werd in berichtgeving gesteld
dat er bi j incest een recidive optrad van 40 tot 80%, wat met behandeling wordt terug-
gebracht tot hooguit 20%. Dat er in de VS dergelijke onderzoeken hadden plaatsge-
vonden was een belangrijk argument voor het project. Helaas ontbrak een weten-
schappeliike onderbouwing voor deze uitspraken. Over incestdaders is tien jaar later
nog maar weinig bekend.5 Of therapie bij de plegers van seksuele delicten inderdaad
leidt tot vermindering van recidive is inmiddels nog steeds niet ondubbelzinnig vast-
gesteld, zoals een meta-analyse van 43 studies laat zien.6 Er zijn wel studies die behan-

delingseffect rapporteren maar wanneer nader naar die resultaten wordt gekeken hou-
den ze niet echt stand. De vraag of seksuele delinquenten behandelbaar zijn is zo nog
steeds tamelijk nijpend.7 De problemen bij productevaluatie van daderbehandeling
zijn vanuit meerdere kanten belicht.8 Ze zijn te begrijpen in termen van construct-
validiteit, interne validiteit, statistical conclusion-validiteit en exteme validiteit.9

Een voorwaarde om wetenschappelijk gefundeerde conclusies te kunnen trekken
over de vraag of een therapie al dan niet werkt, is interne validiteit. Hiervoor moeten
inhoud. duur van het behandelprogramma en wie er zijn toegelaten. heel helder zijn.
Dat is echter lang niet altijd het geval.'° Een van de grote gevaren voor interne validi-
teit is selectic: het gevaar dat men ongewild niet het effect van een behandeling vaststelt
maar een al eerder bestaand verschil. Om dat gevaar zo klein mogelijk te maken is er
een onderzoeksgroep nodig waarbinnen relevante verschillen zijn beperkt tot het
minimum. Vervolgens worden de deelnerners willekeurig of gerandomiseerd inge-
deeld bij een behandelingsgroep dan wel bij een controlegroep die niet in behandeling
komt. Wanneer de twee groepen na behandeling van de ene weer worden vergeleken.
is het verschil een zo zuivere mogelijke bepaling van het behandelingseffect.
Praktische en ethisch  is dat echter  vaak  niet  te doen" waardoor  het  maar  bij  een
beperkt aantal studies te realiseren valt.12

Constructvaliditeit heeft betrekking op de operationalisatie van wat men wil onder-

4    Projectplan IDBR. 1989, p. 3 8     Furby. Weinrott  &  Blackshaw.  1989. Mai-shall &
5    Firestone el at. 1999 Barbaree. 1990b: zie ook Mi Conaghy.  1999
6   Hanson et al.,2002. deze meta analyse heeft eeri 9   Cook & Campbell. 1976.

totale n = 9451. Zie ook het cornmentdar· vati 10 Furby.Weiniott & Blackshaw. 1989

Berlitier. 2002. 11   Marshall & Barbaree.  199Ob
7 Grossman. Martis & Fichtner.  1999. Zonana & 12  Voorbeelden ziin de studies van Marsliall &

Ne, r·kin 1999: Bulte,1. Zwemstr·a & Pulle3.2001. Barbaree. 1988. Hanson. Steffy & Gauthier: 1993:
Marques. Nt'lson. Wi·st & [)dy. 1994
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zoeken, of het construct ondubbelzinnig is vast te stellen dan wel ruimte laat voor
andere definities die het begrip verwarren. Wat moet er onder recidive worden ver-
staan en hoe is recidive vast te stellen (te operationaliseren)?  Dat is lang niet altijd even
duidelijk. Bij de definitie en operationalisatie van recidive treden er belangrijke ver-
schillen op tussen de studies zonder dat die altijd even duidelijk zijn aangegeven:3 Een

bijkomend groot probleem bij seksuele delicten is het dark number. Justitiele gegevens
zijn de enige betrouwbare bron maar geven waarschijnlijk maar een klein deel weer
van de werkelijke mate van voorkomen:4 Bij incest is weinig recidive te vinden: schat-
tingen lopen uiteen  van  vier  tot tien procent. I   Dat  is veel lager  dan voor andere  sek-
suele delicten. Verschil in recidive tussen behandelden en niet-behandelden kan hier-
door niet snel gevonden worden: de kans op recidive binnen de totale populatie is al
zo klein dat het moeilijk is om binnen een steekproef recidive te vinden. Om een sta-
tistisch significant effect te kunnen vinden zou de steekproef erg groot moeten zijn.
Dat betekent dus dat er ook bij een studie als deze geen recidiveverschil is te verwach-
ten. Maar eigenlijk valt ook hier weinig houvast te vinden. Externe validiteit staat voor

de generaliseerbaarheid van de condusies  en  of die ook geldig zijn voor anderen dan
de deelnemers aan het onderzoek. Dit type van validiteit is afhankelijk van de repre-

sentativiteit en de samenstelling van de steekproef. In Nederland is er tot nu toe amper
onderzoek verricht naar recidive bij seksuele delinquenten.16 In hoeverre resultaten

van behandelingsprogramma's in de VS hier repliceerbaar zijn is dus nog een vraag.

De validiteit van effectstudies van terugvalpreventieprogramma's als deze kan op
een paar manieren worden verbeterd. I7

Bij seksuele delicten wordt aanzienlijk meer recidive gevonden wanneer de periode
waarin betrokkenen worden 'gevolgd' wordt verlengd tot tien jaar of meer.18 We spre-
ken dan vooral van strafrechtelijke recidive als (onder)schatting van de werkelijke reci-
dive. Het is daarbij nog volstrekt onduidelijk hoe specifiek de recidive is binnen die
hoofdgroep van seksuele delicten en of er bijvoorbeeld verschillen optreden in aard,
ernst en frequentie van strafbare feiten. Het zou best kunnen zijn dat behandeling er
wel toe leidt dat er minder schade wordt toegebracht en tot harm reduction.'9

Bij de bepaling van recidive zijn de aard, ernst en frequentie van groot belang maar
ook het tijdstip van recidiveren. Ook in de duur van de delictvrije periode kan het ver-
schil schuilen met een controlegroep.2° Minstens zo belangrilk is echter de verminde-

13 furby.Weinrott & Blackshaw. 1989: Marshall & 17 Vergelilk de studies van Firestone et al., 1999, en
Barbaree. 199Ob Nicholaichuk. Gordon, Deqiang Gu & Wong. 2000.

14    Van  Beek. 1994. 18 Hanson. Steffy & Gauthier. 1993.
15  Marshall & Barbaree. 199()b. 19  Laws, 1999a en  1999b.
16  De Ri,iter & De Vogel. in druk 20 War-tna, 2000



28               4 ,_,_RWAAR'D,  i v BE *ANDE 5 2 HET ONDERZOEK EN HET PROJECTVERLOOP

ring in recidive ten opzichte van het eerdere criminaliteitsniveau van de behandelde

groep zelf. De beste voorspeller van criminaliteit is eerdere criminaliteit en het is het
doorbreken van die tendens waaruit de waarde van behandeling kan blijken.

Behalve in strafrechtelijke kan ook in therapeutische zin van recidive worden
gesproken, waarbij het onderscheid gemaakt kan worden tussen lapse, relapse en een

meer algemene terugval in functioneren. De begrippen lapse en relapse behoren tot het
terugvalpreventiemodel waarop de IDBR-behandeling is geent en ziin specifiek
bedoeld voor respectievelijk de neiging tot seksueel misbruik en daadwerkelijk mis-
bruik, al dan niet bestraft.21

Een meer algemene terugval in functioneren is voora] van belang vanuit een meer
algemeen psychotherapeutische of psychiatrische behandeling. Effectiviteit van een
psychotherapeutische behandeling laat zich aftezen aan een verbetering in functione-
ren en vermindering van symptomen. Om een therapie-effect vast te stellen moet ook
rekening gehouden worden met aspecten van functioneren waar de therapie niet
direct op was gericht.22 Niet alleen symptoomreductie maar ook het eerder niveau van
functioneren, voorafgaand aan de therapie. kan veel zeggen over therapie-effect.23

Hierbij kan men denken aan aspecten als het functioneren in een werksituatie, het
onderhouden van sociale contacten en dergelijke. Bij het maken van vergelijkingen is
de baseline van het eerder functioneren van belang om de interne validiteit te verbete-
ren. Dit bepaalt de mate waarin onderzochten onderling vergelijkbaar zijn. In het ver-
lengde hiervan speelt dat reele effecten onzichtbaar kunnen blijven wanneer geen
rekening is gehouden met de baseline. Wanneer iemand erg slecht functioneerde voor-

afgaand aan een therapie maar uiteindelijk niet bijzonder verschilt van anderen, is er
toch een belangrijk therapeutisch effect.

Er zou ook goed moeten worden gekeken naar de statistische bewijsvoering. Bij sta-
tistical conclusion-validiteit spelen twee t)pen van fouten een rol: alfa en bata. Alfa staat
in dit verband voor de kans dat de conclusie dat een behandeling effect heeft, onterecht
is:4 Omgekeerd staat b6ta voor de kans om onterecht te conduderen dat een behan-
deling geen effect heeft. Door de kans op het ene type fout klein te houden wordt de
kans op het andere type fout groter. Hoewel dit een bekend gegeven is, wordt er wei-
nig rekening mee gehouden in de onderzoeksliteratuur waardoor er te snel kan wor-
den geconcludeerd dat er geen therapeutisch effect is.25

Uiteindelijk is het bij productevaluatie vooral een voortdurende kwestie van defini-
ties en vergelijkingen. Het is hier dat procesevaluatie van belang is.

21  Laws. 1989. den· p   .05. De kans op dit type fout mag met
22 Norton & Dolan, 1995. andere woot·den niet groter z,in dan vijf procent.

23 jacobson. Follette & Revenstort. 1984. 25   Cook & Campbell. 1976: Hallahan & Rosenthal,
24 Dit staat ook bekend als een type 1-fout waarbil 1996

algemene. nlinimale norm voot· alla wordl aangehou
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Procesevaluatie

Naast productevaluatie is er procesevaluatie. Daarvoor gelden andere validiteitscriteria
dan de criteria voor productevaluatie waaraan evaluatieonderzoek vaak niet kan vol-
doen. De belangrijkste validiteitscriteria van procesevaluatie zijn: (I) theoretische en
praktische relevantie en (2) argumentatieve betrouwbaarheid of navolgbaarheid. 26

Theoretische relevantie of validiteit betekent dat het onderzoek relevant moet zijn voor
psychologische theorievorming.27 Theoretisch is bijvoorbeeld van belang wat de ken-
merken van misbruik en daders zijn. Dergelijk kwalitatiefonderzoek is hard nodig en
bijzonder relevant.28

Procesevaluatie helpt om de goede onderzoeksthema's te kiezen en is bedoeld om
zowel theorie als praktijk bij te kunnen stellen. De evaluatie van een product alleen
levert verder praktisch niet veel informatie op wanneer onduidelijk blijft hoe het pro-
duct precies verkregen is. Bij effectonderzoek naar psychotherapie zijn er bijvoorbeeld
problemen door gebrek aan bijbehorend kwalitatief onderzoek en de onbeantwoorde

vragen als: wat werkt hoe, onder welke condities en bij wie?

Onderzoeksopzet

De gevolgde onderzoeksopzet is te begrijpen vanuit het zojuist besproken methodolo-

gisch kader. Bij het onderzoek staan de doelen van het project voorop.
Het hoofddoel van het project was: 'het behandelen van plegers van incest die met

justitie in aanraking zijn gekomen, als alternatief voor detentie teneinde recidive te
voorkomen. Hiermee wordt beoogd het sociaal functioneren voor alle betrokkenen

(dader, slachtoffer en overige gezinsleden) te verbeteren'. Een tweede doel was: 'een bij-
drage leveren aan de methodiekontwikkeling van incestdaderbehandeling'.29 De reden
om onderzoek te koppelen aan het IDBR was om na te gaan of behandeling inderdaad
het beoogde effect, namelijk het tegengaan van recidive, zou hebben. Een belangrijke

bijkomende reden was om wetenschappelijke verantwoording afte kunnen leggen aan
de deelnemende partijen en instellingen. Zoals in de inleiding naar voren komt, was
het een eerste. tamelijk grootschalig experiment van samenwerking tussen ambulan-
te GGZ en Justitie op een maatschappelijk zwaarbeladen onderwerp.

Van te voren was het onderzoek een beperking gegeven. Vanaf een vroeg stadium

26 Smaling. 1987.1994. Marshall & Barbaree.  1988/ 1990a: Marshall &
27 Smith & Sechrest. 1991. Eceles, 1991  Harison. Steffy & Gauthier. 1993:
28 Een punt dat door vele auteur·s wordt onderschre Chaffin. 1994: Quinsey. Rice & Harris.  1995.

ven. biivoorbeeld: Furby. Weinrott & Blackshaw. 1989: 29  Projectplan IDBR 1989
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was duidelijk dat er geen willekeurige toewijzing kon plaats vinden aan behandeling
dan wel een controlegroep. Dat werd namelijk als onethisch gezien en in strijd met het
beginsel van gelijke berechting. Er is dus geen directe vergelijking mogelijk waaruit
een zuiver behandelingseffect is vast te stellen. Deze beperking maakte dat de moge-
lijkheden van het onderzoek vooral explorerend, kwalitatief en beschrijvend zijn.

De doelgroep van het project is gedefinieerd als: 'plegers van ontucht, gemeenschap
met - en verkrachting van - kinderen in de gezinssituatie, tegen wie aangifte is gedaan

bij de politie en strafvervolging is ingesteld'. De onderzoeksgroep kwam te bestaan uit
die personen die in twee jaar tijd in aanmerking kwamen binnen het arrondissement
Rotterdam met aanpalende arrondissementen.
De criteria voor toelating voor de rechtbank waren:

I.   de verdachte moet (gedeeltelijk) bekennen;
2.  het moet ook een juridisch 'gave' zaak zijn;

3.    met als maximaal op te leggen straf hoogstens IS maanden onvoorwaardelijk;

4.   de verdachte moet zelf willen meedoen aan het project.

Vanuit de behandeling werden als bijkomende toelatingscriteria geformuleerd:
voldoende beheersing van de Nederlandse taal;

· voldoende intelligentie (IQ niet lager dan 80);
geen  alcohol- of drugsproblematiek;
geen ernstige psychopathologie.

in figuur I. is de onderzoeksopzet weergegeven binnen de organisatie van het project.
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Figuur 2.1. de relatie tussen behandeling en onderzoek
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De figuur laat een wisselwerking zien tussen enerzijds de selectie, behandeling in vijf
fasen en het herhalingsonderzoek en anderzijds het wetenschappelijk onderzoek.

Algemene doelstellingen van het onderzoeksdeel waren:
I.  verkrijgen van meer inzicht in de kenmerken van incestplegers ten dienste van

de behandeling;
2. wetenschappelijke verantwoording leveren van het verloop en het effect van het

behandelprogramma door middel van evaluatieonderzoek.
De verdere onderzoeksopzet laat zich als volgt nader beschrijven.

Voor de duur van het project IDBR wordt voor alle meldingen van justitie die betrek-

king hebben  op de doelgroep nagegaan of ze voldoen aan de criteria voor toelating.  De
eerste signalering vindt plaats op het Parket van de Officier van Justitie en bij de vroeg-
hulp van de reclassering. De gerechtelijke procedure wordt begonnen en de rechter-
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commissaris vraagt om rapportage aan de Forensisch Psychiatrische Dienst.
Vanaf de eerste melding komt de informatie  bij het project terecht. Onderzoek  en

rapportage van reclassering en FPD verlopen in overleg met het project en volgens een
reeks van vaste aandachtspunten. In het geval van een mogelilke kandidaat wordt er zo
vroeg als mogelijk contact gelegd vanuit het project en wordt voorlichting gegeven over
deze mogelijkheid. Vanuit het project heeft men de beschikking over de processen-ver-
baal. De leden van de behandelpool toetsen op verdere geschiktheid van de kandidaat en
rapporteren daarover aan de rechtbank. Vanuit het onderzoek worden alle verzamelde
gegevens bestudeert en de resultaten daarvan teruggekoppeld aan de behandeling.

Ter rechtszitting van de Meervoudige Kamer, waarbij meerdere rechters beslissen,
kan worden besloten om te beginnen met de eigenlijke behandeling. In dat geval
wordt de zitting geschorst om bij een tweede zitting terug te komen om te controleren
of de behandeling naar tevredenheid verloopt.  Ook op deze tweede zitting rapporteert
de medewerker van de behandelpool.  Bij een gebleken positief verloop volgt er een
rechterlijke uitspraak waarbij de betrokkene in principe alleen voorwaardelijk wordt
bestraft.

Het verloop van de behandeling wordt vanuit behandelpool en onderzoek nader
gevolgd met behulp van intervisie, supervisie en speciaal daarvoor ontwikkelde evalu-
aties.3° De evaluaties vinden plaats na iedere fase van de behandeling en na afsluiting.
De bij de behandeling vereiste huiswerkopdrachten worden per fase verzameld. Met
de leden van de behandelpool vindt er vanuit het onderzoek een individueel vraagge-
sprek plaats over hun ervaringen.

Bij de selectie van de kandidaten en bil de evaluatie van het verloop van de behan-
deling is er een wisselwerking tussen onderzoek en praktijk waarbii resultaten worden
teruggekoppeld. Een dergelijke wisselwerking is er niet meer bij de follow up ofhet her-
halingsonderzoek. Het herhalingsonderzoek bestaat uit de volgende twee onderdelen.

I.   Ongeveer I 8 maanden na afsluiting van de behandeling worden de betrokkenen
vanuit het onderzoek benaderd voor een klinisch vraaggesprek. Dit vraaggesprek
vindt plaats met kennis van het opgebouwde dossier en met een protocol tot
leidraad. Het psychosociaal functioneren op dat moment en een terugblik op de
ervaringen met de behandeling zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten.
De uitkomsten hiervan worden vooral bezien op recidiverisico.

2. Uiteindelijk vindt er een bepaling plaats van recidive over de gehele groep

30 Zie Bi lage evaluatieformulleren en. voor· een nadere bespreking. hoofdstuk 5.
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waarmee het project in aanraking is gekomen. Recidive is hierbij gedefinieerd
als het opnieuw in aanraking komen met een strafrechtelijke procedure en
vermelding daarvan in het justitieel documentatieregister.F Opnieuw bete-
kent na het indexdelict: de strafzaak waarmee de betrokkene in aanraking
kwam met het project IDBR.

We zien dat het IDBR-onderzoek voor een groot deel steunt op procesevaluatie. De
relatie tussen behandeling en onderzoek bij het IDBR is te vinden in de wisselwerking
die figuur 2.1 weergeeft. In deze wisselwerking stond het onderzoek in dienst van de

behandeling en het proces om zo expliciet en verantwoord mogelijk vorm te geven aan

de behandeling en de selectie. Vanaf het begin richtten de voornaamste aandachts-

punten zich daarom vooral op de voor behandeling van de incestpleger nodige infor-
matie. Als richtsnoer werd de volgende lijst gebruikt die werd samengesteld op basis
van literatuur 32: criminele voorgeschiedenis; bijzonderheden van het ten laste gelegde
misdrijf; ontwikkelingsanamnese; seksuele anamnese; seksueel opwindingspatroon;
attitude en kennis ten aanzien van seksualiteit; opvattingen over mannelijkheid en

vrouwelijkheid; sterkte van seksuele fantasieen over volwassenen; de relatie met de
huwelijkspartner; aard en aanwezigheid van gezinsproblemen; het sociaal functione-
ren; assertiviteit; de keten van gebeurtenissen die tot seksueel acting out leidt; cogni-
tieve distorsies van afwijkend seksueel gedrag; aanwezigheid en aard van stress; de
aard van ontkenning; de mate van antisociaal gedrag; invoelingsvermogen ten aanzien
van het misbruikte kind; agressiviteit en vijandigheid; intelligentie; persoonlijkheids-
kenmerken gerelateerd aan misbruik; alcoholgebruik/-misbruik; de rol van de moeder
in het gezin; de rol van het misbruikte kind in het gezin; kenmerken van de misbruikte
kinderen en de sociaal culturele omstandigheden.

Deze aandachtspunten zijn gebruikt om de toelatingscriteria en de diagnostiek vast
te stellen en vervolgens om de behandeling nader vorm te geven. Bij de seleaie konden

op basis van een eerste literatuurverkenning de (niet-juridische) toelatingscriteria wor-
den geformuleerd en een algemene structuur van de behandeling. Vervolgens konden

diagnostiek en diagnostisch instrumentarium worden besproken en verfijnd in dia-
loog met de forensische rapporteurs en de deelnemers aan de behandelpool. Het pro-
gramma dat is ontwikkeld voor het IDBR-project sluit hier ook op aan omdat het
bedoeld was als werkdocument.31 Het volgen en beschrijven van de praktijk moesten

31 Het 'strait)tad'.
32  Salter. 1988: Finkelhor, 1986: Langevin. 1985:Trepper & Barret, 1986 Carnes, 1983,1989: Knopp.  1984.
33 Frenken &Van Stolk. 1990.



34                         0,_·RWAAR )1[IIi, F,2 +ANDE[D 2 HET ONDERZOEK EN HET PROjECTVERLOOP

aanleiding geven tot bijstelling en verbetering van de behandeling, niet alleen achter-
af maar ook tussentijds.

Bij het herhalingsonderzoek (de follow-up)  is een zelfde benadering gevolgd: eerste
bevindingen gaven aanleiding tot het bijstellen van de gevolgde methoden. De metho-
diek van het onderzoek verliep zo volgens een soort spiraal. Tijdens de drie fasen van
gegevensverzameling Selectie, Behandeling en Follow-up zijn telkens de methoden
nader verfijnd en uitgebreid op grond van de (eerdere) bevindingen.

Statistische verwerking

Bi j de beschrijving van het proces en bil de exploratie van het onderwerp behoort voor-
al kwalitatieve informatie. Uiteindelijk is er echter een bepaling van recidive over de
gehele groep waarmee het project in aanraking is gekomen. Bij die allerlaatste stap
wordt er gezocht naar een product of effect in engere zin: vermindering van recidive, en
wordt de hele onderzoeksgroep gebruikt. De resultaten worden op verschillende manie-
ren vergeleken waarbij er wordt gekeken naar de verschillen tussen de groep die is
behandeld en de groep die dat niet is. De hypothese die wordt onderzocht is dat behan-

deling een duidelijke vermindering van recidive en recidiverisico heeft opgeleverd.
De groepen of condities die we vergelijken zijn in principe niet goed te vergelijken.

Duideliik gegeven is dat er selectie heeft plaatsgevonden en dat de groepen dus voor-
afgaand aan de behandeling al verschillen. Het grootste gevaar van deze selectie is dat
er ten onrechte wordt gecondudeerd dat er een therapie-effect is omdat de groep die

behandeling krijgt al minder risicovol is dan de groep die niet wordt behandeld.
Daarom is het belangrijk om eerdere verschillen tussen de groepen behandeld en
onbehandeld zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen wat betreft recidiverisico.
Die verschillen zijn bepalend voor de uiteindelijke condusies over de aanwezigheid van
een behandelingseffect. Het is daarom nodig om verschillen ook statistisch te toetsen.

De verschillen tussen groepen of condities worden statistisch getoetst waarbij de
grens van alfa = .05 wordt aangehouden. Al de statistische methoden die worden
gebruikt zijn onderdeel van SPSS.34 Door alfa = .05 te stellen, is de kans dat we on-
terecht concluderen dat er een reeel verschil is gelijk aan vijfprocent.

De verschillen tussen de aan- of afwezigheid van bepaalde kenmerken kunnen tus-
sen condities worden getoetst met behulp van een Chi-kwadraatprocedure. Voor klei-
nere groepen is dan de Likelihood Ratio het meest aangewezen. De aanwezigheid van
eerdere criminaliteit vergt uitgebreidere toetsing.

34 Statistical Package for the Social Sciences
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We zoeken een gedifferentieerd beeld van de criminele activiteiten van de onder-
zoeksgroep om eventuele tendensen tot uitdrukking te laten komen en vergelijking
met het herhalingsonderzoek mogelijk te maken. De baseline van (eerdere) criminali-
teit is een belangrijk mogelijk verschil tussen condities van wel/geen behandeling. Dat
betekent dat het niet alleen belangrijk is om te weten ofer eerdere delicten waren maar

ook hoeveel. Een punt is dat niet iedereen uit de onderzoeksgroep eerdere delicten ver-
toont. De gevonden verdeling wijkt significant af van de zogenaamde normaalverde-

ling.35 Een normaalverdeling is een voorwaarde voor de meeste, parametrische tests.

Dat maakt dat de eerste keuze valt op een nonparametrische test om een verschil sta-

tistisch te toetsen. Bij dit deel van het onderzoek is daarom, naast de Chi-kwadraat-
procedure, gebruik gemaakt van de Kruskall-Wallis test. Om verschillen tussen twee

groepen vast te stellen is, post hoc, gebruik gemaakt van Mann-Whitney test. Dit is een
nonparametrische alternatief voor de T-toets.

Bij de presentatie van de kenmerken van de onderzoeksgroep (hoofdstuk 3) wordt
al vrij uitgebreid gebruik gemaakt van statistiek. Met diverse tests wordt in de crimi-
naliteitsgegevens gezocht naar verschillen. Een voordeel van meerdere toetsen is dat

de richting van verschillen beter valt vast te stellen. De foutmarge waarmee genoegen
wordt genomen wordt hierdoor wel groter wordt dan de gestelde vijf procent.  De kans
wordt kleiner (en alfa groter) door op verschillende manieren en in verschillende com-
binaties te testen. Dat is te verdedigen gezien het feit dat het een exploratief onderzoek

is en er is voor gekozen om daar niet rekenkundig voor te corrigeren, hoewel dat tot
de mogelijkheden behoort.

De verschillen in recidive die gevonden worden tussen groepen bij de allerlaatste

stap van het herhalingsonderzoek worden op eenzelfde manier statistisch getoetst. Bij
deze analyse worden nog twee vervolgstappen genomen:

I.   Correctie voor de baseline. Bij het vergelijken van condities worden verschillen
in baseline verdisconteerd.

2.  Snelheid van recidive. Met een derde en laatste stap vindt een vergelijking tus-
sen condities plaats van de snelheid waarmee opnieuw in aanraking wordt

gekomen met het strafrecht.
Correctie voor de verschillen in de baseline van het onderzochte verschijnsel is een
fundamentele stap bij de vergelijking van condities. De methode waarvan gebruik is
gemaakt is Analysis of Covariance (ANCOVA) in de vorm van Univariate Analysis of

35 Om dat na te gaanis de Kolmogorov-Smir·nov toets gebruikt maar- het ontbreken van een riormaalverdeling is
voor een kle 1e gr·oep ook eenvoudig af te lelden wanneer het onderzochte verschgnsel, bilvoorbeeld delicten.

by een aanzienliik deel van de (,nderzoeksgroep ontbreekt.
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Variance. Hiermee wordt nagegaan of condities nog steeds significant van elkaar ver-
schillen wanneer er rekening wordt gehouden met de baseline. Deze test is parame-
trisch; we vonden hiervoor geen nonparametrisch alternatief

Een op het laatst toegevoegde stap is geweest om ook de snelheid van recidive te ver-
gelijken met behulp van survival analysis, een methode die onlangs sterk onder de aan-
dacht is gebracht.16 Hierbij gaat het om de periode waarin men na behandeling ofstraf
delictvrij is, alleen het eerste delict wordt geteld en markeert de periode 'at risk'. Het
effect van een behandelingsprogramma kan heel goed liggen in een langere delictvrije
periode, zeker op de langere termijn. Een survival analyse leek daarom de moeite
waard, ondanks het risico van een statistische overkill van een beperkt aantal data.
Hierbij zijn twee manieren gebruikt: Kaplan-Meier en Cox' regressie. De eerste hier-
van is een nonparametrische toets. Bij de tweede kan op basis van een model een uit-
spraak worden gedaan over de samenhang met eerdere strafzaken.

Risicotaxatie

Bij de bespreking van de resultaten wordt gebruik gemaakt van risicotaxatie. Risico-
taxatie is bedoeld om bij daders het risico van recidive vast te stellen. Dit risico is van
groot theoretisch en praktisch belang. Van de forensische psychiatrie en psychologie
kan de rechter een voorspelling over delictgevaarlijkheid en een advies verwachten.
Die voorspelling baseerde zich tot nu toe vooral op klinische kennis en intuitie. Vooral
op het gebied van seksuele delinquentie zijn klinische kennis en intuitie minder
betrouwbaar in vergelijking met een actuariele benadering.37

Met behulp van statistiek zijn kenmerken te vinden die de kans op het (opnieuw)
plegen van strafbare feiten 'voorspellen'. Het vervolgens systematisch nagaan van de
aan- of afwezigheid van deze kenmerken heet structured risk assessment.38  Dit type van
benadering vindt overigens ook toepassing bij pogingen om algemene delinquentie en
recidive, en niet alleen seksuele, terug te dringen. 39

De onderzoeksopzet was exploratief en gernaakt zonder uitzicht op iets als risico-
taxatie. Structured risk assessment ontstond pas een tiental jaren na i988 en het begin
van het project. De brede opzet van het onderzoek maakt, gelukkigerwijs, aansluiting
mogelijk maar dan wel achteraf apres coup. De aansluiting op structured risk assessment
is daardoor ook niet volkomen. Over de groep die niet in behandeling kwam is veel
minder informatie verzameld. Er zijn ook geen individuele riscotaxaties gemaakt maar
er is vooral over de gehele groep gekeken. De bij dit onderzoek verkregen resultaten

36  Wai-tna. 2001 : De Ruiter & De Vogel. in dr-uk.
37 Hall, 1996: Hanson & Thornton. 1999
38 Thornton. 1999: Hanson & Thornton. 1999
39 Vogelvailg, Van Burik.Vari der Knaap & Wanna, 2003.
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zijn wel gelegd naast de meest recente vormen van risicotaxatie waarmee er een theo-
retisch-empirisch en methodisch kader is om de evaluatie tegen af te zetten. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische risicofactoren.

Statische risicofactoren zijn vaststaande en onveranderlijke kenmerken van daders

en hun delicten. Die statische, onveranderbare feitelijkheden worden opgeteld en gere-

lateerd aan recidive. Een voorbeeld van een instrument voor static assessment is de

SACJ-98, waarbij SACJ staat voor structured anchored clinical judgement.40 SACJ-98
maakt het mogelijk om daders in te delen naar Lower risk, Medium risk en High risk.
Inmiddels is een Nederlandse vertaling beschikbaar van een nieuwere versie in de
vorm van Static-99.4 De herziene versie die bij dit onderzoek gebruikt gaat worden

stamt uit 2003·42
Naast static assesment is er ook dynamic assesment. Deze vorm van risicotaxatie is

gericht op wat veranderbaar is bij daders en vertoont op dit niveau veel overeenkom-

sten met procesevaluatie. Een essentiele onderzoekslijn naar dynamische risicofacto-

ren bestaat uit het relateren van de target behaviors van een therapie aan recidive.41

Daarnaast zijn er ook steeds meer studies gericht op delictscenario's.44 Voorbeelden

van onderzochte behandelingsdoelstellingen bij de behandeling van seksuele delin-

quenten zijn: ontkennen en minimaliseren,45 empathie,46 machteloosheid en contro-

lebehoefte47 en het gebruik van en de vaardigheid in aangeleerde relapse prevention-
strategieen.48 De SONAR (Sex (2#2nder Need Assessment Rating)49 vat dynamische risi-

cofactoren samen en komt terug in het hoofdstuk over de behandeling.

2.2 HET PROJECTVERLOOP

Voor een evaluatieonderzoek is het projectverloop een van de eerste punten die om
bespreking vraagt. We kijken eerst naar de uitkomsten en vervolgens naar de geschie-
denis van het projectverloop

Uitkomsten van het project

Het aantal meldingen bij het project in twee jaar (van september 1989 tot september

I991) bedroeg 68. Deze 68 zijn in de trechtervorm van figuur I terechtgekomen. Zij
vormen de onderzoeksgroep IDBR.

40  Thornton, 1999. 45  Marshall.  1994.
41   Hanson & T hornton. 1999. 46  Pithers.  1994: Marshall, Hamilton & Fernandez. ZOO I :
42 Harris. Phenix. Hanson & Thornton, 2003: tie ook Cortoni & Marshall . 2001.

Hanson & Thornton, 2003, 47  Petrik. Olson & Subotnik. 1994
43 Laws. 1999b: Hudson.Wale . Bakker& Ward, 2002. 48 Marques, Nelson.West & Day.  1994.

44 MiKibben. Proulx & Lusignan, ZOO I:Ward. I ouden. 49  Hanson &  Harris. 2001.
Hudson & Marshall.  1995:Van Beek.  1999
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Figuur 2.2 Resultaten in schema
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Van de 68 zijn er 31 (46%) die niet in het behandelproject IDBR zijn gekomen: de
groep Non-IDBR. Bi j hen is de justitiele afhandeling verschillend met als uitkomsten:

Vrijspraak. Drie zijn er vrijgesproken.
·      Sepot of ontslag van rechtsvervolging.  Dat was  bij  drie het geval.

Geen uitspraak of afdoening in  2004. Dat bleek in deze groep bij  een het geval.
Onvoorwaardelijke straf. Vijftien uit de groep Non-IDBR zijn tot een onvoor-
waardelijke straf veroordeeld;  bij een bestond die straf uit dienstverlening.
Een uitsluitend voorwaardelijke straf. B i j negen is er alleen een voorwaardelijke
straf opgelegd.

Van de 24 die ook veroordeeld ziin. kregen er acht een behandeling buiten het IDBR
om. Die behandeling vond plaats bij de reclassering of bij een vrijgevestigde psycho-
loog of psychiaten
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De IDBR-selectie: IDBR-behandeld

Het totaal van daders waarmee een behandeling werd begonnen kwam oP 37· Deze

groep wordt verder aangeduid als de IDBR-selectie. Van hen hebber er dertig de behan-

deling afgemaakt. De behandelingsduur kwam gemiddeld uit op ongeveer twee en een
kwart jaar.

Het was de nadrukkelijke bedoeling dat er gewerkt zou worden volgens het rech-
termodel (zie boven). Alleen volgens het rechtermodel was er een sanctie mogelijk
wanneer de veroordeelden zich niet hielden aan de behandelingsvoorwaarden. Het
rechtermodel is bij 2I van de 37 van de IDBR-selectie toegepast.

De overige I 6 van de IDBR-groep van 37 kwamen niet in behandeling volgens het
rechtermodel. Bil veertien vond behandeling plaats in de vorm van redasseringstoe-
zicht, bij twee als uitvoering van een bijzondere voorwaarde na een vrijheidsstraf. Deze
I 6  kwamen  dus  niet via de rechter in behandeling  maar via de redassering.

De IDBR-selectie: IDBR-uitval

In totaal zijn zeven van de 37 behandelingen voortijdig gestopt. Bij alle zeven vond dit

plaats in de eerste fase van het behandelprogramma.
Bij vier is 'zonder toestemming' gestopt: zij werkten onvoldoende mee aan de behan-

deling. Bij alle vier vond deelname plaats in het kader van een reclasseringscontact

en/of een bijzondere voorwaarde. Bij twee van deze vier was er reclasseringstoezicht

opgelegd die volgde op detentie van zes maanden onvoorwaardelijk. Een was veroor-

deeld tot achttien maanden. waarvan twaalf maanden onvoorwaardelijk, en IDBR-
behandeling. Hier waren geen strafmogelijkheden meer. In het andere geval was de

behandeling aangevangen alvorens een rechterlijke uitspraak was gedaan; deze per-
soon is ontslagen van strafrechtelijke vervolging en is vervolgens gestopt met de

behandeling.
Bij drie personen is de behandeling voortijdig maar 'met toestemming' beeindigd

met als redenen: I. huiselijke omstandigheden en een hoge leeftijd (geboren in I9IZI),
2. zwakbegaafdheid, en 3. woonplaats in Zeeland. Bij de laatste was alleen sprake van

reclasseringstoezicht. Alle drie kwamen vervolgens voor een meer algemene aanpak

bij redassering of Riagg.
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Het onderzoek

Over de totale groep ziin verzameld en bestudeerd:
· Gerechtelijke dossiers. Van alle 68 zijn de gerechtelijke stukken achterhaald als

processen verbaal van aangiften, verklaringen en politierapporten.
·   Rapportages van de Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) Arrondissement

Rotterdam. Forensisch psychologische en/of psychiatrische rapportages van de
FPD zijn verzameld over 57 gevallen die instroomden. Het grootste deel hiervan
is van de hand van de vaste rapporteurs die verbonden waren aan het project en
dezelfde tests gebruikten.

·   Redasseringsrapporten. Van alle uit de onderzoeksgroep zijn uiteindelijk de
redasseringsrapporten verzameld. In negen gevallen zijn er uitgebreide redas-
seringsrapportages. Het betrof hier vooral de voorlichtingsrapportage en  aan
vullende rapportage van de psycholoog-reclasseringsmedewerker die aan het
project deelnam.

Dit brengt het totaal van personen waarover uitgebreide en ook psychodiagnostische
informatie is verzameld en geanalyseerd op 66.

Van iedere deelnemer van de IDBR-selectie zijn nadere analyses gemaakt van het
strafdossier en de forensisch psychiatrisch/psychologische rapportages en testuitsla-
gen. Over het verloop van de behandelingen zijn aantekeningen gemaakt bij de inter-
visiebijeenkomsten. De volgens de onderzoeksopzet te houden vraaggesprekken met
de behandelaars vonden plaats met tien medewerkers die al ervaring hadden met
zowel het project als met het behandelmodel. Verder is er vanuit het onderzoek deel-
genomen aan het co8rdinatorenoverleg.

De verzameling van gegevens over het behandelingsverloop liep tot eind 1994· De
uiteindelijke opbrengst is als volgt.

Evaluatie van de behandelingsfasen. In een vijfde tot een kwart ontbreekt de
evaluatie van de behandelingsfasen. Bij een aanzienlijk deel zijn de vragen
achteraf en pas na veel aandringen ingevuld.

·   Huiswerkopdrachten. Van de in het kader van de behandeling opgegeven schrif-
telijke huiswerkopdrachten is 88% verzameld van degenen die de behandeling
ook afmaakten.

· Therapeutische gespreksverslagen. Zes behandelaars leverden een grondige
verslaglegging van twaalf behandelingen. Therapeutische gespreksverslagen  zijn
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in 28 van de 30 gevallen  in een of andere vorm ingeleverd.  In een aantal geval-

len was de verslaglegging zeer gebrekkig.
Bij de follow-up zijn verzameld:

De resultaten van de klinische vraaggesprekken. De vraaggesprekken vonden
plaats tussen april 1993 en april I995. Met 29 van de volledig behandelden heeft
het halfgestructureerde vraaggesprek plaats gevonden. Van de ene uitzondering
is een schriftelijke reactie ontvangen. In 2I gevallen is de Vragenlijst over uw

seksualiteit ingevuld en verzameld.

Justitiale documentatie. Het uittreksel uit het persoonlijk strafdossier is voor de

gehele groep van 68 onderzocht. Dit uittreksel omvat alle delicten van de afgelo-
pen tien jaar en juridische afhandeling daarvan. De peildatum is februari 2004.

Beknopte projectgeschiedenis

Het volgende is een beknopte geschiedenis van het projectverloop. Na een bespreking
van de knelpunten die optraden volgt er een korte blik op hoe het met het project is
vergaan na het verstrijken van de officiele looptijd. Vervolgens wordt er ingegaan op
het verloop van het onderzoek

Knelpunten

De uitvoering van het project stuitte op knelpunten wat betreft:

L instroom;

2. doorstroom;

3. samenwerking;
4. meersporenbeleid;
5.  het onderzoek en het overzicht op de behandelingen.

Instroom

Bij het projectplan was uitgegaan van 200 justitiele meldingen in twee jaar tijd. Dit
was mede op grond van het feit dat het Arrondissement Rotterdam een van de groot-
ste van Nederland is. Van deze 200 zouden 80 incestdaders in aanmerking komen
voor behandeling. Uitgaande van deze verwachting was er een groep samengesteld van
twaalf behandelaars en vier co6rdinatoren.
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Het project begon september I989 met de uitvoering. Dit ging gepaard met veel
publiciteit. Pers, politie, hulpverleners en advocaten werden actief benaderd met een
voorlichtingsbijeenkomst en met folders. Toch duurde het tot november voordat de
eerste aanmelding er was. Toen de tweede in de maand mei van I99O binnen kwam,
was het project bijna negen maanden verder. Deze tweede zaak kwam nog niet eens
binnen via de Rotterdamse rechtbank maar via het Gerechtshofte Den Haag. Het aan-
tal meldingen liep vervolgens op naar vijfper maand maar daalde al weer snel naar 66n
per maand. Dit maakte dat er in september, een jaar na aanvang, I7 personen in behan-
deling bij het project waren. Eind I 990 was er in twintig gevallen met een behande-
ling begonnen.  In het voorjaar van  '9I leek de instroom eindelijk definitief groter te
worden. Even waren er behandelaars te weinig. In heel I99I werden er uiteindelijk
toch maar I7 tot het project toegelaten. Het totale aantal dat tussen september I989 en
december I991 in het project kwam was daarmee oP 37 gekomen.

Het aantal aanmeldingen bleef zo wel erg achter bi j de verwachtingen.  Er werd veel
gespeculeerd over oorzaken: de verdachten blijven ontkennen en vallen daarmee bui-
ten het project, de ernst van de feiten blijkt moeilijk te achterhalen en daarmee te
bestraffen en verdachten weigeren behandeling omdat de duur van de behandeling als
te lang wordt gezien. De discussie over de tegenvallende instroom leidde onder meer
tot een heroverweging van de selectiecriteria. Misschien waren die te streng of te
beperkt en moest worden ingespeeld op ontkennende verdachten en plegers van sek-
sueel misbruik buiten de gezinssituatie. De discussie over de selectiecriteria leidde
niet tot een formele verandering in selectiecriteria. Wel werd het werkingsgebied uit-
gebreid tot het Hofressort Den Haag. waaronder ook Rotterdam valt, en de rechtban-
ken van Den Haag, Middelburg en Dordrecht.

Inmiddels was de definitie van incest die het project hanteerde al ruim gebleken.
We zagen in 5 1.2 dat de definitie luidde:

Alle seksuele contacten tussen familieleden waarbij er geen sprake is van wederzijdse
instemming, die tegen de zin van het kind plaatsvinden, Ofals deze contaaen - als gevolg van
emotionele druk. vanze(#prekend overwicht Ofdwang van de dader - niet geweigerd kunnen
worden. Onderjamilieleden wordt verstaan al degenen die tot defamiliekring behoren, met
inbegrip van sti# en pleegaders. partners van de ouders m huisgenoten.
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Deze definitie bleek, behalve aan stief- en pleegvaders, ook al snel ruimte te bieden
aan een vertrouwde buurman of een logd. Dat leidde tot de mogelijkheid van 'vervui-

ling' van de groep die in het project kwam omdat er met deze invulling amper onder-

scheid is tussen pedofielen en incestdaders. Behalve de definitie en de wens aan het
werk te gaan speelden ook ideologie en een zekere therapeutische bevlogenheid een

rol. De feministische invalshoek beschouwde seksueel misbruik als een probleem van

in principe alle mannen. Een ondersteunend argument hiervoor was, dat sommige
mannen de nabijheid van kinderen opzoeken door een relatie met de moeder van die
kinderen te beginnen. Verder werd er vanuit gegaan dat behandeling en terugvalpre-
ventie snel beter waren dan gevangenisstraf.50

Doorstroom

Een tweede groot probleem waar het project geconfronteerd mee raakte werd veroor-
zaakt door beperkte zittingscapaciteit van de rechtbank. 51 Behalve van de instroom was
het project afhankelijk van de doorstroom.Voor een eerste rechtszitting mocht nadruk-
kelijk niet worden begonnen met de behandeling. De eerste zitting moest volgens de

afspraak binnen drie maanden plaatsvinden maar dat lukte maar zelden. In juni '90
behandelde de rechtbank een aantal zaken op een extra ingelaste zitting. In november

'90 was in een enkel geval het justitieel voortraject al uitgelopen van de afgesproken
drie maanden tot negen maanden. Een snellere rechterlijke afnandeling bleek uitein-
delijk niet haalbaar. In juli I99I waren er 23 zaken van de IDBR-behandeling bij de
rechtbank behandeld. In geen enkel geval was dat binnen de drie maanden gelukt. De
achterstand bedroeg in een enkel geval al achttien maanden.

Bij tien uit de onderzoeksgroep was er pas na I992 een rechterlijke einduitspraak,
in een enkel geval kwam die pas in I995 (tabel 2.2-I). Voor de ene zaak waarbij het jaar
tal van de uitspraak onbekend is komt dat doordat de betreffende persoon al snel de
tachtig jarige leeftijd bereikte en niet meer was terug te vinden in de justitiele docu-
mentatie. Opmerkelijk genoeg zijn er volgens de justitiele documentatie in 2004 nog
twee zaken niet afgehandeld, waarvan een behoort tot de groep IDBR-behandeld.

50 Het punt var, de definitie van Incest komt terugin de bespreking van het misbrulk In hoofdstuk 4
51   Ter illustratie: het NRC van  10 november  1998 meldde dat landelilk gezientlenduliend strafzaken waarschilrillik

zouden moeten wcirden geseponeerd bil geb, ek aan zittingscapaciteit  van de rechtbanken.
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tabel 2.2-1 jaartal rechtelijke uitspraak

einduitspraak 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 geen onbekend totaal

IDBR-behandeld    0      6      5      1 1     6      1      0      1      0           30
IDBR-uitval 0 2 1 3 0 0 0 0 1   7
Non-IDBR 35 15    4     1     1     1     1     0        31
totaal 3     13    21    18   7     2     1     2     1        68

Samenwerking

Stagnatie en gebrekkige instroom gaven frustratie bij de behandeling. Het naar buiten
komen van incest betekent een crisis en op die crisis kan behandeling inspelen.
Wanneer een rechterlijke uitspraak moet worden afgewacht of iemand in behandeling
mag komen is er al gauw een paar maanden vertraging. In die tussentijd 'krijgt het
gezinssysteem de kans om zich te sluiten'. hetgeen betekent dat het drama zich afsluit
voor beinvloeding door buitenstaanders. Deze zienswijze steunde vooral op ervaringen
vanuit de zogenaamde vroeghulp: het onderdeel van de redassering dat verdachten al
snel na hun arrestatie benadert. De reclassering benadrukte al in de voorbereidingsfa-
se de mogelijke gevolgen van vertraging voor de behandeling van de dader. In het pro-
jectplan werd daarom een compromis bereikt met de toezegging van rechterlijke zijde
dat de strafzaak na uiterlijk drie maanden ter zitting zou worden gebracht. In deze
periode mocht echter nadrukkelijk geen begin worden gemaakt met een behandeling.
Dit compromis viel echter niet waar te maken (zie boven). Het rechtermodel werd uit-
eindelijk versoepeld zodat er op vrijwillige basis wel voor de eerste zitting begonnen
mocht worden met de behandeling. Bij de zitting mochten de behandelaars een schrif-
telijke impressie geven van deze vrijwillige contacten maar geen advies uitbrengen aan
de rechtbank.

De grote vertragingen in de rechterlijke afhandeling hadden een mogelijk negatie-
ve uitwerking op de behandelingen. De eerste fase van het behandelingsmodel is
gericht op erkenning. Wanneer er geen zitting heeft plaatsgevonden is er nog geen ver-
oordeling in zicht en is het dus ook onzeker of en voor wat men schuldig wordt bevon-
den. Juist die eerste fase zou risico kunnen geven op een veroordeling en een zwaar-
dere straf Er was hier wel een afspraak over: informatie over strafbare feiten die bij de
behandeling naar voren kwam zou niet mogen meewegen bij de justitiale oordeels-
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vorming. Toch kon niemand: rechter, officier of therapeut hier volkomen zeker van
zijn, de justitieel vervolgde al helemaal niet.

Behalve voor de behandeling hadden de vertragingen in de rechterlijke afhandeling

ook consequenties voor de behandelaars. De frustratie die optrad lag anders voor de

Riagg dan voor de redassering. Een praktische consequentie van het rechtermodel was
dat het eerste contact met de verdachte alleen vanuit de reclassering en met een redas-
seringstaak mocht worden gelegd.  Dit gaf een knelpunt tussen redassering en Riagg.
De redasseringmedewerkers die deelnamen aan de behandelpool waren namelijk ook
betrokken bij vroeghulp en de voorlichtingsrapportage ten behoeve van het gerechte-

lijk vooronderzoek. Zij leerden de dader dus al vrij uitgebreid kennen en hadden con-
tact met hem kunnen opbouwen. Het zou niet goed zijn om hem vervolgens te moe-
ten overdragen aan iemand anders, met name gezien de persoonlijkheidsproblematiek
van de dader en hun problemen met contact leggen. Konden zij automatisch doorgaan
met behandeling dan kon de taak van Riaggmedewerkers echter niet veel anders dan
afwachtend zijn. Onder protest van reclasseringszijde werd uiteindelijk besloten dat de
verdeling van de zaken toch binnen de behandelpool zou plaatsvinden. In veel geval-
len was men vanuit de reclassering al maanden bezig in het voortraject voordat een
rechterlijke uitspraak het groene licht gaf voor behandeling. In uiteindelijk  II  van  de
37 gevallen is de voorlichtingsrapporteur ook doorgegaan met de behandeling.

De frustratie groeide in het eerste jaar. Tot juni I99O, de eerste driekwart jaar, kon-
den vooral de Riagg-medewerkers niets doen omdat de instroom beperkt bleef en er
vervolgens forse stagnatie optrad in de juridische afhandeling. Enkele medewerkers
trokken zich terug uit de pool. Eind oktober I990 waren er van elf Riagg-gedetacheer-

den nog vijf over. Er kwamen vervangers maar die hadden niet deelgenomen aan het
deskundigheidsbevorderingprogramma.

De slagvaardigheid van de co8rdinatoren was beperkt. De verantwoordelijkheid voor
de gang van zaken bleef nadrukkelijk bij de afzonderlijk deelnemende instellingen.
Hierdoor bleef de zeggingskracht over activiteiten van gedetacheerden  aan het project
uitsluitend bij de directie waar zij onder vielen. De Riaggmedewerkers vielen onder
drie verschillende directies (van Riagg Zuid, RNO en rnw) en waren afgevaardigd van-
uit de binnen de instelling apart opererende afdelingen en teams (als Sociale Psychia-
trie, polikliniek, Kortdurende therapie, Psychotherapie). Hun deelname aan het pro-
ject betekende. dat de werkdruk van hun collega's navenant toenam terwijl men zich
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kon afvragen wat daar tegen over stond, met name qua productie. Ook de redasse-

ringsmedewerkers kwamen uit los van elkaar functionerende units en afdelingen: drie
regiogebonden afdelingen van de SRAR (Stichting Reclassering Arrondissement Rot-
terdam), het Leger des Heils, Penitentiair maatschappelijk werk, Consultatiebureau
voor Alcohol en Drugs (CAD) en het Sociaal Psychiatrisch Werk.52 Zo had vrijwel iede-
re deelnemer aan de behandelpool voor het grootste deel van de week een andere
manager. Binnen hun teams en afdelingen stonden zij vrijwel alleen zonder veel steun
bij elkaar te kunnen vinden. In tegenstelling tot de Riaggmedewerkers hadden de
medewerkers van de reclassering wel vanaf het begin gelijk voldoende werk in het jus-
titieel voortraject. Omdat de duur en daarmee het belang van het voortraject zo toenam

(vanwege de boven besproken stagnatie) werd een aparte, vierde, coilrdinator benoemd.

Die ging ook aparte intervisie geven aan de reclasseringsmedewerkers. Toenemend was

namelijk duidelijk geworden dat met name een paar reclasseringsmedewerkers zich niet
op hun gemak voelden bij de algemene intervisie van de behandelpool.

De verhouding tussen Riagg en reclassering lag al tamelijk gevoelig. Wederzijds
waren er twijfels over elkaars deskundigheid. De Riagg profileerde zich als bii uitstek
deskundig en effectief op (psycho)therapiegebied, een daim die per definitie onder-
steund werd door het feit onderdeel te zijn van de geestelijke gezondheidszorg. Niet
alle Riagg-medewerkers wisten dit overigens ook overtuigend tot uitdrukking te bren-
gen. De uitkomst van die discussie was in elk geval dat reclasseringsmedewerkers in
de te formeren behandelpool werden opgenomen en hiervan rond de helft van gingen
uitmaken. Aanvankelijk lag dit niet in de lijn van de verwachtingen (zie boven, de inlei-
ding van hoofdstuk. I) Behalve van Riagg-zijde veranderde de samenstelling van de
behandelpool ook wat betreft redasseringsmedewerkers. De enige medewerker van
het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs die deelnam aan de behandelpool was
bij zijn vertrek kritisch over de manier waarop gekeken werd naar alcoholproblema-
tiek. Hierbij is informatie vanuit de sociale omgeving onmisbaar en die werd veel te
weinig verzameld. Aan het eind van '91 werd aan twee reclasseringsmedewerkers te
kennen gegeven dat zij beter konden stoppen met behandelingen omdat ze niet goed
functioneerden (hetgeen vooral naar voren was gekomen in de context van meerspo-
renoverleg). Een derde moest behandelingen overdragen omdat hij langdurig over-
spannen raakte.

52 Voor· meer wicht iri de geschieder)16. de taken en de· 0,-ganisatie vai, dp Neder-lar,dse reclassering in ee„
hir·opees perspectiet. /ie Ploeg. 2000.
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Tot juli '9I was er geen duidelijkheid over de verlenging van de aanstelling van de
behandelco8rdinator na september van dat jaar Het project dreigde niet te worden
voortgezet.

Meersporenbeleid
Bij de voorbereiding bleek de enig haalbare vorm om het project te beperken tot de
dader/pleger Dit bracht de vraag hoe een daderspoor kon worden afgestemd op de
andere sporen. De praktische uitwerking van het meersporenbeleid bleek echter een

bijkomende bron van frustratie.
Ten eerste was het niet mogelijk om ook voor de andere sporen een duidelijk pro-

grammatische aanpak te ontwikkelen. Vanuit het IDBR kon dit uitsluitend voor het
daderspoor worden ontwikkeld. Een werkelijk gecoilrdineerde meersporenaanpak werd
hiermee twijfelachtig. Directe betrokkenheid van de Riagg met behandeling van de
daders zou het in theorie makkelijk moeten maken om tot een integrale samenwer-
king te komen in het kader van een meersporenbeleid. Binnen een Riagg krijgt men
regelmatig te maken met misbruikte kinderen en hun ouders en veel van hen komen
ook in behandeling of therapie. Die redenatie ging echter niet op. De hulpverlening
aan volwassenen en die rond kinderen vindt plaats in aparte afdelingen, zelfs wanneer
die in het zelfde gebouw zijn gehuisvest. Wanneer er al sprake was van hulpverlening
bleek die echter niet beperkt tot een Riagg maar was die verspreid over veel verschil-
lende hulpverleners en organisaties. Een punt dat vrij onoverkomelijk bleek was de
benodigde tijdsinvestering. Net als iedere andere afdeling binnen een Riagg is een
afdeling Jeugd gebonden aan productieafspraken. Er is maar een beperkte marge voor
bijkomende activiteiten als overleg met derden. Wil een project dat veel overhead
vraagt levensvatbaar zijn, dan moeten daar aanzienlijk wat contacten tegenover staan.
Een ander knelpunt lag in de werkgebieden van de organisaties. Het IDBR richtte zich
op het grote arrondissement Rotterdam maar ook nog op andere. De vorm en omvang
van deze, aan een rechtbank verbonden ambtsgebieden wijkt echter sterk afvan de ver-
zorgingsgebieden van een Riagg. Deze wiiken op hun beurt afvan die van onder meer
huisartsen, instellingen voor leugdhulpverlening en algemeen maatschappelijk werk.

In de tweede helft van de looptijd werd vanuit het project IDBR een 'driesporenplat-
form' opgericht. Dit platform was bedoeld om de hulpverlening van verschillende spo-
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ren te codrdineren en met name ook het strafrechtelijke IDBR daderspoor, op gang te

brengen. Er werd een structurele oplossing gezocht in de vorming van een driesporen-
platform. Het driesporenplatform werd uitgewerkt tot een soort schaduwproject van het
project IDBR. Het kreeg uiteindelijk vorm als het MeerSporenBeleidsorgaan.53

Het uiteindelijk resultaat van alle inspanningen bleef, zoals bij de evaluatie van dit

onderdeel nog zal blijken, echter beperkt.

Overzicht

Wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van de behandeling waren, zoals in
hoofdstuk   is gebleken, van uitgesproken belang voor het project. Het was nodig om
een behandelmodel te ontwikkelen dat binnen het rechtermodel paste en gericht was

op de, als zodanig veroordeelde, incestdader. Het behandelmodel werd geleverd met de
handleiding van Frenken en Van Stolk.54 De ervaringen met het project zouden kun-
nen leiden tot een aanpassing. Het experimentele karakter maakte het belangrijk om
een goed overzicht te houden op het verloop van de behandeling. Nog in het voorbe-
reidende stadium werd door de directies echter besloten om het wetenschappelijk deel
van het project los te koppelen van de behandeling. Dit werd als waarborg gezien voor

objectiviteit. Dit besluit maakte de uitvoering van het onderzoek echter niet gemakke-
lijker. De methodologie van de onderzoeksopzet, die zich baseerde op een wisselwer-
king tussen behandeling en onderzoek, werd hierdoor vrijwel onmogelijk.

Het behandelingsdossier kwam onder beheer van een andere Riagg dan de uitvoe-
ring van het onderzoek. Ook het justitiale dossier kwam in dit behandelingsdossier. De
dossiers kwamen daarmee te vallen onder een geheimhoudingsreglement. Dit gebeur-
de ondanks dat toestemming was gekregen van het Ministerie van Justitie om de gege-
vens voor het onderzoek te gebruiken. Het compromis dat bereikt werd, maakte het
wel mogelijk om het dossier voor het onderzoek in te zien maar kopieen waren

nadrukkelijk uitgesloten. Dit beperkte de slagvaardigheid van het onderzoek.

De handleiding voor de van Frenken en Van Stolk levert vragen om de behandeling
te kunnen evalueren. Bij dit onderzoek zijn die vragen in samenspraak met de behan-
delcoordinator en de behandelpool uitgebreid (zie Bijlage Vragen evaluatie). De uit-
drukkelijke bedoeling ervan was om het verloop van de behandelingen ook in super-
visie en intervisie te kunnen volgen. Het lukte echter niet om de evaluatieformulieren
ook die rol te geven. Ze zijn maar een of tweemaal daadwerkelijk gebruikt bij de inter-

53  Nederlands Instituut voor· Zorg en Welzlin.  1993. Binnen het IDBR zowel als het MeerSpoimBeleidsorgaan kwani
het punt te spelen van de vertrouwensrelatie met de client versus de juslitiale betrokkenheid. Normaal gespro
ken. binnen de algemene (geestehlke) hulpverlenIng. valt de Infor-rnatle die verla-egen Is van een clidnt onder de
professionele Reheimhoudingsplicht. Wanneer meri zo (met zeker-heid) weet knjgt van strafbare zakeri oritstaat de
situatie dat een afweging moet worden gemaakt lussen eenieders burgerplicht dit te melden bil justitie eti het
professioneel verschoningsrecht. Maar in een duldelilk strafr ectiterhike context kan er ook sprake zifi var, eeri
beroepsmatige meldingsplicht

54  frenken & Van Stolk. 1990
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visiebesprekingen. Het verzamelen van informatie over de behandelingen verliep
moeizaam. Slechts een deel van de behandelaars leverde tijdig evaluatieformulieren,
gespreksaantekeningen of therapieverslagen. Overigens onttrok deze informatie zich
aan het geheimhoudingsreglement. Er kon worden afgesproken dat deze informatie
direct werd toegezonden. De uiteindelijk verzamelde gegevens laten zien dat het in
veel gevallen moeilijk was om de structuur van het behandelingsprogramma vast te
houden. Deze conclusie kan alleen achterafplaatsvinden, toen het project nog liep ont-
brak het overzicht hiervoon

Volgens verschillende deelnemers aan de behandelpool verliep de intervisie niet
goed. Er heerste vaak een sfeer waarin zwakheden of onzekerheden moeilijk of niet
bespreekbaar waren. Wanneer seks ter sprake kwam werd daar verontwaardigd (bij
misbruik) of lacherig (in andere gevallen) op gereageerd. De bijeenkomsten vertoon-
den de neiging om te verlopen volgens een stramien waarbij het antwoord van de
behandelco6rdinator kwam. In de regel ontbrak de tijd om een casus goed uit te die-
pen. Veel deelnemers kwamen onregelmatig, sommigen zelden ofnooit. De coOrdina-
tor behandeling had ook vrijwel geen mogelijkheid om leden van de behandelpool tot
de orde te roepen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van een
lid van de behandelpool lag immers  bij zijn of haar instelling, afdeling, team of unit.

Het verzelfstandigen van het onderzoek belette niet dat na afloop van het project (in
juni 1993) het hele behandelingsarchief van het IDBR, de gerechtelijke gegevens
incluis, werd overgedragen aan het onderzoek. Alleen het verzamelen van diagnosti-
sche gegevens verliep gelijk soepel. De FPD was via het wetenschapsdeel ingeschakeld
voor de selectieprocedure voor toelating tot de behandeling en alle relevante rapporten
en testgegevens zijn direct aan het onderzoek toegestuurd. De testdiagnostische vra-

genlijsten die de FPD-medewerkers gebruikten werden deels geleverd en verwerkt met
onderzoeksmiddelen. Regelmatig was er ook een voortgangsbespreking met hen. Voor
de redasseringsrapportages lag het iets ingewikkelden De redasseringsmedewerkers
van de pool waren alle van verschillende bureaus en het toezenden van de voorlich-
tingsrapporten was geen verplichting.

Het vervolg: na 09-'91
Toen de instroom naar het project in I 990 na een jaar enigszins op gang kwam, begon
men al  snel te zoeken naar mogelijkheden om het project voort te zetten. Al vanaf de
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voorbereiding van het project werd ingespannen gezocht naar mogelijkheden om het
project (aanvullend) te financieren. Voor de Riagg kostte het project geld. Verhoudings-
gewijs nam het werk voor de behandelaars veel meer tijd in beslag dan voor reguliere
clienten het geval was. Er moest rekening worden gehouden met extra tijd voor drie-

sporen-aanpak, intensieve verslaglegging; regelmatige intervisie- en supervisiebijeen-
komsten, deskundigheidsbevordering, rapportage aan de rechtbank, bezoeken aan
rechtbank, gevangenis en overige instellingen. De projectorganisatie gafook extra sala-
riskosten door de overhead van de coardinatie van projectverloop en behandeling.
Tegenover deze extra kosten stonden geen inkomsten. De werkdruk op collega's bin-
nen de Riagg nam hierdoor, zoals gezegd, toe.

Subsidieverzoeken aan fondsen en, bij herhaling, de betrokken ministeries van
WVC en Justitie bleken vergeefs. Er ontstond een discussie over de vraag of incestda-
derbehandeling niet al tot de taken van de Riagg behoort en dus uit de reguliere mid-
delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet worden betaald.
Kosto. de toenmalige staatssecretaris van justitie, stelde:  ' Deze clienten [incestdaders;
VK] zijn burgers met een psychosociaal probleem die hulp behoeven. (...) Hulpver-
lening (...) zou derhalve geheel door de AWBZ gefinancierd moeten worden'.55 Vanuit
het project werd dit bestreden. Zeker binnen een stelsel waarbinnen het AWBZ-bud-
get keuzen zouden moeten worden gemaakt welke typen van zorg niet te verlenen, lag
een keuze voor gedwongen hulpverlening niet voor de hand.,6

De projectleider E. van Willemswaard kreeg eind '90 andere taken. Er kwam wel
vervanging. Toen de einddatum van september '9I naderde wilden eigenlijk alle
betrokken instellingen en personen het project in een of andere vorm laten voortbe-
staan. Aan het einde van de looptijd van het project IDBR. in I99I, besloten de deel-
nemende instellingen de instroom van clienten ook nog niet stop te zetten. Dit was wel

nadrukkelijk in afwachting van subsidie. Een andere voorwaarde voor verdere deelne-
ming was, dat er per september '9I minstens 45 zaken in behandeling bij het project
zouden moeten zijn. Door de toekenning van een eenmalige subsidie van f 50.000,
door het Ministerie van Justitie werd de voortzetting van het project '  la IDBR' tot eind
I992 gegarandeerd.

Bij het zoeken naar mogelijkheden voor voortzetting kwamen meerdere opties naar
voren, waaronder de vorming van een stichting.  Er zou veel af kunnen hangen van de
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Uit een rapportage stand van zaken

55 Kosto, 1992.Wat later veegde 74ri topambtenaar Rutten. naar ver·luidt. het argument dat het IDBR
kostenbesparend zou zitn voor lustilie van tafel met gezien het rellentekoil is behandeling ee,·der
kostenvertiogend dan verlagend

56  Str·batman.  1992.
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IDBR per 15-9-91 (gedateerd 7 oktober '9I) bleken de boven al besproken problemen:

de stagnerende en haperende instroom en selectie, een groot gebrek aan overzicht over
het verloop van de behandelingen en de moeizame manier waarop gegevens moesten
worden verkregen. Overigens kwam dat niet tot uitdrukking bij het symposium Drie
jaar ervaring met incest-daderbehandeling in Rotterdam57 waar staatssecretaris Kosto een
van de sprekers was. Zoals al is duidelijk geworden, verdwenen de problemen echter
niet.

Toen er tegen het einde van I992 aanstalten werden gemaakt om het project te ont-
mantelen leidde dit tot een brief vanuit de wetenschappelijke begeleiding van het
onderzoek [de promotoren van dit proefschrift] waarin de bezorgdheid werd uitge-
sproken. Kort daarop werd bij gebrek aan een mogelijke financieringsstroom het pro-
ject echter definitief ontbonden. Dit gebeurde dusdanig dat een afhandeling van de
lopende behandelingen en van gegevensverzameling conform de IDBR-opzet moge-
lijk was. Per 3I.I2.I 992 werd de functie van projectco6rdinator IDBR opgeheven. De
functie van behandelcoordinator en secretaris IDBR vervielen een half jaar later. De
functie van onderzoeksco6rdinator/onderzoeker is tot september I996 blijven bestaan.
Voor de behandelingen kwam er een alternatief. De coOrdinatie van de nog lopende
behandelingen werd overgenomen door Stichting Reclassering Arrondissement Rotter-

dam (SRAR) en in samenwerking met de Forensisch Psychiatrische dienst ontstond
een nieuw project onder de naam van TIR: Training Incestdaders Rotterdam. Dit project
TIR zette de benadering van het IDBR voort zonder de betrokkenheid van de Riagg en
met de reclassering als enige uitvoerder van de behandeling. In de plaats van een indi-
viduele behandeling kwam er een groepsbehandeling op basis van het model van
Frenken & Van Stolk.58

Het onderzoeksverloop
Het idee was om in de loop van het project tussentijds al zoveel mogelijk gegevens te
analyseren, resultaten terug te koppelen naar de diagnostiek en behandeling en ook
alvast klaar te hebben voor het eindrapport. Dat bleek dat niet goed haalbaar binnen de
beschikbare tijd van twaalf uur per week voor de onderzoeker met vier bijkomende
uren secretariele ondersteuning. Het bedenken van hoe de gegevens verzamelen en de
verzameling zelf kostten vrij  veel tijd en bovendien bracht de taak als deelco6rdinator
van het project wekelijks vaak meerdere vergaderingen of bijeenkomsten.

5/ Bor,ebakker. 1992
58 Warner & Oci. 1997
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De oorspronkelijke bedoeling was om het onderzoek in I996 af te ronden met het
tweede herhalingsonderzoek. Die follow up-periode bleek echter heel kort: soms was
er zelfs nog sprake van een proeftijd. Er was dus nog niet veel te zeggen over recidive.
De resultaten van het eerste herhalingsonderzoek, in de vorm van het vraaggesprek,
waren echter opvallend genoeg. Dit maakte het belangrijk om een verklaring te vinden
voor de relaties tussen persoonlijkheid, criminaliteit, afwijkende seksualiteit en geweld
enerzijds en de behandeling anderzijds. Bij een gebrek aan echte recidive werd het
nodig om andere risicokenmerken in beeld te brengen en te evalueren. Het belang van

de onderzoeker om het onderzoek snel af te ronden en te promoveren raakte daaraan

ondergeschikt.
De twaalf uur onderzoekstijd per week voor het IDBR-onderzoek bestond tot I996.

Het IDBR-onderzoek werd na I996 een toch vooral individuele aangelegenheid van de
onderzoeker. De vaart raakte er uit, hetgeen de promotoren soms tot enige wanhoop
bracht. Achteraf gezien heeft de gang van zaken ook geleid tot de gelukkige omstan-
digheid dat nog op de valreep de recidive per 2004 is vastgesteld. De periode waarin

de onderzoeksgroep is gevolgd is daarmee op veertien jaar gekomen en, inclusief de

preindexperiode, wordt meer dan dertig jaar van de justitiele documentatie bestreken,

hetgeen belangrijk bijdraagt aan de waarde van dit onderzoek.

2.3 SAMENVATTENDE BESPREKING EN TUSSENTIJDSE CONCLUSIES

We begonnen dit hoofdstuk met een bespreking van evaluatieonderzoek, methodolo-
gie en de gevolgde onderzoeksopzet. In f 2.2 is vervolgens uitgebreid ingegaan op het
verloop van het project en de algemene resultaten. Dat maakt enkele tussentijdse con-
dusies mogelijk over dit onderzoek.

Het project kreeg te maken met 68 meldingen. De omvang van deze groep is repre-
sentatief voor het Arrondissement Rotterdam en vertegenwoordigt  alle te achterhalen
zaken van 'incest' over een periode van twee jaan Het lijkt niet waarschijnlijk dat de
groep veel groter zou kunnen uitvallen. Het gebied van het arrondissement Rotterdam
is het grootste van de zes arrondissementen die Nederland kent en het wervingsgebied
van het project is bovendien tussentiids nog aanzienlijk uitgebreid. Ook was er publi-
citair veel ondernomen om het project onder de aandacht te brengen.
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Van de IDBR-onderzoeksgroep van 68 zijn er 37 in behandeling gekomen. Het
rechtermodel. dat uitgangspunt was van het IDBR, werd in 2I van de 37 die in behan-
deling kwamen, toegepast. In I6 gevallen is het rechtermodel niet toegepast maar vond
behandeling plaats via reclasseringstoezicht. Van de 37 die in behandeling zijn geko-
men (de IDBR-selectie) hebben er dertig de behandeling afgemaakt en zijn er zeven
voortijdig gestopt Van de I6 die via reclasseringstoezicht in het project kwamen zijn
er vijfvoortijdig gestopt met de behandeling waarvan vier tegen advies in.

Het project stuitte op problemen waaraan weinig veranderd kon worden, namelijk
een tegenvallend aanbod van dienten/incestdaders, een slechte doorstroming en stag-
natie van de eigenlijke behandeling. Door te weinig zittingscapaciteit bij de rechtbank
stagneerde de instroom en de behandeling zelf. Bij de zaken die volgens het rechter-
model verliepen, heersten nog geruime tijd onzekerheid en stagnatie. Het uitblijven
van een rechterlijke uitspraak heeft behandelingen bemoeilijkt. Omdat de schuld en
straf nog niet duidelijk en wettig waren vastgesteld vielen behandelingsdoelstellingen
moeilijk te behalen. Dit wrikte met de eerste doelstelling van erkenning. Het rechter-
model benadrukte onbedoeld ook verschillen tussen de deelnemende instellingen en
legde zo een tol op de samenwerking tussen de behandelaars.

Door organisatorische onduidelijkheid was er was een gebrekkig overzicht op het
verloop van de behandelingen en een beperkte leiding. Dat maakte sturing moeilijk en
leidde tot inhoudelijk zwakke punten bij de uitvoering. De bijdrage vanuit het onder-
zoek kon daar weinig aan veranderen

De tegenvallende instroom eerste was een constante bedreiging voor het voortbe-
staan van het project. Met rond de twaalf behandelaars, vier co8rdinatoren en een pro-

jectsecretaris was op een veel grotere behoefte gerekend. Hoewel de Riaggdirecties
zich garant hadden gesteld voor de financiering deden zij dat in afwachting van een
verdere bijdrage van Justitie. De behandelingen zelf waren niet kostendekkend.  De

Riagg wordt vooral betaald per 'verrichting': het directe contact met een client of
patient. Wanneer er daar te weinig van zijn, zijn er niet voldoende inkomsten. Nadat
de instroom tot het project na september I99I toch nog werd verlengd om een voort-
bestaan 'b la IDBR' mogelijk te maken, werd de projectorganisatie eind I992 definitief
ontbonden. De organisatorische problemen, het gebrek aan kwalitatief overzicht en
vooral het uitblijven van financiering gaven de doorslag.
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De uitvoering van het onderzoek was niet altijd eenvoudig. Vooral het overzicht over
de behandeling leverde problemen op. Het streven om resultaten tijdens het verloop
van het project terug te koppelen bleek niet goed realiseerbaar. De groep die het behan-
delingsprogramma volledig uiteindelijk doorliep is te klein om condusies over het be-
handelingsmodel van Frenken en Van Stolk te trekken; bij de uitvoering van de behan-

deling zijn er bovendien meerdere verstorende effecten opgetreden. Het lag ook niet
de bedoeling om het gebruikte behandelingsmodel als zodanig te evalueren maar om
er ervaring mee op te doen en om het eventueel aan te vullen op basis van die ervaring.

De onderzoeksgroep is niet erg groot. Wat betreft de externe validiteit kan er echter
van worden uitgegaan dat de onderzoeksgroep ook representatief is voor hen die in
Nederland door lustitie vervolgd worden in verband met incest. De periode waarover
de betrokkenen zijn gevolgd is uiteindelijk bijzonder lang en geeft een betrouwbaar
beeld van aanrakingen met het strafrechtelijk systeem.

Vanuit het oogpunt van interne validiteit ontbreekt het bij dit onderzoek aan een
goede controlegroep en was er ook geen random toewijzing. Al snel bij de voorberei-
ding van het project was duidelijk dat de toewijzing aan het project niet aselect zou
kunnen plaatsvinden en dat een controlegroep ook niet mogelijk was. De verdachten
moesten aan bepaalde criteria voldoen en wanneer ze hier aan voldeden konden ze op
basis van ethische overwegingen niet meer worden afgewezen voor behandeling.

In deze studie wordt in de hierop volgende hoofdstukken daarom op verschillende
manieren gekeken naar het onderscheid tussen groepen of condities als IDBR-behan-
deld. uitval en Non-IDBR om na te gaan hoe vergelijkbaar ze zijn. Bij de vergelijkin-
gen in recidive tussen groepen wordt veel belang gehecht aan de baseline van eerdere

criminaliteit omdat het sterke verband tussen eerdere en latere criminaliteit kan leiden
tot schijneffecten wanneer de groep behandelden al een stuk minder crimineel was
dan de andere groepen. Daarnaast wordt de snelheid gewogen waarmee men opnieuw
in aanraking komt met het strafrecht.

Recidive is zo helder mogelijk gedefinieerd en wordt statistisch op verschillende
manieren bekeken en geanalyseerd waarbil ook de statistische power van de bereke-

ningen is betrokken. Bovendien zijn recidiverisico en psychosociaal functioneren bij
het herhalingsonderzoek onderzocht. De gevonden aansluiting op de risicotaxatieme-
thode verbetert de constructvaliditeit en de theoretische relevantie van het onderzoek.
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De voornaamste tussentijdse condusies bii dit hoofdstuk zijn.
I.     De opzet van  IDBR was te groot  voor het aanbod. Dit betekent  dat een regionaal

team dat exclusief gespecialiseerd is in incest waarschijnlijk niet haalbaar is.
2.  Het project bleek uiteindelijk niet te financieren. Er kon geen overeenstemming

worden gevonden met en tussen de betrokken ministeries.

3.   Het rechtermodel, hoewel op papier het zorgvuldigst, bleek niet erg werkbaar als

gevolg van de beperkte capaciteit van de rechtbank. Lang niet alle behandelingen
verliepen volgens het rechtermodel.

4.  Door een combinatie van bovengenoemde factoren kwam er een druk te liggen
op de groep van behandelaars. Dit leidde tot uitval onder hen en verstoorde de
onderlinge samenwerking. De samenwerking tussen Riaggs en redassering

verliep in aanleg al moeizaam.
5.  De 'steekproef' van onderzochten is voor een onderzoek niet erg groot. Gezien

de opzet van het project en de duur ervan is de onderzoeksgroep toch represen-
tatief te noemen voor hen die vanwege 'incest' in aanraking komen  met het
strafrecht.

6.   De onderzoeksdoelstellingen bleken beperkt te realiseren. Dat had te maken met
de samenwerking tussen diverse instellingen maar ook met een beperkte uit-
voerende capaciteit van het onderzoek.

7.  De behandeling heeft niet onder optimale condities plaatsgevonden en is uit-
eindelijk bij een niet al te grote groep uitgeprobeerd. De resultaten van het
behandelingsmodel hoeven daarmee niet te generaliseren te zijn naar andere

situaties.
8.  De duur van de behandelingen bleek uiteindelijk een stuk langer dan voorzien

of gedacht.
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DE ONDERZOEKSGROEP

In het voorgaande hoofdstuk hebben we antwoorden gevonden op de vraagstellingen
over de omvang en het verloop van de instroom. Dit hoofdstuk is gericht op het nader
beschrijven van de onderzoeksgroep. Deze beschrijving wordt toegespitst op degenen

die bii het IDBR in behandeling kwamen.

Vraagstellingen, methode en materiaal

In dit hoofdstuk staan de volgende vraagstellingen centraal:
I.  wat zijn algemene kenmerken van de onderzoeksgroep?
2.  wat is de aard en omvang van psychopathologie?

3.  hoe onderscheiden zich de behandelden van uitvallers en andere onderzochten?
De resultaten van dit hoofdstuk worden afgezet tegen de veronderstellingen dat het bij

incestplegers gaat om in principe normale mannen uit alle lagen van de bevolking met
weinig psychopathologie. Uitvallers en andere onderzochten zullen zich in deze
opzichten negatief onderscheiden.

Het materiaal om de vraagstellingen van dit hoofdstuk te beantwoorden bestaat uit:
·   68 gerechtelijke dossiers en met name de hierin opgenomen gerechtelijke

stukken als processen verbaal van aangiften, verklaringen, politierapporten. Van
alle 68 deelnemers aan de onderzoeksgroep zijn de gerechtelijke stukken ach-
terhaald.

57 forensisch psychiatrische rapportages van de FPD.
·    68 reclasseringsrapportages waaronder negen redasseringsrapportages met een

aanvullend psychodiagnostisch onderzoek. De laatstgenoemde brengen het
totaal van personen waarover uitgebreide en ook psychodiagnostische informa-
tie is verzameld en geanalyseerd op 66:

·   De justitiele documentatie over de onderzoeksgroep van 68. Deze informatie

vertegenwoordigt het strafblad van de onderzochten en hetgeen er over hen
bekend staat in het Justitieel Documentatieregister.

Voor een deel is ook gebruik gemaakt van gestandaardiseerde psychodiagnostische

1 Zie §7.2 voot eeri riadere specikatie.
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tests. Dit zijn: de Groningse Intelligentie Test (GIT), de Minnesota Multiphasic Perso-
nality Inventory (MMPl) en de Vragenliist over uw seksualiteit. Daarnaast is er nog
gebruik gemaakt van de Nederlandse PersoonlijkheidsVragenliist (NPV) en van de
Munchener Alcoholisme Test (MAII-V). De laatste twee genoemde tests zijn uiteinde-
lijk te weinig gebruikt om verder te presenteren. Van de resultaten van de GII de
MMPI en de Vragenlijst over uw seksualiteit zijn er echter wel voldoende gegevens ver-
kregen.

Bij de selectie is de verkorte vorm van de Groninger Intelligentie Test (GIT)
gebruikt.  Dit  is geen bijzonder betrouwbare procedure 2  maar wel de enige  die  in  de

praktijk haalbaar bleek.
De  M MPI  is een persoonlijkheidsvragenlijst  die  bij alle onderzochten is gebruikt.

De MMPI was op dat moment een veelgebruikt praktisch en onderzoeksinstrument.
Hoewel de test als onvoldoende valide en betrouwbaar is beoordeeld 3, bleek ook deze
de praktisch meest haalbare. De NVM: de Nederlandse Verkorte MMPI, bestaat uit een
selectie van de totale vragenlijst en kon, net als een reeks andere (sub)tests, eveneens
worden berekend.4

De Vragent(ist over uw seksualiteit werd samengesteld uit een aantal schalen die bij het
NIS SO in gebruik waren: de Nieuwe Seksuele Belevingsschalen van J. Frenken en een aan-
tal andere schalen van P.Vennix. 5 Van ieder  van deze schalen  zijn er gegevens  over
betrouwbaarheid en validiteit die vermeld stonden in de eveneens speciaal voor dit
onderzoek samengestelde handleiding ten behoeve van de rapporteurs.

Vervolgens is de bedoeling om het risico te taxeren van de onderzoeksgroep wat betreft
recidive (zie boven, hoofdstuk 2). De drie vragen waarmee dit hoofdstuk begon zijn
daarmee terug te brengen tot:

·   hoe kunnen de beschreven kenmerken van de onderzoeksgroep begrepen wor-
den vanuit het oogpunt van risicotaxatie en hoe verhouden zich dan de groepen
IDBR-behandeld, IDBR-uitval en Non-IDBRP

Uit het onderzoek naar risicotaxatie voor seksuele zowel als gewelddadige delicten zijn
de volgende vijfgebieden het belangrijkst gebleken:

I.   Leeftijd. Een jonge leeftijd bij ontslag van rechtsvervolging correleert sterk
positief met seksuele dan wel gewelddadige recidive.

2.  Eerdere seksuele delicten.

2   Documentatle van tests en testresearch in schalen. Aut,schaleri. or·itical items en uitslagen van de
Nederland. 2000. Neder·landse Verkorte MMPI (NVM) et, de Hostility

3   Documentatie van tests en lestiesearch In ofid Direction ot Hostility Quescion,10.e <1-IDHQ)
Nederland. 2000 5  De meeste van deze schalen ilin inrniddels verknig

4  Deingevulde MMPI ·antwoor·dfor·multereri wei-de,n baar bii het NISSO als de Meuwe Seksuele
ingevoerd inet een c ompiJter·programma wrial'ult Belevingssch,ilen
standaard de ugslagen kwamen van ver·scllillende
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3· Afwijkende seksuele interessen, met name in jongens en prepubertaire
kinderen.

4.  De relatie met de slachtoffers van eerdere delicten (verwanten dan wel volslagen

onbekenden).
5. Algehele criminaliteit. Dit wordt afgemeten aan alle mogelijke vormen: geweld-

dadig, niet-gewelddadig maar ook het niet nakomen van voorwaardelijke
bepalingen voor vrijlating (violation of conditional release).

Dit vormt de kern van de recentste versie van een van de meest gebruikte en onder-

bouwde methoden voor risicotaxatie: Static-996 7
Psychopathologie kan de voorspelling verbeteren.8 De aanwezigheid van psychopa-

thologie bij plegers van seksuele delicten komt toenemend naar voren.9 Psychopatho-

logie is een kenmerk dat vanuit het oogpunt van risicotaxatie zowel statisch als 'stabiel

dynamisch' is.'° Met stabiel dynamisch geeft men aan dat die kenmerken soms als per-
manent aanwezig kunnen worden verondersteld maar soms ook als veranderbaan

In dit hoofdstuk worden de meeste van deze aspecten en eigenschappen bij de onder-
zoeksgroep onderzocht. Er wordt telkens onderscheid aangebracht tussen de groepen
of condities IDBR-behandeld, IDBR-uitval en Non-IDBR. Gezien de explorerende
opzet van dit onderzoek is een vergelijking maar beperkt mogelijk. Lang niet alle varia-

belen zijn voor de gehele onderzoeksgroep ook even diepgaand onderzocht. Over de
IDBR-selectie zijn de meeste gegevens verzameld (zie f 2.I). Het onderscheid tussen

behandelden, uitvallers en andere onderzochten is echter van groot belang vanuit het

oogpunt van de interne validiteit, het gevaar van selectiebias en om de baseline vast te

stellen. Bilhet vaststellen van de recidive in hoofdstuk 6 wordt hierop teruggegrepen.
Zoals we zagen (§ 2.I) kan een behandelingseffect vastgesteld worden door de reci-

dive van de groep die behandeling krijgt met een groep te vergelijken die in allerlei
opzichte overeen komt. Daar is van te voren een nauwkeurige matching op allerlei
variabelen voor nodig en vervolgens een volstrekt willekeurige, random, toewijzing
aan condities van wel of geen behandeling. Een dergelijke controlegroep was niet te
realiseren bij dit onderzoek. De gegevens stellen ons tot op zekere hoogte toch in staat

om vergelijkingen te maken tussen  I DBR-behandeld en andere condities. De recidive

die in 2004 is bepaald hebben we ook over een groep die niet bij IDBR in behandeling

is gekomen, Non-IDBR, en over een die de behandeling niet heeft afgemaakt, IDBR-

6 Har·ris. Phenix. Hanson & Thornton, 2003 van april 2002 een themanummer verscheen over
Corrections Research and Developmen[, 2003a. dynamic  risk assessrnent.

7  Static-99 en andere vormen van rls,cotaxatle ilin te 8   Beech et al.. 2002 Corrections Research and

vinden op de website van de Canadese surgeo/1 Development, 20036.

Reneral www.sgc.8(.ca. Fer, andere belangrqke br·on 9   Ahlmeyer el al., 2003: Black. Kehrberg. Flumerfelt &
voor de ontwikkeling vari ns,cotaxatte is Sexual Schlosser. 199 /: Cohen et al., 2002.
Abuse· A jowrid of Research  ar,d Trearment. waar 10 Hudson,Wales. Bakker & Ward. 2002.
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uitval. We kunnen de recidive van deze groepen vergelijken met die van de conditie
IDBR-behandeld, hoewel het dus niet echt controlegroepen zijn. We willen dan wel
heel graag weten hoe de groepen of condities van elkaar verschillen voordat of zonder
er behandeld is. Dat geldt vooral kenmerken die het recidiverisico bepalen: leeftijd van
de dader, eerdere criminaliteit en type van delicten, afwijkende seksuele interessen, de
relatie met de slachtoffers van de delicten en de aanwezigheid van psychopathologie.
Wanneer de groep IDBR-behandeld bijvoorbeeld minder van die risicokenmerken ver-
toont dan zou minder recidive in 2004 ten opzichte van de andere twee groepen alleen
al daardoor verklaard kunnen worden en niets hoeven te zeggen over de behandeling.

Een andere manier om behandelingseffect vast te stellen is om na te gaan of de
behandeling het functioneren heeft verbeterd binnen de groep die behandeld is.
Daarvoor moet er alleen goed gekeken worden hoe de groep voor de behandeling func-
tioneerde en is niet per se een vergelijking nodig met een controlegroep die geen
behandeling krijgt. Het behandelingseffect is dan het verschil tussen voor en na de
behandeling voor een en dezelfde groep. Deze manier wordt in het bijzonder aanbe-
volen voor psychotherapieresearch." Ook hier is een nauwkeurig onderzoek nodig
maar dan van een groep voor en na behandeling.

Omdat eventuele verschillen tussen groepen of condities zo belangrijk zijn is. waar
mogelijk en ook zinvol, getoetst op statistische significantie:2 Vooral bij het onderzoek
naar eerdere criminaliteit is gebruik gemaakt van veel statistiek omdat eerdere crimi-
naliteit een sterk verband vertoont met latere en daarom van groot belang is voor de
inschatting van het risico en de bepaling van een behandelingseffect. Op de uitkom-
sten van deze analyses van dit hoofdstuk wordt later voortgebouwd wanneer in f 6.2
recidive wordt onderzocht.

In 5 3·3 volgt een uitgebreide bespreking vanuit het oogpunt van risicotaxatie. In het
volgende hoofdstuk zal vanuit de zelfde optiek apart worden ingegaan op het misbruik.

11 Westen. Novc,tny & Thorripson Br·eiiner . 1001.
12 Zie §7 1 boven.
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3.1 ALGEMENE KENMERKEN

Geslacht en leeftijd

In de onderzoeksgroep gaat het zonder enige uitzondering om mannen die zich heb-
ben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik.

De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep in I 990 is mim 45 iaar. De leeftij-
den lopen sterk uiteen (de standaarddeviatie voor de gehele groep sd = II) en liggen

tussen 18 jaar en 76 jaar (tabel 3.I-I). In de regel betreft het echter mannen van laat-
middelbare leeftijd.

Tussen de groepen treden statistisch significante verschillen naar voren: de IDBR-
selectie is duidelijk ouder.

Tabel 3.1-1. Leeftijden binnen de onderzoeksgroep in 1990

leeftijden IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal

gemiddeld (M) 48,4 48,6 41,4 45,3

Standaardafwiiking (Sd) 9,0 13,9 11.3 11,0

range 33-71 35-76 18-64 18-76

totaal                     30               7            31          68

Kolmogorov-Smirnov n.s.: ANOVA p = .030, post hoc verschil IDBR-behandeld en non-IDBR p = .042.

Beroep, werk, leefsituatie en relaties

Van de bij de 68 aangetroffen beroepen heeft het overgrote deel een lage sociaal-eco-

nomische status. In slechts enkele gevallen gaat het om een hoogstens laagmiddelbaar
niveau. De beroepen chauffeur (IIx), monteur (6x) en pijpfitter (4x) komen het meest

voor.  Verder is sprake van administratief medewerkers  (3x),  een paar politiebeambten

(2x), kleine zelfstandigen (2). lassers (2X), laboranten (zx), koks (2X) en een diversiteit
aan andere beroepen, varierend van havenarbeider tot schipper. In een geval is sprake

van een (ex)onderwijzer.
Van de 37 van de IDBR-selectie hebben tijdens het misbruik 2I een baan (57%)

(tabel 3.I-2). Van de 16 overigen zijn er drie arbeidsongeschikt. acht werkloos en vijf

met pensioen of vut.  Rond de aangifte is de situatie qua werk onveranderd. Bijna de
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helft blijkt zo niet deel te nemen aan het arbeids- en productieproces. Het inkomen is
navenant. Bij twee van de zelfstandigen is het inkomen problematisch laag wegens
schulden. Wat betreft beroep zijn er tussen de groepen geen verschillen te vinden.
Werkloosheid ligt echter relatief veel hoger  bij de groep uitval.

Tabel 3.1 -2. De IDBR-selectie: werk ten tijde van het misbruik

werksituatie IDBR-behandeld IDBR-uitval totaal

voltild                      20                        1                   2 1
arbeidsongeschikt 2    1   3
pensioen                    4                            1                    5
werkloos                   4                            4                    8
totaal               30                7            37

Binnen de relaties die de 1DBR-selectie onderhield ten tijde van het misbruik deed zich
geweld voor (tabel 3.1-3). ROmkens heeft een schaal samengesteld om de ernst van
geweld binnen partnerrelaties vast te stellen: 3 Matig staat voor een lichte klap. een
harde zet of duw en aan de haren trekken. Ernstig betekent volgens die schaal gericht
met voorwerpen gooien, knijpen, fysiek neerdrukken, schoppen, bijten, de kleren van
iemands lijf scheuren, opsluiten en buiten sluiten, hard dan wel regelmatig slaan of
stompen. Zeer ernstig bekent met een voorwerp slaan, bedreigen of verwonden met
een  mes of wapen, keel dicht knijpen of dwingen  tot seks. Bij veertien  van  de  IDBR-
selectie speelt er ten tijde van het misbruik ernstig tot zeer ernstig geweld tegenover
de partner. Voor de groep IDBR-behandeld komt dat neer op bijna de helft van hen die
een relatie hadden.  Bij elf spelen al langer dan  vij f jaar relatieproblemen.

Tabel 3.1-3. De IDBR- selectie: geweld binnen de relatie ten tijde van het misbruik

geweld IDBR-behandeld IDBR-uitval totaal

zeer ernstig           2                  0             2
ernstig                              1 0                              2                        1 2

matig                             2                             0                     2
geen                  11                4             15

niet van toepassing     5                   1              6
totaal                 30                 7             37

13 Ramkens. 1989
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Op het moment waarop het misbruik speelt, wonen 24 van de IDBR-selectie in een
volledig gezin. Op het moment van aangifte is dat aantal gedaald naar negen. Vier
mannen zijn ten tijde van het misbruik als alleenstaand ouder verantwoordelijk voor
de opvoeding van een kind (tabel 3.I-4).

Tabel 3.1-4. De IDBR- selectie: de leefsituatie op twee momenten

leefsituatie t.t.v. misbruik t.t.v. aangifte

volledig gezin        24                   9
een-oudergezin 4    3
alleenstaand       1                 1 1

samenwonend    7             10

bij ouders         0                 1
anderszins                1                            3
totaal             37              37

Wat betreft de vriendschappelijke relaties buiten het gezin geven bij aanvang behan-
deling dertien (van de 30 van de groep IDBR-behandeld) aan, er geen op na te houden.

Etniciteit en godsdienst

Van de 68 waren er 57 met een exclusief Nederlandse achtergrond. De overigen ble-
ken een ander geboorteland te hebben en daar ook (deels) te zijn opgegroeid. De
migratie van deze personen vond plaats vanuit respectievelijk Indonesie (4), Suriname

(3), de Bondsrepubliek Duitsland (I), Groot-Brittannie (2) en Marokko (I). De personen
die in Indonesie waren geboren, kwamen op jonge leeftijd naar Nederland in de
nasleep van de Indonesische onafhankelijkheid. Alle anderen migreerden op volwas-
sen leeftijd. Met uitzondering van de drie Surinamers hadden allen een (huwelijks-)rela-
tie met autochtone, Nederlandse vrouwen. Zes van de acht mannen met een niet
(exclusief) Nederlandse achtergrond kwamen in de IDBR-selectie, een van hen viel uit.

Binnen de groep IDBR-behandeld vertelt de helft dat het geloof een tamelijk grote
rol in hun leven speelt. Het Nederlands Hervormde en gereformeerde geloof is van
groot belang voor acht van de 30 die de behandeling afmaken. Er bevond zich een per-
soon met een moslimachtergrond in die groep.
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Eerdere criminaliteit

Om de eerdere criminaliteit vast te stellen zijn die vermeldingen in de justitiele docu-

mentatie gebruikt die onder het strafrecht vallen. In deze vermeldingen is geen onder-
scheid aangebracht of het ook tot een veroordeling is gekomen.  Dit is gedaan om de
groep waar het project mee te maken kreeg goed in beeld te brengen en vooral ook om
een beter zicht te krijgen op eventuele seksuele delicten, een delicttype dat moeilijk
valt te bewijzen en te veroordelen. Bovendien is er niet alleen gekeken naar het al dan

niet aanwezig zijn van eerdere strafzaken maar ook naar type en aantal.

De verwachting is dat de onderzoeksgroep als geheel niet bijzonder crimineel is.
Deze verwachting vloeit voort uit de hypothese dat het om normale mannen gaat. Er
kan wel worden verwacht dat er binnen de groep die in behandeling komt minder
recidivisten zijn dan bii de overigen. Recidive is waarschijnlijk een criterium geweest
bij de straftoekenning.

Delicten die onder het strafrecht vallen uit de justitiele documentatie ziin onder-
verdeeld in de categorieen: verkeersdelicten (met name rijden onder invloed), agres-
sieve delicten tegen dieren en goederen (vernieling en dierenmishandeling), agressie

tegen personen (waaronder bedreiging en mishandeling), vermogensdelicten (waar-
onder oplichting en diefstal), zeden of seksuele (gewelds)delicten en een restcategorie
van overige delicten (waaronder hier uitlopende delicten als drugsdelicten, vuurwa-

penbezit en illegale radio-uitzendingen).
Het gaat om twee perioden en groepen van data. De eerste periode loopt vanaf I975

tot aan I990. het jaar waarin de onderzoeksgroep gemiddeld genomen met het IDBR

in aanraking kwam met het indexdelict. Deze periode van vijftien iaar wordt bestreken
door de justitiele documentatie van 2004. Daarnaast bleek het mogelijk om een nog
groter deel van de levensloop van de onderzochten te bezien op criminele anteceden-
ten. De justitiale documentatie wordt op gezette momenten geschoond van eerdere
verjaarde delicten. De documentatie die ik in I995 over de betrokkenen kreeg. liet ech-

ter nog veel oude vermeldingen zien van strafrechtelijke vervolging die soms doorge-
krast waren maar nog leesbaar bleken. De meeste van deze bijkomende delicten zijn
niet bestraft; veel werd geseponeerd. De delicten gingen in een enkel geval terug tot
I956 en vielen onder het jeugdstrafrecht. Een jaar later was de justitiele documentatie
overgezet in de computer en was er geen spoor meer van te vinden. In enkele gevallen
noemden voorlichtingsrapportages ook veroordelingen die eerder in de levensloop
waren begaan. Al met al bevat deze telling rninder 'harde' veroordelingen als de eerste.
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Personen met weI of geen eerdere strafzaak

Volgens de justitiele documentatie van 2004 is er bij 28 van de 68 sprake van eerdere
strafzaken (4I%). Bekeken vanaf 1956 gaat het om 32 personen met eerdere delictver-
meldingen (47%)· Het verschil is te vinden bij de groep IDBR-behandeld waarvan er
vier personen meer met delicten zijn geassocieerd dan volgens de documentatie van
2004. Dit brengt het totaal van personen met eerdere delictvermeldingen binnen de
groep IDBR-behandeld op twaalf, wat niet veel meer verschilt van de groep Non-IDBR
met veertien (tabel 3.I-5).

Tabel 3.1-5.Aantallen personen betrokken bij PreYndexdelict

personen met delicten preindex 1* preindex 2**
1956-1990 1975-1990

IDBR-behandeld (n=30)        12            8
IDBR-uitval (n=7)             6             6
Non -IDBR (n =31)            14             14
zonder delictvermelding        36              40

*Preindex  I Likelihood Ratio p =. 012; **Preindex 2 Likelihood Ratio n.s.

De verschillen tussen de groepen wat betreft het aantal personen met wel ofgeen delict
zijn voor Preindex I statistisch significant. Voor Preindex 2: de periode 1956-I990,
komen er in de groep IDBR-behandeld vier personen met strafzaken bij en verschillen
de groepen niet meer significant van elkaar

Het verschil tussen beide perioden is nader onderzocht door het aantal betrokkenen
met wel of geen delict over beide perioden te onderscheiden naar het soort of type
delia (tabel 3.I-6)

Tabel 3.1-6. Pre'index I: aantallen betrokken bij delicten per delictcategorie periode  1975-1990

preYndex I verkeer agressie agressie vermogen zeden overig totaal
betrokken bij delicten dieren/ personen

goederen

IDBR-behandeld              5               1                   0                 3                   2            2             8
IDBR-uitval                       5              2                  2                 2                   2            2             6
Non-IDBR                        9               1                   4                 5                   4            4             1 4
totaal 19      4         6         10        8      8      28

Likelihood Ratio verkeer: p = .020; agressie personen p =. 015: agressie dieren/goederen. vermogen. zeden en overige
delicten niet significant.
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In de tabel zien we dat 28 van de totale groep van 68 betrokken waren en dat voor acht
van hen dat met een zedendelict was. Hoewel zich verhoudingsgewijs duidelijk min-
der personen met eerdere zedendelicten in de groep IDBR-behandeld bevinden, is het
verschil tussen de condities statistisch niet significant. We vinden wel statistische sig-
nificantie waar het gaat om verkeersdelicten en agressieve delicten tegen personen. De
groep IDBR-behandeld onderscheidt zich telkens in gunstige en de groep IDBR-uitval

in ongunstige zin.
Uit de vergelijking van Preindex I en Preindex 2 naar het type van delict blijkt dat

de vier extra personen uit de groep  I DBR-behandeld die bij Preindex 2 worden gevon-

den, alle betrokken waren bij met name zedendelicten. We zien het totaal aantal
betrokkenen wat betreft deze periode delictvorm toenemen tot twaalf. Van de in totaal
twaalf personen met eerdere zedendelicten in de Preindex 2 gegevens bevindt zich dan
de helft in de groep IDBR-behandeld. Verschillen tussen de condities in het aantal per-
sonen met een zedendelict blijven echter niet significant. Het statistisch significante
verschil tussen de condities wat betreft agressieve delicten jegens personen verdwijnt.

Aantallen strafzaken

De justitiele documentatie telde voor de gehele onderzoeksgroep 98 vermeldingen van
delicten die vallen onder het strafrecht en die voorafgaan aan het indexdelict: het delict
waarvoor men met het IDBR in aanraking kwam. Ongeveer 90% daarvan is daadwer-

kelijk veroordeeld. Deze Preindexdelicten vonden plaats in de periode van ongeveer
I975 tot aan het indexdelict (tabel 3·I-5).

Tabel 3.1-7. Preindexdelicten I: 1975-1990

preindexdelicten vanaf 1975 totaal delicten gemiddelde M standaarddeviatie Sd

IDBR onderzoeksgroep (n=68)       98 1,44 2.56

IDBR-behandeld (n=30)           18 0,6 1.13

IDBR-uitval (n=7)                24 3,43 3,74

Non-IDBR (n=31)                               56 1,81 2,98

Kruskal Wallis test p = .009. Mann-Whitney test IDBR-behandeld versus IDBR-uitval p = .007; Non-IDBR versus IDBR-
uitval en Non-IDBR versus IDBR-behandeld beide niet significant.

Binnen de groep Non-IDBR zijn er in deze periode van vijftien jaar driemaal zoveel
delicten gepleegd als binnen de groep die de behandeling afmaakt. De groep IDBR-uit-
val vertoont veruit de meeste delicten. De verschillen tussen de condities zijn ook sta-
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tistisch significant. Post hoc is er echter alleen een significant verschil tussen de groe-

pen IDBR-behandeld en IDBR-uitval en niet tussen Non-iDBR en IDBR-uitval of tus-
sen Non-IDBR en IDBR-behandeld.

Over de periode I956-1990 is er in totaal sprake van I23 delicten. Het zijn vooral de
strafzaken van de IDBR-selectie die toenemen met dertien voor de conditie IDBR-
behandeld en elfvoor de IDBR-uitval (tabel 3.I-9).

Tabel 3.1-8. Preindexdelicten 2 : 1956-1990

preindexdelicten vanaf 1956 totaal delicten gemiddelde M standaarddeviatie Sd

IDBR onderzoeksgroep (n=68) 123 1.81 2,93

IDBR-behandeld (n=30)           31 1.03 1,79

IDBR-uitval (n=7)                 35             5              4.44
Non -IDBR (n=31)                57 1,83 3,02

Kruskal Wallis p = .021. Mann-Whitney teSt: IDBR-behandeld versus IDBR-uitval p = .007; Non-IDBR versus IDBR-uitval
p =.033; Non-IDBR versus IDBR-behandeld niet significant.

I DBR-behandeld heeft gemiddeld een delict, Non-IDBR bijna twee en IDBR-uitval wel
vijf. De verschillen tussen groepen over deze langere periode zijn opnieuw statistisch
significant. Dat verschil is vooral te vinden tussen IDBR-behandeld en IDBR-uitval en
nu ook tussen Non-IDBR en IDBR-uitval. Het verschil tussen IDBR-behandeld en
Non-I DBR blijft statistisch niet significant.

Ook het type van strafzaken is over beide perioden nader onderzocht. Bij 98 straf-
zaken tussen I975 en I990, Preindex I. gaat het in meerderheid om verkeersdelicten

(tabel 3.I-IO).

Tabel 3.1-9 PreTndex I: delicten per delictcategorie periode 1975-1990

preindex I delicten verkeer agressie agressie vermogen zeden overig totaal
dieren/ personen
goederen

IDBR-behandeld      9        1          0         4          2      2       18
IDBR-uitval                    9              2                  2                  5                   3            3             24
Non-IDBR                     26             1                   8                 8                   5            8            56
totaal 44      4         10        17        10     13     98

Kruskal Wallis teSt verkeer :p = .024: agressie dieren/goederen p = .020; agressie personen p= .0 1 2; vermogen. zeden en
overige delicten niet significant.
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De betreffende delicten zijn rijden onder invloed van alcohol en doorrijden na een
ongeval. Hierop volgen agressieve delicten: vernieling en mishandeling, en vermo-
gensdelicten. Zedenmisdriiven maken ongeveer Io% uit (tien van de in totaal 98 delic.
ten uit de documentatie). Agressieve delicten samen met zedendelicten maken onge-
veer een kwart van het totaal uit (24 van de 98).

De delicten van Preindex I zijn vergeleken met die van Preindex 2. Van de 25 meer
delicten in de gegevens van Preindex 2: strafzaken in de periode I956-I990. bestaat

bijna de helft uit seksuele delicten. Het aantal zedenzaken in de voorgeschiedenis
stijgt daardoor over de hele onderzoeksgroep met I 2 tot in totaal 22. Acht hiervan
komen bij IDBR-uitval en vier bij IDBR-behandeld. Hieruit blijkt dat IDBR-behandeld
meer betrokken is bij eerdere zedenzaken dan Non-IDBR. IDBR-uitval spant duidelilk
de kroon in deze gegevens met elf zedendelicten over zeven personen. De verschillen
tussen de condities wat betreft zedenzaken zijn niet statistisch significant.

De I3 andere delicten waardoor Preindex I verschilt van Preindex 2 passen in de
delictcategorieen verkeer (+ 3 voor IDBR-uitval). agressie tegen personen (+ I voor
IDBR-behandeld), vermogen (+ 2 voor IDBR-behandeld) en overige delicten (met + 6
voor IDBR-behandeld). De conditie Non-IDBR heeft volgens deze gegevens maar een
delict meer dan bij Preindex L een delict dat valt in de categorie overige. De verschillen
tussen condities wat betreft agressie tegen personen zijn in deze gegevens niet meer
statistisch significant. Wat betreft verkeersdelicten en agressie tegen dieren/goederen,

blijven de verschillen significant hoog voor IDBR-uilval.

Eerdere criminaliteit samengevat

Samenvattend is het volgende gevonden wat betreft de eerdere criminaliteit van de

onderzoeksgroep.
Over een periode van vijftien jaar voorafgaand aan het indexdelict zijn 28 personen

uit de onderzoeksgroep van 68 eerder in aanraking geweest met het strafrecht. Over
34 jaar stijgt dit aantal tot 32. Dat komt neer op ongeveer 40 tot 50% van de onder-
zoeksgroep. Het aantal strafzaken over beide perioden is respectievelijk 98 en 123. OP
het eerste gezicht springt de conditie IDBR-behandeld er in gunstige zin uit, zowel wat
betreft het aantal betrokken personen als het aantal strafzaken. Binnen de groep Non-
IDBR zijn er bijvoorbeeld over vijftien jaar mim driemaal zoveel delicten gepleegd als
binnen de groep die de behandeling afmaakt. De groep IDBR-uitval vertoont veruit de
meeste delicten. De nadere analyses nuanceren dit beeld.
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Wanneer alleen wordt gekeken naar het aantal personen met wel of geen delict is er
op de kortere termijn inderdaad een. ook statistisch significant, verschil tussen de con-
dities. in de conditie IDBR-behandeld bevindt zich in verhouding tot de twee andere
condities duidelijk het kleinste aantal personen met eerdere strafzaken. De groep
1 DBR-uitval onderscheidt zich doordat ze vrijwel allemaal eerdere strafzaken hebben.
Over de langere periode van Preindex 2 Zijn de verschillen tussen de condities minder
statistisch significant. Dat komt omdat alleen voor de conditie IDBR-behandeld het
aantal personen met een eerdere strafzaak toeneemt, en dat betreft vooral zedendelic-
ten. Het verschil tussen  I DBR-behandeld  met de andere twee condities  is zo kleinen
Hoewel niet meer statistisch significant verschillend van de twee andere condities
blijft in verhouding het aantal personen met eerdere strafzaken in groep IDBR-uitval

onmiskenbaar het grootst.
Wanneer er ook gerekend wordt met het aantal strafzaken vinden we over een perio-

de van vijftien jaar een eveneens significant verschil tussen de drie condities. Dat ver-
schil is er vooral tussen IDBR-behandeld en IDBR-uitval waarbij IDBR-behandeld dui-
delijk minder strafzaken vertoont. Bezien over 1956-I990, een periode van 34 jaar,
vinden we bij zowel IDBR-behandeld als IDBR-uitval meer strafzaken. Het effect daar-
van is dat het verschil tussen IDBR-behandeld en Non-IDBR kleiner wordt en het
onderscheid van deze beide condities met IDBR-uitval scherper naar voren komt.

Het samenvoegen van deze resultaten brengt aan het licht dat er binnen de condi-
tie  I DBR-behandeld  op de langere termijn een criminele tendens aanwezig lijkt  die
minder verschilt van de conditie Non-IDBR dan zich op de kortere termijn laat aan-
zien en dat die tendens vooral zedendelicten betreft. De groep IDBR-uitval onder-
scheidt zich in relatie tot de andere twee condities niet alleen in het gegeven dat vrij-
wel alle personen eerdere strafzaken hebben maar ook in het grote aantal strafzaken.

3.2 PSYCHOPATHOLOGIE EN TOEREKENINGSVATBAARHEID

De overgang tussen het strafrechtelijke systeem en het gezondheidssysteem is in de
Wet geregeld door wat de 'waanzinparagrafen' zijn genoemd. 14 Hierbij gaat het om 'de
fundamentele erkenning dat het individu niet gestraft kan worden voor daden die hij
door ziekte of gebrekkige ontwikkeling onmachtig is te voorkomen.' Wanneer wetteliik
is bewezen dat iemand een misdaad heeft begaan is bijgevolg van belang in welke mate

14  De Smit. 1 97/.
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die misdaad inderdaad valt toe te rekenen aan de persoon van de dader. Dat is afhan-
kelijk van in hoeverre er (oorzakelijk) verband is te vinden tussen het delia en de aan-

wezigheid van een ziekelijke stoornis dan wel een gebrekkige ontwikkeling van de geest-
vermogens.IS De beoordeling hiervan is een hoofdtaak van de forensische psychiatrie.

Stoornis

De conclusies van het forensisch psychiatrisch onderzoek zijn omgezet in diagnosti-
sche classificaties volgens de DSM-IV 16 (tabel 3.2-I).

Tabel 3.2-1. Diagnostische classificatie volgens DSM.IV (n = 61)*

DSM-classificatie IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal(n=61)

As l stoornis '                      6                              1                       6                     1 3
A s l l p d b                           9                           3                     1 5                27
kenmerken pd '                    1 1                            2                       3                     1 6
zwakbegaafd d                       1                              2                       9                    1 2
meerdere classificaties '      2                           2                     1 1                 1 5
Geen classificaties '         3                    0               8             1 1
totaal                      28                 5              28           61

*De intelligentie is bij 63 personen vastgesteld.     d
Chi kwadraat: 'aniet significant (n.s.): Dn.s. : cp = .05;  p = .025, ep = .025: fn.s.

Van 63 onderzochten zijn 50 (79%) diagnostisch te classificeren volgens het DSM-
systeem. Van de 6I die op psychopathologie zijn onderzocht is er bij 40 minstens een
classificatie als stoornis (66%); bij dertien een As I-stoornis en bij 27 een As Il- per-
soonlijkheidsstoornis (As Il pd). Een statistische vergelijking van de groepen geeft
voor wat betreft As  I  en As  II-stoornissen geen significante uitkomsten.

Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis (kenmerken pd) zijn bij zestien per-
sonen vastgesteld waarvan in elf gevallen binnen de groep IDBR-behandeld (p = .05).
De diagnostische classificatie bleef bij dertien onderzochten beperkt tot de aanwezig-
heid van kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Bij drie anderen zijn die ken-
merken gevonden in combinatie met een stoornis. Tien van hen bevinden zich in de
groep IDBR-behandeld.

Bij twaalf van 63 onderzochten waarbij de intelligentie is onderzocht is de conclu-

15 Goudsmit. Nieboer & Reicher. 1977: Oet & Groenhulsen. 2000.2003.
16 DSM- IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 1 Disorders. Fourth Edition.
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sie zwakbegaafdheid (in DSM-termen niet zozeer een stoornis maar een bijkomend

punt van aandacht). Hiervan bevinden zich er negen in de groep de groep Non- IDBR
(Chi kwadraat p = .025)·

Bij vijftien zijn er meerdere diagnostische classificaties mogelijk waarvan elfuit de
groep Non- IDBR (Chi kwadraat p = .025). Bij zes personen is er een combinatie van

zowel een As I als een As II- persoonlijkheidsstoornis (pd). Zwakbegaafdheid ging bij
acht samen met een classificatie van een As II- persoonlijkheidsstoornis (pd).
Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis zijn in twee gevallen gevonden in com-
binatie met een As I-stoornis.

As I: klinische stoornissen

Bij dertien onderzochten werd geconcludeerd tot de aanwezigheid van (het equivalent

van) een As 1-stoomis (2I% van de hierop onderzochten). De verschillende As I-stoor-
nissen vallen onder de vijf DSM-IV hoofdgroepen van Seksuele stoornissen, Stem-
mingsstoornissen, Stoornissen door Middelen, Psycho-organische stoornissen en
Angststoornissen (tabel 3.2-2).

Tabel 3.2-2.As I: klinische stoornissen

As 1- stoornis IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal (n=61)

seksuele stoornissen               3                 1             1            5

stemmingsstoornissen                     1                         0                  2                 3
stoornissen door middelen         0                 0            2           2
psycho-organische stoornissen      1                 0            1            2
angststoornissen                          1                       0                0                1
totaal                             6                 1             6            13

Seksuele stoornissen zijn in verhouding het meest vastgesteld en komen nog apart aan
de orde. De Stemmingsstoornissen waarvan sprake is zijn zonder uitzondering de-
pressiefzonder dat de vitale kenmerken van een depressie in engere zin ziin te vinden.
Bij de twee waar het in DSM-termen gaat om het Misbruik van Middelen betreft dat
alcohol. Van de hoofdgroep van psycho-organische stoornissen is eveneens in twee
gevallen een stoornis vastgesteld. Het ging hierbij om een lichte vorm van een multi-
infara dementie bij een man geboren in I919. Dit werd nader omschreven als een 'in
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het bijzonder in emotionerende en/of stressvolle fasen zich manifesterend licht orga-
nisch psychosyndroom'. Bij de laatste lag bij de conclusie de nadruk op een 'depres-
sieve grondstemming' en 'een overwegend hysterische karakterstructuur met psycho-
pathische trekken ofwel,  in  DSM-III  termen, een persoonlijkheidsstoornis  met over-
wegend antisociale trekken'. De eerstgenoemde is in IDBR behandeling gekomen. de
tweede niet. Bij de classificatie die valt onder de hoofdcategorie van de angststoornis-

sen ging het om een posttraumatische stressstoornis.

As 11: persoonlijkheidsstoornissen
Bij de persoonlijkheidsstoomissen is twee op de drie (IS van de 27) gedassificeerd als
'gemengd' en twee overige als niet anders omschreven (NAO) (tabel 3.2-3)· Daarnaast zijn
er incidentele kwalificaties als Afhankelijk, Passief-agressief, Narcistisch en Paranoide
persoonlijkheidsstoornis (tabel 3.2-3)·

Tabel 3.2-3.As 11: persoonlijkheidsstoornissen

As 11- stoornis IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal

gemengde pd               5                   2               1 1            18
afhankelijke pd            3                  0              1            4
pd, NAO                0               0           2           2

passief-agressieve pd  0         0       1       1
narcistische pd           1                 0            0           1
paranoide pd             0                 1             0           1

totaal                    9                3             15          27

Toerekeningsvatbaarheid

Theoretisch was voor het IDBR de bepaling van de toerekeningsvatbaarheid tamelijk
cruciaal. De uitkomst hiervan zou bepalend moeten zijn of het strafrechtelijk zwaarte-
punt moet liggen op straf dan wel op behandeling. De toerekeningsvatbaarheid is
immers een zwaarwegend argument bij het legitimeren van waarom voor behandeling
in  plaats van straf wordt besloten. De mogelijkheid  om  TBS  op te leggen bestaat niet
voor delicten waarop een straf staat van minder dan vier jaar gevangenis. Het IDBR is
te zien als min of meer een experiment om bi j lichtere delicten ook een (minder ingrij-
pende) behandeling op te kunnen leggen.
Het verband tussen een psychiatrische stoornis en toerekeningsvatbaarheid is gecom-
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pliceerd. Het is niet de aanwezigheid per se van een ziekelijke stoornis die leidt tot een

verminderde toerekeningsvatbaarheid. Wat vooral aannemelijk moet worden gemaakt

is een oorzakel(ik verband tussen een bepaalde, welomschreven stoornis en het delict:7
Bij GI van de 68 mannen die tussen I989 en I991 in aanraking kwamen met het

project is er door de Forensisch Psychiatrische Dienst van het Arrondissement Rotter-

dam een onderzoek gedaan naar de toerekeningsvatbaarheid (tabel 3.2-4). Van deze 6I
zijn er 24 volledig toerekeningsvatbaan De overige 37 zijn verminderd toerekenings-

vatbaar bevonden. Dit staat gelijk aan verminderde toerekeningsvatbaarheid bij een
ruime helft (54%) van de totale groep van 68 en 24 van de 6I (6I%) van hen die daar-

op expliciet zijn onderzocht.

Tabel 3.2-4.Toerekeningsvatbaarheid

toerekeningsvatbaarheid IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal

volledig                               1 2                          1                     1 1                 24

enigszins verminderd      12                4             13          29

verminderd                           3                              2                       1                     6

ernstig verminderd        0                  0             2            2

geen gegevens            3                0           4          7

totaal                   30               7           31          68

Likelihood Ratio n.s.

Forensische indicaties

Indicaties voor verminderde toerekeningsvatbaarheid zijn te vinden in gebrekkige ont-

wikkeling, pedagogische en affectieve verwaarlozing, zwakbegaafdheid en/of in de vast-
stelling van een ziekelijke stoornis.

Naast de 6I rapportages van de Forensisch Psychiatrische Dienst zijn er in zes ande-

re gevallen psychologische rapportages opgemaakt door de reclassering. Die rapporta-

ges hadden niet de vraagstelling van het forensisch psychologisch onderzoek en doen
geen  uitspraak  over de toerekeningsvatbaarheid  of de aanwezigheid  van een stoornis.

In twee van die zes rapportages waren echter wel indicaties aanwezig voor de vaststel-

ling van een verminderde toerekeningsvatbaarheid.
Bij  elkaar zijn er zo 63 rapportages waaruit er iets valt af te leiden over de toereke-

ningsvatbaarheid. Bij 57 van deze 63 (9I%) is dan op zijn minst een indicatie gevon-

den (tabel 3.2-8).

17  Goudsmit, Nieboer & Reicher, 1977; Mc>oil.  1998.
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Tabel 3.2-5. Forensische indicaties

aantal indicaties IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal

geen             1                 0           5           6

minstens tan      27                 7             23           57
totaal            28                7            28          63

Chi kwadraat n.s.

Nadere analyse van psychopathologie

Tot nu toe zijn er verschillende vormen van disfunctioneren vastgesteld. Bij twee op de
drie (66%) was dat een stoornis volgens de DSM-IV. Bij niet meer dan elf personen
was er geen enkele dassificatie mogelijk (inclusief persoonlijkheidstrekken). De ruime
helft van de onderzochten werd beoordeeld als (enigszins) verminderd toerekenings-
vatbaan In negen van de tien rapportages is een forensische indicatie als de vaststel-

ling van een ziekelijke stoornis, gebrekkige ontwikkeling, pedagogische en affectieve
verwaarlozing en/of zwakbegaafdheid. Toch blijft het diagnostisch beeld tamelijk vaag.

Om het diagnostisch beeld te verhelderen zijn de diagnostische kwalificaties onder-
zocht die genoemd staan in de eindconclusies van de forensische rapportages (tabel
3.2-6). Deze verzamelde kwalificaties zijn vrijwel compleet voor de onderzoeksgroep
omdat van alle forensische voorlichtingsrapportages (indusief die van de reclassering)
gebruik is gemaakt.
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Tabel 3.2-6.Aanvullende diagnostische kwalificaties (n = 67)

diagnostische kwalificatie IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal

(n=30) (n=6) (n=31)

1 -gebrekkige ontwikkeling             14                  5               1 1            30
-verwaarlozingscomplex              16                 6              12           34

11 -geremd, contactproblemen               7                            3                    7                   1 7
-passief, afhankelijk, ontwijkend     6                   1              8            15

-gebrekkige impulscontrole          6                  0             8            14

111   -psychopathisch                      0                  2             8            10
narcistisch                          4                  2             4            10
-paranoide                         3                  1             6            10

-egocentrisch                            3                      1                5              9

IV -getraumatiseerd       2      2    4    8
verstoorde seksualiteit             2                 1             4           7
alcoholmisbruik                             2                         0                  5                 7

-depressie                                4                     0               3              7

V -passief-agressief     2     1    3   6
-minderwaardigheidsgevoelens         3                       1                 3               7

-infantiel-hysterisch                       1                       0                 5               6
-kinderlijk-onrijp                          2                       0                 4               6
-dwangmatig/rigide                      2                     0                1              3

De kwalificaties zijn gerangschikt naar de mate waarin ze voorkomen in de rapporta-

ges. Om het overzicht te vergroten is een verder betrekkelijk willekeurig onderscheid
aangebracht in vijf dusters. Tussen alle kwalificaties treedt overlap op: meestal is er
een combinatie van meerdere kenmerken. Vooral gebrekkige (emotionele) ontwikke-
ling en verwaarlozing gaan vaak samen. Wat betreft de IDBR-selectie van 37 man is bij

36 van in de samenvatting en/ofconclusie van het voorlichtingsrapport ten minste den

van de kwalificaties van de tabel terug te vinden. Bij de ene uitzondering was de kwa-
lificatie: 'geneurotiseerde persoonlijkheidsstructuur, gepaard gaande met neurotische

spanningen en conflicteri. In samenhang  met de eerder gepresenteerde  DSM-I II-R
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classificaties worden een aantal aspecten nader belicht waarbij de focus vooral op de
IDBR-selectie ligt. Deze nader te onderzoeken aspecten  zijn het integratief vermogen,
alcoholmisbruik, gebrekkige ontwikkeling, zwakbegaafdheid en verstoorde seksualiteit.

Integratief vermogen en realiteitstoetsing
Over de gehele onderzoeksgroep genomen zien we dat de kwalificaties (ernstige) con-
tactproblemen. gebrekkige impulscontrole, narcisme, psychopatie en paranoia elk een
substantieel aandeel leveren. Resultaten van de MMPI helpen om het beeld te ver-
scherpen. Deze persoonlijkheidstest is bi j 3I van de IDBR-selectie afgenomen.

Bij dit onderzoek zijn uit de MMPI diverse aanvullende paranoia en schizoidie sub-
schalen berekend:8 Voor wat betreft schizoidie gaat het om de schalen Sc-S (shortened
schizofrenia), Sc-Ia (social alienation), Sc-Ib (emotional alienation). Sc-23 (lack ofego-
mastery, cognitive), Sc-2b (lack of ego-mastery, conative), Sc-,c (lack of ego-mastery.
defective inhibition), Sc-I (pure schizofrenia) en Sc-II (non-overlapping, pure schizo-
frenia). Bij twaalf van de 31  (39%) van de IDBR-groep (inclusief uitval) was het resul-
taat op een of meer van de schizoidie subschalen significant, dat wil zeggen meer dan
I standaarddeviatie hoger dan het gemiddelde.

Bi j twaalf van de JI is ook een significante uitslag gevonden voor wat betreft de
paranoia schalen Pa-0 (paranoia obvious). Pa-I (persecutory ideas), Pa-2 (poignancy),
Pa-3  (naivitt),  Pa-I (pure paranoia)  en  Pa-1 I (non-overlapping, purified paranoia). Meer
dan de helft: achttien van de 31, heeft op hetzij een of meer van de paranoia-schalen,
hetzij een of meer van de schizoidie schalen, een significant hoge uitkomst.

Schizoidie staat voor groot emotioneel isolement en sociaal onvermogen. Er is geen
wezenlijke hechting of verbondenheid met een ander. Het mankeert aan onderscheid
tussen impulsen die van buiten en impulsen die van binnen komen. Er zijn geen oor-
zaakgevolg relaties en dus  is er geen schuld mogelijk.t9  Bi j paranoia is het zelf als een
speelbal van externe krachten waarop geen greep valt te krijgen. Schizoidie en paranoia
zijn gebrekkige manieren van omgaan met eigen impulsen en met de buitenwereld en
getuigen, anders gezegd, van een falend integratief vermogen en een gemankeerde
realiteitstoetsing.

De directe antwoorden op bepaalde vragen van de  MM PI (de critical itemszo ) werpen
nader licht op het integratief vermogen  en de realiteitstoetsing van de onderzochten.

18  Dahlstrom.Welsh &  Dahlst,·om.  1972.
19  Ogden,  1989
20  Dit iqn 38 vt·agen uit de vc,Iledige vragenllist die. wanrieer /4 op c'en bepaaldc maniei- zlin beantwoord.

nagevraagd /ouden moeteri wor den. lie het MMPI harid[)(iek (Dal)Istrom.Welst) & [Datilstr r,Iri. 1972 )
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Tabel 3.2-7. MMPI kritische items (n = 31)

MMPI-vragen (geautoriseerde vertaling Nuttin) kritisch f

37    Ik ben nog nooit in moeilijkheden geraakt
onjuist    24

vanwege mijn handelingen op seksueel gebied.
156    Er zijn perioden in mijn leven geweest, waarin ik dingen deed.

zonder dat ik later nog wist wat ik gedaan had. juist           12

179 Ik pieker over seksuele dingen. juist           12

33    Ik heb zeer eigenaardige en zonderlinge ervaringen gehad. juist        11

133    Ik heb mij nooit ongewone seksuele praktijken veroorloofd. onjuist    11
146   Ik heb een zwerversnatuur en voel mij pas gelukkig

als ik kan reizen en trekken. juist       11

182  Ik ben bang mijn verstand te verliezen. juist          8
209 Ik geloof dat mijn zonden niet te vergeven zijn. juist          8
215   Ik heb vaak te veel alcohol gedronken. juist          8
121 Ik geloof dat er een complot tegen mij gesmeed wordt. iuist       6

114   Ik heb vaak het gevoel alsof er een strakke band rond mijn hoofd zit. juist         5

251 Ik heb leemten in mijn bewustzijn gehad, waarin mijn activiteiten luist         5

onderbroken waren en ik niet wist wat rondom mij gebeurde.
345   Ik heb dikwijls het gevoel dat de dingen niet werkelijk zijn. juist       5

354   Ik ben bang om een mes of een ander scherp voorwerp te gebruiken. juist       4

44 Vaak lijkt het alsof heel mijn hoofd pijn doet. juist       3

48    In gezelschap heb ik er last van dat ik zeer eigenaardige dingen hoor. juist       3

66    Ik zie dingen, mensen of dieren om mij heen, die anderen niet zien. juist       3

168 Er is iets niet in de haak met mijn geest. luist       3

200  Er zijn mensen die mijn gedachten en ideeen proberen te stelen. juist       3

334 Soms wordt ik eigenaardige geuren gewaar. juist       3

339 Meestal wens ik dood te zijn. juist       3

69    Ik voel mij sterk aangetrokken tot personen van hetzelfde geslacht. juist         2
184   Ik hoor gewoonlijk stemmen zonder dat ik weet waar ze vandaan komen. iuist       2

275 lemand heeft macht over mijn denken. juist          2
337 Bijna altijd voel ik angst voor lets of iemand. juist       2

349  Ik heb zonderlinge en eigenaardige gedachten. iuist       2

350  Als ik alleen ben hoor ik vreemde dingen. juist       2

123 Ik geloof dat ik achtervolgd wordt. juist       I

139   Soms heb ik het gevoel dat ik mijzelf of iemand anders kwaad moet doen. juist         I

I 5I lemand heeft geprobeerd mij te vergiftigen. iuist       i

202 Ik geloof dat ik verdoemd ben. juist       I

205   Soms heb ik de neiging, om lets te stelen of uit een winkel juist          I
te pikken, niet kunnen weerstaan.

291 Een of meer keren in mijn leven voelde ik dat iemand mij dingen juist         I

deed uitvoeren door mi j te hypnotiseren of op een geheime wijze te
be'invioeden.
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Van de vragen die vaak 'kritisch' zijn beantwoord, hebben er een aantal te maken met
vormen van dissociatie. Dit verschijnsel is gedefinieerd als een disruptie in de normaal
gesproken geintegreerde functies van bewustzijn, herinnering, identiteit en waarne-
ming van de omgeving.2' Een aanzienlijk deel (ruim een derde) geeft met beantwoor-
ding van MMPI-items I56 en 33 respectievelijk aan te lijden aan geheugenverlies en
zeer eigenaardige dingen te hebben meegemaakt. Dit gebeurde door telkens 12 van de
3 I. Ook de beantwoording van de items 25I en 345 wijst in de richting dat dissociatie
bij een aanzienlijk deel van  de  I DBR-selectie voorkomt.

Met splitting blijft een afgesplitst deel van het zelf gebukt onder een verpletterend
gevoel van doem, zoals bij items 209. Ik geloofdat m(in zonden niet te vergeven zijn (door
8 van de 3I bevestigend beantwoord), en 202. Ik geloofdat ik verdoemd ben, zonder dat
een duidelijke relatie wordt gelegd met de eigen daden. Omgekeerd kan splitting die-
nen om alle schuld te ontkennen en bij het slachtoffer te leggen. Zo beantwoorden 6
van de 3I het item I2I. Ik geloqfdat er een complot tegen mijgesmeed wordt, met ' ja'.

Het critical item dat door de meeste IDBR-geselecteerden, namelijk 24 van de 3I die
de test invulden (77%)· oP 'kritieke'. positieve, wijze werd beantwoord, betreft de vraag
of men ooit vanwege seksuele activiteiten in moeilijkheden is geraakt (vraag 37 van de

MMPI). Omgekeerd betekent dit, dat zeven van de 31 (23%) deze vraag dus ontken-
nend beantwoordden. En dit terwijl deze(file personen van de IDBR-groep eerder, bij
het justitieel onderzoek (zie verder over erkenning en ontkenning), allen hebben
bekend diverse strafbare seksuele handelingen te hebben verricht. Nu zou de vraag
kunnen zijn opgevat als uitsluitend betrekking hebbend op het verleden: 'Ik ben nog
nooit [eerder] in moeilijkheden geraakt vanwege mijn handelingen op seksueel
gebied'. Het item dat vraagt naar 'ongewone seksuele praktijken' krijgt bevestiging bij
II van de 3I waarbij de overige 20 (64%) dat dus ontkennen.

Alcoholmisbruik

Tabel 3.2.4 vermeldt de gevonden kwalificaties in de eindconclusies. Alcoholmisbruik is
dan in totaal zeven maal genoemd (waarvan maar tweemaal als een duidelijke stoor-
nis; tabel 3.2-2). Wanneer we ons niet beperken tot de conclusies van de rapportages
maar alle gegevens in overweging nemen, blijkt dat er binnen de IDBR-selectie van 37
mannen in de periode rond het misbruik bij ruim een kwart chronisch alcoholmis-

2 I  Dee definltle ts te vinden in DSM-IV
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bruik voor komt (bij tien van de 37)· In zeker drie gevallen was alcoholmisbruik direct

gerelateerd aan het misbruik.

Verstoorde seksualiteit

Bij het omzetten van diagnostische informatie in DSM-stoornissen gaat veel kwalita-
tieve informatie verloren. Dit is met name het geval wat betreft seksualiteit. Zoals we
zo net hebben gezien blijkt van de As I stoornissen de groep van Seksuele stoornissen
relatief het meest voor te komen met vijf gevallen. Relevante passages uit de onder-

zoeksrapporten zijn:

(05) Gebrekkige (emotionele) ontwikkeling zowel als een ziekeli/ke (psychoseksuele)

stoornis. Depressieve man met psychasthene trekken in (ovennatige) schuldgevoelens,

met name ten aanzien van zijn seksuele behoefien, waarbj in combinatie met de
neiging agressie op zichzefte richten, suicidegevaar niet uitgesloten is.

(28) BLO-achtergrond (ten onrechte). Persoonlijkheid niet duidelijk gestoord afgezien

van gestoorde seksualiteit, bestaande uit het seksualiscren van aanhankelijkheid.
(43) Verre van optimaal ontwikkelde persoonlijkheid, waarbii psychoseksuele

stoomis het belangrjkste kenmerk is. Jeugd was grotendeels vreugdeloos en vreesachtig

vanwege string dogmatische w{ize uitoefening van Christendom Ernstig kinder-

neurotisch symptoom: bedplassen tot 12dejaar.

(54) Seksuele perversies (exhibitioneren, betasting, pedofilie) bij een man met een
persoonlijkheidsstoornis met op de voorgrond staande ontwijkende, afhankelijke en
narcistische trekken.

(55) Persoonligkheid ernstig gestoord met narcistische in theatrale kenmerken.

Kiemen van dissociatieve stoornis als psychogene amnesie en multipele persoonlijkheid.
Psychoseksuele ontwikkeling gehandicapt.

In vier van deze gevallen kan een DSM-classificatie niet anders zijn dan aspecifiek:
Seksuele stoornis Niet Anders Omschreven. Alleen bij (54) is melding van uitingen die
volgens de DSM vallen onder de groep van parafilieen.
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Parafilie

De kern van de definitie die DSM-IV geeft van parafilie is een seksuele gerichtheid op
voorwerpen, het toebrengen of ondergaan van pijn en vernedering, op kinderen of op
seks met iemand die daar niet mee instemt. Bekende vormen zijn fetisjisme, sadoma-
sochisme, sadisme en pedofilie. Dergelijke seksualiteit staat ook bekend als deviant of
pervers.

In het algemeen wetenschappelijk taalgebruik en in de DSM is de term 'perversie'
vervangen door die van 'parafilie'. De reden hiervoor is dat parafilie, net als het meer
sociologische begrip deviantie, moreel veel neutraler is en niet de verwerpelijke con-
notatie heeft van perversie.22 Volgens psychoanalytische experts op dit gebied is echter
juist die moreel verwerpelijke connotatie een wezenlijk onderdeel van de perversie.23 24

Hoe ingewikkeld een en ander ligt op het gebied van seksuele misdrijven als incest
blijkt uit de Nederlandse discussie over de parafilie. Gijs et al. stellen bijvoorbeeld dat
het probleem niet zozeer parafiele seks is (maar): 'deviant is parafiele seksualiteit waar-
door consensuele seksualiteit, intrapsychisch en/ofrelationeel, belemmerd ofonmoge-
lijk gemaakt wordt, of als seksueel misbruik/geweld waardoor consensus instrumen-
teel met de voeten getreden wordt.' Ze voegen hier aan toe (ibid.): 'parafilieen zijn
psychiatrisch, misbruik is een sociaal conflict tussen individu en samenleving'.25
Hiermee lijken zij te zeggen, dat er enerziids (maatschappelijk) onproblematische para-
fiele seksualiteit is die toch psychiatrisch is en anderzilds parafiele seks die mogelijk
psychiatrisch is maar vooral crimineel. Waar de grens moet worden getrokken tussen
stoornis en misdaad blijft met deze definitie onduidelijk, vooral wanneer het gaat om
het seksueel misbruik van kinderen.
Parafiel dan wel pedofiel gedrag en belangstelling zijn te achterhalen bij achttien van
de 68 daders (27%). Dit is met alle gegevens in ogenschouw. van processen verbaal tot
en met behandelingsaantekeningen. Naar voren komen dwangmatige en excessieve
seksualiteit ('oversekst'), voyeurisme en (hardnekkig) exhibitionisme, zoofilie (vastge-
steld op grond van de aanwezigheid van dergelilke porno) en van travestie (tabel 3.2-
8). Twaalfvan deze achttien bevinden zich in de IDBR-selectie; twee daarvan vertonen
los van het IDBR-delia een uitgesproken pedofiele belangstelling.

27  Het wool-denboek Van Ddle I l l (le di·uk. 1984 ) geeft 21 Stoller, 1985. 1976: Chasseguet-Sintrgel, 1984:
als hoofdbetekenis van perversie: 'verdot·venheid: ver-ge'llk ook I ehriticke. 2004
voor·al ontaar-ding v,in de gevoelens eri driften. zodat 24  Met Stoller 1 1985) kan nieri zich afvragen of het
meri behagc,ri sch,:i,t ii) ditigeti clti· 'mQi' affctii wellk gebt uk van een ander wourd zonder  eeri weierilljk

mder begr·41 van het verse hiinsel nlet hooguitvindt. ir, het bilzonde:r niet betrekkifig tot de
seksualileit l,ideliik neutr·,ial is

25  Glis. C.ohen Kettenis & Vdri der- Sihoot.  1994.
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Tabel 3.2-8. Parafiele aspecten in de diagnostische rapportage (n = 68)

parafiel IDBR-selectie Non-IDBR totaal

'oversekst'             4                            4                    8

exhibitionisme 3   0 3
voyeurisme         0                     1                1
zoafilie                    1                            2                    3

pedofilie             2                     1               3
travestie           1                  1             2

combinatie              1                            3                    4
totaal             12              6           18

De diagnostische classificatie Pedofiele stoornis kon maar eenmaal worden terugge-
vonden  in de rapportages  en  had  daar geen betrekking  op  het  IDBR-delia.  Waar  er
sprake is van erkend misbruik van kinderen vraagt DSM-IV een dergelijke classificatie
wel. Incest is een subtype van Pedophilia, met als belangrijkste diagnostische criteria:

·   minstens 6 maanden lang intense, seksueel opwindende fantasieen, seksuele

aandrang of seksuele gedragingen met een prepubertair kind of met prepuber-
taire kinderen  (in het algemeen I3 jaar of jonger)
de fantasieen, seksuele aandrang of de gedragingen veroorzaken klinisch signi-
ficant lijden/ongemak of tekortkomingen in sociaal of beroepsmatig functione-
ren dan wel op andere belangrijke functioneringsgebieden.

Het laatste criterium is algemeen voor alle onderscheiden parafilieen. Het is dusdanig
rekbaar dat ook allerlei strafbare seks hieronder zou kunnen vallen. Het eerstge-
noemde criterium is het enige dat specifiek is voor de classificatie van zowel incest als
pedofilie. Dit criterium betreft de biologisch geslachtelijke rijping van de puberteit. We
zullen de resultaten van de analyse van het misbruik en dan de leeftijden van de
betrokken kinderen moeten afwachten om te zien in hoeveel gevallen deze diagnosti-
sche classificatie van toepassing zou ziin.

Seksueel functioneren

Ruim een kwart van de IDBR-selectie CIo van de 37) geeft bij het forensisch psychia-

trisch onderzoek seksuele frustraties aan. Bij zes is melding van een mate van impo-
tentie; bij drie van een complex over het geslachtsdeel (een vanwege als kind te zijn
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besneden, twee omdat zij klein geschapen zijn) en een masturbeert excessief [meer-
dere malen per dag].

Van de IDBR-selectie hebben 3I personen bij het forensisch psychiatrisch onder-
zoek een vragenlijst ingevuld over hun seksualiteitsbeleving: de Vragenlijst over uw stk-
sualiteit (tabel 3.2-9). Hiermee is gekeken naar aspecten als de attitude bij seksuele sti-
muli, beoordeling van de partner. seksuele tevredenheid, motivatie en intimiteitbe-
leving, attitude ten aanzien van buitenechtelijke betrekkingen of overspel en ideeen
over mannelijkheid.

Tabel 3.2-9.Vragenlijst seksualiteit

schaal zeer hoog hoog gemiddeld laag zeer laag totaal

seksuele afweer           10            6        10             1       0            27
partneroordeel          5            1       11           1      9           27

seksuele tevredenheid    7             0        1 1             5       4            27
seksuele motivatie       3            0        12            3       9           27
seksuele ervaring         1             1        14            2      9           27
overspel                1            5       17           3      1           27

vrouwenminachting       1             5        18            1       2           27
sekserol                2           6       15           1      3           27

zelfvertrouwen           0             1        19            3       3           26
zelfverzekerdheid        0             2       12            4      8           26

Het patroon dat uit deze gegevens naar voren komt wijst in de richting van een gebrek-
kig geintegreerde seksualiteitsbeleving. Ruim twee op de drie geeft aan seksuele prik-
kels uit de weg te gaan (de schaal afwier). Bij telkens ruim een derde tot een ruime
helft zijn de seksuele tevredenheid (tevredenheid), motivatie (motivatie) en intimiteit-
beleving (ervaring) laag tot zeer laag. Bij zelfvertrouwen in sociale situaties (zedver-
trouwen) en zelfverzekerdheid (zeUperzekerdheid) is er een tendens om beide als laag

tot zeer laag aan te geven. Niet afwijkend blijken de opvattingen over seks buiten het
huwelijk (overspel) en over vrouwen (vrouwen). Over hoe een man zich dient te gedra-

gen (sekserol) komt eveneens niet veel bijzonders naar voren. In hun oordeel over hun
partner (partneroordeel) en hun seksuele relatie (seksuele tevredenheid) is er bij meer dan
de helft een duidelilke neiging tot extremen. Meer dan de helft beoordeelde bijvoor-
beeld de partner in extreme zin: ofwel als zeer goed en uitstekend (vilf maal) ofwel als
zeer waardeloos (negen maal).
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Gebrekkige ontwikkeling en verwaarlozing
Terugkerend naar de onderzoeksgroep en tabel 3.2-4 zien we dat gebrekkige ontwik-
keling dertigmaal is genoemd in de rapportages en verwaarlozing 34 maal. Vooral bij
de groep uitval was een dergelijk belang nadrukkelijk aanwezig. namelijk bij  vij f van
de zes onderzochten. Deze samenhang is overigens niet terug te vinden in een duide-
lijk statistisch verschil tussen de subgroepen.

Het Wetboek van Strafrecht spreekt over ontoerekeningsvatbaarheid (I.) in het geval
van een als oorzakelijk te veronderstellen ziekelijke stoornis en (2.) in het geval van een

'gebrekkige ontwikkeling'. Met 'gebrekkige ontwikkeling' werd door de Wetgever waar-
schijnlijk zwakzinnigheid bedoeld. Tegenwoordig heeft gebrekkige ontwikkeling niet
alleen betrekking op de intellectuele vermogens maar ook op het sociaal-emotioneel
functioneren. Uit de gegevens blijkt ook dat onder 'gebrekkige ontwikkeling' in elk
geval nog iets anders wordt verstaan dan IQ of intellectuele ontwikkeling. Beide cor-
releren overigens sterk met elkaar en met het optreden van wat bekend staat als 'peda-
gogische en affectieve verwaarlozing'.

Voor de nadere diagnostiek van de IDBR-selectie is in de beschikbare bronnen nage-
gaan of er in de psychosociale ontwikkeling voor het twaalfde jaar melding was van

ontwikkelingsinterferenties als lichamelijke of seksuele mishandeling of uithuisplaat-
sing als kind. Het gaat hier om traumatische ervaringen die geacht kunnen worden
van negatieve invloed te zijn geweest op de basis van het zelf en de ontwikkelingsta-
ken van hechting en autonomie (tabel 3.2.-IO).

Tabel 3.2.-10. Indicaties verstoorde ontwikkeling bij de IDBR-selectie

Ontwikkeling voor het 12de jaar IDBR-behandeld IDBR-uitval totaal

uithuisplaatsing                      9                  2             1 1
seksueel misbruikt                   9                  2             1 1

mishandeling                                  7                         2                  9
andere ernstige interferenties        7                    3               10
geen van bovenstaande                1 1                  0              1 1
totaal                              30                7            37

Bij elfvan de 37 van de IDBR-selectie (negen van de behandelgroep en twee van de uit-

vallers) vinden we een uithuisplaatsing als kind. hetgeen staat voor een ernstig tekort-
schieten van de opvoedingssituatie. Van ernstige mishandeling was sprake bij zeven
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van de IDBR-selectie en bij twee van de uitvallers. Onder deze categorie vallen her-
haaldelijke afranselingen of voor lange tijd zonder kleren in de kou worden gezet. Als
andere ernstige (ontwikkelings)interferenties ziin in deze tabel jeugdervaringen opge-
nomen als opname in een ziekenhuis vanwege brandwonden en detentie in een
Japans kamp tijdens WO II. In de regel gaat het hier om ervaringen van voor het zesde
jaar. Dergelijke ervaringen vinden we bij tien van de 37·

Van de 37 vermelden er elf zelf seksueel misbruikt te zijn geweest voor hun twaalf-

de jaan Een voorbeeld uit de groep IDBR-behandeld: op zijn zevende door zijn vader
misbruikt, van zijn veertiende tot 25 meermalen opgepakt wegens exhibitionisme. Een
ander voorbeeld: van zijn vierde tot zijn zesde in een lapans interneringskamp door-
gebracht, vanaf zijn zevende jaar exhibitioneerde hij regelmatig, op zijn tiende in aan-
raking met Justitie wegens het op straat betasten van vrouwen.

Bij elfvan de 37 onderzochten uit de groep IDBR-selectie zijn niet van dergelijk bui-
tensporige aanwijzingen voor een verstoorde ontwikkeling te vinden. Dat wil niet zeg-
gen dat er geen subtielere interferenties zijn geweest. De klinische en de onderzoeks-
praktijk laten beide zien dat vooral ervaringen van voor het zesde jaar moeilijk zijn te
reproduceren wanneer er verwaarlozing en mishandeling heeft plaats gevonden. De
gevonden ontwikkelingsinterferenties geven dus eerder een onderschatting dan een
overschatting van de werkelijke mate van verwaarlozing en mishandeling die is opge-
treden.

Zwakbegaafdheid

Zwakbegaafdheid was een contra-indicatie voor de IDBR-behandeling. Zwakbegaafd-
heid is binnen de opeenvolgende versies van de DSM geen (kenmerk van een) stoomis,
dit in tegenstelling tot Zwakzinnigheid. Het onderscheidend criterium is het intelli-
gentiequotient of IQ: de uitslag van een intelligentietest. Normaal wordt een IQ
genoemd dat ligt tussen de 85 en 115 (een standdaarddeviatie van het gemiddelde dat
per definitie op Ioo ligt). Een IQ dat boven de 115 uitkomt, kan doen spreken van
begaajdheid. Bij een IQ van 70 is de diagnostische classificatie van de stoornis Zwak-
zinnigheid van toepassing. Zwakbegaafdheid (borderting intellectual.f nctioning) is 'een

punt van aandacht bil de behandeling'.
Twaalfvan de 63 (19%) waarbij een intelligentietest is afgenomen kwamen met een

IQ tussen de 70 en 85 als zwakbegaa#i uit de beoordeling.z6 Drie van hen zijn toegela-

26 Tie bover) tabel 3.2 1
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ten tot het IDBR. Van deze drie die toch in het IDBR kwamen, zijn er twee uitgeval-
len. Bij 45 van de 63 onderzoditen (7I%) wijst het testresultaat op normaal begaafd-
heid, bij zes op begaafdheid. De verschillen tussen de groepen zijn statistisch signifi-
cant (Likelihood Ratio p = .010). Het selectiecriterium voor deelname aan het IDBR
'normaal begaafd' lijkt hiervoor de belangrijkste verklaring te geven.

Zoals we nog bij de beschrijving van het behandelingsverloop zullen tegenkomen,
bleken ondanks een normaal IQ behandelmodel en huiswerkopdrachten voor een aan-
tal daders intellectueel (te) zwaar.

3.3 SAMENVATTENDE BESPREKING

We lopen hier de boven besproken kenmerken nog eens na en beschouwen die van-
uit het oogpunt van risico.

Geslacht en leeftijd
Wat betreft seksueel misbruik bevestigen de resultaten van dit onderzoek dat het (man-
nelijk) geslacht risicofactor bi j uitstek is. Het overgrote deel  van de misdadigers bestaat
uit mannen, ongeacht wat de misdaad inhoudt.27 Het verband tussen misdaad en
mannelijk geslacht is bij zedenmisdrijven vrijwel volkomen sinds prostitutie niet meer
als misdrijf wordt gezien. De daarmee verbonden vormen van psychopathologie bii
vrouwen zouden worden miskend.28

De IDBR-groep heeft een gemiddelde leeftijd van ruim 45 jaar (sd = II). Jonge leef-
tijd lijkt zo geen relevant risicokenmerk voor de doelgroep van het IDBR: plegers van
seksueel misbruik in de gezinscontext. De meeste misdadigers plegen hun delicten
voor hun 36ste levensjaar waarna het risico van recidive afneemt met het ouder wor-
den. Voor plegers van seksuele delicten met kinderen neemt het risico van recidive
echter pas op latere leeftijd af.29

Hanson onderzocht de leeftijd van seksuele delinquenten in relatie tot recidive met
een meta-analyse.3° De gemiddelde leeftijd van de incestplegers onder hen was 38,9
jaar (standaarddeviatie = 9.9). Het recidivepercentage van incestplegers was Io%. Dat
is laag in verhouding tot verkrachters en plegers van kindermisbruik buiten het gezin.
Het recidiverisico bleek vooral voor rekening te komen van een jonge subgroep (n =

75) van incestplegers tussen de 18 en 24 jaar. Omdat vader-dochter incest zich al snel

2/  Bontekoe. 1984: Rutenfrans. 1989
78  Weldon. 1988: Kaplan.  199 I
29  Hall. 1996.
30  Samenvevoegde n  -  1 207 Hanson. 7()() 1
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afspeelt op een leeftijd dat de vader boven de 24 jaar is, concludeert Hanson dat vader-
dochter incest minder risico oplevert.lt De gemiddelde leeftijd van incestplegers ligt in
deze meta-analyse ook op bijna 40 jaar, waaruit volgt dat de overigen uit de steekproef

waarschijnlijk een stuk ouder waren en veel minder risico opleverden. Uit deze meta-
analyse blijkt recidive af te nemen met het ouder worden, waarover Hanson de moge-
lijkheid suggereert van een afnemend libido. 12

De kans op recidive van de IDBR-onderzoeksgroep moet op grond van deze gege-
vens als laag worden ingeschat, zowel wat betreft algemene delicten als seksuele. Het

is dan nog wel de vraag of het hier gaat om een 'zuivere' groep waarvoor het misbruik
beperkt is gebleven tot de vaderdochterrelatie en het gezin. Deze vraag wordt in het
volgende hoofdstuk behandeld.

Beroep, werk, leefsituatie en relaties

Sociaal-economische status houdt verband met delinquentie in het algemeen maar is
geen onderkende risicofactor bij seksueel misbruik. Een lage sociaal economische sta-
tus, afgemeten aan opleiding. beroep. werk en inkomen, is wel geassocieerd met mis-
handeling en verwaarlozing van kinderen.33 Over seksueel misbruik en vooral over
incest heerst de overtuiging dat die niet beperkt zijn tot een lage sociale klasse. De
tamelijk algemene veronderstelling is dat incest zich onder alle lagen van de bevolking
en waarschijnlijk in eenzelfde mate voordoet.34 De bevindingen van dit onderzoek
ondersteunen deze overtuiging niet. Er zou een selectie-effect kunnen zijn doordat de

lagere sociaal-economische klasse een grotere kans heeft om voor dit delict door
Justitie te worden vervolgd. Omdat de onderzoeksgroep alle gevallen van incest over
twee jaar in het Arrondissement Rotterdam omvat lijkt dit een minder waarschijnliike
verklaring. Bovendien bood het project een alternatiefvoor gevangenisstraf. Als er een
dergelijk selectie-effect zou zijn zou het juist omgekeerd kunnen worden verwacht,
omdat juist de middenklasse had kunnen profiteren. De resultaten wat betreft SES
komen wel overeen met de enige eerdere Nederlandse experimentele studie.35 Ook

Kilpatrick komt op basis van een grote empirische studie voor de VS tot de conclusie
dat de incidentie van incest in middenklassengezinnen lang niet zo alarmerend is als
tussen de jaren 1980 en 1990 in de media werd beweerd.0

Werkloosheid is een sterke en duidelijke criminele risicofactor.17 Bijna de helft van
de IDBR-selectie heeft langdurig geen werk. Dit risico is vooral bij de groep die later
uitvalt bij de behandeling te vinden.

31   In de IDBR-onderzoeksgroep is een per·soori van 18 33   Wolfe.  1989
die vanwege misbruik van een zusle in aarimer·king 34 Zie btivoorbeeld het over:zicht van Staffeleu. 1992
komt. Hij is de enige van een der·geliik ionge leeftlid. 35  Van de Kwast. 1963.

32 Met een door ouderdom afnemende behoefte aan 36 Kilpatrick 1992
seks zou ook het risico kletner· wor·den. Deze rede 37 Denipster· & 1 {arl. 1003

natte zoekt dus een ver·klaring voor misbruik in sek
suele 'behoefte'
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Wat betreft de leefsituatie zien we dat de aanwezigheid van kinderen in de gezins-
situatie duidelijk afneemt ten tiide van aangifte. Wanneer het misbruik beperkt is en
blijft tot de gezinssituatie en de eigen kinderen, zou deze verandering in leefsituatie
de gelegenheid verkleinen en daarmee ook het risico. Recidive met vader-kindincest is
alleen op deze gronden maar weinig te verwachten.

Ongeveer een kwart blijft daarna echter in een gezinssituatie met kinderen. Een
kwart leefde ten tijde van het misbruik al niet in een gezinssituatie met het misbruik-
te kind. Beide aspecten: de directe aanwezigheid van (jonge) kinderen ofadolescenten
maar ook gebleken seksuele belangstelling daarvoor, zijn risicofactoren die gelden als
statisch en onveranderbaar. Terugvalpreventie geneest niet in de zin dat het uitgangs-
punt is dat de mogelijkheid tot terugval altijd aanwezig bliift: no cure but control. Dat
betekent dat de nabijheid van jonge kinderen of adolescenten alt(id een punt van evalu-
atie zal blijven. In deze studie zal het dan ook nog op meerdere momenten terugkeren.

Het misbruik speelt bij ongeveer een derde in een ernstig gewelddadige relationele
context waarbinnen vaak al langere tijd problemen waren. Het samengaan van seksu-
eel misbruik met expliciet geweld is een gebleken risicofactor voor verkrachters en
voor misbruik van kinderen buiten de gezinssituatie. Op dit punt wordt eveneens

teruggekomen bij de analyse van het misbruik in het volgende hoofdstuk.

Etniciteit en godsdienst
Onder serieverkrachters en lustmoordenaars vindt men vooral blanken.18 Ook seksueel
misbruik van kinderen lijkt zich vooral voor te doen bij blanken.19 Het is in deze zin dat
etniciteit is aan te merken als een van de risicofactoren voor seksuele delicten.40

Tot de onderzoeksgroep van 68 behoren er twaalf die buiten Nederland zijn gebo-
ren. Negen van hen komen in de I DBR-selectie.  Drie van deze negen zijn in Indonesie
geboren,  een in Suriname en een op de Nederlandse Antillen. Voor deze vii f gaat het
strikt genomen niet om een allochtone herkomst: Indonesie en Suriname maakten bij
hun geboorte deel uit van het Nederlands koninkriik, de Nederlandse Antillen nog
steeds. Van een andere etniciteit dan de Nederlandse is bij hen in twee gevallen spra-
ke. Verder is een is in Duitsland geboren en een in het Verenigd koninkrijk. Echt
'allochtoon' zijn er verder twee: een Brit en een Marokkaan.

In uitgesproken christelijke milieus blijkt incest even vaak voor te komen als in
meer seculiere.'It Voor de Nederlandse context is beschreven dat in de kerkelijke, her-

38  Meloy. 199/ Ressler. Burgess & Douglas.  1993.
39 Kilpatrick, 1997
40 Hanson. 2000.
11   Staffeleu,  1992
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vormde en gereformeerde milieus seksueel misbruik tot een groot isolement van de
slachtoffers leidt.42 Voor de behandeling van de dader geeft dat specifieke aandachts-
punten.41

Etniciteit en godsdienst liiken als zodanig niet risicogevend voor incest maar wel
wanneer ze leiden tot sociaal en emotioneel isolement.44

Eerdere criminaliteit

Eerdere criminaliteit geeft een van de beste voorspellers van recidive. Bij dit onderzoek

is bij de vaststelling van eerdere criminaliteit geen rekening gehouden met de vraag of
het daarbij ook tot een veroordeling is gekomen. Dit wijkt afvan de recente benadering
van De Ruiter en De Vogel die alleen die delicten tellen waarbij de strafbaarheid wette-
lijk werd vastgesteld.45 Voor deze afwijkende telling ziin de volgende argumenten.

Bij de door De Ruiter en De Vogel onderzochte groep tbs-gestelden doen zich bijna
per definitie veel delicten voor. Criminele tendenties bij seksuele delinquenten ziin
echter een onderbelicht fenomeen. Pas recent is er voor deze groep een opmerkelijke
'criminele veelzijdigheid' vastgesteld.46 Juist voor een weinig onderzochte groep als
incestdaders kunnen minder'harde' eerdere delicten een patroon zichtbaar maken dat

van groot belang kan zijn voor een beter begrip. Nog meer dan bij delicten in het alge-
meen kan er bij seksuele delicten van worden uitgegaan dat de justitiele documentatie
veel eerder een (grote) onderschatting dan een overschatting van het aantal daadwer-

kelijk gepleegde delicten  laat zien. Het project  IDBR werd bovendien geconfronteerd
met het gegeven dat niet allen ook werden veroordeeld voor het indexdelict.47

Met de gehanteerde maat zien we dan dat in de onderzoeksgroep ruim vier op de
tien (28 van 68) in de ruwweg I 5 jaar die aan het indexdelict vooraf gaan, betrokken is
bij bijna I00 strafzaken. Een flinke groep heeft dus een justitieel problematische voor-
geschiedenis.48 Wanneer een groter deel van de levensloop wordt bezien en een aan-
tal, vaak geseponeerde en niet altijd bestrafte eerdere strafzaken wordt meegeteld,
heeft bijna de helft (32 van de 68) een delict in de voorgeschiedenis. Het totaal aantal
strafzaken komt op I23. Hiermee stijgt de criminaliteit van de groep  1 D B R-behandeld
tot bijna hetzelfde niveau als de groep Non-IDBR. Ook het aantal seksuele delicten
stijgt aanmerkelijk en wel van ongeveer Io% naar I8% van het totaal aantal vooraf-
gaande delicten. Dit geeft een beeld van incestdaders dat tot nu toe tamelijk onbekend
is uit de onderzoeksliteratuur.

42  lonker de Putter. 1990: Schneider van f gten. 1990. 46 Smallbone.Wheaton. & Hourigan. 2003.
43  Finkelhor & Hotaling et al.. 1989: Roundy & Horton. 4 1  lie boven, hoofdstuk 2

1990. 48 \/(irgel'Jk Vogelvang. Van Burik.Van der Knaap &

44  Vergeliik de oude studie van Weinberg. 1955 Wartnd. 2003.
45  De Ruiter &  1)e Vogel. in druk
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Onverwacht blijkt de onderzoeksgroep zo gekenmerkt door een tamelijk criminele
levenswandel. Dat is niet alleen maar opvallend maar ook risicovol. Zoals Static-99
ook verdisconteert maakt een robuuste samenhang tussen eerdere en latere criminali-
teit eerdere criminaliteit op wat voor gebied dan ook tot een belangrijke voorspeller van
seksuele recidive.49

Psychopathologie

De aanwezigheid van psychopathologie levert recidiverisico op en kan daarom de
waarde van risicotaxatie verbeteren.5° In een forensische context is de vaststelling van
een stoornis van belang bij de bepaling van de toerekeningsvatbaarheid. Binnen de
forensische psychiatrie bestaat er geen consensus over. Dietz bijvoorbeeld maakt een
onderscheid tussen I. delicten door een stoornis in de oordeelsvorming dusdanig dat
de wil verwrongen raakt, zoals het geval bij sommige, maar niet alle, psychosen, en 2.
delicten die niet veroorzaakt zijn door een psychische stoornis maar het delict wel moti-
veren.51 In dit laatste verband noemt hij met name parafilieen en persoonlijkheids-
stoornissen. Alleen bij het eerst genoemde type van stoornis kan sprake zijn van ontoe-

rekeningsvatbaarheid. Dit is min of meer in het voetspoor van Kurt Schneider die van

grote invloed is geweest op de moderne psychiatrie en sterk hechtte aan een onder-
scheid tussen het 'normale' immoreel handelen (bij Dietz benoemd als irrationaliteit
en zelfdestructiviteit) en het gedrag dat veroorzaakt wordt door een psychiatrische
stoornis.52 Toegespitst op seksuele delicten wordt recenter gesteld dat het categorisch
vals en misleidend is om misdaden psychiatrisch te verklaren. 53 In de Nederlandse
context wordt de kwestie van toerekeningsvatbaarheid echter breed opgevat zodat met
name ook persoonlijkheidspathologie tot verminderde toerekeningsvatbaarheid kan
leiden.

De toerekeningsvatbaarheid is bij 6I personen vastgesteld waarbij er 24 volledig toe-

rekeningsvatbaar bleken. De overigen (ongeveer 60%) dus in beperktere mate. Aan de
basis voor de beoordeling van de toerekeningsvatbaarheid ligt de vaststelling van een

gebrekkige ontwikkeling, pedagogische en affectieve verwaarlozing, zwakbegaafdheid
en/of een ziekelijke stoornis.

Bij de onderzoeksgroep is slechts bij een minderheid van hooguit elf personen geen
psychopathologie vastgesteld.  Drie van deze elf behoren tot de IDBR-selectie.  In de
onderzoeksliteratuur vinden we lagere percentages hoewel de resultaten van een van

49 Zie ook Dempster & Hart, 2003. ziin terwill een vrijwillige behandeling van een egodysto
50 Corrections Research and Development. 2003b ne seksuele stoornts al moeilijk en problematisch is.
51   Dietz. 1992. Egosyntoon wordt door de persoon zelf als onpr·oble·
52 Dietz. 1992: Schneider. 1946. matisch ervaren. de oplossing van een confl,a ligt in de
53  Maier. 1999. Hil spitst zijn argument toe op de buitenwereld: egodystoon betekent dat het 'zelf' een

behandeling van de seksuele delinquent. Hii vraagt innerliJk conflict ervaart en bii implicatie dat er 'lijdens

zich af of de afgedwongen behandeling van cr·iminele druk'is en motivatie om te veranderen.
en egosyntone seksuele stoornissen succesvol kan
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de eerste belangrijke studies wel in de buurt komen.54 De conclusie dat een derde tot
een kwart van de incestplegers geen psychopathologie vertoont,SS krijgt echter wel
bevestiging wanneer geen rekening wordt gehouden met pathologische persoonlijk-
heidskenmerken en alleen stoornissen in aanmerking worden genomen. Wanneer we
dat laatste zouden doen, missen we iets dat belangrijk kan zijn voor het aandeel van

psychopathologie in de problematiek van incestplegers. Waarschijnlijk is er bovendien

nog onderdiagnose wat betreft alcoholmisbruik, seksuele stoornissen en pathologische
persoonlijkheidskenmerken. Alcoholmisbruik blijkt bij nadere beschouwing vaker
voor te komen in de onderzoeksgroep dan bij de diagnoses tot uitdrukking komt en is
bij andere studies regelmatig verbonden met seksueel misbruik. Ook seksuele patho-
logie blijkt uiteindelijk in veel meer gevallen te spelen dan in de diagnoses naar voren
komt. Op beide terreinen speelt dat de toegepaste methode zelfrapportage is en dat de

problematiek van alcohol en, vooral agressieve, seksualiteit in de regel gepaard gaat
met ontkenning. De werkelijke incidentie er van ligt dus vaak hoger.

Bij zelfrapportage speelt dat die methode openstaat voor misleiding. Een face
validity test als bijvoorbeeld de bij dit onderzoek gebruikte MMPI is in een forensische
context in principe ook onbetrouwbaar omdat de vragen te doorzichtig zijn.56 Een der-
gelijke vragenlijst geeft de gelegenheid om zich op een sociaal wenselijke manier te
presenteren en zich normaler voor te doen. In de context van een strafrechtelijk onder-
zoek en de stress die dat meebrengt, kunnen dergelijke antwoorden ook wijzen op een
tijdelijke terugval. Een laatste. niet te verwaarlozen mogelijkheid is dat verschijnselen
worden aangedikt of verzonnen om de eigen verantwoordelijkheid te versluieren.  Ze
kunnen met andere woorden gevolg zijn van manipulatie, van regressie of een combi-
natie van beide. Zelfrapportage maakt echter wel duidelijk hoe de onderzochten zich
in deze forensische context presenteren en wat voor pathologie dan naar voren komt.

Met de MMPI vonden we aanwijzingen voor splitting en projectie. Splitting en pro-
jectie zijn verschijnselen die bij uitstek kenmerkend zijn voor een paranoied-schizoide
wijze van reageren.57 Bij splitting treedt een 'verticale' splitsing van de persoonlijkheid                

op waardoor geen verdringing plaats vindt van asociale impulsen uit het onderbewus-
te en ontbreekt met andere woorden dus het ge(-)weten.0 Er is geen integratie van goed
en kwaad: iemand is ofhelemaal goed ofhelemaal slecht. De ervaring zelf iets slechts                     
te hebben gedaan moet met alle macht worden afgeweerd. Behalve ontkenning ('ik
heb niets verkeerds gedaan') en dissociatie ('ik was het niet zelf') kunnen splitting en

54 Langevin. 1978. 57 Ogden, 1989.
55  Williams & Finkelhor, 1990. 58   Meloy.  1988.2002; Ogden.  1989.
56 Meloy. 1997.
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projectie onverdraaglijke gedachten helpen afweren. Een uitingsvorm van projectie is
het schuld toeschuiven naar het slachtoffer van de eigen misdragingen ('ze lokte het
uit' of zelfs 'ik ben in de val gelokt').In de beoordeling van de seksuele partner vonden
we ook een vorm van splitting. De ander is alles of niets.  Er is een overwaardering voor
zover de partner tegemoetkomt aan het eigen egocentrisme, een heftige devaluatie
wanneer dat niet het geval is. We vinden in de onderzoeksgroep zo aanwijzingen voor
ontkenning op grond van psychopathologische fenomenen. In dat verband kennen we
loochenen als een vorm van een ontkenning die niet bewust en instrumenteel valt te
noemen. De ontkenning waarvan hier sprake is is primitiever en staat voor een ver-
stoorde waarneming en realiteitstoetsing, een gebrek aan integratie van zelfbeleving
en realiteit. We vinden dit terug in verschijnselen van dissociatie, van splitting en van
projectie.

Ontkenning van de problematiek speelt een belangrijke rol bij seksuele delinquen-
tie maar ook bij alcoholmisbruik. De potentiele rol van alcoholmisbruik bij seksueel
misbruik is duidelijk.59 Alcoholmisbruik was een contra-indicatie voor toelating tot de

IDBR-behandeling om dezelfde reden waarom ernstige psychopathologie werd uitge-
sloten: omdat de nodige aandacht hiervoor een gerichte behandeling volgens het
IDBR-model, zou bemoeilijken. Dit lijkt te hebben gewerkt omdat de diagnose alleen
te vinden is bij de Non-IDBR groep. Onder de behandelaars bevond zich een specialist
van de Reclassering op het gebied van verslaving. Hij uitte zich zeer kritisch over de

gevolgde procedure om alcoholproblematiek vast te stellen, namelijk het vragen aan de
onderzochte. In de forensisch psychiatrische conclusies is echter wel nog in zeven
gevallen melding van alcoholmisbruik in relatie tot de verdenkingen, waarvan bij twee
uit de groep IDBR-behandeld. Voor de verkeersdelicten in de justitiele documentatie

geldt dat die alle rijden onder invloed betroffen. Van de drie gevallen waarbij alcohol-
misbruik zeker direct was gerelateerd aan het misbruik is uiteindelijk is bij twee de
behandeling stopgezet omdat zij niet meewerkten. Bij de derde is het uiteindelijk
behandelingsresultaat twijfelachtig. A]coholmisbruik is gerelateerd aan de persoon-

lijkheidsstoornissen, met name aan de DSM-IV duster B-stoornissen Antisociale,
Borderline en Narcistische persoonlijkheidsstoornis. 6o

Inhoudelijk bezien leveren (ernstige) contactproblemen, gebrekkige impulscontro-
le, narcisme, psychopathie en paranoia elk een substantieel aandeel. Tussen de kwali-
ficaties treedt overlap op: meestal is er sprake van een combinatie van meerdere ken-

59 Marx, Gross & Adams,  1999:Williams, 1999: Abracen. L ooman & Anderson. 2000.
60 Skodol, Oldham & Gallaher. 1999:Verheul & Van den Brink. 2000.
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merken. Vooral de combinatie met gebrekkige emotionele ontwikkeling en verwaarlo-
zing is regelmatig te vinden. Wat betreft de mate en de aard van psychopathologie,
blijkt er een duidelijke overeenkomst met een willekeurige gevangenispopulatie. 6I

De uitkomsten geven duidelijke tekenen van ernstige en langdurige persoonlijk-
heidspathologie in de onderzoeksgroep. Over de psychopathologie van incestplegers is
niet veel bekend, wel over die van pedofielen.62 Wat er bij pedofielen naar voren komt
stemt wat betreft mate en aard overeen met wat deze studie bij incestplegers vindt.

Seksualiteit

Bij dit onderzoek blijkt het seksueel misbruik van de onderzochte incestplegers te pas-
sen in een meer algemeen patroon van gebrekkige autonomie, conflictueuze of pro-
blematische relaties met anderen en maatschappelijke onaangepastheid. We vinden
geen bevestiging voor het idee dat de aanwezige psychopathologie bij deze groep zich
onderscheidt van die van delinquenten in het algemeen.63

Het verband tussen meer algemene vormen van psychopathologie en seksuele stoor-
nissen, in het geval dat beide optreden en men van comorbiditeit kan spreken, is in het
algemeen niet eenvoudig vast te stellen.64 Bijvoorbeeld bij pedofielen is ook opmerke-
lijk weinig onderzoek gedaan naar het optreden van co-morbiditeit.65 In hun onder-
zoek onder 42 pedofielen vinden Raymond et al. een hoge mate van zowel As I als As
II-problematiek (respectievelijk 93% en 60%; n = 42). Zij conduderen dat een derge-

lijke comorbiditeit van belang is bij het mislukken van behandelingen en bij het optre-
den van recidive. In hoeverre er binnen deze onderzoeksgroep sprake is van pedofiel
misbruik moet duidelijker worden in het volgende hoofdstuk. Voorlopig kan hier nog
worden opgemerkt dat het bij deze groep in ieder geval niet gaat om consensuele sek-
sualiteit maar om misbruik en dat deze noemer wel degelijk valt onder de DSM-IV
definitie van parafilie.

Gebrekkige ontwikkeling, mishandeling en verwaarlozing
Zelf seksueel misbruikt zijn komt voor bij ongeveer een op de drie van de IDBR-selec-
tie. Dat is aanmerkelijk minder dan de 50% die wel in de literatuur is gevonden 66 maar
toch opmerkelijk hoog. Zelf misbruikt zijn vergroot de kans op antisociaal en seksueel
agressief gedrag.67 Wat betreft de lange termijn effecten van seksueel misbruik is het
overigens moeilijk te onderscheiden of iemand al dan niet seksueel is mishandeld: de

61  Butten. Zwemstra & Pulles. 2001. 61  Zonaria & Norko. 1999.
62 Black KehrberE. Flumerfelt & Schlosser. 1997 65  Raymond et al.. 1999.

Bradford.1001 : Bradford. Boulet & Pawlak. 1992 66  Dhawan &  Marshall. 1996.
Raymond et al.. 1999: Ahlmeyer et at.. 2003. 67 Bolton. Morris & Macfachron.  1989.

63 Hiscoke. Langstrom. Ottosson & Grann. 2003.
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symptomen op latere leeftiid met een voorgeschiedenis van lichamelijke mishandeling
zijn vrijwel gelijk aan die welke optreden na seksueel misbruik.68 Een combinatie van
beide verergert wel de effecten.69

Twee derde van de groep IDBR-behandeld en allen uit de groep uitval geven blijk
van extreme ervaringen voor het twaalfde jaan Van de overigen kan niet worden uitge-

sloten dat zij aan meer subtiele ervaringen hebben blootgestaan die de psychosociale

ontwikkeling nochtans ernstig kunnen hebben beinvloed. De gevolgen komen tot uit-
drukking in volwassen psychopathologie en zijn te begrijpen in termen van ontwikke-

lingstaken.
De ontwikkelingstaken van de eerste twaalf jaar zijn: hechting, autonomie en vaar-

digheden. Hechting heeft als kern de allereerste ervaringen van het kind, waaronder
die te worden gekoesterd, gevoed en getroost. Erikson beschreef het resultaat van deze

positieve ervaringen als een kern van fundamenteel vertrouwen in de wereld en in
anderen.70 Als keerzijde geldt een even fundamenteel wantrouwen. Het vermogen tot
hechting raakt verstoord wanneer de omgeving niet voldoet aan voorwaarden als vei-

ligheid, voorspelbaarheid en ook liefde. Vanuit hechting alleen zijn vele ernstige vor-
men van pathologie en disfunctioneren te verklaren, waaronder borderlinepathologie
en criminaliteit. Verstoorde hechting is van voortdurende invloed op relaties en gedrag
en leidt tot wantrouwen en afzondering.

Autonomie staat voor het idee enige controle uit te kunnen oefenen waarbij die
invloed ontwikkelingspsychologisch in eerste instantie de omgeving geldt en vervol-

gens het eigen lichaam. Inmiddels is duidelijk dat ook een pasgeborene gedrag ini-
tieert en daarmee de omgeving leert beinvloeden. Wanneer het kind geen, onvoldoen-

de of onvoorspelbare reacties krijgt, kan dat tot diepgaande onzekerheid en schaamte

leiden wanneer dat verbonden raakt met het zelfbeeld en de zelfwaardering.
Hechting en autonomie komen terug in de vaardigheden die het kind zich eigen

maakt. Bij het aanleren van sociale vaardigheden als empathie is de invloed van hech-
ting direct te traceren; cognitieve vaardigheden staan in direct verband met het aanle-

ren van taal en daarmee met autonomie. Zelfreflectie: de mogelijkheid om na te den-
ken over het eigen gedrag en dat te sturen en de hiervan afhankelijke 'gewetensfunc-

tie', is afhankelijk van de groep waartoe je behoort en waarbinnen je gesocialiseerd en

gehecht bent. Behalve tot allerlei vormen van psychosociaal disfunctioneren kan een
gebrekkige ontwikkeling zo ook leiden tot beperkingen in cognitief functioneren.

68 Alexander. 1993:Wind & Stlverri. 1992
69  DeBellis et al.. 1999a en b: Kaufman. 1999: Drayer,  1988.
70 Er,kson. 1963.
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Behandelden versus uitvallers en andere onderzochten
Tussen de groepen treden duidelijke en ook statistisch significante verschillen op wat
betreft leeftijd, etniciteit, eerdere delicten, kenmerken van een persoonlijkheidsstoor-
nis en intelligentie.

De groep die de IDBR behandeling afmaakt blijkt ouder, meer 'buitenlands', min-
der crimineel en agressief, vertoont meer kenmerken van een verstoorde persoonlijk-
heid en omvat minder zwakbegaafden dan de andere twee condities: IDBR-uitval en
Non-IDBR. Zwakbegaafdheid was ook een uitsluitingscriterium.

Uitvallers zijn ten opzichte van IDBR-behandeld duidelijk crimineler, vooral wan-
neer over de langere periode wordt gekeken, en vertonen ook meer zedendelicten.
Onder hen zijn relatief meer zwakbegaafden en  is er vaker sprake van gebrekkige ont-
wikkeling en affectieve en pedagogische verwaarlozing. Omdat het bij IDBR-uitval om
een kleine groep gaat van n=7 zijn de verschillen met IDBR-behandeld niet statistisch
getoetst.

TUSSENTIJDSE CONCLUSIES

De veronderstellingen bij aanvang waren dat het bij incestplegers om in principe nor-
male mannen gaat die afkomstig zijn uit alle sociale strata, weinig psychopathologie
vertonen en een gering recidiverisico vertegenwoordigen. Het idee was verder dat uit-
val]ers en andere onderzochten  zich  in deze opzichten negatief onderscheiden.

We vinden echter dat de onderzoeksgroep afkomstig is uit een lager sociaal-econo-
misch milieu wat betreft opleiding, beroep. werk en inkomen. Voor de totale groep is
bij ongeveer twee op de drie sprake van eerdere delicten. Bij tien van de 68 (I5%) gaat
het om zedendelicten. Omgekeerd wordt bij een aanzienlijke groep (bijna een derde
van de totale groep en bijna de helft van degenen die de behandeling afmaakten) geen
enkel eerder delia in de voorgeschiedenis gevonden. Bij de overgrote meerderheid is

er echter wel sprake van tenminste verminderde toerekeningsvatbaarheid, een stoor-
nis, een gebrekkige ontwikkeling dan wel een combinatie daarvan. De overlap met
parafiele en vooral pedofiele, seksuele uitingen is opvallend. Al met al is er is een grote
mate van ernstige en langdurige persoonlijkheidspathologie in de onderzoeksgroep,
vergelijkbaar met wat er bij pedofielen wordt aangetroffen. De combinatie van crimi-
naliteit en persoonlijkheidspathologie geeft een beeld van chronische impulsiviteit en
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gebrekkige zelfcontrole dat bekend is van gevangenispopulaties. Het risico op recidive
van de onderzoeksgroep is op grond van deze gegevens als matig tot ernstig in te
schatten.

Tussen de groepen IDBR-behandeld, IDBR-uitval en Non-IDBR zijn er met name

duidelijke verschillen wat betreft eerdere criminaliteit. De aard en hoeveelheid van

eerdere delicten zijn de baseline ten opzichte waarvan therapie-effecten moeten wor-

den begrepen. Er is hier dus duidelijk een selectie-effect. Omdat deze groep IDBR-
behandeld duidelijk minder eerdere criminaliteit laat zien maakt dat statistisch gezien
de kans op recidive kleiner. Die baseline is voor de groep die de IDBR behandeling
afmaakt dus gunstiger Dat heeft consequenties voor de evaluatie van de behandeling.
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HET MISBRUIK

Het vorige hoofdstuk betrof de aangeklaagden en de daders. Dit hoofdstuk is gericht
op het nader beschrijven van het seksueel misbruik. Nadere informatie hierover is van

groot belang voor de behandeling van daders maar ook voor die van slachtoffers.1

Vraagstellingen

In dit hoofdstuk worden de verzamelde gegevens van alle verdachten waarmee het

project in aanraking kwam gebruikt met als vraagstellingen:
·   wat zijn de algemene kenmerken van de aanklachten, met name qua leeftijd en

geslacht van de kinderen en de aard, duur en frequentie van het misbruik?
hoe onderscheiden zich de behandelden van de eventuele uitvallers en de ande-
re onderzochten?

De bijbehorende veronderstellingen of hypothesen zijn dat het vooral zal gaan om
meisjes die de puberteit hebben bereikt en dat het misbruik niet al te ingrijpend is wat
betreft aard, duur en frequentie. Wat betreft de verschillen tussen groepen of condities

is de hypothese dat de relatief minder ernstige gevallen in behandeling komen.  Net als

in het vorige hoofdstuk  is nog deels  in het midden gelaten  of het gaat om aangeklaag-
den of (veroordeelde) daders.

Methode en materiaal

Om de vraagstellingen te beantwoorden is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
· gerechtelijke dossiers en met name de hierin opgenomen gerechtelijke stukken

als processen verbaal van aangiften, verklaringen, politierapporten;
·   rapportages van de Forensisch Psychiatrische Dienst Arrondissement Rotterdam;

· reclasseringsrapportages.
Om de aangiften zo volledig mogelijk te beschrijven is er uitgegaan van de volledige

onderzoeksgroep van 68. Zoals we hebben gezien in het vorige hoofdstuk zijn 61 van
de 68 onderzochten ook veroordeeld. Bij drie kwam het tot ontslag van rechtsvervol-
ging en bij drie tot vrijspraak (5 2.2).

1 Salter. 1995.
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De bevindingen zijn uitgesplitst naar aantallen misbruikte kinderen, de actualiteit
en de duur van het misbruik, het geslacht van de misbruikte kinderen, hun relatie met
de beschuldigden en hun leeftijd. Daarnaast zijn de gegevens uitgesplitst naar behan-
delden, uitvallers en de groep non-I DBR en zijn verschillen,  net als in het voorgaande
hoofdstuk, getoetst op statistische significantie.

Over een deel van hen die veroordeeld zijn: de IDBR-sele(lie, is een nadere
inhoudsanalyse gemaakt van de aangiften en verklaringen. Alle seksuele handelingen
waarvan er sprake is, zijn genoteerd en vervolgens samengevoegd in steeds fi inere cate-
gorieen. De analyse is geinspireerd door crimepatterning- de toepassing van gedrags-
wetenschappelijke methoden bil de strafrechtelijke opsporing: Uit nauwkeurige ana-
lyse van het misdrijfkunnen aspecten van de persoonlijkheid van de dader en de kans
op herhaling worden afgeleid.

Het onderkennen van parafiele aspecten3 van een seksueel misdrijf is met name
belangrilk voor de behandeling.4 Vooral bij deze aspecten kunnen cognitieve verteke-
ningen en ontkenning een grote rol spelen.5 Dergelijke informatie kan van groot belang
zijn voor de behandeling van slachtoffers omdat misbruik zich afspeelt in het verbor-
gene met een kind dat voor zijn realiteitstoetsing deels afhankelijk is van volwasse-
nen.6 Dit maakt een kind als slachtoffer veel kwetsbaarder voor manipulatie van de
waarheid dan een volwassene. Therapie van slachtoffers is er in belangrijke mate op
gericht om een autonome realiteitstoetsing rnogelijk te maken.

4.1 VERSCHIJNINGSVORM VAN HET MISBRUIK

Aantallen en leeftijden van de kinderen

In de verklaringen en aangiften over de totale groep van 68 is sprake van het seksueel
misbruiken van in totaal 130 kinderen (tabel 4·I-I). Dit zijn alle verwijzingen naar het
misbruik van kinderen uit de processen verbaal en rapportages. Gemiddeld komt dit
neer op twee slachtoffers per verdachte. Degenen die bij de behandeling zouden
afvallen, misbruikten relatief gezien de meeste kinderen. De verschillen zijn echter
niet statistisch significant.

2    Ressler Burgess & Douglas.  1993: Grubin. 1995. 5    Hall,  1996.
3   Zie boven,§3.2 6    Salter;  1995.
4  Gooren. 1994
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Tabel 4.1-1. Aantallen door de onderzoeksgroep misbruikte kinderen

aantal misbruikte kinderen totaal gemiddelde standaarddeviatie

kinderen M   Sd

IDBR onderzoeksgroep (n=68) 130 1 '91 1 ,28

IDBR-behandeld (n=30)            58 1,93 1,60

IDBR-uitval (n=7)                   16 2.29 1,11

Non-IDBR (n=31)                   56 1,81 0.95

Kruskall -Wallis' test niet significant.

In tabel 4.I-2 zijn de gegevens uitgesplitst naar het aantal kinderen dat per pleger is

misbruikt. Bij precies de helft, 34 van de 68 verdachten, was sprake van het misbrui-
ken van meer dan 66n kind. Het varieert tussen twee en acht kinderen. Binnen de
groep die door IDBR is behandeld, bevonden zich twee uitschieters met misbruik van

respectievelijk zes en acht kinderen.

Tabel 4.1-2. Spreiding van het aantal misbruikte kinderen per verdachte

aantal kinderen per verdachte een twee drie vier zes acht totaal

IDBR-behandeld 17   6     5    0    1    1    58

IDBR-uitval 2     2      2     1    0   0    16

Non-IDBR 15   9     5    2   0   0    56

totaal                          34    17     12    3 1 1 68/130

De leeftijden van de misbruikte kinderen liggen tussen de drie en de twintig jaan De

gemiddelde leeftijd van het kind waarmee het misbruik plaatsvindt is elf en een half
jaar (tabel 4.I-3).

Tabel 4.1-3. Leeftijden van de misbruikte kinderen

IDBRbehandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal
leeftijd kind in jaren

(n = 55) (n = IS) (n = 38) (n =108*)

1.gemiddelde Iftd tijdens (Ml ) 11.8 11.7 10,9 11.5

standaardeviatie (Sdi ) 3.6 2.8 3.6 3,5

2.gemiddelde Iftd aanvang (M2) 9.8 10.9 9,9                    10

standaardeviatie (Sd2)              2,6               3             3,3          2.9

3.gemiddelde ftd einde (M3) 13,9 12,5      12      13
standaardeviatie (Sd3) 3.2 2.5 3,6 3,4

leeftiids range 5-20 6-18 3-19 3-20

* in 22 gevallen ontbreken exacte gegevens.
Gemiddelde leeftijd bij einde misbruik (M3) ANOVA p = .015. MI  en M2 niet significant.
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De leeftijdsgrenzen in combinatie met de gevonden standaarddeviaties of afwijkingen
van het gemiddelde maken duidelijk dat het misbruik bij veel van de kinderen ruim
v66r de puberteit begon. Bil aanvang van het misbruik is het kind gemiddeld tien jaar
oud. Het misbruik stopt gemiddeld met dertien jaan

Tussen de groepen treden geen statistisch significante verschillen op voor wat
betreft de gemiddelde leeftijd tildens het misbruik. Ook niet voor wat betreft de aan-
vangsleeftijd van het kind. Voor wat betreft de leeftijd van het kind waarop het mis-
bruik eindigde is er wel een significant verschil (p =.0I5). Bij IDBR-behandeld ging het
misbruik tot op latere leeftijd van het kind door (gemiddeld tot I),9 jaar) dan bij de
Non-IDBR groep (tot een gemiddelde leeftijd van 12 jaar). Een post hoc test bevestigt dit
verschil Cp =.02I).

Actualiteit en duur

Een zeer relevante vraag bij dit type van behandeling is of het misbruik nog recent
plaatsvond. De verdachte pleger is in principe een risico voor de omgeving. Het
gemelde misbruik was niet in alle van de I30 gevallen nog actueel. Ruim de helft
eindigde tussen I988 en 199I (tabel 4.I-4). Twee stopten voor I 970· In 6611 geval was
het misbruik van een dochter gestopt in I979, bij een ander in I980 en bij twee overi-
gen in I985. Van deze zes daders kwamen er vier in de IDBR.

Tabel 4.1-4. Eindjaar van het misbruik

eindjaar IDBR non-IDBR totaal

v66r 1970         2        0             2

tussen '70-'80       12        2               14
russen  '81-'87             1 7              8                          25
tussen '88-'91      39       32            71
totaal              70       42             112

Likelihood Ratio p = .054

De verschillen tussen groepen qua eindiaar van het misbruik zijn niet statistisch sig-
nificant. Wanneer we het misbruik indelen in drie groepen: misbruik dat stopte voor
I980, tussen I98I en eind I987 en tussen I988 tot en eind 199I, is het verschil wel
significant (Likelihood Ratio p =.029).  Bij  de IDBR-selectie dateert het misbruik in de
regel van langer geleden.
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De duur van het misbruik is zowel bezien voor wat betreft het kind als de aange-
klaagde. Het misbruik blijkt in de meeste gevallen niet beperkt tot een enkel incident
dat ooit plaatsvond. Het aantal jaren waarover zich het misbruik uitstrekte, lag per kind
gemiddeld op bijna 3,4 jaar (n = I09; tabel 4-4)·

Tabel 4.1-5. Duur misbruik voor 109 kinderen

aantal jaren per kind totaal kinderen gemiddelde M standaarddeviatie range
Sd

IDBR onderzoeksgroep 109* 3,4 3,2 0.5 -  1 2

IDBR-behandeld                     55 4,3 3,4 0,5  -   1 2

IDBR-uitval                          1 5                           1,8                       1,9                             0.5 -6
Non-IDBR                               39 2,7 2,9 0,5 - 9

*in 2 I gevallen ontbreken gegevens. Kruskall -Wallis test: p =  .021

De groepen onderscheiden zich in dit opzicht. De groep IDBR-behandeld kenmerkt
zich doordat de duur van het misbruik per kind significant hoger ligt dan bij de ande-
re twee groepen. Binnen deze groep is er bij de helft van de kinderen melding van
jarenlang misbruik: bij ongeveer een derde (32 van de I09 achterhaalde gevallen)
strekte het misbruik zich zelfs uit over een periode tussen de zes en twaalf jaan De
groep IDBR-uitval onderscheidt zich van de andere twee groepen, doordat de duur van
het misbruik per kind relatief kort was: tien van de I6 misbruikte kinderen in deze
groep zijn niet langer misbruikt dan I jaan Voor de twee andere groepen ligt deze ver-
houding veel lager (tabel 4-5)

Tabel 4.1-6.Aantal jaren van misbruik per kind

aantal jaar per kind IDBR behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal

<Ijaar              13                6            10          29

Ijaar               5                 4            10           19

2 laar                3                   2            9             14

3 jaar              3                0           0           3
4 jaar              6                 1           0           7

5 laar                 5                    0             0             5

6 jaar               5                 2            4            11

7 par               5                 0            0            5
8 iaar                 3                    0             4             7

9 iaar                 3                    0             2             5

10 jaar               2                  0            0            2

12 jaar              2                 0            0            2

geen data          3                 1           17          21

totaal              58               16          56          130
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In 29 gevallen deed het misbruik zich volgens het kind binnen de periode van een jaar

voor (tabel 4.I-6). Slechts in 66n geval viel het misbruik echter incidenteel te noemen.
Bij 25 van deze 29 deed het misbruik zich voor in combinatie met dat van andere kin-

deren. Bij de overige drie strekte het zich uit over maanden.
Misbruik in een of andere vorm speelde ook bij de daders in langere periodes over

de levensloop (tabel 4.I-7). Hierbii gaat het niet per se om op elkaar aansluitende jaren.
Bijvoorbeeld: in I988 is aangifte is gedaan en hierbij is genoemd dat er in '60 ook al
misbruik plaats vond (maar dan van een ander kind). In dit geval is als periode 28 jaar

genomen. De gemiddelde periode waarbinnen sprake is van misbruik blijkt dan te lig-
gen  op ruim zeseneenhalf jaar. De groep  I DBR-uitval ligt dicht  bij dit gemiddelde.
Binnen deze groep werden relatief veel kinderen voor kortere tijd misbruikt.  Dit lag
verspreid over een lange periode met een uitschieter van een persoon die verspreid
over 37 jaren van zijn levensloop meerdere kinderen misbruikte. Binnen de IDBR-
selectie strekte het misbruik zich gemiddeld duidelijk over een langere periode uit dan
het geval was binnen de Non-IDBR groep.

Tabel 4.1-7. Duur misbruik voor de verdachten

aantal jaren per verdachte totaal gemiddelde standaarddeviatie range

plegers* M Sd

IDBR onderzoeksgroep     64          6,6             7                    0,5 - 37
IDBR-behandeld                      30 8,2 6,5 0.5 - 24

IDBR-uitval                              7 6,3 13.6 0.5 - 37
Non-IDBR                                27                  5 4,6 0.5 -  1 9

* In 4 gevalien waren geen jaartallen te achterhalen.

jongens en meisjes

Het onderzochte misbruik betrof in 23 gevallen jongens, wat neerkomt op ongeveer
I8%. De subgroepen onderscheiden zich in dit opzicht niet significant (tabel 4.I-8)

Tabel 4.1 -8.Aantallen jongens en meisjes

aantal jongens/meisjes jongens meisies totaal

IDBR-behandeld        13       45        58
IDBR-uitval            1         16        16
Non-IDBR                         9                47                56
totaal                                23 107 130

Likelihood Ratio niet significant.



4 '· ,RWAARE.,i 1 44 ·:E·-A:, ,r,;. -, 4 HET MISBRUIK 107

De relatie tussen het misbruik van een jongen of een meisje en het misbruiken van
meerdere kinderen is nader uitgezocht. Misbruik van jongens deed zich in verhouding
vooral voor in combinatie met het misbruik van andere kinderen. Onder de 96 kinde-
ren die in combinatie met anderen waren misbruikt bevonden zich 2I van de in totaal

23 misbruikte jongens (tabel 4.I-9).

Tabel 4.1-9. Misbruik van meerdere kinderen: geslacht van de kinderen

aantal jongens/meisjes jongens meisjes totaal

IDBR-behandeld       12      29       41
IDBR-uitval           1        13       14
Non-IDBR                         8                33               41

totaal                  23       75        96

Likelihood Ratio niet significant.

Omgekeerd betrofhet in 2 van 34 gevallen een jongen wanneer het gemelde misbruik
beperkt bleef tot 66n kind (tabel 4.I-IO).

Tabel 4.1-10. Misbruik van 66n kind: geslacht van het kind

aantal jongens/meisjes jongens meisjes totaal

IDBR-behandeld       1        16       17
IDBR-uitval                       0               2                 2
Non-IDBR           1       14      15
totaal                  2         32        34

Likelihood Ratio niet significant.

Bij elf aangeklaagden was sprake van seksueel contact met jongens;  bij  vij f van  hen
ging het om zowel iongens als meisies (tabel 4·I-II). Twee van hen bevonden zich in
de subgroep IDBR-behandeld en een in de subgroep uitvallers.

Tabel 4.1-11. Biseksueel misbruik onder verdachten

aantal jongens/meisjes jongens meisjes biseks totaal

IDBR-behandeld               3                25              2           30
IDBR-uitval                       0                6                 1            7
Non-IDBR           3      26      2     31
totaal                  6         57        5      68

Likelihood Ratio niet significant.
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Relatie

De relaties tussen verdachten/daders met de misbruikte kinderen lopen vrij sterk uit-

een (tabel 4.I-I2).

Tabel 4.1-12. Relatie met het misbruikte kind

relatie IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal

dochter                      1 8                          6                      1 8                42
stiefdochter        1 1                1             1 1          23
zoon            8             1          3         12

n i c h t j e                                          2                                                   0                                      7                                  9

'nichtje'                 6                       1                  0               7
buurmeisbe             1                        3                  1                5
iongen            0               0           5          5

meisje                   2                       0                 2               4
stiefzoon                   3                            0                      1                   4
dochter vriendin   2                0            1           3
kleindochter              1                             2                     0                   3

vriendin             0                  2              1            3stiefdochter
vriendin nichtie    0              0          2         2
zoon kennis      2             0          0         2
zus               0               0           2          2

employee               1                       0                 0                1
schoonzusje            1                       0                 0                1
vriendin                       0                               0                        1                      1

vriendin            0                 0             1            1kleindochter
totaal             58              16          56         130

Onder incest in engere zin vallen in ieder geval: dochter en stiefdochter (samen 65 en
precies de helft), zoon en stiefzoon, kleindochter, nichtie en zus. Deze vertegenwoor-
digen samen 95 van de I30 kinderen. Dochter van een vriendin en een jong schoon-
zusje zijn hier ook bij onder te brengen. Het andere deel wordt uitgemaakt door tien
relaties die ziin aangegeven door bijvoorbeeld het neutrale 'jongen' of 'meisie', buur-
meisje, dochter van vriendin ofvriendinnetje van... Strikt genomen gaat het hier niet
om incest. Vanuit een strafrechtelijke invalshoek gezien betreft het ontucht, al dan niet
met een minderjarige. Vanuit een psychiatrische invalshoek is het parafilie voor zover
het een prepubertair kind betreft dan  wel  of er van nonconsensualiteit sprake  is  en de
duur minimaal een half jaar is.
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Bij vijf personen die betrokken zijn bij het misbruik van elf kinderen van de I3O uit
het overzicht is de aanklacht beperkt tot misbruik binnen een relatie die lastig of niet
valt onder te brengen bij een engere definitie van incest. Drie van hen bevinden zich
in de groep Non-IDBR, een in de groep 1 D B R-behandeld en een in de groep IDBR-uit-
val. Het ging bij de laatste twee om respectievelijk om het misbruik van een employee
en om buurmeisjes waarmee'een band' was opgebouwd. Bij negen personen, betrok-
ken bij het misbruik van 29 kinderen van de 130, is er sprake van een combinatie van
incest en algemener misbruik als van bijvoorbeeld een vriendinnetje van de dochter.

De gevonden relaties zijn ingedeeld naar de mate van emotionele afhankelijkheid
van het kind. Op grond van een combinatie van emotionele en fysieke nabijheid kan
de afhankelijkheid van het kind als (zeer) groot, middelmatig of relatief/nihil worden
ingedeeld (tabel 4.I-I3).

Tabel 4.1-13. Emotionele afhankelijkheid van de misbruikte kinderen

afhankelijkheid relatie IDBR Non-IDBR IDBR-uitval totaal

(zeer) groot dochter                        1 8            1 8                   6                       42
stiefdochter         1 1       1 1            1              23
zoon              8       3           1            12

stiefzoon                     3              1                      0                       4
zus                0       2           0            2

totaal (zeer) groot   40        35             8                83
middelmatig nichrie                    2           7                  0                   9

"nichtje"                 6           0                  1                   7
kleindochter               1              0                     2                       3

schoonzusje             1           0                 0                   1
totaal middelmatig  10       7              3               20

relatiefinihil buurmeisje               1            1                  3                   5

jongen             0       5           0            5

meisie                     2           2                  0                  4
dochter vriendin    2        1            0             3
vriendin st.dochter  0       1           2           3
vrjendin nichtje     0      2           0           2
zoon kennis        2       0           0            2

employee                 1           0                  0                   1
vriendin                       0              1                      0                       1
vriendin
kleindochter         I         |              O               |

totaal relatief/nihil  8         14            5               27
eindtotaal                           58      56           16            130

Likelihood Ratio niet significant.
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Voor 83 van de 130 (ongeveer 64%) is de emotionele afhankelijkheid van het kind in de
relatie met de pleger dan (zeer) groot. (tabel 4.I-Iz,). Hieronder valt vooral de 'kern' van
incest: seksueel misbruik binnen een gezinscontext en een opvoedingsrelatie. Binnen de
totale IDBR-groep (inclusief uitval) wordt dit type van relatie wat vaker aangetroffen, het-
geen op zich natuurlilk viel te verwachten bij een project incestdaderbehandeling.

Bij degenen die bij de behandeling uitvielen was de emotionele afhankelijkheid bi j
een derde van de kinderen relatief of afwezig.

In twaalf gevallen  gaat het om misbruik van  een  zoon en  bij  nog eens vier om een
stiefzoon. In totaal bleken er 23 jongens te zijn misbruikt (tabel 4.1-8). Bij I6 van die

23' ofwel 70 procent, deed het misbruik van jongens zich dus voor in een zeer afhan-
kelijke relatie van de dader. Voor meisjes gold hetzelfde voor 67 van I07. ofwel 63 pro-
cent (tabel 4.1 -I4).

Tabel 4.1 -14.Afhanketijkheid en geslacht van het kind.

afhankelijkheid geslacht IDBR-behandeld IDBR-uitval Non-IDBR totaal

(zeer) groot iongen   11              1           4          16

meisje     29                      7                 3 1              67
totaal (zeer)groot             40              8           35        83

middelmatig jongen   0               0           0          0

meisje       1 0                           3                     7                   20
totaal middelmatig               10                 3             7            20
relatief/nihil iongen   2               0           5          7

meisie 6    5  9 2 0
totaal relatief / nihil                8                     5                14            27
totaal                        58              16          56         130

Likelihood Ratio niet significant.

Zoals we al zagen (in tabel 4.I-9) ging het misbruik van iongens gepaard aan het mis-
bruik van meerdere kinderen. Bij een deel van de onderzoeksgroep is dus sprake van
misbruik binnen en buiten de gezinssituatie waarbij het misbruik van iongens als risi-
cofactor naar voren komt. Opvallend is daarbij dat misbruik van jongens niet voor-
kwam bij relaties waarbinnen de emotionele afhankelijkheid volgens het hier gebruik-
te onderscheid middelmatig is. De verschillen die tussen groepen optreden zijn niet
statistisch significant.
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4.2 HET MISBRUIKVAN DE IDBR-SELECTIE

Bij de vergelijkingen van zojuist ligt het aantal misbruikte kinderen tussen de 70 en
74 voor de IDBR-groep inclusief de uitvallers.  Dit is het aantal kinderen dat in  de ver-

klaringen van de aangevers, voor het grootste deel de misbruikte kinderen zelf, staat

genoemd. Soms noemden ze niet alleen zichzelf maar ook anderen waarvan zij weet
hadden. Van deze groep zijn bij het justitieel onderzoek voor 57 kinderen specifieke,
alleen op dat kind betrekking hebbende, tamelijk gedetailleerde verklaringen afgelegd.
Van deze groep van 57 zijn er II jongen en 46 meisje. Alle verklaringen over deze

groep zijn nauwkeurig geanalyseerd.

Aard en frequentie van seksuele handelingen
Op grond van een gedetailleerde inhoudsanalyse van het justitieel dossier zijn 23 sek-
suele handelingen onderscheiden. Vervolgens is nagegaan hoe vaak die bij de 57 geval-
len zijn genoemd en ofde handeling regelmatig (paar maal per half jaar) dan wel zeer
regelmatig (dagelijks of wekelijks) voorkwam (tabel 4.2-I).

Tabel 4.2-1. Aard en frequentie van seksuele handelingen voor 57 kinderen

seksuele handeling f     f (zeer) regelmatig

betasten, ontbloot                49   32
zich laten masturberen             25    18
masturbatie van kind                     21      17
zich ontbloot door kind laten

24   13
betasten

betasten, gekleed                   18    10
vingers in vagina kind                        2 1       1 0

gemeenschap 14   9

laten toekijken bij masturbatie 16   8

oraal, actief 14   8

stimuleren geslacht kind 15   7

tongzoenen 7      5

droogneuken 14   5

poging tot penetratie van kind 15   5

porno aanbieden 10   3

anaal. passief 4     3

oraal. passief 10   3

anaal, actief 5      2

parafiel, actief 6     2

poging kind te laten penetreren   2     1
vinger kind in eigen anus 2     0

voorwerp in vagina kind 4     0

door kind voorwerp in anus 1 0

parafiel, passief 2      0
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Op deze wijze is gevonden dat het betasten van de ontblote geslachtsorganen van het
kind het meest voorkomt bij 49 van de 57 gevallen. Bij 32 van die 49 deed zich dat
regelmatig tot zeer regelmatig voor (dagelijks of wekelijks). wat gelijk staat aan 65%
van die gevallen. Zich laten masturberen en ontbloot laten betasten komen op respec-
tievelijk de tweede en derde plaats. Dit deed zich ook vaak in hoge frequentie voon

Tot gemeenschap kwam het in veertien gevallen van 46 misbruikte meisjes. In
evenveel gevallen was sprake van droogneuken (klaarkomen door rijen op het lij f van
het kind, zonder penetratie) en/of van pogingen tot penetratie. Deze pogingen tot
penetratie (II in totaal) zijn vooral gemeld door meisies. Bij hen kwamen ook soms
pogingen tot anale penetratie of een duidelijke aanzet hiertoe voor. Daadwerkelijk
anale penetratie vond in vijf gevallen met jongens plaats. De betreffende daders lieten
ook zichzelf anaal penetreren of probeerden dit door kinderen te laten doen.  In een

geval ging het hierbij om een zesjarig buurjongetje.
De laatst genoemde handeling is parafiel of pervers van aard. Dat geldt ook voor het

laten toekijken bij masturbatie dat ook als exhibitionistisch valt te begrijpen. Bij acht
van de 57 analyses komen er handelingen naar voren die niet anders kunnen worden

genoemd als uitgesproken parafiel of pervers. Onder parafiel of bizar valt een man die
zich in vrouwenkleren met een zweepje liet slaan door een achtjarig kind.

Onder de seksuele handelingen die bij de IDBR-groep zijn gevonden zagen we een
aantal als bizar of parafiel/pervers genoemd. Onder parajigl actief zi in toen handelin-

gen samengevat als een klaarblijkelijke (voyeuristische) fascinatie voor de (afwezigheid
van) haren op het geslacht, het inbrengen van een rode kaars in het geslacht en het
opnemen op video van seks. Parafiel passief omvat sadomasochistische spelletjes in
travestie waarbij een achtjarig kind moest domineren. Dergelijke handelingen zijn in
totaal achtmaal gevonden. Over andere handelingen als het tongzoenen kan gemeld
worden, dat een man dat vooral prettig vond wanneer hij zijn kunstgebit uit had. Laten
toekijken bij masturbatie komt in I6 van de 57 gevallen voor, in de helft daarvan

regelmatig tot zeer regelmatig. Dit lijkt nogal exhibitionistisch. Een duidelijke belang-
stelling voor prepubertaire kinderen viel bij I3 personen van de 37 vast te stellen. Bij
10 viel er een bijzondere belangstelling te vinden voor de aan- of afwezigheid van
secundaire geslachtskenmerken als haren (viermaal) en menstruatie (zesmaal). Dit
nam de vormen aan van fascinatie (een had een voorliefde om de haartjes te kammen)
en kijken enerzijds, en van controledwang en 'inspectie' anderzijds. In totaal kwamen
bij 20 van 37 daders dergelijke kenmerken van het misbruik aan het licht.
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De verklaringen van de daders uit de IDBR-groep zijn systematisch gelegd naast die
van de door hen misbruikte kinderen. Om een vergelijking te maken tussen aangifte
en de verklaring van daders zijn dezelfde z3 categorieen van seksuele handelingen

gebruikt.
In de meeste gevallen zeggen de kinderen dat de betreffende seksuele handelingen

vaker voorkwamen. Uitzonderingen hierop vormen: gekleed betasten, zich ontbloot door
het kind laten betasten, het wrijven van het geslacht van het kind en droogneuken. Bij deze
handelingen was volgens de daders wat meer sprake. In de aangiften van de kinderen
is daarentegen meer melding van betasten van ontbloot kind, masturbatie kind en zich
laten masturberen. De laatstgenoemde handelingen lijken duidelijk van meer indrin-
gende aard dan de eerste. Een tendens bij daders om de meer 'onschuldige' handelin-

gen wat te benadrukken is op zich genomen niet verwonderlijk gezien het sociaal zeer
onwenselijke karakter van dit soort van handelingen en de justitiele context.7 Deze ten-
dens getuigt mogelijk van het minimaliseren van wat zou hebben plaatsgevonden.
Deze lijn krijgt bevestiging in de tweede reeks van handelingen. Verschillen gaan
vooral optreden wanneer het om sterk intrusieve handelingen gaat als vingers in vagi-
na en gemeenschap. Gemeenschap komt in de verklaringen van de daders minder
voor dan droogneuken of poging tot penetratie. Parafiele of perverse aspecten  van  het
misbruik neigen eveneens minder naar voren te komen in de verklaringen van de
daders. Er is een uitzondering. Een man gaf een spontane verklaring waarin die
aspecten wel verschenen. Hij verkeerde op dat moment in grote verwarring en angst
omdat hi j bij zi in meest recente misbruik impotent bleek. Hierna heeft hij zich over
dergelijke aspecten nooit meer uitgelaten.

Ingrijpendheid

Over incest-vaders is gevonden dat zij 'angry and abusive' zijn,8 echter vooral binnen
het gezin en zelden daarbuiten.9  Bij  vij f van de 37 is het toepassen van geweld in de

opvoeding gevonden (66n onder de uitval). In vier van deze gevallen was dit in combi-
natie met geweld jegens de partner, waarbi j bij aan expliciet de dreiging met seksueel

geweld speelde.
In de nadere analyse van de 56 gevallen is gekeken ofen in welke mate geweld een

rol speelde bij het misbruik. Dwang en geweld bepalen de schadelijkheid vooral, naast

7    Howitt. 1995
8  Marshall & Fccles. 1991
9     Ballat d &  Blair· a  dl .  1990
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de aard van de relatie.10 Daadwerkelijk geweld en mishandeling ofwel verkrachting
maakten de kans klein dat de rechter zou veroordelen tot 'voorwaardelijke behande-
ling'. Deze mogelijkheid bestond niet voor misdrijven waarop in principe een strafzou
staan van meer dan 18 maanden gevangenisstraf. Volgens de aangeklaagden was er
inderdaad amper sprake van geweld of dreiging, de kinderen beleefden dat duidelijk
anders. Ruim een derde van de kinderen (39%) verklaarde dat op ziin minst de drei-
ging van geweld aanwezig was. Bi j Io van de 56 was sprake van daadwerkelijk geweld

(I8%) (tabel 4.2-2).

Tabel 4.2-2. Gebruik van geweld: verdachte versus kind

gebruik geweld volgens de plegers

volgens de kinderen geen geweldsdreiging gebruik geen totaal

geweld gegevens

geen 34    0                   0             0            34

geweldsdreiging 9     2                    0             1             12

gebruik geweld 9     1                   0            0            10

geen gegevens 0      0                        0                0               0

totaal 52         3                                        0                           1                          56

De schadelijkheid van mishandeling is groter voor het kind wanneer de dader een ver-
zorger is." Dit type van incest speelde in 37 van de 57 (65%) zojuist geanalyseerde
gevallen (tabel 4.2-3).

Tabel 4.2-3. Gezinscontext misbruik

context misbruik IDBR-behandeld IDBR- uitval totaal

binnen gezin      33               4             37
buiten gezin       1 1                9              20
totaal 44              13           57

Bekeken vanuit de daders leeft ongeveer driekwart in een gezinssituatie met kinderen.
Vier van hen wonen alleen met hun kinderen (tabel 4.2-4). Ook hier blijkt weer over-
lap tussen intrafamiliaal en extrafamiliaal misbruik.

I O  Kilpatrick  1992.
11   Van der Kolk & Fisler, 1994
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Tabel 4.2-4. Leefsituatie ten tijde van misbruik

leefsituatie t.t.v. misbruik IDBR-behandeld IDBR-uitval totaal

vrouw en kind(eren)        19                5            24
met vrouw                  6                    1              7
met kinderen                3                    1              4
alleenstaand                             1                                  0                       1
inwonend               1               0          1

Wat kwam naar voren over de subjectieve relatie tussen de dader en het kind? Bij 24

van de 57 vond de dader het kind bijzonder. In het geval van meisjes was hiervan het
meest sprake (I9x) en in meerderheid vond de dader die bijzonder 'lief'(Iox). In twee
gevallen was sprake van duidelijke 'verliefdheid'. Een man deed alsofhij zich ging ver-
loven met zijn dochter. De iongens met wie misbruik plaats vond werden daarentegen
weinig gekwalificeerd en als dat al het geval was als lastig of zielig.

Van de 57 misbruikte kinderen kon van 50 van hen de onderwijsvorm worden vast-
gesteld. Bij 4 van de 57 kinderen was sprake van speciaal onderwijs (tabel 4.2-5).

Tabel 4.2-5. Onderwijsvorm misbruikte kinderen

onderwijsvorm kind IDBR-behandeld IDBR-uitval totaal

g.1.0.                        33                        13              46
LOM                                1                                  0                      1
MLK             2              0         2

ZMLK           1            0        1

geen data             7                   0            7

totaal                44                  13           57

4.3 SAMENVATTENDE BESPREKING

De volgende vragen zijn aan het begin van dit hoofdstuk gesteld:

wat zijn de algemene kenmerken van de aanklachten. met name qua leeftijd
en geslacht van de kinderen en de aard, duur en frequentie van het misbruik,
hoe onderscheiden zich de behandelden van de eventuele uitvallers en de
andere onderzochten?
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Net als in het vorige hoofdstuk lopen we hier de besproken kenmerken na en beschou-
wen die vanuit het oogpunt van risico.

Aantallen en leeftijden

De onderzoeksgroep van 68 daders is geassocieerd met het seksueel misbruik van in
totaal I3O kinderen. Die hoeveelheid is vergelijkbaar met het onderzoek van Draijer
over een groep van 1054 vrouwen waarvan ruim een op de drie aangaf seksueel mis-
bruikt te zijn:Z Van misbruik door verwanten was melding bij I64 van haar respon-
denten.  In de  IDBR-groep  van 68 plegers  is  er  in  I 03 gevallen verwantschap  met het
kind. Dit onderzoek biedt zo vanuit de kant van de daders een goede aanvulling op dat
van Draijen

Binnen de onderzoeksgroep zijn er 34 (50%) die m66r dan 66n kind misbruikten
(minimaal twee. maximaal acht). Over de gehele onderzoeksgroep zijn er gemiddeld
ongeveer twee slachtoffers per verdachte. Gezien het grote dark number bij het sek-
sueel misbruik van vooral kinderen kan deze uitkomst nog een onderschatting geven
van de werkeliike mate van voorkomen. Het misbruiken van meerdere kinderen is een
risicofactor: hoe meer kinderen iemand heeft misbruikt, hoe groter de kans is dat hij
dat vaker doet.13 De periode waarover zich binnen de onderzoeksgroep het misbruik
uitstrekte wijst ook in de richting van een chronische tendens.

De gevonden leeftijd van de misbruikte kinderen ligt tussen drie en de twintig jaar.
Bij de aanvang van het misbruik lag de leeftijd gemiddeld rond de negen a tien jaar;
toen het misbruik stopte rond de twaalf jaar. Veel misbruik vond plaats in de begin-
nende puberteit en stopte v66r volledige geslachtsrijpheid. Helemaal zeker kunnen we
hier niet van zijn. Qua aanvang van de puberteit treden er grote individuele variaties
op zodat we eigenlijk zouden moeten kunnen beschikken over de uiterlijke karakte-
ristieken van de betrokken kinderen om die nader te kunnen indelen met behulp van
objectieve criteria. I4 Een dergelijke indeling naar de mate van aanwezigheid van secun-
daire geslachtskenmerken bii de slachtoffers van seksueel misbruik lijkt aan te beve-
len bij toekomstige therapeutische zowel als wetenschappelijke inspanningen met
betrekking tot (incest)plegers. Pedofilie heeft naar het zich laat aanzien echter wel een
rol gespeeld en is daarom aan te merken als een duidelijke risicofactor voor recidive
van deze de onderzoeksgroep.

12  Dr-aiier.  1988:  1990.
13  Hall. 1996. Howiti. 1995.
14  Howitt. 1995.
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Actualiteit en duur

Gegevens over de duur en de aard van het misbruik zijn niet gevonden in de onder-

zoeksliteratuur over daders van incest. Wel in de slachtofferliteratuur en dan met name
ook bij Draijer.15 Dat type van informatie is met name van groot belang voor de behan-

deling van daders zowel als slachtoffers en voorziet in een lacune.

De duur van het misbruik is vergelijkbaar met de gegevens van Draijer. De gemid-

delde duur van misbruik dat zich niet beperkte tot een eenmalige gebeurtenis lag bin-
nen haar steekproef op 3,8 jaar (n = IoI).16 De duur van het misbruik kwam bij dit
onderzoek uit op 3,4 jaar (n = I09). De periode waarover een enkel kind kon worden
misbruikt strekte zich uit tot twaalf jaan Slechts een klein deel kan worden aangemerkt
als incidenteel.

Voor de daders is de periode waarin zij met misbruik bezig zijn nog veel langer. De
verdachten bleken gemiddeld zeseneenhalf jaar van hun leven geassocieerd met het
seksueel misbruiken van een kind. In een enkel geval liep de periode uit tot 37 jaar.

Van kortdurende verdwazing  of een beperkte Bux pas is amper sprake, eerder van
een chronisch aanwezige tendentie.

longens en meisjes
Binnen deze onderzoeksgroep was er bij elfvan de 68 (16%) sprake van seksueel con-

tact met jongens; bij vijfvan hen ging het om zowel jongens als meisjes. Ongeveer een
op de vijf misbruikte kinderen  (I8%) was een jongen. Het seksueel misbruik van jon-

gens, al dan niet in een gezinssituatie, impliceert homo- ofbiseksualiteit bij de pleger.
Dit is een aspect dat tot nu toe onderbelicht is in de incestplegerliteratuur. Vaak ont-
breken vermeldingen over het geslacht van de kinderen. Bij een studie over 35I incest-

daders is in geen enkel geval melding van het misbruik van een jongen:7 Dezelfde
studie brengt wel naar voren dat meer dan een derde ooit een homoseksuele relatie
had. Zelf ooit (homoseksueel) misbruikt zijn lijkt een belangrijk aspect te zijn in de
voorgeschiedenis van seksuele misdadigers.18 Volgens Howitt overigens mogelijk ook
in die van homoseksuelen:9 In het vorige hoofdstuk vonden we bij de IDBR-selectie
bij een op de drie melding van zelf misbruikt te zijn.

Dat het in zoveel gevallen om jongens zou gaan was niet voorzien. Bij het behan-

delmodel werd uitgegaan van vooral dochters.2° Voor het misbruik van iongens moesten

de huiswerkopdrachten van de handleiding voor de IDBR behandelpool worden aan-

15  Draiter. 1988. 18  Dhawan & Marshall.  1996  Bolton. Morris &
16 Ibidern MacEachron, 1989
17  Ballard & Blair et al., 1990 19 1·lowitt. 1995.

10  Frenken & Van Stolk. 1990.
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gepast maar dat gebeurde nominaal: waar dochter stond, werd dit vervangen door zoon.
Het misbruik van jongens brengt deze groep incestplegers dichter bij pedofielen.

Pedofielen maken weinig onderscheid  in het geslacht van het kind 21 waarbij  het mis-
bruik van jongens wijst op een neiging meerdere kinderen te misbruiken.22 Met name
biseksueel misbruik geeft een duidelijk vergroot risico op recidive.

Relatie

De vele typen van relaties tussen de misbruikte kinderen en de plegers roept verbazing
op. Het ging om incest en veel van de gevonden relaties hebben hier niet veel mee van
doen. De bespreking van de problemen bij de instroom van deelnemers aan het pro-
ject, in hoofdstuk 2, heeft laten zien dat de definitie van incest die het project
hanteerde ruimte liet voor enige overlap tussen incest en pedofilie. Naast de andere
oorzaken die daarvoor worden genoemd, is er ook wel degelijk een dergelijke con-
ceptuele overlap aan de orde. Het gaat bij het project, en in de bijbehorende maat-
schappelijke discussie. niet zozeer om incest als verboden relatie tussen verwanten
maar om het seksueel misbruik van kinderen. De belangrijkste bijbehorende specifi-
catie is dat het misbruik plaatsvindt door de (ex-)partner of vertrouweling van de moe-
der van die kinderen.  Dat kan de vader of de stiefvader zijn maar dat hoeft dus niet.
Dat het misbruik zich in een gezinssituatie voordoet lijkt min of meer achteraan te
komen. Hoewel er het emotionele beeld is van de patriarchale vaderfiguur die zijn
eigen kinderen binnen het gezin seksueel misbruikt is dat beeld eigenlijk achterhaald
voor een samenleving waarin dit type van gezin feitelijk lang niet de overhand heeft.

In het inleidend hoofdstuk bleek dat goede definities van incest altijd erg lastig zijn
gebleken. Het kenmerkende is telkens dat er grenzen of normen worden overschre-
den, bandeloosheid en grenzeloosheid. Behalve in de gebruikte definitie vinden we dat
hier ook terug in de verschijningsvorm van het misbruik van deze onderzoeksgroep.
Die laat zien dat incest overlap vertoont met het misbruik van andere kinderen. Een
dergelijke overlap is bij negen personen van de onderzoeksgroep van 68 gevonden,
hetgeen neerkomt op dertien procent. Ondanks het definitieprobleem is het aantal
personen waarvan het misbruik eigenlijk niet onder incest valt beperkt tot vij f van  de
68.  Maar twee komen er in de IDB R-selectie waarbi i  er een vervolgens uitvalt.

In de helft van de gevallen was de relatie tussen dader en kind vader-dochter of stief
vader-stieflochter (respectievelijk bij 42 en 23 van de I30). EOn op de acht betrof de

21   Howitt. 1995
22 Bolton. Morris & MacEachroti. 1989
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relatie vader-zoon of stiefvader-sti 12oon (respectievelijk I2 en 4 van de gevallen). De
emotionele en/of fysieke afhankeli ikheid van  het kind ten opzichte van de dader bleek

verder vooral middelmatig (bij 20 van de I30) of relati€17nihil (27 van de I30). Van de I30
misbruikte kinderen vindt er dus met 47 misbruik plaats buiten een directe opvoed-

ings- ofgezinssituatie. Dit staat gelijk aan 36%, hetgeen impliceert dat incest in een op

de drie gevallen is geassocieerd met misbruik in relaties waarbinnen de emotionele

en/of fysieke afhankelijkheid van het kind relatief gering of nihil valt te noemen.
Relaties waarbij de afhankelijkheid als relatief of afwezig is benoemd maken een

overlap zichtbaar tussen incest en wat in de richting gaat van 'gewone' pedoseksuele

contacten. De kans op recidive zou daarmee toenemen omdat pedoseksuelen nu een-

maal een duidelijk aantoonbare neiging hebben tot seksuele contacten met grote aan-

tallen kinderen.

Aard en frequentie
De analyse brengt de ernst van de seksuele handelingen waarvan melding is, scherp
naar voren. Het gaat bepaald niet om 'kinderspel'. Van de 23 handelingen die ziin onder-

scheiden passen er zestien in Draijers definitie van 'zeer ernstig'. Het v66rkomen van
zulke vergaande handelingen is binnen de IDBR-selectie niet beperkt tot enkele
gevallen. Hiervan is melding bij 35 van de 37 daders (95%) en bovendien ook in aan-

zienlijke frequenties.

Ingrijpendheid
De seksuele handelingen waar het om gaat zijn bepaald niet 'kinderachtig' of onschul-
dig. Uit een analyse van 57 processen verbaal verschiinen 23 seksuele handelingen

waarvan het merendeel als zeer ernstig of ingrijpend kan worden beschouwd. Bij vrij-
wel iedere dader/incestpleger is sprake van dergelijke handelingen die zich bovendien

vaak in een aanzienlijke frequentie voordoen. In meer dan een derde van de gevallen
doet zich dit misbruik bovendien voor in een expliciet gewelddadige context.

Ruim een derde van de kinderen (39%) laat bliiken dat op zijn minst de dreiging van

geweld aanwezig was. Bij Io van de 56 was sprake van daadwerkelijk geweld (I8%)
Het geweld dat I5 van de 68 daders toepasten, hetgeen hun handelen erg dicht bij

verkrachting brengt, bevindt zich in een aantal gevallen tussen 'instrumenteel'-psy-
chopatisch, alleen gericht op het overwinnen van weerstand, en meer sadistisch.
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Voorbeelden hiervan zijn een man die zijn dochtertje op het hoofd sloeg zodra ze ook
maar de minste weerstand vertoonde en een ander die zijn zoon sloeg met een hon-
denriem om hem te dwingen  mee te doen  met seks tussen hemzelf en zijn vriendin.
Beiden bevonden zich in de IDBR-selectie. Bij vijf uit deze groep werd als expliciet
motief wraak gevonden, een motief dat ook verkrachters vaak aangeven.

Daadwerkelijk geweld tot uitgesproken terreur waren te vinden bij Io van de 57
(ruim I796)· Het is de vraag in hoeverre dergelijk geweld als puur instrumenteel en op
het verkrigen van seks kan worden gezien of een aparte component vertegenwoordigt.
Zeker wanneer we de toch vrij regelmatig gevonden bizarre of parafiele aard en de fre-
quentie en intrusiviteit van de aangetroffen handelingen in de beschouwing betrekken.
Al met al is sprake van duidelijk aanwezig pedoseksueel acting Out.23

Wat in de literatuur bekend staat als groominggedragingen verschijnen minder in dit
onderzoek. Deze verlagen de drempel tot verdergaande seksuele gedragingen.
Voorbeelden zijn het laten kijken naar porno en het verder 'opwarmen' van het kind
door het gekleed te betasten en vervolgens toe te werken naar masturbatie. Dit is niet
vreemd wanneer bedacht wordt dat binnen de IDBR-selectie de gemiddelde periode
waarbinnen seksuele handelingen plaats vinden voor het kind rond de vier jaar ligt.
Dergelijk groominggedrag zou in veel gevallen al lang niet meer aan de orde zijn.

Behandelden versus uitvallers en andere onderzochten
De verschillen tussen de groepen IDBR-behandeld, IDBR-uitval en Non-IDBR zijn
onderzocht voor wat betreft het aantal misbruikte kinderen waarvan er melding is, de
leeftijden van die kinderen, de duur van het misbruik en de actualiteit ervan, het
geslacht van de kinderen en de relatie tussen kind en dader. De uitkomsten op een rij
zijn als volgt:

Degenen die bij de behandeling zouden afvallen, misbruikten relatief gezien de
meeste kinderen. Het aantal kinderen dat misbruikt is door de groep IDBR-
behandeld ligt gemiddeld iets hoger dan voor de groep Non-I DBR. De verschil-
len zijn echter niet statistisch significant.
Bij  I DBR-behandeld ging het misbruik tot op latere leeftijd van het kind door.
Bijde IDBR-selectie dateert het misbruik in de regel van langer geleden.

· IDBR-behandeld kenmerkt zich doordat de duur van het misbruik per kind sig-
nificant hoger ligt dan bij de andere twee groepen.

2 3  Acting out staat voor het onberedeneer·d ultager·en van st)anningen en frustraties.
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De deelnemers aan IDBR-behandeld laten gemiddeld een langer durende
betrokkenheid bij seksueel misbruik van kinderen zien dan de andere twee

groepen.

Binnen IDBR-behandeld is relatief meer misbruik van jongens gevonden,  ech-
ter niet statistisch significant. Van biseksueel misbruik is evenveel melding als
voor Non-IDBR.

·     Ongeveer 64 procent van het misbruik speelde zich af binnen relaties  met een

grote emotionele en fysieke nabijheid en bijkomende afhankelijkheid van het
kind. Dat ligt iets hoger voor de IDBR-selectie maar de verschillen zijn niet sta-
tistisch significant.

Uit deze vergelijkingen komt de groep IDBR-behandeld op geen enkel punt als min-
der risicovol naar voren dan de andere twee groepen.

TUSSENTIJDSE CONCLUSIES

Bij de analyse van het misbruik gingen we uit van de veronderstellingen dat het vooral

zal gaan om meisjes die de puberteit hebben bereikt en dat het misbruik niet al te

ingrijpend is wat betreft aard, duur en frequentie. Verder was de verwachting dat de
relatief minder ernstige gevallen in behandeling zouden komen.
in tegenstelling tot het idee dat het misbruik niet al te ingrijpend is wat betreft aard.
duur en frequentie vinden we dat de ernst van het misbruik naar voren komt als:

Langdurig/habitueel, vergaand en grof;
·   In veel gevallen als pedoseksueel en parafiel acting out. Er komen dusdanige

overeenkomsten en overlap naar voren tussen incest en pedoseksueel misbruik
dat het onderscheid hiertussen vervaagt. Vooral de aanzienlijke omvang van het
misbruik van jongens draagt hieraan bij maar ook bij het misbruik van meisjes

speelt een pedofiele component. Verder doet het misbruik zich in aanzienliike
mate voor in combinatie met andere parafiele uitingen en over lange perioden.

De verwachting dat de relatief minder ernstige gevallen in behandeling zouden komen
heeft eveneens geen ondersteuning gevonden. Afgemeten aan het aantal misbruikte
kinderen, de duur waarmee er betrokkenheid is bij misbruik en het voorkomen van
ook extrafamiliaal misbruik, neigt de groep IDBR-behandeld er zelfs toe meer risico te
vertegenwoordigen dan de andere twee groepen.
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DE BEHANDELING

De behandelingen vonden plaats tussen I 990 en I994. Dit hoofdstuk gaat over de
evaluatie van de behandelingen op de kortere termijn: tijdens de behandeling en bij de
afsluiting. De effecten van de behandeling op de langere termijn zijn het onderwerp
van het volgende hoofdstuk.

Vraagstellingen

Voor de behandeling zijn de vraagstellingen die het projectplan stelde:
in hoeverre krijgt het misbruik verklaring uit (algemene dan wel seksuele)
motieven dan wel gebrek aan remming of interne controleP

hoe verliep de behandeling zoals afgemeten naar de voornaamste doel-

stellingen?
·   wat zijn de ervaringen met het behandelmodel?
·   wat is het effect van de behandeling volgens de behandelaars geweest?

We gaan uit van de verwachting dat de antwoorden op vooral de laatste drie vragen
positief zijn en dat het verloop van de behandeling positief is geevalueerd.

Methode en materiaal

Een belangrijke bron om de vragen van dit hoofdstuk te beantwoorden bestaat uit
schriftelijk evaluaties van de behandelaars. Daarnaast is gebruikgemaakt van huis-
werkopdrachten, gespreksverslagen van de behandelingen, aantekeningen van inter-
visiebijeenkomsten en uitspraken van de behandelaars.

Per behandeling waren er zes schriftelijk evaluaties: een na iedere behandelingsfase
en een als eindevaluatie. De meeste vragen van de evaluaties waren 'voorgestruc-
tureerd', met antwoorden om uit te kiezen. De evaluatie van iedere fase bestond uit
vier onderdelen: A. B, C en D. De onderdelen A en B kwamen terug bij iedere behan-
delfase. Onderdeel A bestond uit tien vragen over het tussentijds psychosociaal func-
tioneren. Onderdeel B: evaluatie contaa, viel uiteen in twee vragen, respectievelijk over

de inschatting van oneerlijkheid en ontkenning en de emotionele reactie op de client
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en diens verhaal. Onderdeel C: evaluatie voortgang, bestond uit de gerichte vragen over
modules en huiswerk die ook in de handleiding' zijn opgenomen. Onderdeel D: eva-
luatie programma-onderdelen, ging voor iedere fase van het behandelprogramma na hoe
zinvol de modules en huiswerkopdrachten waren:

Van de schriftelijke evaluaties ontbreekt ongeveer een derde tot een kwart, afhanke-

lijk hoe er naar gekeken wordt. Van de evaluaties van onderdeel C ontbreekt bijvoor-
beeld 36,8%, van alle vragen 26%, de eindevaluatie ontbreekt bij acht van de dertig
behandelingen. Bij tien ontbreken minstens twee fasen. Het ontbreken van een derge-

lijk groot deel van de gegevens kan een vertekend beeld opleveren. Vooral behandelin-

gen die uitgesproken moeizaam verliepen zouden buiten beeld kunnen bliiven.
Bij de evaluatiemethode passen ook meer fundamentele, methodologische kant-

tekeningen. De resultaten zijn van een andere orde dan die van de feitelijkheden over
misbruik en daders. Ze passen duidelijk in de context van procesevaluatie. De oorde-
len van de behandelaars geven een indicatie van het verloop van de behandeling, zoals
die door hen werd waargenomen. Ze waren ook vooral bedoeld voor intervisie en
supervisie. De antwoorden op deze vragen geven ook geen objectieve werkelijkheid
weer. Ze geven geen uitsluitsel of de behandeling naar objectieve maatstaven gemeten
ook effectief is. De betrouwbaarheid en de validiteit van de vragen zijn onbekend.
Betrouwbaarheid is aan de orde voor zover er de veronderstelling is dat een andere
beoordelaar proefondervindelijk tot dezelfde conclusies kan komen. Die vooronder-

stelling is hier niet waarschijnlijk. In de plaats van een wetenschappelijke proefop-
stelling met eenduidige uitkomsten is hier veel eerder sprake van oordelen in een situ-
atie van onzekerheid met de bijkomende mogelijke oordeelsvertekeningen.1

5.1 IDENTIFICATIEVAN BEHANDELINGSDOELEN

De telkens gebruikte handleiding van Frenken en Van Stolk noemt als drie hoofddoel-

stellingen van de behandeling:
L recidive voorkomen;
2.  een bijdrage leveren aan de hulpverlening aan het slachtoffer;
3.  verbetering van de onderlinge relaties tussen de gezinsleden.

De behandeling is nadrukkelijk niet gericht op het verhelpen van persoonlijkheids-
pathologie of andere vormen van psychopathologie. Ook medicatie speelt geen rol in

1 Frenken & Van Stolk.  1990.
1 Zie Bylage [valuatie fasen IDBR-behandeling.

3    Tversky & Kahneman. 1974.
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het behandelingsmodel. Voor zover ik heb kunnen achterhalen, is er bij de IDBR-selec-
tie geen gebruik gemaakt van medicatie. In een paar gevallen was er wel sprake van
medicijngebruik, waaronder dat van psychofarmaca. Dit aspect is verder niet onder-

zocht.  Op de eerste plaats  komt het voork6men van recidive:  ' Het gaat er  in de behan-
deling dus om te voorkomen dat het nog eens gebeurt, in het belang van anderen: de
dochter met op de achtergrond de samenleving'.4 De volledige verantwoordelijkheid
van de pleger wordt als het belangrijkste bijdrage aan de hulpverlening aan het
slachtoffer genoemd. Verantwoordelijkheid is ook nodig om recidive te voorkomen

(zie verder). Ook verbetering van de onderlinge relaties is een doel om herhaling te
voorkomen.
De hoofddoelstellingen zijn omgezet in directe en praktische subdoelen. De hand-
leiding somt op:

De client erkent alle seksuele misbruik waarbil hij was betrokken.
De client toont schuldgevoelens ofspilt over het misbruikgedrag.
De client neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het misbruikgedrag
De clitnt begrijpt het e#2ct dat zijn misbruikgedrag heeft gehad op het slachtolpr
De dunt is bereid om ten overstaan van het slacht€#2r het seksugel misbmik toe te
geven, de verantwoordelgkheid ervoor op zich te nemen en zijn verontschuldigingen aan
te bieden.

De client is bereid het slachto#2r te vertellen hoe hijzich zal gedragen om er zeker van te

zijn dat het misbruik niet meer zal gebeuren en hij is bereid het slacht€#2r te vertellen wat
zg moet doen als hit ooit nog ims gebeurt.
De client krijgt inzicht in de redenen Of motieven waarom hit misbruikgedrag

optrad.
De client hee# realistische strategieen ontwikkeld om opgewassen te zijn tegen de omstan-
digheden die voorheen aanleiding gavin tot het misbruikgedrag.

Om deze behandeldoelen te bereiken is er een behandelingsmodel ontwikkeld dat uit
vijf fasen bestaat. De handleiding beschrijft de fasen als volgt:

Fase 1: Voorbereiding tot de behandeling.
Aan de client wordt uitgelegd waaruit de behandeling bestaat. Een behandelingscontract
wordt afgesloten. De incestpleger wordt een complete, individuele anamnese afgenomen.Het

4   Frenken & Van Stolk. 1990. p. 7
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proces-verbaal wordt globaal doorgenomen zodat de pleger weet dat de behandelaar bekend

is met de inhoud daarvan. Een werkrelatie wordt gelegd; in gedrag en houding zet de
behandelaar de toon van de begeleiding

Fase 2: Het analyseren van de misbruiksituaties.
De misbruiksituaties worden,  vanaf hit eerste begin, uitvoerig doorgesproken. De incest-
pleger lien daardoor het patroon te herkennen zoals het zich ontwikkelt vanafde eerste
schakel van de ketting van externe gebeurtenissen, gevoelens, jantasian, gedachten en
ensceneringen, een patroon dat uiteindelijk leidt tot het seksueel misbruiken van hit kind
ofde jongere. Hij ontwikkelt het inzicht dat het mogelijk is om acti€fin te grijpen in deze

ketting die aan het misbruik voorofgaat.
Fase 3: Schuld- en conflictbesef en het nemen van verantwoordelijkheid.

Bij de incestpleger wordt hit schuldbes€fin het coq/lictbesefomtrent de incest geactiveerd
Rationalisaties en ze'finisleidingen worden geanalysterd. Identificatic met het slacht€Pr
wordt bewerkstclligd en gen bald van de schade die hij haar hee.fi aangebracht wordt
opgeroepen. Depleger neemt de verantwoordelijkheid voor het seksueel misbruik en uit die
-zo mogelijk - tegen het slachtolpr.

Rise 4: Compassie en eerherstel.
De pleger ken z(in gedrag en motieven te begrijpen in het licht van ziin persoonlijke lev-

ensgeschiedenis, mannelijke socialisatie in situationele omstandigheden, zonder de vcr-
antwoordelijkheid voor ziln eigen gedrag uit het oog te verliezen. Eventuele traumatische

gebeurtenissen en emotionele deprivaties  in  de jeugdgeschiedenis worden doorgesproken.
De client gaat compassie met zichze(f voelen, waannee hij zich kan rehabiliteren tegen-
over zichze(fen anderen.

Fase 5 Verantwoordelijk gedrag, afscheid nemen en gezinsadviesgesprekken.
De client leert seksuele risicosituaties te hanteren. Wat kan hq doen om die te vermijden?

Het afcheid nemen wordt zorgvuldig voorbercid en de balans wordt opgemaakt van wat
in de therapie is bereikt. Indien mogel k volgen een aantal gezins- en/ofrelatiegesprekken,
waarin de client de andere gezinsleden duidelijk maakt hoe hij nu tegenover het gebeurde
staat en hoe hij zich in de toekomst wil gaan gedragen.

De handleiding van het behandelmodel vermeldt bij iedere fase: rationale, modules,
aanwijzingen voor de behandeling en evaluatievragen. De rationale vat de globale doel-
stellingen van die fase samen in relatie tot de rest van de behandeling. De modules
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bestaan uit interventies en technieken om de gestelde doelen te bereiken. Aanwijzingen

anticiperen op de reacties van de clienten en gaan in op valkuilen en hoe daar mee om
te gaan. Huiswerk is onderdeel van de behandeling. Er is een Werkbockie voor de client
met 23 huiswerkopdrachten. Die opdrachten worden tijdens de behandelingssessies

besproken.
De evaluatie bestaat uit vragen die nagaan in hoeverre de gestelde doelen van de

betreffende fase ook zijn bereikt.5
Bij dit onderzoek zijn de accenten bij behandelingsdoelen als volgt gelegd.
Het hoofddoel van de behandeling is duidelijk: het voorkomen van recidive. Om dat

doel te bereiken richt de behandeling zich echter op een aantal intermediaire behan-

delingsdoelen: subdoelen die de kans op recidive moeten verkleinen. Die intermedi-
aire behandelingsdoelen zijn te onderscheiden in doelen in engere zin en doelen in
mimere zin.6 Behandelingsdoelen in engere zin zijn doelen die binnen de therapie en
de therapeutische relatie worden gesteld. Om dergelijke doelen te bereiken is een
zekere mate van medewerking en instemming van de behandelde nodig. De behan-
deldoelen in engere zin van de IDBR-behandeling zijn samen te vatten als:

erkenning,
verantwoordelijkheid,
schuldbesef, en

·   een strategie voor toekomstig gedrag (terugvalpreventie).
Deze vier behandelingsdoelen vatten de essentie samen van de zojuist geciteerde
behandeldoelen a t/m h en van de vijf behandelingsfasen van de handleiding.  De vijf
behandelingsfasen lopen parallel aan de doelen erkenning, verantwoordelijkheid,
schuldbesef en terugvalpreventie. Het belangrijkste verschil is dat fase 3: Schuld- en
conflictbesef en het nemen van verantwoordelijkheid, en 4: Compassie en eerherstel,
worden ondergebracht bij het ene behandelingsdoel schuldbesef.

Het uiteindelijk resultaat van de behandeling is een persoonlijke strategie voor
terugvalpreventie. Een actieve toepassing van die strategie blijft voor onbepaalde tijd
nodig. Er is een blijvend risico op terugval en op recidive. Het idee achter terugvalpre-
ventie is namelijk dat er geen 'genezing' mogelijk is maar wel controle: no cure but con-
trol.7 Behandeldoelen in engere zin krijgen in deze aanvulling van wat behandeldoelen

in mimere zin genoemd kunnen worden. Behandeldoelen in mimere zin hebben geen
concreet behandeldoel en beogen geen directe genezing, maar scheppen daar wel voor-

5  Lie Bulage Evaluatie fasen IDBR behandehng.
6  Moolj. 1998
7  Laws. 1989:Van Beek. 1999
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waarden voor.8 Als behandelingsdoelen in ruimere zin ziin hier te begrijpen:
evenwicht in psychosociaal functioneren,
meersporenbeleid.

Om deze doelen te bereiken is niet dezelfde instemming of medewerking nodig die
wel nodig is om de behandeldoelen in engere zin te bereiken. Een imbalanced l(/2 style
laat zich denken in termen van te veel en te weinig: te veel werken, te veel uitgeven. te
veel drinken, te veel spanningen met de partner, te weinig praten, te weinig zinvolle
bezigheden, te weinig contact. Stress en een onevenwichtig leven vergroten de kans op

negatieve gemoedstoestanden, waardoor de kans op relapse of terugval toeneemt. 9,0
Stress verzwakt de wilskracht en daarmee het vermogen om impulsen te beheersen. II

Een evenwichtige leefstijl is echter niet onlosmakelijk verbonden met het primaire
behandeldoel van het voork6men van recidive: ook zonder dat hoofddoel te onder-

schrijven kan het allerlei problemen voorkomen. Het psychosociaal functioneren is
daarom een indirecte graadmeter voor het onder controle krijgen van de problematiek
en het welslagen van de behandeling. Een evenwichtig psychosociaal functioneren is
zo een ondersteunende voorwaarde en behandeldoel in ruimere zin.

Daarnaast kan de sociale omgeving 'bewapend' worden tegen seksueel misbruik.
Doordat er openheid is en het misbruik bespreekbaar, zijn de gezinsleden weerbaarder
en kunnen ze elkaar helpen verder misbruik te voorkomen. Om dat voor elkaar te krij-
gen is er een meersporenbeleid. Het meersporenbeleid is daarmee een tweede onder-
steunende voorwaarde en behandeldoel in ruimere zin.

Omgevingscontrole is een belangrijke kwestie bij de behandeling van seksuele de-

linquenten. Voor zover individuele behandeling niet slaagt kan er niet op worden
vertrouwd dat de incestpleger volledig gemotiveerd en op eigen kracht afziet van
verder misbruik. Dat maakt een blijvende vorm van sociale of omgevingscontrole
nodig. Het is de vraag hoever die controle kan gaan. Gezinsleden leren letten op teke-
nen van een onevenwichtig psychosociaal functioneren en dat laten rapporteren is een
mogelijkheid die Salter ziet.n in de VS gaat men in sommige staten zo ver dat open-
baar maken van namen en adressen een reele optie wordt.

Voor het IDBR-behandelmodel is de meersporenbenadering een peiler. De straf-

rechtelijke afhandeling in combinatie met een meersporenbeleid spannen een 'sociaal
schrikdraad' om de dader dat de kans op terugval verkleint. 13

8    Mooil. 1998. 11   Metcalf & Mischel. 1999.
9    Laws.  1989: 1999b. 12   Salter.  1988.
10  Voor het diathesis-stress model dat m gebruik is iii 13   Frenketi & Van Stolk,  1990

de verslavingszorg, zie Verheul  & Van den Br·ink.
2000
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De behandelingsdoelen bestaan dus uit erkenning, verantwoordelijkheid, schuldbe-
sef, terugvalpreventie, evenwichtig psychosociaal functioneren en omgevingscontrole in
de vorm van een meersporenbeleid. Deze intermediaire doelen zijn gesteld om het
hoofddoel: het voorkomen van recidive, te bereiken. De figuur geeft dit weer (figuur 5.I).

Figuur 5-1. IDBR-behandelingsdoelen

intermediaire do - einddoel

I erkenning
11 verantwoordelijkheid
111 schuldbesef

IV terugvalpreventie

IDBR voorkoming
behandeling < recidive

V evenwichtige levenswijze
VI omgevingscontrole

C

5.2 EVALUATIE VAN BEHANDELINGSFASEN EN BEHANDELINGSDOELEN

De evaluatie van iedere fase wordt voorafgegaan door een korte beschrijving van de
fase, de rationale ervan en de bijbehorende modules en huiswerkopdrachten. De bijbe-
horende tabellen, figuren en afbeeldingen zijn te vinden in de bijlage bij dit hoofdstuk.
Achtereenvolgens worden de resultaten besproken voor de verschillende behande-

lingsfasen en de zes geidentificeerde behandelingsdoelen.
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Fase I:Voorbereiding tot de behandeling

De rationale van fase I: Voorbereiding tot de behandeling, is als volgt:

het scheppen van voorwaarden voor gen adequate behandeling, het inschatten van de behan-
delbaarheid van deze clitnt en het a®emen van een uitgebreide anamnese. De betre#Ende

behandelaar rapporteert desgevmagd aan de rechtbank over de zinvolheid van behandeling
van deze dient. 14

De modules van fase I zijn: L analyse van aanvangsgegevens; 2. contact met overige
sporen; 3. motivatie voor behandeling; 4. stellen van regels; 5. structurering van het
dagelijks leven; 6. doornemen van de processen-verbaal; en 7. afname van anamnese.

De bijbehorende huiswerkopdrachten zijn: (i) redenen om in behandeling te gaan;

(2) wat Wilt U bereiken met de behandeling? (3) de consequenties van het seksueel mis-
bruik voor uzelf; (4) gegevens over uzelf.

Bij de helft van alle 37 behandelingen vonden de behandelaars de modules van fase
I zinvol dan wel zeer zinvol. Bij ongeveer een kwart van de 37 behandelingen ontbreekt
de evaluatie van fase I. (Tabel 5·I-I). Er is niet veel verschil in waardering tussen de
modules. Een uitzondering vormt de module 2. contact met overige sporen/'driesporen'

die bij niet meer dan een kwart als (zeer) zinvol werd geevalueerd. Deze module is ook
het minst vaak geevalueerd.

Tabel 5.1-1. Evatuatie modules Fase I (n = 37)

fase I modules niet minder neutraal zinvol zeer geen totaal
zinvol zinvol zinvol data

aanvangsgegevens     1        1         5          11       10       9       37

3-sporen            2        2         9          2        7        15      37

motiveren                    0              0                6                  9              1 2            1 0          37
regels                             2                1                  6                    1 0             9               9             37
structurering              3             3              5                7             10           9           37
doornemen PV        1         2          4           7         14       9       37
anamnese                       0                1                  6                    7                1 3              1 0           37

totaal               9        10        41         53       75       71      259

De huiswerkopdrachten zijn vaker dan de modules beoordeeld als zinvol dan wel zeer
zinvol, namelijk bij ruim 60% van de behandelingen (tabel 5.I-2).

1 4   Frenken & Van Stolk,  1990, p  1 8
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Tabel 5.1-2. Evaluatie huiswerkopdrachten  Fase  I  (n  = 37)

fase I huiswerk niet minder neutraal zinvol zeer geen totaal
zinvol zinvol zinvol data

redenen         0      1       3         9       14      10    37

doelen                     0             1               0                  1 0             1 6             1 0         37

consequenties    0      2        1         8        16       10     37
personalia          1        2         6           7          10        1 1      37
totaal            1       6        10        34      56      41     148

De evaluaties van modules en huiswerk van fase I zijn apart bekeken voor de groep die
uitvalt en voor de groep die de behandeling afmaakt (Bijlage Behandeling, tabel 5.I-3 en
4)· De vergelijking laat zien dat de uiteindelijk behandelden vaker en positiever zijn
geevalueerd dan degenen die voortijdig stopten. Het verschil is al te zien vanaf fase 2.

Het ontbreken van een evaluatie kan een indicatie zijn van dat de behandeling moei-
lijk verloopt en dat modules en huiswerk niet aanslaan. Van de zeven die uitvallen en

de behandeling niet afmaken zijn modules en huiswerk inderdaad vaak niet geeva-
lueerd. Modules en huiswerk zijn bii deze zeven minder vaak zinvol of zeer zinvol
gevonden.

Tabel 5.1-3. Evaluatie behandelingsmodules uitvallers

fase I modules niet minder neutraal zinvol zeer geen totaal
zinvol zinvol zinvol data

1.aanvangsgegevens     0       0       0         2        1        4      7
2. contact andere         0       1        0          0        1        5      7sporen
3. motiveren 0 0 1  1 1 4 7
4. regels 0 0 0  0 3 4 7
5. structurering 0 0 1  0 2 4 7
6. doornemen PV 0 0 1  0 2 4 7
7. anamnese 0 0 1  0 1 5 7
totaal                  0       1       4         3       11      30    49

Tabel 5.1-4. Evaluatie huiswerkopdrachten uitvallers

Fase I huiswerk niet minder neutraal zinvol zeer geen totaal
zinvol zinvol zinvol data

(1) motieven              0              1             0                1              1             4          7
(2) doelen           0        1        0          1         1        4      7

(3) consequenties   0        1        0         2        0       4      7
(4) personalia       0       1       0         1       0       5     7
totaal               0        4        0          5        2        17     28
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Een voorbeeld van hoe de eerste opdracht is uitgevoerd door iemand die uitviel geeft
afbeelding 5.I: voorbeeld I. Deze huiswerkopdracht is als 'minder zinvol' geevalueerd.

Afbeelding 5.1 -1. Voorbeeld  I van huiswerkopdracht 1:*redenen om in behandeling te gaan'
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Afbeelding 5.1-2.Voorbeeld 2 van huiswerkopdracht 1:'redenen om in behandeling te gaan' [fragment]
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Ook voor degenen die de behandeling afmaken blijken de huiswerkopdrachten vaak
moeilijk. De taalvaardigheid lijkt in veel gevallen onvoldoende aanwezig. De antwoor-

den vertonen vrij veel schrijffouten en blijven vaak summier. Een enkeling weidt sterk
uit en heeft moeite om tot de pointe te komen (afbeelding 5.I: voorbeeld I). Het
spreken en denken in een andere taal dan het Nederlands bleek een extra obstakel.

Improviserend zijn hier verschillende oplossingen op gevonden. In een geval formu-
leerde de behandelaar de antwoorden. In een ander geval sprak de man de antwoorden
in  op tape en schreef de behandelaar ze op. Zeker twee anderen laten hun partner het
huiswerk opschrijven. Een ander vraagt (en krijgt) een vertaling van de opdrachten en
maakt ze in het Engels.

Er zijn geen exacte gegevens over beschikbaar, maar de eerste fase neemt in ver-
houding tot de rest van de behandeling veel tijd in beslag. Het scheppen van voor-

waarden voor een adequate behandeling, het schatten van de behandelbaarheid van
deze dient en het afnemen van een uitgebreide anamnese, kostten tijd. Veel behan-

delingen moesten de eerste fase doorlopen zonder dat de rechter een uitspraak had
gedaan (zie H.2). Juist het behandelingsdoel van Erkenning lag in deze periode

gevoelig.
Er ontstond een discussie tussen de deelnemende partijen van het project over wat

te doen met eventueel binnen de behandeling verkregen informatie over strafbare fei-
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ten die nog niet bekend waren bij Justitie. Wanneer die zouden worden doorgegeven
aan Justitie zou dat haaks staan op de vertrouwelijkheid en de geheimhouding die bin-
nen de geestelijke gezondheidszorg standaard zijn. Vooral het doornemen van de
processen-verbaal (module 6) zou moeilijk te onderscheiden zijn van het politiever-
hoor. Aan de andere kant is iedereen wettelijk verplicht om hem of haar bekende straf-
bare feiten aan Justitie te melden. De uitkomst van de discussie was dat voor ernstige
nieuwe feiten die aan het licht kwamen de aan het project verbonden Officier van
Justitie moest worden geraadpleegd. Deze regel moest expliciet worden gemaakt aan
de behandelde. Voor degenen met wie, in afwachting van een rechterlijke uitspraak, al
vanuit het project en de Reclassering contact was kreeg het behandeldoel van erken-
ning daardoor een bijzondere lading.

1. Erkenning

'Erkenning' is geidentificeerd als het kerndoel van fase I. De modules I. analyse van

aanvangsgegevens en 6. doornemen van de processen-verbaal, staan duidelijk in het
teken van erkenning. Maar ook modules 2. contact met overige sporen, en 3. motivatie
voor behandeling staan met erkenning in verband. Erkenning komt ook bij de evalu-
aties in allerlei vormen terug: bij afsluiting van fase I maar ook bij het huiswerk van
fase 2, bij de eindevaluatie en bij afsluiting van iedere fase bij een evaluatie van open-
heid en contact over de loop van de behandeling.

De eerste vraag van de evaluatig voortgang bij fase I is: 'naar aanleiding van het door-
nemen van de processen-verbaal (...) erkent de client alle seksuele misbruik waarbij hi j
was betrokken?' (zie Bijlage Vragen evaluatie, sectie C). Een kleine meerderheid van de
groep die de behandeling uiteindelijk ook heeft afgemaakt, maakt volgens de behande-
laars geen voorbehoud ten opzichte van wat in de processen-verbaal naar voren komt.
Ruim een op de drie (II van de 30) maakt wel duidelijk voorbehoud. Edn persoon ont-
kent alles. De relatie met de behandelaar in fase I wordt bij twee op de drie goed
genoemd (tabel 5.I-5 en 5.I-6)
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Tabel 5.1-5. Evaluatie erkenning fase I

erkenning totaal

geen voorbehoud 16

enig voorbehoud            2
duidelijk voorbehoud       11
ontkent alles               I

totaal 30

Tabel 5.1-6. Evaluatie kwaliteit relatie fase I

kwaliteit relatie totaal

goed 21

matig                      6

slecht                      I

geen data         2
totaal 30

Erkenning komt ook aan de orde in fase 2 bij de bespreking van de aard en omvang
van het misbruik en de constructie van de misbruikcirkel. Hierbij moet een huiswerk-

opdracht worden gemaakt. De resultaten van die opdracht geven, op een enkele uit-

zondering na, een heel andere indruk van het misbruik dan uit de analyse van hoofd-

stuk 4 naar voren komt. Het is vaak niet meer dan een flauwe afspiegeling in de zin
dat het misbruik als veel minder ernstig naar voren komt, zowel in aard en omvang als
in duur. Afbeelding 5·I-3 geeft een voorbeeld van de uitwerking van huiswerkopdracht

(7) 'wat is er op seksueel gebied gebeurd tussen u en uw dochter?' De kopie is wat
slecht te lezen maar links staan een aantal mogelijkheden aangegeven van seksuele

handelingen. De opdracht vraagt om in een eerste kolom aan te geven hoe vaak die han-

deling bij aanvang van het misbruik plaats vond en in de daarop volgende kolom hoe

vaak bij de laatste gelegenheden waarop misbruik plaats vond. In de meest rechtse

kolom moet worden aangegeven hoeveel keer de betreffende handeling uiteindelijk is
gepleegd. We zien dat deze man uiteindelijk in totaal twee handelingen toegeeft.

Gezien wat er over het misbruik naar voren is gekomen. was dat onwaarschijnlijk
weinig. De leeftijd van het kind vulde hij niet in, dat is later door de onderzoeker

gedaan.
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Afbeelding 5.1-3.Voorbeeld uitwerking huiswerkopdracht (7) 'wat is er op seksueel gebied gebeurd tussen u en uw dochteri'

1. Ik belastte haar over haar
klcren op cen seksuele manier

1 Zij keek toe termjlik mczelf
bevredigdc

3. Ik betastte haar borsten ondcr
haar kleren

4. Ik betastte haar geslachtsdelenonder haar kleren

5. Ik wreef mijn geslachtsdeel lanehn,r Iici,#arn om mezelf op to                     X                                     f   /3
winden

6. Ik probecrde haar op te winden
door met mon hand lAne haar
geslachtsdelen te Wrij\'en

7. Ik liet haar mijzclf met de hand
bevredigen (laten masturbcren)

8. Ik probeerde haar op te winden
door haar met de hand te bevre-
digcn

9. Ik probeerde haar op te winden
door haar geslachtsdclen to
likken

10. Ik deed een poging tot geslachts-
gemcenschap

11. Ik stopte vingers in haar vagina

11 Ik had geslachtsgemecoschap methaar

13. 3   ;2 t  ec•schap =t h„r              X                                          / •
14. Ik lid haar mijmlf met de mond

15. Anders, namelijk (vul in):--
16. Anders, n•metijk (vul in):-_

7 de  i,17. Hoc oud was uw dochter toen de scksuele contacten begonnen? --.jaid
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Bij de schriftelijke eindevaluatie komt de beoordeling van erkenning nogmaals terug.

Bij de eindevaluatie komt de beoordeling van de mate waarin erkenning is behaald in
grote trekken overeen met de evaluatie van fase I voor wat betreft de antwoordcategorie
geen voorbehoud. Het voorbehoud lijkt iets afgenomen maar de vraag is maar in 22 van

de 30 gevallen beantwoord (tabel 6-4).

Tabel 5.1-7. Eindevaluatie erkenning

erkenning totaal

geen voorbehoud       17

enig voorbehoud         0
duidelijk voorbehoud    5
ontkent alles            0
geen data               8

totaal 30

In fase I kwam ook het negatief van erkenning: ontkenning, aan de orde.  Bij alle vijf
fasen is bij Onderdeel B: evaluatie contact, gevraagd om over de (on)eerlijkheid van de
dient te oordelen. Dit was om het theoretisch en praktisch zo belangrijk begrippen-

paar erkenning-ontkenning nader in kaart te brengen maar ook een idee te krijgen over
de behandelrelatie. Een oordeel als 'volgens mi i liegt hij' is van belang bij hoe de behan-
deling door de therapeut wordt ervaren. Bij de beantwoording is gebruik gemaakt van

dertien aan Salter ontleende mogelijkheden en een open antwoordmogelijkheid.15 De

vooraf aangegeven mogelijkheden waren: I. liegen. 2. achterhouden van informatie, 3
vermijden om over het misbruik te praten, 4. wisselende openheid, 5. onbevangen-

heid, 6. minimaliseren, 7. bagatelliseren aard, 8. bagatelliseren gevolgen,

9. ontkenning fout, Io. ontkenning van het belang van behandeling, II. ontkenning
van verantwoordelijkheid, I2. afstandelijk, I3· het niet meer weten of het 'vergeten' (zie

Bijlage Vragen evaluatie, sectie B). Tabel 5·I-2 laat de antwoordcategorieen zien in de
afnemende frequentie waarin zij, genomen over al de vijf fasen van de behandeling,
bij de voortgangsevaluatie zijn gebruikt. Hierbij moet worden aangetekend, dat de
vraag vanaf fase 2 bij een derde tot de helft van de behandelingen, niet is beantwoord
door de behandelaars.

15  Salter. 1988.
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Tabel 5.1-8. Openheid en contact over de loop van de behandeling

antwoordcategorie totaal

wisselende openheid                   54
onbevangenheid 43

bagatelliseren gevolgen               40
vermijden                                             33
minimaliseren                                       30
bagatelliseren aard                  29
achterhouden                       19

ontkenning verantwoordelijkheid        18
ontkenning nut behandeling            14
amnesie                         13
liegen                                               9
ontkenningfout                     7

afstandelijk                                       3

Het blijkt dat de categorie wisselende openheid het meest van toepassing werd geacht
door de behandelaars die de vraag beantwoordden.

Tabel 5.1-9. Eindevaluatie attitude/gedrag

eindevaluatie attitude/gedrag totaal

zeer slecht                                                   0

slecht                                                           O
onvoldoende                                                2
voldoende                                                    3
goed                                 8

uitstekend                                                    8
geen data                                 9

totaal 30
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Fase 2: analyseren van de misbruiksituaties

De rationale voor fase 2: Het analyseren van de misbruiksituaties. is:
'De misbruikgebeurtenissen dienen uitvoerig te worden besproken tentinde de diint er
volledig van te doordringen dat het misbruik de reden van de therapie is en om te verhinderen

dat er over de seksuele gebeurtenissen informatie wordt achtergehouden. Er mogen hierover

tussen behandelaar en client gien geheimzinnigheden blijven bestaan. Aan het jeitelijk mis-
bruik gaat heel wat vooraf De dient leert in te zien dat gen keten van gebeurtenissen, gevoe-
lens, fantasieen en gedachten leiden tot het uiteindelijk misbruik.  Wat er aan het misbruik
voorafging wordt benoemd in termen van risicosignaten voor naderend misbruik. De analyse

van misbruikgebeurtenissen dwingt de client zich te realisgren dat het misbruik door hemze(f
werd voorbereid en uitgevoerd en dat het hem niet overkwam. De 'ensceneringen', hoe de clitnt
anderen en zichze(fmanipultert, worden duidelijk, waardoor de client gaat inzien dat zijn

gedrag veranderbaar is.' (Frenken & Van Stolk, I990, p. 39)·

De modules van fase 2 zijn: I. voorbereiding op een reeks moeilijke gesprekken; 2.

terugvoeren naar de eerste misbruiksituatie; 3. reconstructie van de schakels van de
misbruikketting; 4. bewustwording van de ketting, 5. bespreking van de aard en de

omvang van het misbruik; 6. bewustwording van de enscenering: qua omstandighe-
den, qua pressie op de dochter en qua het afdwingen van geheimhouding.

De huiswerkopdrachten van fase 2 zijn: (5) signalen die vooraf gaan aan het sek-
sueel contact met uw dochter; (6) beschrijf uw meest voorkomende misbruikkettin-
gen; (7) wat is er op seksueel gebied gebeurd tussen u en uw dochter? (8) welke
pressiemiddelen gebruikte u bij uw dochter om uw zin te krijgen en haar geheimhou-
ding afte dwingen? (9) beschrijfuzelf; (Io) probleemgebieden met betrekking tot sek-
sualiteit en relaties.

Bij rond de twintig van de dertig behandelingen zijn de modules van fase 2 geava-

lueerd als (zeer) zinvol; vooral zeer zinvol wordt vaak aangegeven (tabel 5.2-I).
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Tabel 5.2-1. Evaluatie behandelingsmodules Fase 2 (n = 30)

fase 2 modules niet minder neutraal zinvol zeer geen
zinvol zinvol zinvol data

1. voorbereiding 0      0       6        13     5      6
2. terugvoeren                        1       0        4         8        11      6

3. reconstructie                     0       1        2         7       14     6
4. bewustwording cirkel 2      0       3        6      13     6
5. aard & omvang misbruik            0       1        3         8        12     6
6a. enscenering omstandigheden       0        2         3           5         14      6
6b. pressie                                       0           1            3              5           1 5        6
6c. geheimhouding                    0       1        5         4        14     6
totaa'                              3      6        29       56      98     48

Over een op de vijf behandelingen (zes van de dertig) is er geen evaluatie over fase 2
uitgevoerd. Dat is jammer omdat het hier gaat om een cruciaal deel van de behande-
ling. Bewustwording van de misbruikketting (module 4) is te zien als de kern van de
terugvalpreventie en komt neer op: bewust leren zijn van de eigen manier van rea-
geren op gebeurtenissen als basis voor zelfcontrole. in twee gevallen is bewustwording
van de misbruikketting beoordeeld als 'niet zinvol'. Met zes ontbrekende en drie 'neu-
traal' oordelen over deze module blijft bij ruim een op de drie behandelingen een vraag
hoe deze module heeft uitgepakt.

De huiswerkopdrachten van fase 2 zijn op een vergelijkbare positieve wijze beoor-
deeld als de modules (tabel 5.2-2).

Tabel 5.2-2 Evatuatie huiswerkopdrachten Fase 2 (n = 30)

fase 2 huiswerk niet minder neutraal zinvol zeer geen
zinvol zinvol zinvol data

(5)    signalen                                  0              1                 4                  6               1 2            7
(6)  misbruikkettingen            0         2           2            6          14        6
(7) seksuele handelingen         0        0          3           8         12       7
(8)  pressiemiddelen             0        0          4           5         14       7
(9)  zelfbeschrilving              0        0          3           8         12       7
( 10) problemen met seks en

relaties 0       1         5         5       12      7

totaal                          0        4          21         38       76       41
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It.Verantwoordelijkheid

De rationale en de modules van de tweede behandelingsfase zijn gericht op het nemen

van persoonlijke verantwoordelijkheid. De misbruikcirkel is hiervan een explicitatie.
Bij de evaluatie van fase 2 is bij de behandelaars nagevraagd:

· of er begrip bij de dient was ontstaan over wat hem er toe had gebracht om  een

kind  seksueel te misbruiken (signaalbegrip),
·     of er inzicht was ontstaan in de samenhang tussen verschillende antecedenten,

gebeurtenissen en vooral handelswijzen (inzicht in de misbruikketting), en
of er inzicht was ontstaan ten aanzien van de manipulatie die samengaat met
misbruik.

Bij zeven van de dertig gevallen zijn de vragen niet beantwoord. Bij respectievelijk vijf.
tien en zestien deelnemers was het resultaat bevredigend wat betreft signaalbegrip en
inzicht in de ketting (tabel 5.2-3)

Tabel 5.2-3. Evaluatie doelen Fase 2

fase 2 minimaal matig bevredigend geen data

Signaalbegrip             0            8       15              7

inzicht ketting            0            7       16              7

inzicht manipulatie       4            8       1 1               7

totaal                  4           23     42             21

In respectievelijk acht en zeven gevallen wordt het bereikte inzicht als 'matig' beoor-

deeld. Inzicht in manipulatie blijkt lastiger en is te vinden bij een krappe helft van de

23' Het verkregen inzicht in manipulatie is bij vier als minimaal beoordeeld. Een laat-

ste  vraag  ging er over  of het ontstane begrip kon worden gegeneraliseerd naar andere

vormen van drangmatig gedrag. Uit de beantwoording (waarvan de resultaten niet in
een tabelvorm staan weergegeven) blijkt dat veertien van 23 behandelden een degelijke

relatie wisten te leggen en negen niet.
Zoals gezegd is bewustwording van de misbruikketting te zien als de kern van de

terugvalpreventie. De kwaliteit van de uitvoering van de huiswerkopdrachten is wisse-

lend. Ter illustratie daarvan enkele voorbeelden. Afbeelding 5.2-I. is het voorbeeld dat

de handleiding geeft van de misbruikcirkel en de bijbehorende huiswerkopdracht uit
het werkboek voor de dient.
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Afbeelding 5.2-1 voorbeeld misbruikcirkel (uit Frenken & Van Stolk  1990)

(BEGIN)

JE HEBT EEN Er g.beurt iets waardoor je
NEGATIEF BEELD een deuk in je zelfwaardering

VAN JEZELF
krijgt, of je hulpeloos voelt

----7 
JE RECONSTRUEERT
HET SEKSUELE ...--     TEGEN   JEZELF  ZEG  JE. JE VERWACHT
MISBRUIK. JE
STOr,T   HET                       /Blk   wilde   haar   Ecen      "Ik   ben   een   mi sb:,                    NEGATIEVE   REACTIES

WEG ,/    pijn doen". litkkeling" VAN ANDEREN
/ "Ze vond 't rijn"       "ik ben waardeloos'•   \1 /

"Ze ver<liende het" "ik kan niets Kied           ,·/
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1                                                                                                     .1-'-,1    53=
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.il uit·, 1/

WEE, i 1-=
SNEL JE, TREKT

1JE ISOLEERT
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t• I k   ben  goed   'weg gekomen "Ik heb nlemand nodig"
1  "Ik ben succesvol" "Niemand

zorgt voor Rij.    #T
1

./

t k mist de

Je voelt je 1                              "Zi j       *Het is  /vaardieleder,

machtia, f
wilde mek-·  hun fout"   /om goed op de

sueel contact "Ze pakken  me \ / gevoelens
succes.01; ' ivan een 8nder
je hebt al]es \

met mij" met opzet"
"Om me goed te

3..:;:ben de pik\ ...   te reagerenonder controle *g voelen heb ik

\«/ BE TZI«vf
\       /     seks nodig"

/// zetten" / \ JE WORDT BOOS EN
JE MAAKT * JJE GAAT DWINGEN EN

SEKSUEEL MISBRUIK  \4-
/  MACI{T UITOEFENEN

VAN EEN KIND -- .---Je probeert weer controle

...*-   over de situatie te krijgen
.-,---.....*Verhoogde seksuele 1 door vijandigheid of*---

activiteit en planning veglopenJE VLDCIn: 1N EEN
Je fantaseert over FANTASIEWERELD
overdreven macht en EN
controle JE MASTURBEERT

Dit geeft je een
goed gevoel

Er is ook een voorbeeld van een uitgewerkte Huiswerkopdracht 6: 'beschrijfuw meest
voorkomende misbruikcirkel' (afbeelding 5.2-2).
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Afbeelding 5.2-2. voorbeeld uitwerking Huiswerkopdracht 6:'beschrijf uw meest voorkomende
misbruikcirket.
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Er is ook 'rijker' materiaal van huiswerk uit deze fase:

(04) [het begint met.] 'humeurig, vemederd, problemen met vrienden en kennissen,
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verveling, ruzie met echtgenote, isolement, zielig, alleen, niemand houdt van mij, mislukt,
iedereen he# schijt aan mE woede op ex, boos, geirriteerd, depressi  vermijden (oog)con-
ma, stil, gespannen, sarcastisch, ruziezoekerig, liegen, staren, passiviteit, die klotewijven alle-
maal, altijd ik, niemand houdt van me, ik ben eigenlijk een zak, triest, hopeloos, troost
zoeken:

Dit speelde in een context waarin seks werd vermeden, zwangerschap van de part-
ner, zich afgewezen voelen. grote problemen op het werk. de vrees te worden afgekeurd
en rugklachten speelden.

In een ander geval leidde de opdracht tot de volgende reflecties:
(05)  'op het werk alles mis, -financitle problemen,  overbodig, gevoel tefaten, frustratie,  mis-

kend, machteloos, geisoleerd, seksuele opwinding, gebruik porno  (maar geen fantasian),
boosheid (vooral op zichzelf), mislukt. waardeloos, dom, zet#nedelijden, agressie, sarcasme,

masturbatie  (vaak,  ook buitenshuis), onzekerheid, seksuele jantasieen heb ik nodig, wraak
nemen op mijn moeder. [(VK) het misbruik wordt beschreven in termen van:} een gevoel

van slacht€#2r ziin en isolement leiden tot de drang zich als man te manijtsteren waarbij

momenten z)n: 1. exhibitie, macht k voelen ten opzichte van volwassen vrouwen, geboren

uit angst; 2. gen sterke behodie aan koestering en vertroeteling (seks incluis) waarbij bij
kinderen speelt dat die niet bedreigend ziin en altiid beschikbaar /samen met de seksuele kick
van hun jonge lichaaml 3. het toeleven naar de mogelijkheid van misbruik, het overwin-

ningsgevoel (een zege op de bedreigende vrouw) en het 'happy'-ziin erna, [gevolgd door]
'momenten waarop het monstruguze van de daad als een deken over mii heen viel.'

Overschrijding van de draaglast is ook te zien bil 08.
(08) financiele zorg, bereikte niet wat ik wilde [hetgeen hij in het gesprek naar voren
bracht als 'harmonie'; VK], machteloos, gedeeltelijk ten*gtrekken; ik ben wel stemmings-
gevoelig,  dus,  de  Iseksuelel  lust  is wegL eigen interesse opgeven  en  niet aan meze(f toekomen,
ergemis, jeze(f ajgewezen voelen, buiten gezet, wederzijds wanbegrip, verdrietig, stiller,

ten:ggetrokken, seksuele lust vermindert,[in het origineel meermalen onderstreept, VK],
gedachten Over hartelijk contact,  naakt- en piemelcontact hebben meer contactwaarde: je

raakt de ander, de bedoeling was hun piemels k controleren op reinheid. maar ook om te

kiiken of ze homo zijn. Vrouwlies zijn hard [en elders:] mogelijk zocht ik contact, mijner-

zijds bestaansgevoel?'
Emotioneel isolement, bozig zelfmedelijden en een verlangen naar samenzijn krij-

gen hier een sterk seksuele en homo-erotische lading.
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Tot op bepaalde hoogte zijn deze voorbeelden exemplarisch en typerend voor
andere. Ze plaatsen het misbruik als reactie op een al dan niet chronische staat van

overbelasting met financiele en echtelijke problemen. Zelfmedelijden en woede gaan
samen met wat een eis naar troost kan worden genoemd en een seksuele vorm krijgt.

In een enkel geval komt een zucht naar spanning en roes tot uitdrukking waarbij
alcohol, misbruik, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag een rol spelen:
(06) 'Het stiekeme zou me kunnen opwinden. lets dat niet mag k in weleens ten uitdaging
zijn.  Bij het stoeien de borsties Taken. /Del spanning met alcohol op achter het stuur.'

De eindevaluatie van het behandeldoel Verantwoordelijkheid is positief (tabel 5.2-4).
Na afsluiting van de behandeling is er over de 22 geval]en waarin de vraag is beant-
woord. nog weinig twijfel merkbaar over of er inderdaad verantwoordelijkheid is
genomen. Een groot dark number en het gegeven dat volledige erkenning bij niet meer
dan I7 van 22 behaald leek, doet echter vermoeden dat enige wenselijkheid een rol
speelde. Verantwoordelijkheid is namelijk niet los te zien van erkenning en is daar een

logische en moreel-psychologische voorwaarde voor. I6

Tabel 5.2-4. Eindevaluatie verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid totaal

volledig                         20

overwegend                     2
gedeeltelijk              '0
geen                   0

geen data               8

totaal 30

Verantwoordelijkheid, de misbruikcirkel en inzicht in redenen en motieven bleven ook
na fase 2 van groot belang. Verantwoordelijkheid komt terug in de naamgeving van

fase 3 en fase 5. Verantwoordelijkheid komt ook terug bij de evaluatie van fase 3 (tabel
5.3-3.)· Inzicht is geevalueerd bij fase 4. Bij de eindevaluatie wordt het bereikte inzicht
in I7 van 22 gevallen, een ruime helft van de behandelden, uiteindelijk als bevredigend
gewaardeerd (tabel 5.2-5).

16  Blasi.  1993.
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Tabel 5.2-5. Eindevaluatie inzicht in redenen en motieven

eindevaluatie inzicht totaal

geen                 0

minimaal                         0

beperkt              5

bevredigend 17

geen data             8

totaal                 30

Fase 3 en 4: Schuld- en conflictbesef, compassie en eerherstel

Van fase 3: Schuld- en conjlictbes€fen het nemen van verantwoordelijkheid is de rationale:
'Door het naar voren schuiven van het aanwezige schuld- en conjlictbes<fkan de clitnt zich

verantwoordelijk gaan voelen voor het misbruik jegens de dochter. De rationalisaties en

ze(finisteidingen die de dient hanteert om het eigen gedrag te rechtvaardigen worden
uitgedaagd, d.w. z. ze worden geexpliciteerd om vervolgens kritisch te worden getoetst. Door het

oproepen van ident /icatie met de dochter wordt het schuldbestfen coq#iabewustzijn versterkt.
Daama kan de client zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn dochter acticfop zich nemen.'

(Frenken & Van Stolk, I990,p. 57)·
Voor fase 3 zijn de modules: I. actualiseren van schuldgevoelens; 2. bewerken van

rationalisaties; 3. bespreking van opvattingen over seks met kinderen; 4. realistisch
herinterpreteren; 5. bevorderen van empathie; 6. verantwoordelijkheid nemen; 7.
gesprek met de dochter/het slachtoffer; 8. brief aan de dochter/het slachtoffer.

De huiswerkopdrachten van fase 3 Ziin: (II.) redenen om geen misbruik te plegen;

(I24 excuses voor seksuele contacten; (I3·) Opvattingen over seks met kinderen; (I4.)
nadere invulling van de misbruikketen qua gedachten, denkfouten en goedpraters;
(I5.) lezing en becommentariering van De straf oP zwijgen is levenslangI,; (IG.) gevolgen
van seksueel misbruik voor het eigen slachtoffer; CI7·) brief aan de dochter/het
slachtoffer.

Fase 4 is Compassie en eerherstel genoemd met als rationale:
'Door  mededogen  met  zichzelf te  gaan voelen, zonder  dat dit vervalt in ze(fnedel(iden  en
excusering, kan de client worden gesterkt om zichz€(fweer onder ogen te komen, aan ze(fre-

17  Verenlging tegen Sel<suele Kindermishandeling.  1987
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spect te winnen en steviger tegenover anderen te komen staan. Het bespreken van eventuele

traumatische gebeurtenissen en emotiontle deprivaties in de persoonlijke levensgeschiedenis
bevordert dat de client minder de gevangene van zijn eigen verieden  blij# en zijn Bnda-
mentele gevoel van machteloosheid niet langer tracht op te he#en door macht en controle uit
te 0€12nen op de gezinsleden.' (Frenken & Van Stolk, I990, p. 72)

De modules van fase 4 zijn: I. een terughoudende, meedogende opstelling, 2. bin-
ding met het misbruikte kind; 3. seksuele belangstelling voor het kind.

De huiswerkopdrachten zijn: (I8) hoe voelde u zich als kind, Welke herinneringen
heeft u aan uw jeugd?  (I9) als u zelf in uw jeugd bent misbruikt; en (20) welke sek-
suele problemen hebt u ervaren in uw huwelijk?.

De eerste 6 modules van fase 3 zijn, net als bij fase 2, bij rond de twintig van de der-
tig behandelingen geevalueerd als (zeer) zinvol waarbij vooral ook weer zeer zinvol vaak
wordt aangegeven. (Tabel 5.3-I). Duidelijke uitzonderingen zijn de modules 7. gesprek
met de dochter/het slachtoffer; en 8. brief aan de dochter het slachtoffer.

Tabel 5.3-1. Evaluatie behandelingsmoduies Fase 3 (n = 30)

fase 3 modules niet minder neutraal zinvol zeer geen
zinvol zinvol zinvol data

actualiseren schuld                0        0        2          10       1 1      7
bewerken rationalisaties                0             0             3               8            1 2          7
opvattingen over seks met        0        0        3          8        1 1       8kinderen
realistisch herinterpreteren       0        0        2          10       10      8
bevorderen van empathie          0         1         2           6         14       7
verantwoordelijkheid nemen      0        0        0          8        14      8
gesprek met de dochter/her       0 2      4        2      7      15slachtoffer
brief aan de dochter/het

1 2       1         4       12     10slachtoffer.
totaal                          1        5        17        56      91      70

Het aantal gevallen waarin modules niet zijn geevalueerd is duidelijk toegenomen ten
opzichte van de voorgaande fase. Van de zes waarover geen evaluatie over fase 2 is uit-
gevoerd stijgt het aantal ontbrekende evaluaties naar zeven A acht. Bij de modules 7.
gesprek met de dochter/het slachtoffer, en 8. brief aan de dochter/het slachtoffer, loopt
het aantal ontbrekende evaluaties op tot respectievelijk vijftien en tien.
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Het huiswerk van fase 3 wordt in grote meerderheid van de gevallen weer als (zeer)
zinvol beoordeeld (tabel 5.3-2).

Tabel 5.3-2 Evaluatie huiswerkopdrachten Fase 3 (n = 30)

fase 3 huiswerk niet minder neutraal zinvol zeer geen
zinvol zinvol zinvol data

excuses voor seksuele contacten          0            0               1                 1 1          1 0           8

opvattingen over seks met kinderen    0         1          7           4        10       8

denkfouten en goedpraters           0       1        2         8       10      9

opstel                                                    0            0              5                5            1 2           8
gevolgen voor het eigen

0      0       3        6      12     9slachtoffer
brief aan de dochter / 0      1        3        6      12     8het slachtoffer
totaal                              0       3        21        40     66      50

Evaluatie van de behandelingsmodules en huiswerkopdrachten van fase 4 brengt een

paar modules naar voren die als 'minder zinvol' zijn geevalueerd.

Tabel 5.4-1 Evaluatie behandelingsmodules Fase 4 (n = 30)

fase 4 modules niet minder neutraal zinvol zeer geen
zinvol zinvol zinvol  data

meedogende opstelling 0      3       6         10     2      9

binding met het misbruikte kind            0       1         4           10      6       9
seksuele belangstelling voor het kind       0       4         4          8        5       9

Tabel 5.4-2. Evaluatie huiswerkopdrachten Fase 4 (n = 30)

fase 4 huiswerk niet minder neutraal zinvol zeer geen
zinvol zinvol zinvol data

Jeugdherinneringen 0 0 5 8 8 9
Wanneer zelf misbruikt             1         1          3            8         8         9
Ervaren seksuele problemen      1       0        5          6       9       9
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111. Schuldbesef

Een expliciet doel van fase 3 is het naar voren schuiven van het aanwezige schuld- en con-

fliabesef. Naar het oordeel van de behandelaars was er bij aanvang van fase 3 al bij vijf
van 21 behandelden sprake van een empathische opstelling (tabel 5.3-3)·

Tabel 5.3-3. Evatuatie doelen Fase ]: integriteit (n = 30)

houding cliant begin eind
fase 3 fase 3

empathisch          5        10
wanhoop          4      7

schaamte                      3              6

operationeel              4            2
geen conflictbesef   2       1
zelfspijt                    6           1
geen data            9       7

totaal*                          30           30

*er konden meerdere mogelijkheden worden aangekruist.

Aan het eind van de fase is hiervan bij tien (van 23) sprake: een verdubbeling. Bij
ongeveer een kwart is zo verbetering geregistreerd. Schaamte en wanhoop laten even-
eens een verdubbeling zien en zijn bij afsluiting bij I3 van 23 behandelden aanwezig:
een, ruime, meerderheid. Zelfspijt, en in mindere mate een 'operationele' of manipu-
latieve houding bij de behandeling, laten een afname zien.

In rond een derde van de gevallen (9 van 22 ofwel 4I%) blijven ook bij afsluiting van
fase 3 hardnekkige rationalisaties van belang (tabel 5.3-4)·

Tabel 5.3-4. Evatuatie doelen Fase 3: schuldbesef (n = 30)

evaluatie fase 3 f    geen data

rationalisaties hardnekkig 9    8

verantwoordelijkheid afwezig 4    8

geen verontschuldiging 8   13
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Bij vier is geen sprake van verantwoordelijkheid. Bij negen van I7 behandelden is het
tot een vorm van verontschuldiging gekomen. Een fragment van een brief (huiswerk-
opdracht I7) is (afbeelding 5.3-I).

Afbeelding 5.3-1.Voorbee Id uitwerking Huiswerkopdracht 17:'schrijfeen brief aan uw dochter.'
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Hieruit blijkt hoe hardnekkig een verongelijkte en beschuldigende houding blijft
doorklinken in de relatie tot het misbruikte kind.

Tabel 5.3-4. Eindevaluatie van vier aspecten van schuldbesef (n = 30)

eindevaluatie geen beperkt duidelijk geen data

schuld en spijt                  0       8          14         8
begrip voor slachtoffer              0          9               1 3              8
bereidheid tot confrontatie        2           5               1 5              8
geruststelling slachtoffer         3        2           16          9
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Het thema van schuld speelt door in  fase 4 waarbinnen compassie met zichzel f en het

(her)vinden van integriteit centraal staan. Voor deze fase 4: compassie m eerherstel,
noemt de handleiding als rationale: 'door mededogen met zichzelf te gaan voelen,
zonder dat dit vervalt in zelfmedelijden en excusering, kan de dient worden gesterkt
om zichzelf weer onder ogen te komen, aan zelfrespect te winnen en steviger tegen-
over anderen te komen te staan. Het bespreken van eventuele traumatische gebeurte-
nissen en emotionele deprivaties in de persoonlijke levensgeschiedenis bevordert dat
de client minder de gevangene van zijn verleden blijft en zijn fundamentele gevoel van
machteloosheid niet langer tracht op te heffen door macht en controle uit te oefenen

op de gezinsleden.'
Bij de evaluatie fase 4 gaat het met name om de opstelling van de therapeut in deze

fase van de behandeling en om de behandeldoelen mededogen met jeze(f(leren) voelen
en inzicht in de redenen of motieven waarom seksueel misbruikgedrag kan optreden.
Naar aanleiding van de module I van fase 4 is er bij de evaluatie als eerste een vraag
waarvan de inleiding als volgt is: 'Idealiter was de opstelling van de behandelaar in
deze fase minder directiefen meer terughoudend en het mededogen stimulerend. Het
is nog maar de vraag of dat gezien de persoonlijkheid van de client uitvoerbaar was.'

(zie Bijlage Vragen evaluatie; fase 4. sectie C). In negen van de 22 waarover de vraag
is beantwoord, vinden de behandelaars dat er sprake is geweest van voldoende Ik-sterk-

te en inzicht. Bij meer dan de helft blijkt dit optimale resultaat niet behaald. Een even

grote groep valt terug in depressie in de vorm van 'er waren momenten van volwassen
inzicht maar er was ook terugval naar het gevoel waardeloos te zijn en tot weinig con-
structiefs in staat te zijn.' Bij twee is er sprake van wat is samen te vatten als projectie:
'... er was ook terugval en zelfbeklag en beschuldigen van anderen.' Bij tien van 22 vin-
den de behandelaars dat het doel 'mededogen met jezelf' is behaald en bij elf is hier-
van deels sprake (tabel 5.4-3)·

Tabel 5.4-3. Evatuatie doelen fase 4

Evaluatie doelen fase 4 totaal

wisselend/depressie                  9

inzicht/lk-sterkte                        9
wisselend/projectie                 2
moraliserend/vermanend               I

structuur/bekrachtiging              I
geen data                      8

totaal 30
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Inzicht in de redenen en motieven van het misbruik wordt bij afsluiting van fase 4 bij
zeventien als behaald beoordeeld en bij vier als deels behaald (tabel 5.4-4)·

Tabel 5.4-4. Evaluatie doelen fase 4: integriteit

doel minimaal deels geslaagd geen data

mededogen met zichzelf       1             1 1        10          8
inzicht                                     1                  4             1 7               8

Fase 5:Verantwoordelijk gedrag, afscheid nemen en gezinsadviesgesprekken

Voor fase 5: Verantwoordelijk gedrag, afscheid nemen en gezinsadviesgesprekken. is
de rationale:

'begrip alleen is niet genoeg; in de laatstejase van de behandeling zal aan bod moeten komen
wat de client met de gewonnen inzichten gaat doen in het gewone levin. Hit gaat vooral om
het hanteren van emotionele en seksuele risicosituaties die infase 2 zijn geexploreerd en om
de opstelling van client ten opzichte van de gezinsleden. Hot gedrogg h(1 zich voorheen en wat

kan hij nu anders, biter doen? Het proces van «Acheid nemen vormt een integraal bestand-

deel van fase 5.  De client wordt erop voorbereid dat hii in de nabile toekomst  er weer alleen

voor zal staan en de steun van de therapeut zal moeten ontberen. Het apcheid nemen biedt
de gelegenheid om de balans op te maken van wat er bereikt is in de therapie. Na betindiging
van de individuele behandeling vindt er in principe een aantal gezinsadviesgesprekken plaats
waarbil de dochter, de echtgenote en eventued ook andere kinderen aanwezig z(in. De voor-
naamste bedoeling daarvan is dat de client de andere gezinsleden duidelijk maakt hoe hij nu
tegenover het gebeurde staat en hoe hii zich  in de toekomst wit gaan gedragen.' (Frenken &
Van Stolk, I990, p. 83)·

De modules van deze laatste fase van de behandeling heten: I. inleiding tot de laatste
fase; 2. hanteren van seksuele risicosituaties; 3. de opstelling van de vader binnen het
gezin: machtsuitoefening; 4. het hanteren van gezinsconflicten; 5. afscheid nemen en
voorbereiding op de gezins- en relatiegesprekken; 6. gezinsadviesgesprekken; 7. part-

nerrelatiegesprekken.
Huiswerkopdrachten van fase 5 zijn: (21) hoe grijpt u in in risicovolle Situaties2 (22)

kenmerken van uw gezin; (23) over contacten buiten uw gezin.



VD_',·'·WAAR.DE .4 B.·,ANDIi D 5 DE BEHANDELING I55

Bij de evaluatie fase 5 blijken dat de laatste drie modules 5. afscheid nemen en voor-
bereiding op de gezins- en relatiegesprekken. 6. gezinsadviesgesprekken, en 7. part-

nerrelatiegesprekken, duidelijk veel minder zinvol als de overige worden gevonden
(tabel 5.5-I).

Tabel 5.5-1. Evaluatie behandelingsmodules Fase 5 (n = 30)

fase 5 modules niet minder neutraal zinvol zeer geen
zinvol zinvol zinvol data

inleiding                                                       0           1              5              8           6            1 0
hanteren van seksuele risicosituaties       0      0        3         9       9       9
machtsuitoefening 0     0       6       5      8      11

hanteren van gezinsconflicten              1       0        4         6       8       1 1
afscheid nemen 0            0               0                3             3             24

gezinsadviesgesprekken                          2         1            2             1          2         22
partnerrelatiegesprekken. 2            2               2                2            2             20

Gezins- en relatiegesprekken bleken vaak niet haalbaar. Zoals in het volgende hoofd-

stuk nog zal blijken, was in veel gevallen de gezinssituatie radicaal veranderd. In de
evaluatie van de huiswerkopdrachten wordt de opdracht kenmerken van uw gezin als
relatief minder zinvol naar voren (tabel 5.5-2). Verandering van gezinssituatie maar
ook het gegeven dat de kinderen ondertussen ouder waren zal deze opdracht ook min-
der relevant maken.

Tabel 5.5-2. Evaluatie huiswerkopdrachten Fase 5 (n = 30)

fase 5 huiswerk niet minder neutraal zinvol zeer geen
zinvol zinvol zinvol data

Ingrijpen in risicovolle situaties 0     0       3        9      10    8

kenmerken van uw gezin 2 4  6  2 5 1 1

De een na laatste huiswerkopdracht van fase 5 was het formuleren van een persoon-
lijke terugvalstrategie.
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IV. Terugvalpreventie

Bij de evaluatie van de behandeldoelen van fase 5  is de belangrijkste vraag of de dient
nu inderdaad realistische copingstrategieen heeft en om kan gaan met risicovolle situ-
aties en dus in de toekomst terugval weet te voorkomen. Hoewel de bijbehorende huis-
werkopdracht duidelijk (zeer) zinvol wordt gevonden (tabel 5.5-2) wordt het uitein-
delijk resultaat als minder overtuigend beoordeeld.

De vraag is opgesplitst in twee deelvragen: of er een strategie is om te reageren op
'gevaarlijke' gemoedstoestanden, waarvan gebleken is dat die voor die persoon geasso-
cieerd zijn met seksueel misbruik, en of er een strategie is om met risicovolle seksuele
prikkelsituaties om te gaan. In vijftien van de 23 behandelingen waarover de eerste
deelvraag is beantwoord blijkt de te volgen strategie als realistisch te worden beoor-
deeld; bij zes is dit twijfelachtig. Dit ligt iets ongunstiger voor seksuele prikkelsituaties:
bij  twaalf van 2I wordt de strategie realistisch geacht en bij zeven twij felachtig.  Twee
personen hebben geen enkele strategie verwoord (tabel 5.5-3)·

Tabel 5.5-3. Evaluatie doelen fase 5: terugvalpreventie

copingstrategie geen twijfelachtig realistisch  geen data

negatief gemoed      2         6                    1 5              7
prikkelsituatie      2      7              12         9

Uiteindelijk is volgens de behandelaars dus uiteindelijk bij negen van de behandelin.
gen (met een dark number van negen behandelingen waarover de vraag niet is beant-

woord) sprake van een twijfelachtige of afwezige strategie in het geval van een seksuele
prikkelsituatie.

Bijde eindbeoordeling achtten de behandelaars in dertien gevallen de aangeleerde
strategie om terugval te voorkomen voldoende. In twee gevallen is de uitkomst twijfel-
achtig en in zes beperkt. Het beeld is wat gunstiger dan naar aanleiding van de afslui-
ting van fase 5.
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Tabel 5.5-4. Eindevaluatie realistische strategie terugvalpreventie

eindevaluatie realistische strategie totaal

geen / onrealistisch                     0
twijfelachtig                                   2
beperkt                             6

voldoende                           13

geen data                             9

totaal                                   30

V. Psychosociaal functioneren

Het tussentijds psychosociaal functioneren werd geregistreerd om tekenen van lifi style

imbalance tijdig waar te nemen (Bijlage Vragen evaluatie; sectie A). Als risico-indicaties

golden: het ontbreken van dagelijks werk, gebrek aan structuur in het dagelijks leven,
het niet nakomen van afspraken en/of voorwaarden, contact met de behandelaar
buiten afspraken om, gedragsontsporingen en het optreden van lichamelijke klachten
bij de behandelden (tabel 5.6-I).

Tabel 5.6-1. Aandeel diverse risico-indicaties

risico-indicaties totaal

lichamelijke klachten                37

geen structuur dagelijks werk       28
geen structuur dagelijks leven       25
ontsporingen                       17

contact buiten afspraken om          16
breken van afspraken                   14
breken van voorwaarden           6

Over alle behandelingen heen blijkt dat lichamelijke klachten het vaakst optraden:

gemiddeld per fase bij meer dan zeven behandelden. Het ontbreken van werk en van

duidelijke bezigheden volgden hierop.
Alle indicaties zijn bij elkaar geteld en per fase weergegeven (figuur 5.6.I).
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Figuur 5.6-1. Psychosociaal functioneren tijdens de behandeling

evaluatie behandelingsverloop: psychosociaal functioneren
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We zien hier dat de aanwezigheid van de risico-indicaties over de behandelingsfasen
heen afneemt. Het percentage personen met risico-indicaties samen met het percen-
tage waarover de vragen niet zijn beantwoord, ligt vanaf fase 2  rond de 50 procent.

VI. Meersporenbeleid

Wat is feitelijk terechtgekomen van een meersporenbenadering?  Dit is voor iedere fase
en voor het geheel van de behandeling nagegaan.

Het bleek moeilijk te realiseren om de mening van de slachtoffers consequent in de
reclasseringsrapportages op te nemen. Ik ben dat in elk geval zelden tegengekomen.
Ook het verdere meersporenbeleid stuitte bij de uitvoering op problemen. In eerste
instantie, in de voodase van de behandeling, was er in I9 van 37 gevallen sprake van

een meersporenbeleid (in vijf gevallen ontbreken gegevens). Bij zeven beperkte het
contact zich tot de behandelaar van een misbruikt kind. Tot betrokkenheid bij de hulp
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aan de 'non offending parent' zowel als de hulp aan slachtoffer(s) kwam het in twaalf
gevallen. Tot hulp aan niet-misbruikte kinderen binnen het gezin kwam het volgens

deze gegevens niet, waarmee het in deze twaalf gevallen het beleid dus beperkt bleef
tot drie sporen.

De gegevens over de conditie IDBR-uitval ontbreken vrijwel alle en zijn niet
opgenomen in de tabel (tabel 5.7-I). Tijdens de eerste fase van de behandeling is er bij

negen van de groep IDBR-behandeld contact met andere sporen Bij de evaluatie van
de laatste, vijfde, behandelingsfase is er bij elf contact met andere sporen, bij afsluiting
van fase 4 bij niet meer dan vij f.

Tabel 5.7-1. contact met tijdens de behandeling (n = 30)

3-sporen geen contact weI contact n.v.t. geen data

fase  1            1 4                     9                     3           4
fase 2            1 3                     9                     2           6
fase 3        1 1              9              3       7
fase 4             1 4                        5                       2            9
fase 5       10             11            1       8

In het projectplan werd een meersporenbeleid genoemd als voorwaarde voor behan-

deling. Ten minste 66n contact per behandelingsfase lijkt een minimale voorwaarde
om te spreken van een meersporenbeleid. Gemeten naar dit criterium was hiervan

sprake bij vijfvan de dertig van de IDBR-groep. Gegevens over de categorie 'uitval' ont-
breken.

5.3 SAMENVATTENDE BESPREKING EN TUSSENTIJDSE CONCLUSIES

De vraagstellingen van dit hoofdstuk waren:
in hoeverre krijgt het misbruik verklaring uit (algemene dan wel seksuele)
motieven  dan wel gebrek aan remming of interne controle?

·    hoe verliep de behandeling zoals afgemeten naar de voornaamste doelstellingen?
wat zijn de ervaringen met het behandelmodel?
wat is het effect van de behandeling volgens de behandelaars geweest?

We zijn van de verwachting uitgegaan dat de antwoorden op de laatste drie vragen

positief zijn en dat het verloop van de behandeling positief is geevalueerd.
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Van degenen die de behandeling afmaken blijken de behandeldoelen in engere zin:
erkenning, verantwoordelijkheid nemen, schuldbesef en integriteit en terugvalpreven-
tie, telkens bij tweederde tot een (ruime) helft in bevredigende mate behaald. De erva-
ringen met het behandelingsmodel, met name de modules en de huiswerkopdrachten,
zijn in meerderheid positief. Wat betreft de behandeldoelen in ruimere zin zien we
over de loop van de behandeling indicaties van psychosociaal disfunctioneren afne-
men. Omgevingscontrole in de vorm van een driesporenbeleid, is bij vijf behandelin-
gen gevonden.

Er moet rekening worden gehouden met het gegeven dat het overzicht over de
behandeling gebrekkig is gebleven. Een aantekening die bij aanvang van dit hoofdstuk
al is gemaakt is dat de gegevens van dit hoofdstuk tot op grote hoogte berusten op de
impressies van de behandelaars. Bij een groep van zeven die uitvalt komt de behande-

ling niet echt van de grond waarmee het ging om niet meer dan dertig behandelingen.
De betrouwbaarheid en de validiteit van de gevolgde methode zijn onbekend. Boven-
dien moet rekening gehouden worden met de knelpunten die bij de behandeling op-
traden die boven in hoofdstuk 2 zijn besproken. Een aanzienlijk deel daarvan. tegen
een derde, is slecht of niet geevalueerd. Juist uit de evaluaties die er wel zijn blijkt dat
het toezicht op het verloop van de behandeling waarschijnlijk te gebrekkig is geweest.

Bij ieder behandelingsdoel en huiswerkopgave kwamen knelpunten naar voren.
Erkenning was een hardnekkig probleem dat van grote invloed was op de behandeling,
verantwoordelijkheid was bij gebrek aan erkenning eigenlijk niet relevant en schuld-
besef net zo min. De huiswerkopdrachten stuitten op gebrekkige taalvaardigheid en
cognitieve mogelijkheden maar ook op beperkte of afwezige motivatie. De reconstruc-
tie van de misbruikcirkel had daar duidelijk ook onder te lijden. Vooral het inzicht krij-
gen in de eigen manipulatie maar ook de bijkomende essentiele signaalbegrip bleven
bi j (te) veel steken bij 'matig' om werkeliik effectiefte kunnen ziin. Na de fase Schuld-

en con/lictbesifin hit nemen van verantwoordelijkheid is het aantal waarbij er melding is
van een empathische opstelling verdubbeld tot tien personen maar wanhoop en
schaamte zijn ook bijna verdubbeld en aanwezig bij dertien. Rationalisaties blijven
daarnaast hardnekkig aanwezig. Ook schuld en begrip voor het slachtoffer blijken als
behandelingsdoel regelmatig lastig om te bereiken. Het uiteindelijke doel van de indi-
viduele behandeling, een persoonlijk strategie voor terugvalpreventie, wordt bij dertien
van de dertig als voldoende beoordeeld. Voorts zagen we, zoals werd aangekondigd in
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hoofdstuk 2, belangrijke knelpunten optreden bij het realiseren van omgevingscon-
trole in de vorm van een meersporenbeleid en kwam dat amper van de grond.

In hoeverre heeft het misbruik nu nader verklaring gekregen uit (algemene dan wel

seksuele) motieven  dan wel gebrek aan remming of interne controle? We kunnen  zeg-

gen dat de knelpunten bij het bereiken van de behandelingsdoelen in elk geval con-
sistent zijn met wat er in de twee eerdere hoofdstukken naar voren is gekomen.

Als gevolg van een gebrekkige ontwikkeling, mishandeling en verwaarlozing zijn er
zwakke punten in de persoonlijkheid, hetgeen tot uitdrukking kan komen in diverse
vormen van psychopathologie. De ontwikkelingspsychologie en de levenslooppsycho-
logie onderkennen ontwikkelingstaken als hechting, autonomie, vaardigheden, identi-
teit, productiviteit en intimiteit. Dergelijke ontwikkelingstaken zijn van groot belang

om een behandeling als die van het IDBR met goed resultaat te doorlopen. Zo is hech-
ting van groot belang voor de behandelingsrelatie en het vertrouwen dat nodig is om
bijvoorbeeld openheid van zaken te kunnen geven. Verstoorde autonomie gaat samen
met diepe schaamte en kan het ook heel moeilijk maken om een misbruikketting op
te stellen. Gebrek aan vaardigheden zien we in huiswerkopgaven en de problemen die
daarmee ontstonden. Uit het slechte psychosociale functioneren dat vooral in hoofd-
stuk 3 bleek zijn geringe mogelijkheden voor intimiteit en productiviteit af te leiden.

Deze gedachtegang krijgt enige ondersteuning wanneer we denken vanuit dynami-
sche, veranderbare kenmerken en dynamic assesment (zie f 2.I). Geidentificeerde dyna-
mische risicofactoren leveren bij uitstek een empirisch ondersteund kader om het IDBR
vanuit de huidige stand van kennis te evalueren. Het instrument voor dynamic asses-

mint dat we gebruiken is de Sex 0#ender Need Assessment Rating (SONAR).18 SONAR
onderscheidt negen dynamische risicofactoren. Vij f daarvan zijn als chronisch aange-
merkt in de zin van langdurig bestaande patronen. Dat zijn:

I. beperkte mogelijkheden voor intimiteit,
2 negatieve sociale invloeden ('negative social influences'),
3.  attitudes die seksueel geweld rechtvaardigen,
4. gebrekkige seksuele zelfcontrole. en

5. gebrekkige algemene zelfcontrole.
Daarnaast worden er vier als acute (dynamische) risicofactoren aangemerkt, namelijk:

6.  misbruik van middelen,

18  Hanson & Harris. 2001.
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7.  een negatieve gemoedsgesteldheid ('negative mood'),
8.  woede, en
9.  de nabijheid van potentiele slachtoffers.

Hiervan zijn de als chronisch aangemerkte dynamische risicofactoren, de eerste vijf,
het belangrijkst.19 Van die chronisch dynamische risicofactoren voorspelt algemene
zelfcontrole recidive met een seksueel delict het best.2° Dat is dus ook de belangrijkste
te veranderen eigenschap. De vier als acuut aangemerkte risicofactoren misbruik van
middelen, negatieve gemoedsgesteldheid, woede en de nabijheid van potentiele slacht-
offers, wijzen eveneens op het belang hiervan. Daarnaast zien we bij de chronisch
dynamische risicofactoren het belang van relaties in de mogelijkheid voor intimiteit en
van negatieve beinvloeding. In de attitudes die seksueel geweld rechtvaardigen komt
het belang naar voren van maatschappelijke overtuigingen en van 'moraal' die gedrag
kunnen motiveren en rechtvaardigen. De combinatie van chronisch en dynamisch is
paradoxaal en verwijst naar de relatie tussen seksuele delinquentie en psychopatholo-
gie. Een relatie die ook bleek in hoofdstuk 3 bij de bespreking van Static-99

Parafilieen en incest zijn volgens DSM-IV te dassificeren onder de stoornissen in
de impulscontrole. Een impuls is een aandrift, drang ofprikkel die zich kenmerkt door
directheid en onmiddellijkheid in oorzaak en gevolg. In onderscheid met impulscon-
trole omsluit zegcontrole cognities, emoties en gedragstendenties en doelen op de lan-
gere termijn.21 Beide veronderstellen de aanwezigheid van een agent, een handelend
subject dat nadenkt over zichzelf en die controle over zijn eigen gedrag uitoefent.  Bij
zelfcontrole blijkt vervolgens het bijkomende belang van relaties, sociale vaardigheden
en identiteit. Het is identiteit die samen gaat met wat hier eerder morele motivatie
genoemd kan worden dan attitude. Gebrek aan zelfcontrole is algemener voor psy-
chiatrische stoornissen en vinden we met name in chronische vormen bij persoon.
lijkheidspathologie.

De chronisch dynamische risicofactoren zijn beperkte mogelijkheden voor intimi-
teit, negatieve sociale invloeden ('negative social influences'), attitudes die seksueel
geweld rechtvaardigen en seksuele zelfcontrole. Voor de behandeling van seksuele
delinquenten geldt vaak empathie als kern van sociale vaardigheid. Tussen gebrek aan
empathie en recidive is ook een aantoonbaar verband.22 Training van empathie kan
echter ook de vaardigheid om te manipuleren onbedoeld vergroten omdat empathie
als vaardigheid die niet alleen is aan te leren en na te bootsen maar ook gradueel en

19  Thornton. 2001.
20   Hanson & Hains, 2001
21 Filda, 1988.
22  Smallbone.Wheaton. & How-lgan. 20(13
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selectief is toe te passen.21 Het is op dit punt dat het belang van morele motivatie naar
voren komt. Waar die motivatie bijvoorbeeld gevoed wordt door dreiging, angst of
paranoia geeft die heel ander empathisch gedrag dan wanneer men zich zeker van
zichzelf voelt en onkwetsbaar.24

Bij het IDBR gaat het bij de individuele behandeling uiteindelijk ook om zelfcon-
trole. De weg daar naar toe verloopt via de behandelingsdoelen erkenning, verant-

woordelijkheid en schuldbesef. Relaties en motivatie zijn belangrijke aandachtspunten
en bij schuldbesef staat empathie met het misbruikte kind voorop. Verantwoordelijk-
heid houdt in dat de attitudes ten aanzien van seksueel misbruik van kinderen bespro-

ken worden. Om zelfcontrole in stand te houden met behulp van terugvalpreventie en
een evenwichtig psychosociaal functioneren is uiteindelijk een andere attitude of
morele motivatie nodig.

Tussen SONAR en de bij het IDBR gevolgde benadering vinden we zo grote raak-
vlakken waarbij indirect ook blijkt dat de laatste een solide theoretische basis heeft.

Voorlopig kunnen we hieruit het volgende concluderen.

Seksueel misbruik en recidive hangen vooral samen met gebrekkige zelfcontrole.
Zelfcontrole heeft als componenten impulscontrole, sociale relaties en attitude of
morele motivatie. De groep die behandeld is vertoont op deze terreinen tekorten en

verstoringen die nauw samenhangen met een pathologische persoonlijkheidsontwik-
keling en waarop de behandeling onvoldoende voorbereid en toegerust was. Hieruit
wordt ook theoretisch waarschijnlijker dat seksuele delinquentie en recidive niet los

zijn te zien van persoonlijkheidspsychopathologie.

Tussen SONAR en de bij het IDBR gevolgde benadering schuilt ook een belangrijk ver-
schil. SONAR formuleert in algemene, objectiverende termen; beschrijvend en van
buiten af. De IDBR-behandelingsdoelen ziin daarentegen zeer persoonsgericht en daar-
mee ook persoonlijk, niet objectiverend maar subjectiverend. 'Erkenning, 'verant-

woordelijkheid', 'schuld' en 'terugvalpreventie' zijn niet empirisch meetbaar ofobjectief
kenbaar. In die zin zijn deze begrippen metafysisch en zelfs contrafactisch 25 te noemen
omdat ze niet vastgesteld maar toggekend worden.26 Via 'erkenning', 'verantwoordelijk-

heid', 'schuld' en 'terugvalpreventie' wordt iemand ook niet zozeer beschreven als wel
aangesproken op een vermogen tot zelfsturing en zelfreflectie. Hetgeen ook gelijktijdig

23    Webster  &  Beech. 2000   Regehi & Glancy, 2001

24 Ford. 1996

25    De  Boer,  1980
26   Ricoer, 199().
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uitdrukking is van betrokkenheid en dat de aangesprokene erbij hoort.
Die terminologie van 'erkenning'. 'verantwoordelijkheid', 'schuld' is van moreel-

psychologische aard te noemen en bovendien gericht op een therapeutische, op ver-
andering gerichte praktijk. Daarmee wordt er methodologisch en methodisch een
sprong gemaakt, namelijk van empirisch naar fenomenologisch, van buitenaf naar van
binnen uit. Die sprong betreft totaal andere benaderingen van wat onder een zelf en
een persoon wordt verstaan.27 Het verschil centreert zich op de kwestie of gedrag de
wetten van de causaliteit volgt ofwel voortkomt uit de menselijke vermogens en de vrij-
heid om keuzen te maken.18

Dit onderzoek stuit daarmee op een van de kernthema's voor de forensische psy-
chiatrie. Een dynamische, op verandering en verbetering gerichte benadering krijgt te
maken met vragen over wil en de morele motivatie om zelfcontrole uit te oefenen en
de binding aan een gemeenschap. Ze vallen buiten het gebied van een puur objectie-
ve wetenschap die gericht is op wat voorspelbaar en beheersbaar is en zijn niet te
beantwoorden zonder een algemeen gedragen visie op wat het 'zelf' is dat uiteindelijk
zelfcontrole uitoefent.29

27  Zie de discussie tussen de fenomenoloog Ricoeur- en de bioloog Changeux (2000) en. voor· toespilsing op
forensische psychiatrie. Mooy.  1998.

28 Dit gritpt terug op Immanuel Kant wiens denken van beslissende betekenis is xeweest voor met name hot recht
en daarmee ook voor de forensische psychiatrie. Zie Mooii.  1998. eri Ricot'ur,  1990

19  Voor belangrijke aanietten hiervoor ile I lai-rd.  1996: Ricoeur
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HET HERHALINGSONDERZOEK

Het herhalingsonderzoek bestaat uit twee onderdelen waarbij het eerste deel gericht is
op de intermediaire behandelingsdoelen vrij kort na afsluiting van de behandeling en
het tweede deel op de recidive op de langere termijn.

Vraagstellingen

Bij de effecten van de IDBR-behandeling op de langere termijn gaat het om de vol-
gende twee vragen:

I.   wat is er na afsluiting van de behandeling terug te vinden van behandelings-
doelen?

2 leidt behandeling tot minder recidive?
Bij de opzet en het begin van het project waren de veronderstellingen dat de doelstel-
lingen: erkenning, verantwoordelijkheid, schuldbesef/integriteit en terugvalpreventie,

vrij kort na afsluiting van de behandeling nog helder voor de geest staan en van invloed

zijn op het dagelijks leven. Bovendien zal op het moment van het herhalingsonderzoek
het dagelijks leven redelijk in evenwicht zijn en is er voldoende omgevingscontrole is
om recidive tijdig te signaleren. Wat betreft recidive onderscheiden behandelden zich
uiteindelijk in gunstige zin van niet-behandelden.

Inmiddels hebben we ook de conclusies van de vorige hoofdstukken waaruit ande-
re veronderstellingen kunnen worden afgeleid. De groep die behandeld is vertoont

problemen met impulscontrole, met sociale relaties en met identiteit en de daaruit
voortkomende morele motivatie. Dat leverde belangrijke knelpunten op bij de behan-

deling. Waar de behandeling al niet goed is gelopen, kunnen we niet verwachten dat
als gevolg van die behandeling op de langere termijn de doelstellingen alsnog zijn
behaald. Op grond van deze overweging kunnen we dus veronderstellen dat de behan-

delingsdoelstellingen in engere en in ruimere zin bij een aanzienlijk delen van de
behandelde groep niet of gebrekkig zijn terug te vinden. Deze verwachting geldt de
intermediaire doelstellingen. Wat betreft de uiteindelijke doelstelling van minder reci-
dive is de verwachting op grond van deze overwegingen dat eventuele verschillen met
IDBR-uitval en met Non-IDBR uiteindelijk niet erg groot zullen blijken.
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Methode en materiaal

Om na te gaan in hoeverre de intermediaire behandelingsdoelen voor de conditie
IDBR-behandeld waren behaald, zijn degenen die de behandeling afmaakten tussen
april I993 en april I995 benaderd voor een vraaggesprek. Dit vraaggesprek was afge-

sproken en onderdeel van het behandelingscontract dat bil aanvang van de behande-
ling moest worden getekend. De tussenliggende periode was minimaal drie jaar wat
betreft aanvang van de behandeling en I8 maanden na de verwachte afsluiting.
De intermediaire behandelingsdoelen ziin onder-zocht met behulp van een halfge-
structureerd vraaggesprek. Hiervoor is uitsluitend de groep IDBR-behande-ld bena-
derd en het vraaggesprek vond met 29 van de 30 plaats. Bij een lukte het niet om hem
in te laten stemmen. Van hem kwam weI een uitgebreide schriftelijke reactie zodat
voor de meeste analyses het volledige aantal van 30 respondenten is gehaald.
Het vraaggesprek bestond uit de volgende hoofdvragen:

·     hoe heeft u de  I DBR-behandeling ervaren?
·   hoe staat u nu ten opzichte van hetgeen er is gebeurdf

wat heeft u geleerd?
gebruikt u de misbruikcirkel nog die destijds met u is vastgesteld?
heeft u nog contact met de destijds betrokken kinderen?
hoe ziet uw huidige leven eruit qua werk, inkomsten, bezigheden, contacten met
anderen?

Het gesprek begon met een introductie waarbij het wetenschappelijk doel en de ver-
trouwelijkheid werden onderstreept. Het gesprek zou geen enkele persoonlijke conse-
quentie kunnen krijgen. De gemiddelde duur van het gesprek bleek 90 minuten. De
registratie vond plaats door de antwoorden, bij voorkeur woordelijk, op te schrijven op
een apart registratieformulier. Een tussentijdse aanpassing in de Follow-upfase betrof
de toezending, voorafgaand aan het vraaggesprek, van de Vragenlijst over uw seksuali-
kit. Na een achttal gesprekken en een tussentijdse evaluatie bleek het nodig om sek-
sualiteit meer gestructureerd aan bod te laten komen. Vervolgens is de Vragent(ist over

uw seksualiteit gelijk met de uitnodiging verstuurd met het verzoek die voorafgaand aan
het gesprek in te vullen en terug te sturen.

Voorafgaand aan vraaggesprek werd een analyse gemaakt van de dossiergegevens en.
indien aanwezig, de antwoorden op de Vragenlijst over uw seksualiteit. De ondervraag-
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den zijn dus niet onvoorbereid tegemoet getreden. Voorbereiding was nodig om bin-
nen de gekozen vorm van het halfgestructureerde vraaggesprek op de juiste momen-
ten gericht te kunnen doorvragen. Dat is een goed te verdedigen handelswijze bij een

onderwerp dat zo sociaal gevoelig ligt als incest en seksueel misbruik. Bovendien was
het met niet meer dan een onderzoeker eenvoudig onmogelijk om de vraaggesprekken
zonder enige voorkennis te houden.

De resultaten zijn met behulp inhoudsanalyse onderzocht. De gevolgde methode
berust uiteindelijk echter voor een belangrijk deel op de klinische kennis en ervaring
van de ene persoon van de onderzoeker/auteur. Dit deel van het onderzoek is daarmee
sterk exploratief en kwalitatiefen wijkt afvan veel onderzoeken waarbij vrijwel uitslui-
tend vooraf gevalideerde en gestandaardiseerde vragenlijsten zijn gebruikt.  Dat is een
bewuste keuze geweest die ook voortkomt uit de reele beperking dat er geen gestan-
daardiseerde instrumenten zijn om juist dit type van behandeling te evalueren.
Inmiddels zijn die er wel manieren voor risicotaxatie maar die zijn er pas gekomen
nadat deze vraaggesprekken plaats vonden. Bovendien bestaan die voorlopig nog gro-
tendeels uit aandachtspunten zonder veel methodische en empirische basis om de
risicokenmerken ook betrouwbaar en valide vast te stellen.
Het tweede onderdeel van het herhalingsonderzoek bestond uit het onderzoek van de
justitiele documentatie voor de periode na het indexdelict tot aan de peildatum van
februari 2004, ongeveer veertien jaar. De gevolgde methode bij dit onderdeel wordt
uiteen gezet in f 6.2.

6.1 INTERMEDIAIRE BEHANDELINGSDOELEN

Ruim twee op de drie ondervraagden (2I van 30) beoordeelden bij terugblik de erva-
ring met de behandeling als zeer tot overwegend positief; veertien waren zeer positief
(tabel 6.I).

Tabel 6.1 -1. Vraaggesprek herhalingsonderzoek: ervaring van de IDBR·behandeling

ervaring behandeling totaal

zeer positief              14

vooral positief         7
neutraal                 2

vooral negatief         2
zeer negatief            3
niet van toepassing       2

totaal                   30
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Deze uitkomsten over hoe de betrokkene de IDBR-behandeling had ervaren komen ook
overeen met de beoordeling van de kwaliteit van de relatie na fase I (H.5; tabel 5.I-6).
Degenen die de behandeling uiteindelijk vooral als (zeer) positief beoordeelden brach-
ten bij het vraaggesprek naar voren dat het ook zwaar en moeilijk was, zeker in het
begin. Dit had te maken met de inhoud van het programma die vaak als confronterend
was ervaren en het krijgen van vertrouwen in de behandelaar. De moeilijke beginpe-
riode en de zwaarte van het programma overschaduwden in sommige gevallen de
gehele behandeling terwijl het eindoordeel toch overwegend positief was. Het politie-
onderzoek en het ervaren van grote druk bij het verhoor werden nogal eens genoemd
als zeer negatief.

De overige negen waren niet zo positief. Wat twee ondervraagden voor positiefs
konden melden werd min of meer geneutraliseerd door negatieve kanttekeningen. Vijf
overigen waren overwegend tot zeer negatief in hun oordeel.  Een deel liet zich kritisch
uit over wat zij zagen als een negatieve en eenzijdige benadering van het behande-
lingsprogramma: alleen zij hadden behandeling opgelegd gekregen terwijl kinderen
en andere betrokkenen niet bereikt konden worden. Van de drie met een zeer negatief
oordeel vond 66n de behandeling 'pure onzin'. de twee anderen noemden als belang-

rijkste gevolg van de behandeling dat zij sterk geremd waren geworden en niet meer
met anderen wisten om te gaan.1 Als zeer negatieve ervaring van de behandeling is ver-
der te beschouwen dat twee ondervraagden 'behandeling' niet van toepassing vonden
omdat er niets mis was geweest met hen of hun gedrag.  Bij twee anderen was er een
uiteindelijk alleen bereid tot een schriftelijke reactie op de oproep tot het vraaggesprek
terwijl een ander alleen na veel moeite instemde.2

Bij de behandeldoelen in engere zin gaat het weer om erkenning, verantwoordelijk-
heid nemen, schuldbesef en integriteit en het gebruik van terugvalpreventiestrategieen.

1. Erkenning

De erkenning van het misbruik ofwel de evaluatie van het behandeldoel erkenning is
op de volgende manier benaderd. De antwoorden tijdens het vraaggesprek op vooral

de vraag: 'hoe staat u nu ten opzichte van wat destijds de aanleiding was voor de behan-
delingP' zijn geanalyseerd of hierbij spontaan voorbehoud naar voren kwam.  Er is ver-

1 Belden war·en op volwassen leeftiid van buiten 1   Beiden Raven bl'Jk van eer, niar,Iteste par·,inoide
E uropa naar Nederland gemigreerd en vertelden gedachtevlucht, zie vet-der 64 de bespr·eking vari psy
over een overweldigende schaamle ten opzichte var, chopathologie
hziri laridgenoten efi faniilie. Beiden verloonden fors
depressieve kenmerken.
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volgens onderscheid gemaakt in geen voorbehoud, enig voorbehoud, duidelijk voor-
behoud, ontkent alles en een restcategorie voor waar het onduidelijk bleef (tabel 6.I-2).

Tabel 6.1-2.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: erkenning

erkenning bij follow up totaal

geen voorbehoud       19

enig voorbehoud         I
duidelijk voorbehoud    7
ontkent alles            2

onduidelijk                     I
totaal                   30

Ongeveer twee van de drie ondervraagden (I 9 van de 30) maakte geen spontaan voor-
behoud over wat er seksuee] plaatsvond tussen hem en het kind of de kinderen. Bij een
op de drie is wel sprake van spontaan voorbehoud. Het aantal dat een duidelijk voor-
behoud maakt is gedaald van elf bij de evaluatie van fase I tot zeven bij follow-up. Twee
mannen ontkennen alle misbruik. Dat is een man meer dan tijdens de behandeling.

Bij een ondervraagde blijft het onduidelijk.
Wat betreft de categorieen geen voorbehoud en duidelilk voorbehoud lijkt er een verbe-

tering opgetreden ten opzichte van de evaluatie van fase I (H.5; tabel 5.I-5). Hierbij
moet bedacht worden dat de vraagstelling en de beoordeling anders zijn en dat het bij
de follow-up gaat om een spontaan voorbehoud. Waarschijnlijk zou een confrontatie
met de aanklacht tot meer voorbehoud hebben geleid. Zo een confrontatie leek echter
geen goede strategie om tot een vraaggesprek te komen. Al met al zijn de verschillen
te klein om anders te concluderen dan dat de resultaten van de follow-up in grote trek-
ken gelijk zijn aan die van fase I.

11.Verantwoordelijkheid

De evaluatie van het behandeldoel verantwoordel(ikheid nemen heeft op basis van dezelf-

de vraag en op een vergelijkbare manier plaatsgevonden als die van erkenning. Er wordt
vanuit gegaan dat de verantwoordelijkheid uitsluitend bij het zelf wordt gelegd wan-
neer er bij de beantwoording van de open vraag 'hoe staat u nu ten opzichte van wat
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destiids de aanleiding was voor de (IDBR-)behandeling?' geen spontaan voorbehoud is
gemaakt. Er is niet expliciet naar gevraagd. Er is onderscheid gemaakt in verantwoor-

delijkheid vrijwel uitsluitend bij zichzelf leggen, verantwoordelijkheid deels bij zich-
zelf leggen, verantwoordelijkheid vooral bij anderen leggen, geen verantwoordelijk-
heid nemen en een restcategorie voor onduidelijke verantwoordelijkheid (tabel 6.I-3)·

Tabel 6.1-3.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: verantwoordelijkheid nemen

verantwoordelijkheid bij follow up totaal

bij zelf                                           13
idem met voorbehoud                 8

bij anderen                       5
geen                             2

onduideliik                                     I
totaal                              29

Dertien van de ondervraagden leggen de verantwoordelijkheid expliciet bij henzelf; nog
eens acht doen dit met een duidelijk voorbehoud. Vijf leggen de verantwoordelijkheid
vriiwel uitsluitend bii anderen en twee ontkennen iedere vorm van verantwoordelijk-
heid. Bij 66n vraaggesprek bleef de kwestie van verantwoordelijkheid onduidelijk.  Het
betreft hier de wat cryptische uitspraak: 'de 66n blijft dader, de ander slachtoffer, er is
geen tussenregeling', waarmee het definitieve antwoord gegeven was.

Onder de dertien die alle verantwoordelijkheid op zich leken te nemen bevinden
zich drie twijfelgevallen. Een verschoof de aandacht naar het lot van een ander kind
(kleindochter) en noemde altijd chantabel te zullen blijven; een ander verklaarde er
nog steeds groot verdriet van te hebben en daarin troost te krijgen van zijn eerder mis-
bruikte dochters. Het derde twijfelgeval verklaarde weliswaar inmiddels in te zien dat
de fout volledig bij hem lag en geleerd te hebben 'dat het ook mensen zijn' en voegde
er aan toe geen wrok te koesteren. Uit het dossier blijkt dat deze man alle eerdere aan-
klachten van misbruik van andere dochters ontkende. Hij ontkende ook de, blijkens de
verklaring van ziin jongste dochter, zeer frequente aard van het misbruik en de mis-
handeling die erbij plaatsvond. Hij was psychiatrisch suspect met zeer sterk narcisti-
sche trekken. mogelijk beginnende dementie en seksuele disfunctie; ziin behandeling
verliep vanaf fase 2 voor een belangrijk buiten het behandelingsmodel om.
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Degenen die ingedeeld zijn bij enig voorbehoud maken noemden als (bijkomende)
oorzaken: spanningen ten gevolge van een slechte (huwelijks)relatie: 'het was een hel';
het was eigenlijk wraak of kwaad met kwaad vergelden,  of,  in twee gevallen, seksuele
of emotionele onbeschikbaarheid van hun vrouw Ook de levensomstandigheden ten
tijde van het misbruik (werk dat boven het hoofd groeide, problemen rond de verde-

ling van een erfenis) en de gevolgen van de eigen voorgeschiedenis zijn in dit verband
genoemd. Drie noemden het (uitlokkend) gedrag van het kind waartegen zij zich had-
den moeten verweren.

Bij het benadrukken van de verantwoordelijkheid van een ander ging dat in richting
van de ex-vrouw, die dochter al eerder liet kennis maken met een vibrator of gewoon
alle seks weigerde, het kind ('borderliner' of 'paar handelingen die van de kinderen uit-
gingen'), en de gezinsleden en de maatschappij ('incest: zijn bij mij toegebrachte ver-

wondingen').
Als teken dat men zich niet verantwoordelijk achtte bij de 'follow-up' zijn de vol-

gende uitspraken opgevat: 'alles was uitgelokt, duidelijk com-plot, dacht rijk te worden
van haar stiefvader', en alles was een 'complot van gezin en samenleving'. De dossiers
lieten zien dat dezelfde ondervraagden ontkenden dat er ooit seks had plaatsgevonden
met respectievelijk de verklaringen: 'de feiten zijn er onder dwang uitgeslagen', en 'ben
geen incestpleger, was geen seks, heb de neiging niet, ben het niet, voel het niet, nooit
gehad of geweest ook'.

Al met al is er een streep te trekken tussen hen die de verantwoordelijkheid blijkens
hun uitspraken duidelijk vooral bij zichzelf legden en overigen.  Bij acht van de 29
ondervraagden is het behandeldoel verantwoordelijkheid nemen dan niet behaald. Ook
boven deze streep waren er een paar twijfelachtige uitspraken. De uitkomst lijkt op die
van de voorgaande evaluatie van erkenning. De verdeling is echter anders. Het verschil
zit vooral bij degenen die enig voorbehoud maken. Minder dan de helft neemt alle ver-

antwoordelijkheid op zich. Erkennen en verantwoordelijkheid nemen liggen in het
algemeen dicht bij elkaar maar dekken elkaar niet volkomen.
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111. Schuldbesef en integriteit

Hoe kunnen behandeldoelen van schuldbesef en integriteit na aftoop van de behan-

deling worden geevalueerd? Het lijkt mij dat ideaal gesproken er een (door schuld)
gelouterde kijk is op het eerdere misbruik en de mogelijkheid van herhaling. In hoe-
verre is er hiervan sprake? Om dit te onderzoeken is gekeken naar hoe het zelf van de
ondervraagden in relatie tot anderen naar voren komt.

De antwoorden op de vragen: hoe staat u nu ten opzichte van het eerdere misbruik,
en: hoe zeker bent u dat u iets dergelijks niet meer zult doen? zijn geanalyseerd. Van
de 29 ondervraagden zijn zo in totaal II7 relevante uitspraken verzameld (gemiddeld
vier per persoon; Sd = I.6). Niet iedere ondervraagde kwam in eenzelfde mate met
genuanceerde antwoorden: vijf noemden drie aspecten,  vij f anderen  twee en een niet
meer dan 66n aspect. De uitspraken zijn samengevoegd in drie hoofdcategorieen:
redenen die het kind centraal stellen. redenen die vooral te maken hebben met de rela-
tie tot anderen en redenen die het zelfvan de dader tot onderwerp hebben (tabel 6.1-4)

Tabel 6.1-4.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: redenen om geen misbruik meer te plegen

relatie tot categorie totaal

kind K I. rechten van het kind, verantwoording ouder, ouderliefde               6
K2. consequenties voor het kind                                                       13
Al. meer begrip, aandacht, vertrouwen, minder ego'istisch,

anderen                                                                      13dominant, negatief; andere betekenis 'houden van.
A2. meer praten, mening uiten, gevoelens niet opkroppen                    13
A3. steviger, meer assertief, grenzen stellen                                           12
A4. zichzelf afschermen. isoleren, verharden,

oppassen voor anderen
zelf ZI. strafconsequenties                                                                     5

Z2. losser van eigen verleden                                           7
Z3. geen/minder alcohol                                                 5
Z4. meer nadenken. minder impulsief/ spontaan                       7
Z5. erg geremd geworden                                                  4
Z6. signalen, een stap voor ziln, vermijding gelegenheid                          12
Z7. bewuster leven. meer zelfkennis                                    9

Redenen die het kind centraal stellen ziin in verhouding het minst genoemd (19 van

II7 of 16%). Redenen van de twee andere categorieen zijn allebei in dezelfde mate
genoemd (ieder 49 Van I I7 of 42%).

De  redenen zijn nader te onderscheiden in meer positief en meer negatief gemoti-
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veerde. De positief gemotiveerde hebben te maken met schuldbesef en integriteit
omdat ze verwijzen naar een positieve, intentionele keus. Dit zijn redenen die het kind
centraal stellen, namelijk de consequenties voor het kind, de rechten van het kind, de
verantwoording als ouder en ouderliefde. In de relatie tot anderen wordt als positief

gezien: meer begrip en aandacht voor anderen, vertrouwen in anderen en minder egoi-
stisch, dominant of negatief zijn en een andere betekenis van 'houden van...', tegen-

woordig meer praten, de eigen mening uiten en gevoelens niet meer opkroppen. Van
de uitspraken die vooral  het zelf van de dader centraal stellen  zi jn  in  deze zin positief
losser ten opzichte van het eigen verleden te staan; geen of minder alcohol gebruiken;
meer nadenken, minder impulsief of spontaan zijn; alert zijn op signalen en die een
stap voor zijn, vermijden van gelegenheid (voor misbruik) en bewuster leven en meer
zelfkennis. Bij elkaar genomen zijn op deze wijze 85 van alle uitspraken als positief
gemotiveerd te zien (73%)· Elf (van de 29) ondervraagden noemen uitsluitend positie-
ve motivatie.

Meer negatief gemotiveerd zijn uitspraken  die wijzen  op een neiging het zel f ofwel
de persoon van de dader centraal te stellen door zich te verdedigen ten opzichte van de

buitenwereld. Het gaat hier om zichzelf afschermen, isoleren, verharden; oppassen
voor anderen, steviger en meer assertief zijn, grenzen stellen, strafconsequenties als
een harde aanpak door de politie, baan- en relatieverlies en de negatieve emotionele
gevolgen als gevolg van alles wat rond en vooral tijdens de IDBR-behandeling plaats
vond (in tabel 6.4-I met asterisk aangegeven). Het zijn uitspraken die er toe neigen
zichzelf als een (potentieel) slachtoffer te presenteren.3 Vooral zichzelf afschermen,
isoleren, verharden en oppassen voor anderen en door de behandeling erg geremd te
zijn geworden zijn in deze zin te begrijpen. Ze wijzen op een wantrouwende opstel-

ling en een gekwetst en bedreigd zelfgevoel. Dergelijke, meer negatief gemotiveerde
redenen om geen misbruik te plegen zijn in totaal 32 maal genoemd. Ze waren dui-
delijk aanwezig in de antwoorden van elf van de 29 ondervraagden. Vijf noemden uit-
sluitend negatieve motivatie.

Een stap is om te kijken naar de verhouding tussen positieve redenen en meer nega-

tief gemotiveerde redenen. Deze verhouding is te zien als een index van de mate in
hoeverre de nadruk in de antwoorden eerder leek te liggen op de bescherming van een
wankele zelfervaring dan op schuldbesef en integriteit.  Voor de totale groep is deze ver-
houding ongeveer een op drie (32:85)· Met andere woorden: van alle opgegeven redenen
lijkt een derde vooral de bescherming van een wankele zelfervaring tot doel te hebben.

3    Ze biengen de wrarige en sarcastische uitspraak van Salter ( 1995) in herinnering:'in the 'newspeak' ol
the incestoffender the problem tS his altruistic heart.
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IV. Terugvalpreventie

De zojuist besproken gegevens (tabel 6.I-4) werpen ook licht op het gebruik van een
persoonlijke strategie van terugvalpreventie. Schuldbesef en integriteit leveren een
intrinsieke motivatie voor de preventie van terugval. In andere gevallen hangt de moti-
vatie  af van extrinsieke omstandigheden. Bijna alle zojuist besproken redenen hebben
ook plek in praktische strategieen om misbruik te voorkomen. Het wezen van terug-
valpreventie en de misbruikketen bestaat uit het letten op signalen, het een stap voor
zijn en het vermijden van gelegenheid. Twaalfondervraagden noemden alert te ziln en
te blijven. Ter illustratie enkele parafrases van de uitspraken waaruit de samenhang
tussen motivatie en strategie blijkt:

(04)  ook zonder project geen herhaling vanwige hit risico op gevangenisstrefen alles
wat daarmet samenhangt; het zou kunnen leiden tot het verlies van m n (huidige)
vrouw, dat zou erg zijn voor haar en voor mij. IStrategie.1-nietjeze(fterugtrekken als
je met iets zit en duidelijkje meninggeven,je uiten (inmiddels angsten hiervoor kw(it).
(05) een kind of mens heeft recht op ze(fbeschikking; ik moet niet meer op zoek naar
moederti€/de en problemen op anderen projecteren; geen wraak meer proberen te

nemen op de bedreigende oudere vrouw. /Strategie.1 -ik mott alen bloven op cirkel,
miinfantasie bedwingen, bl(iven gebruik maken van het huiswerk (dat als onderdeel
van de behandeling is gen:aakt); kan nooit meer samen zijn metjongeren.

In contrast hiermee valt er uit de volgende uitspraken amper een bewuste, gerichte
strategie te destilleren:

(06) niet normaal met kinderen van eu; is verkeerd; wat zal ze daaraan overhouden?
/Strategiel-'t zal me niet gebeuren; 200% zeker hiervan;
(07) het z(in ook gewoon mensen, ht, heb ik geleerd;  -(haar)   riGht  op eigen leven
waarin ik niet de boventoon voerde; -leejiijdsverschil /Strategied controle is onnodig,

geen beho fie meer;
(08) heb de neiging nia, ben het niet, voel het niet; nooit gehad ofgeweest ook.

[Strategic:] geleerd om niet over je heen te laten lopen; op te passen voor probleem-
mensen.

In de loop van het vraaggesprek is ook expliciet nagevraagd ofer nog gebruik gemaakt van
de misbruikcirkel die bedoeld is om terugval of herhaling van misbruik te voorkomen. De
antwoorden op deze vragen zijn gecategoriseerd in -ja, -soms; en -nooit (tabel 6.1-5)
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Tabel 6.1 -5.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: gebruik misbruikcirkel

gebruik cirkel eerder momenteel

ia                      1 3          9
soms                     7              8

nooit            8         1 1

totaal           28      28

In een geval bleek navraag niet haalbaar. Deze man vertoonde een dermate paranoide
gedachtevlucht dat een vraaggesprek eigenlijk onmogelijk was. Ook bij degene die
alleen een brief schreef viel het gebruik van de misbruikcirkel  niet na te vragen.  Van
de 28 waarover de vraag wel is beantwoord zeggen er elf dat zij de misbruikcirkel of
hun persoonlijk vastgestelde strategie voor terugvalpreventie, nooit (meer) gebruiken.
Acht van hen hebben die strategie ook nooit in praktijk gebracht.

V. Psychosociaal functioneren

Van de 28 waarbij dit kon worden nagevraagd vertellen er twintig dat zij zich lichame-
lijk goed voelen (tabel 6.1-6). Van de overigen voelen zeven zich matig en een slecht.

Tabel 6.1-6.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: lichamelijk welbevinden

lichamelijk welbevinden totaal

goed                   20

matig                              7
slecht

totaal                    28

In psychisch opzicht voelen twee zich matig en vijfvan 29 zichzelf slecht (tabel 6.1-7).

Tabel 6.1-7.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: psychisch (subjectief) welbevinden

psychisch welbevinden totaal

goed                  22

matig                                2

slecht                                  5

totaal                   29
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Onafhankelijk hiervan konden bij negen van de 30 duidelijke aspecten van relatiefern-
stige psychopathologie worden vastgesteld. Dit gebeurde op grond van het klinisch
vraaggesprek en eenmaal op grond van een briefwisseling (tabel 6.I-8 )

Tabel 6.1-8.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: manifeste psychopathologie

psychopathologie totaal

paranoia                     4
depressie           3

psychopathie          I
pedofilie                 I
niet manifest           21
totaal              30

Het betreft hier pathologie die vrij expliciet naar voren kwam in de vormen van para-

noia. depressie, psychopathie en parajilie. Het lag niet in de bedoeling van het vraagge-
sprek om tot een volledige psychiatrische diagnose en classificatie te komen.

Het was ook niet mogelijk om diagnostische classificaties volgens DSM criteria te
maken. Bepaalde aspecten vielen op en anderen konden vervolgens worden nage-
vraagd. Het vaststellen van subtielere vormen van persoonlijkheidspathologie ging het
bestek van het vraaggesprek echter ver te buiten.

Paranoia is het meest aangetroffen, namelijk bij vier. Het gaat hier om verbitterde,
eenzame mannen die zich bedreigd voelen door alles en iedereen en die een soort oor-
logsstrategie leken te volgen. Het meest duidelijk kwam dit tot uitdrukking bij een
man die amper te benaderen of te ondervragen was. Hij had zich min of meer ver-
schanst in een vervuild huis en vertoonde een volkomen paranoide gedachtevlucht die
niet viel te onderbreken. Degene die alleen een schriftelijke reactie gaf, stak een iets
minder verwarde maar inhoudelijk wel vergelijkbare tirade af met een strofe als: 'Ik
zou u ook vertellen dat ik mi j gehard heb; zo gehard, dat een oorlogsveteraan er jaloers
op zou zijn.

Bij drie andere ondervraagden is depressie vastgesteld op grond van diverse, spon-
taan vermelde symptomen als slaap- en concentratiestoornissen, overspoelende gevoe-
lens van wanhoop en een algeheel mat gedrag en voorkomen.

Psychopathisch noem ik een persoon die zichzelf uitgaf als de meervoudig
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bekroond ambachtsman terwijl dit niet waar was en hij op een sociale werkplaats werk-

te. De realiteitszin van deze man was duidelijk verstoord. Een dergelijk ziekelijke fan-

tasie of leugenachtigheid. bijvoorbeeld in de vorm van het Miinchhausensyndroom,

past binnen het borderlinebegrip dat in het laatste hoofdstuk nader wordt onderzocht.

Bij pedofilie gaat het om iemand die zichzelf benoemde als een homoseksuele

pedofiel en aangaf dat dit zijn leven beheerste.

Naar alcoholgebruik is niet expliciet gevraagd. Vijf van de ondervraagden noemen

spontaan geen of minder alcohol te gebruiken bij hun strategie om terugval te voor-

komen (tabel 6.I-4). Bij een ondervraagde viel op dat hij naar alcohol rook terwijl het

vraaggesprek om elf uur 's ochtends plaats vond.
Het overzicht is beperkt tot relatief scherp waarneembare klinische criteria. Het

omvat bijvoorbeeld niet een man die een uitgesproken schizoide indruk achterliet en

een tweetal gevallen waarbij narcistische persoonlijkheidspathologie tamelijk opval-

lend naar voren kwam. Bij ongeveer een derde vinden we bij dit vraaggesprek dus
vooral duidelijk aanwezige ofdoor de ondervraagde zelf als problematisch naar voren

gebrachte aspecten van pathologie.

Seksualiteit

Bij 23 van de 30 is in het vraaggesprek informatie verkregen over hun seksueel func-

tioneren. Seksualiteit blijkt problernatisch bij negen en sterk problematisch bij vier
ondervraagden. Een man noemde bijvoorbeeld als enige verlichting voor chronisch
depressieve stemming vaak te masturberen terwijl hij zijn vrouw uitscheldt.

Nog eens vier anderen benadrukken dat de seksuele aandrang verminderd of afwe-

zig is. Zes antwoorden dat hun seksualiteit probleemloos is of verbeterd. In totaal

maakt dit dat bij I7 (74%) het seksueel functioneren naar voren komt als minimaal

en/of (sterk) problematisch. (tabel 6.I-9).

Tabel 6.1-9.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: seksualiteit

seksualiteitsbeleving. totaal

problematisch                                  9
sterk problematisch                 4

aandrang verminderd / afwezig       4
probleemloos/verbeterd                   6

geen gegevens                     7

totaal                               30
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In 21 gevallen is ook de Vragenli/st over uw seksualiteit weer ingevuld (label 6.I-IO)

Tabel 6.1 -10. Resultaten Vragenlijst over uw Seksualiteit bij follow-up

categorie zeer hoog gemiddeld laag zeer n.v.t. totaal
hoog laag

afweer 11    3 6 0    0     1     21

partneroordeel 5 3 8 0    2     3     21
tevredenheid 436 4    2     2     21
seksuele motivatie 326 0    8     2     21
seksuele ervaring 1 2 10 1 6     1     21
huwelijkse moraal 2 8 8 0    2     1     21

minachting voor vrouwen       1       4 1 1 1 3          0          20
sekserolrigiditeit 2     2     13        1    3     0     21
zelfvertrouwen 0     0     15        4    2    0     21
zelfverzekerdheid 1 1 13 2 4 0     21

Twee op de drie geven aan seksuele prikkels uit de weg te gaan (de schaal ajiveer).In
hun oordeel over hun partner (partneroordeel) en hun seksuele tevredenheid (tevreden-
heid) blijft een zekere neiging tot extremen: absoluut fantastisch ofwel volkomen waar-
deloos, hoewel men minder negatief is dan bi j de eerste invulling.  Bij zes is de seksu-
ele tevredenheid (tevredenheid) laag tot zeer laag. Seksuele motivatie (motivatie) en inti-
miteitbeleving (ervaring) zijn bij respectievelijk acht en zeven laag tot zeer laag. Qua
houding ten aanzien van of seks buiten het huwelijk (overspel), respect voor vrouwen
(vrouwen) en over hoe een man zich dient te gedragen (seksgrol) komt opnieuw niet
veel bijzonders naar voren. Ten aanzien van zelfvertrouwen in sociale situaties (zelf-
vertrouwen) en/of zelfverzekerdheid (ze(/Derzekerdheid) is de eerdere tendens om beide
als laag tot zeer laag aan te geven, kleiner (vergelijk H.3: Tabel 3.2-9).

VI. Omgevingscontrole

Van de dertig mannen nemen er bij de follow-up twaalfdeel aan een arbeidsproces. Vijf
zijn arbeidsongeschikt, zes werkloos en zeven ziin met pensioen of VUT (tabel  6.I-II).
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Tabel 6.1-11.Werksituatie bij follow-up

werksituatie totaal

werk                          12

arbeidsongeschikt    5

werkloos                      6

pensioen/VUT            7

totaal               30

Ten opzichte van de meting van de situatie rond aangifte (H.3: tabel 3.1-2) daalt het aan-
tal personen dat werkt van twintig naar twaalf. Wat betreft het sociaal functioneren
geven I6 van 29 in het vraaggesprek aan geen enkele vriend te hebben.

Er hebben grote veranderingen plaatsgevonden in de gezinssituatie van de mannen

(tabel 6.I-12).

Tabel 6.1-12. De leefsituatie op vijf opeenvolgende momenten

leefstuatie 1. misbruik 2. aangifte 3. behandeling  4. afsluiting 5. follow-up
gezin+kinderen     19           7           8              7           6
alleen+kinderen 3   3  1   1  0
alleen                         1                        8                      1 0                        9                     7
samenwonend     6           9          10            12         16
bij ouders         0             1            1               1            1
bij anderen        1             2           0              0           0
totaal             30           30          30             30          30

In de misbruikperiode leefden er 22 met kinderen (waarvan drie alleen). Rond aangif-
te wonen er nog tien van de 30 samen met kinderen (waarvan drie alleen, zonder part-

ner). Bij de follow-up is dit aantal gedaald naar zes. Bij vier van hen is de gezinssa-
menstelling gelijk aan die van de misbruikperiode. Bij een ruime meerderheid is het
contact met het kind dat misbruikt werd volkomen verbroken. Hierbij moet verder nog
bedacht worden dat die kinderen inmiddels een stuk ouder zijn.
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Tabel 6.1-1 3.Vraaggesprek herhalingsonderzoek: omgang met eerder misbruikte kinderen

mate van contact totaal

geen contact         18
beperkt contact     7

normaal contact    4
totaal               29

De gelegenheid om opnieuw incest te plegen met een eigen kind neemt zo flink af.
Het aantal kinderen dat met de daders samenwoont daalt van 72 ten tijde van het mis-
bruik tot I8 bij de follow-up. Hieruit is af te leiden dat de kans op recidive van incest
navenant kleiner is geworden en statistisch gezien eigenlijk niet valt te verwachten bin-
nen deze groep. daar staat tegenover dat een aanzienlijk deel tijdens het misbruik al
niet samenwoonde met wat voor kind dan ook (tabe] 6.I-I2). In de misbruikperiode
gold dat voor acht van de 30 die de IDBR-behandeling afmaakten, ruim een kwart. De
kans op herhaling is bij hen in elk geval niet verdwenen met het afnemen van gele-
genheid binnen een gezinssituatie.

in twee gevallen kwamen in dit opzicht potentieel risicovolle situaties naar voren.
Volgens de plannen die deze mannen aangaven dreigde zich een herhaling voor te
doen van eerdere patronen. Beiden waren inmiddels weer getrouwd; beiden met vrou-

wen die zij lieten overkomen uit het buitenland. Bij een was ook dit laatste een herha-
ling. Uit zijn justitieel dossier blijkt dat hi j eerder in twee vergelijkbare situaties kin-
deren had misbruikt. Bij hem bleek travestie en sadomasochistische 'spelletjes' met
jonge kinderen (waaronder met name een zwakbegaafd, verwaarloosd en mishandeld
achtjarig meisje). Het vraaggesprek speelde zich af bii hem thuis, in aanwezigheid van
zijn dertig jaar jongere vrouw die geen woord Nederlands sprak. Hij was van plan om
deels bij de grote (arme) familie van zijn vrouw in haar land van afkomst te gaan leven.

De andere man ontving mij tot mijn verwarring in aanwezigheid van een zestienja-
rige dochter die toevallig (P) bij hem op bezoek was. Hij stelde voor het gesprek in haar
aanwezigheid te voeren omdat hij 'niets voor haar verborgen wilde houden'. Ook deze
man had tweemaal eerder bemoeienis met justitie. Van hem was zo'n 'oude' zaak die

later geschoond bleek te zijn uit de justitiele documentatie (zie f 5.I: eerdere crimina-
liteit). Dit ging om de verkrachting van een minderjarige, een jaar oftwintig eerder. De
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I DB R-'zaak' betrof het anaal-genitaal contact  met een stiefkind. Zowel dit aspect  als

het gegeven dat hij als motief hiervoor wraak op zijn vrouw opgaf, is indicatief voor
psychopathie ofkwaadaardig narcisme.4 De Afrikaanse vrouw die hij net had getrouwd
was op het moment van het vraaggesprek terug naar haar land om de eerste van haar
vijfkinderen op te halen.

Het eerste herhalingsonderzoek samengevat

Een korte tussentijdse samenvatting van de vragen en de gevonden antwoorden:
I.  wat is terug te vinden van behandeldoelen of target behaviors?

Wat betreft de behandeldoelen blijkt telkens dat die bij rond een derde goed zijn

behaald, bij een ander derde in min of meerdere mate en bij het overgebleven derde

duidelijk niet.
2.  hoe functioneren de behandelden in psychosociaal opzicht?

Ongeveer anderhalf jaar na afsluiting van de behandeling wordt er bij  krap een op de
drie ernstige psychopathologie vastgesteld. Bij I7 van 23 behandelden (drievierde)
komt het seksueel functioneren naar voren als minimaal of (sterk) problematisch.  Het
sociaal functioneren blijft na de behandeling belangrijke risicokenmerken vertonen.

Voor omgevingscontrole zijn amper aanwijzingen gevonden.

6.2 RECIDIVE

Hoofddoel van de behandeling was om recidive tegen te gaan waarbij het vooral gaat

om recidive van incest of seksueel misbruik. Om recidive met een dergelijk delict te
voorspellen is alle recidive, ongeacht het type van delia, belangrijk (zie hoofdstuk 3).
Recidive met incest ligt minder voor de hand omdat de gezinssituatie verandert wan-
neer de kinderen ouder worden.

We zijn dus geinteresseerd in alle typen van recidive, zij het in het bijzonder in reci-
dive met een seksueel delict. De verwachting is dat behandeling de kans op recidive

verlaagt.
Om de hypothese te toetsen en de mogelijkheid van selectie zoveel mogelijk uit te

sluiten vergelijken we de recidive van diverse groepen en (sub)combinaties en condi-
ties. Vanwege de problemen bij productevaluatie (Zie § 2.I) is bijzondere aandacht uit-

4     Meloy, 1997 zie verder hoofdstuk 7.
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gegaan naar de definitie van recidive, de power van de statistische vergelijkingen, de
baseline van eerdere criminaliteit, de richting van de aangetroffen verschillen en de
periode 'at risk'.

Methode en materiaal

Het Justitiele documentatieregister vermeldt de strafzaken die het Openbaar Ministe-
rie tegen iemand heeft aangespannen. Voor de gehele IDBR-groep van 68 is dit regis-
ter driemaal geraadpleegd: in I995· I996 en in 2004. De gevonden vermeldingen zijn
ondergebracht en geanalyseerd naar type delia. Net als in hoofdstuk 3 en om dezelfde
redenen is recidive gedefinieerd als het opnieuw in aanraking komen met Justitie van-
wege een strafzaak, ongeacht de afhandeling daarvan. Een bijkomende reden om niet
alleen die delicten te tellen die ook bewezen zijn verklaard is hier dat volgens de docu-
mentatie niet iedereen uit de onderzoeksgroep ook is veroordeeld voor het indexdelict.

Recidive is gedefinieerd als de strafzaken waarmee de onderzoeksgroep na het
indexdelict opnieuw in aanraking komt met Justitie.
In de hoofdcondities zijn nadere onderscheidingen aangebracht:

De conditie IDBR-uitval (n = 7) wordt nader onderscheiden in: IDBR-uitval-met
toestemming om de behandeling te stoppen (n = 3) en IDBR-uitval-zonder-toe
stemming (n = 4).

·   De conditie Non-IDBR wordt onderscheiden in Non-IDBR-behandeld, de groep
die een behandeling kreeg buiten het  1 DBR  om  (n = 8), en in Non-IDBR-onbe-
handeld, het deel dat onbehandeld bleef (n = 23)·

Deze onderscheidingen zijn ook aangebracht preindexdelicten om een zo goed moge-
lijke vergelijking te kunnen maken met postindexdelicten of recidive.

Hoewel sommige groepen of condities wel erg klein worden, vergroot nader onder-
scheid de statistische power van vergelijkingen.5 Het nader onderscheid in vijfgroepen
maakt ook samengestelde condities mogelijk. Er worden vij f vergelijkingen gemaakt
tussen verschillende (combinaties van) condities:

I. IDBR-behandeld versus IDBR-uitval versus Non-IDBR;
2. IDBR-behandeld versus IDBR-uitval-met toestemming (n = 3), IDBR-uitval-zon-

der-toestemming (n = 4), Non-IDBR-behandeld (n = 8) en Non-IDBR-onbehan-
deld (n = 23);

5   Doot- spretding te verkletnerp: iie Hays. 19/3
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3.    1 DBR-behandeld samen met IDBR-uitval-met toestemming (n = 33) versus Non-
IDBR samen  met I DBR-uitval-zonder-toestemming (n = 35);

4.  IDBR-behandeld, Non-IDBR-behandeld en IDBR-uitval-met toestemming

(n = 4I) versus Non-IDBR-onbehandeld en IDBR-uitval-zonder-toestemming

(n = 27);
5.    IDBR-behandeld en Non-I DBR-behandeld  (n = 38) versus Non-IDBR-onbehan-

deld (n = 23) versus IDBR-uitval (n = 7).
Vergelijking I is de belangrijkste en in de tekst meestal aangehouden. Vergelijking 2
bevat de belangrijkste onderscheidingen binnen de onderzoeksgroep. Vergelijking 3
zet de groepen waarop IDBR een positieve uitkomst had tegen overigen en test zo het
resultaat van al dan geen bemoeienis vanuit het IDBR. Vergelijking 4 vertegenwoor-

digt het onderscheid tussen condities behandeld en onbehandeld, ongeacht of die behan-
deling vanuit het IDBR plaats vond. Vergelijking 5 tenslotte, zet behandeld af tegen
onbehandeld en uitval.

6.2.1 Postindexdelicten

In de veertien jaar na het indexdelict (de IDBR-zaak) komt ruim een derde van de
IDBR-onderzoeksgroep (25 van de 68) weer met Justitie in aanraking met in totaal 58
strafzaken. Drie personen van de IDBR-onderzoeksgroep zijn inmiddels ouder dan 80

jaar, hetgeen betekent dat zij vervolgens zijn verwijderd uit de justitiele documentatie.

Recidivisten

De gemiddelde leeftijd van de 25 recidivisten is inmiddels 56,7 jaar. De gemiddelde
leeftijd van de recidivisten uit de groep IDBR-behandeld is 56,6 jaar. van de groepen
IDBR-uitval en Non-IDBR is de gemiddelde leeftijd respectievelijk 58 en 58,2 jaar.

De groep IDBR-behandeld telt acht recidivisten, IDBR-uitval zes en Non-IDBR elf.
Dat verschil tussen de drie hoofdcondities is statistisch significant (Likelihood Ratio p

= .0I48 Bezien naar delictcategorie is alleen het verschil in aantal recidivisten wat
betreft zedenzaken significant (Likelihood Ratio p = .004): een van de groep IDBR-
behandeld vier van IDBR-uitval en drie bij Non-IDBR.

In tabel  6.2-I zijn de gegevens uitgesplitst over vijf groepen.6 We zien dat de groep
uitval opvalt met zes recidivisten op een totaal van zeven personen.

6   Door deze opsplitsing bltiven teveel cellen Ill de label leeg om de stgnlficantle nlet behulp van ch,kwadraat te
bepalen.
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Tabel 6.2-1.Aantal recidivisten per delictcategorie en conditie in 2004

condities/delicttype verkeer agressie agressie vermogen zeden overig totaal
dieren/ personen
goederen

IDBR-behandeld (n=30)     3         1          3          0           1      2       8
IDBR-uitval 1 0 0 1 1 0 2
met toestemming (n=4)
IDBR-uitval                    ·2            0              2              0              3         1         4zonder toestemming (n=3)
Non-IDBR
onbehandeld (n=23)        3        0         4         2          2     0      8
Non-IDBR 2 0 0 1 1 0 3behandeld (n=8)
totaal                    11        1          9          4          8      3       25

Recidive naar strafzaken

Het aantal strafzaken over de gehele onderzoeksgroep bedraagt 58 in 2004 (Tabel 6.2-I).

Tabel 6.2-2. Aantal strafzaken  1990-2004

strafzaken 1990-2004 aantal delicten gemiddelde M standaardeviatie. Sd

IDBR onderzoeksgroep (n=68)       58 0,85 1,64

IDBR-behandeld (n =30)                     17 0.57 1 ,52

IDBR-uitval (n=7)                   13 1,86 1,57

Non-IDBR (n =31)                                28 0,90 1,72

Kruskal Wallis test p = .012. Mann-Whitney test IDBR-behandeld versus IDBR-uitval p = .007: Non-IDBR versus IDBR-
uitval p = .049; Non-IDBR versus IDBR-behandeld niet significant.

Aan de gemiddelden  is  te zien  dat de groep  IDBR-behandeld  ook  in  2004 de minste
delicten vertoont en de groep  Non-I DB R de meeste. Het aantal van dertien strafzaken
voor de zeven personen  van de groep  I DBR-uitval geeft een in verhouding opvallend
groot gemiddelde. Statistisch verschillen de groepen IDBR-behandeld  en  Non-1 DBR

niet significant. Wel zien we dat de conditie IDBR-uitval significant afwijkt van beide
andere groepen.

Het grootste verschil tussen IDBR-uitval  en  IDBR-behandeld  is wat betreft zeden
waarbij IDBR-uitval in totaal viermaal zoveel zedenzaken vertoont als IDBR-behandeld
(tabel 6.2-3).



1" «.WAA·:, ·  1, RE...... :1_ 6 HET HERHALINGSONDERZOEK I87

Tabel 6.2-3. Strafzaken  1990-2004 naar delictcategorie en conditie

condities/delicttype verkeer agressie agressie vermogen zeden overig totaal
dieren/ personen
goederen

IDBR-behandeld (n=30)      5          2           5           0            1       4        17
IDBR-uitval 1 0 0 1 1 0 3
met toestemming (n=4)
IDBR-uitval 4        0         2         0         3      1      10zonder toestemming (n=3)
Non-IDBR
onbehandeld (n=23)         |0        0          6          5          2      0       23
Non-IDBR 2 0 0 2 1 0 5
behandeld (n=8)
totaal                   22        2          13         8          8      5       58

Kruskall-Wallis totaal aantal delicten p = . 039; zeden: p = .001.

Het is de conditie of groep IDBR-uitval-zonder-toestemming die er in de tabel 6.2-3
vooral uitspringt met drie personen en tien delicten waaronder drie zedenzaken.

Van de hierboven aangekondigde vii f vergelijkingen zijn de eerste twee inmiddels
behandeld:

de verschillen tussen IDBR-behandeld, IDBR-uitval en Non-IDBR en
die tussen vijfcondities waarbij IDBR-uitval en Non-IDBR ieder ziin opgesplitst.

We kijken ook nog even kort naar de andere drie vergelijkingen en de statistische ver-
schillen tussen:

Degenen die de IDBR-behandeling positief beeindigden versus alle anderen: de
uitkomst is statistisch niet significant.
Degenen die de IDBR-behandeling positiefbeeindigden samen met degenen die
elders behandeld zijn versus alle anderen: deze uitkomst is eveneens statistisch

niet significant.
Idem maar dan met het onderscheid tussen een groep behandeld, de groep uit-
val en de groep onbehandeld: resultaat van deze vergelijking is een statistisch
significant verschil wat betreft het totaal en wat betreft zeden (Kruskal-Wallis
respectievelijk p = .014 en p =.000). Het is IDBR-uitval die er uit springt.

Uit alle analyses blijkt dat alleen de conditie IDBR-uitval telkens verschilt van beide
andere condities en dan vooral door meer seksuele strafzaken. De conditie IDBR-
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behandeld verschilt echter niet statistisch significant van de conditie Non-IDBR. Er
zijn ook geen statistisch significante resultaten wat betreft behandeling, al dan niet
vanuit IDBR.

De postindex zedenzaken zijn nader in kaart gebracht (tabel 6.2-4). Vooral hieruit zou
het behandelingseffect kunnen blijken dat bekend staat als harm reduction.7 De tabel
vermeldt het jaartal van de beslissing. In een geval lag de vermelde pleegdatum voor
de indexzaak. De betreffende persoon behoort tot de conditie IDBR-uitval-zonder-toe-
stemming. Voor het indexdelict werd hii veroordeeld tot twaalf maanden gevangenis-
straf waarvan zeven voorwaardelijk. Strikt genomen gaat het hier mogelijk niet om
recidive als het opnieuw plegen van een misdrijf. Volgens de hier gehanteerde defini-
tie van recidive als het opnieuw in aanraking komen met het strafrecht telt deze zaak
wel mee.

Tabel 6.2-4. Postindex zedenzaken

conditie jaartal wetsartikel omschrijving
IDBR-behandeld 2002 art. 247 ontucht < 16 jaar

IDBR-uitval -- 1996* art. 246 aanranding

IDBR-uitval -- 1992 art. 242; art. 249 verkrachting; incest

IDBR-uitval -- 1999* art. 246 aanranding

IDBR-uitval ++ 2002 art. 239 exhibitionisme

Non-IDBR-onbeh. 1993 art. 242 verkrachting

Non-IDBR-onbeh. 1998 art. 242 verkrachting

Non-IDBR-beh. 1995 art. 249 incest

* vermelde pleegdatum 1987
* vermelde pleegdatum 1991

Uit dit overzicht komt IDBR-behandeld gunstig te voorschijn. Er zijn duidelijk minder
seksuele delicten en de ene delictomschrijving is minder ernstig dan de aanranding en
verkrachting waarvan er bij de andere groepen melding is. Er kan echter niet van harm
reduction gesproken worden in de zin dat het criminele gedrag na behandeling minder
agressief is. De persoon die hierbij betrokken is bleek eerder wel gewelddadig maar
niet in combinatie met misbruik.

1  Zie boven § 2.1
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6.2.2 correctie voor baseline

Een vergelijking tussen de baseline van Preindexdelicten en recidive of postindexde-
licten is nodig om de recidive goed te kunnen interpreteren. We doen dat eerst voor
wat betreft de ruwe data. Grafiek 6.2-I zet het aantal personen met delicten binnen
condities afvoor drie perioden: I975 -I990, I990-2004 en I975-2004· De weergave is
exdusief het indexdelict.

Grafiek 6.2-1. Personen met strafzaken 1975-1990, 1990-2004 en 1975-2004
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De grafiek laat zien dat in beide perioden acht personen binnen de groep IDBR-behan-
deld met een strafzaak anders dan die van het indexdelict te maken krijgen. Dat zijn
dus 'meerplegers'. Wanneer we echter kijken tussen I975 en 2004 zijn het er twaalf.
Dat betekent dat er in deze groep dus vier 'meerplegers' bij komen. Bij de groep Non-
IDBR daalt het aantal personen  met een strafzaak van  elf tot acht maar komt er in de
laatste periode een bij waardoor het aantal op hetzelfde niveau komt als de groep
I DBR-behandeld. Beide groepen Uitval blijven even crimineel:  op  een  na zijn allen

meerplegers. Een persoon uit de groep uitval-met-toestemming is echter geboren in
19I4 en is verdwenen uit de justitiele documentatie. Dat laat er zes over die ook allen
recidiveren. De groep Non-IDBR behandeld stijgt licht met een nieuwe recidivist.
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In grafiek 6.2-2 is het aantal strafzaken in de periode I975 en I990 afgezet tegen het
aantal in de periode 1990-2004

Grafiek 6.2-2. Aantallen strafzaken 1975-1990 versus  1990-2004
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In beide perioden is het aantal strafzaken ongeveer gelijk voor de groep  1 DB R-behan-
deld. Dat is ook het geval voor IDBR-uitval met toestemming. Het aantal strafzaken bij
de andere drie groepen daalt daarentegen met ongeveer de helft. Conduderend blijkt
uit deze analyse van  de data geen positief effect van behandeling op het opnieuw ver-
wikkeld raken in een strafzaak. IDBR-behandeld en Non-IDBR-onbehandeld gaan
minder van elkaar verschillen in plaats van meer.

Met Univariate Analysis of Variance is gecorrigeerd voor de baseline van preindex-
strafzaken. De resultaten voor de vijf verschillende vergelijkingen zijn als volgt.

I. IDBR-behandeld versus IDBR-uitval versus Non-IDBR: alleen bi j de delictcate-

gorie zeden is er een significant groepseffect.
2.   de onderverdeling in vijf (sub)groepen: er is een groepseffect bij 'zeden' dat

nader is onderzocht met behulp van de Custom Hypothesis Tests. Hieruit blijkt
dat het relatief groot aantal zedenzaken van de conditie IDBR-uitval-zonder-toe-

stemming verantwoordelijk is voor het groepseffect.
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3.   Degenen die de IDBR-behandeling positief beeindigden samen met degenen die
elders behandeld zijn versus de anderen: alleen bij zeden is er een net niet sig-
nificant groepseffect (p = .052).

4.   Degenen die de IDBR-behandeling positief beeindigden samen met degenen die
elders behandeld zijn versus de anderen: er is geen significant groepseffect bii
deze vergelijking van 'behandeld of niet'.

5.    Degenen die de IDBR-behandeling positief beeindigden versus Non-IDBR-
onbehandeld (n = 23) versus IDBR-uitval (n = 7): alleen zedenzaken laten een
significant groepseffect zien (Preindex I groepseffect p =.OOI; Preindex 2
groepseffect p = .003).

Gecorrigeerd voor de baseline van eerdere criminaliteit blijkt er zo opnieuw alleen sta-
tistische significantie voor zedendelicten en de groep IDBR-uitval.

6.2.3 Snelheid van recidive

Survivalanalyse is een techniek die aanbevolen wordt om de snelheid van recidive vast
te stellen en zo vergelijkingen tussen groepen mogelijk te maken.8 Het gaat daarbij uit-
sluitend om het eerste delict dat optreedt na een bepaald tijdstip als bijvoorbeeld vrij-
lating uit detentie of ontslag van tbs.

In dit geval zijn als begintijdstip van de risicoperiode genomen: vrijlating uit deten-
tie, uitspraak ontslag van rechtsvervolging dan wel het einde van de proeftijd. In de
twee gevallen waarbij er in 2004 geen uitspraak was te vinden, is de risicoperiode gere-
kend vanaf het iaartal van het parketnummer. In de drie gevallen waarbij de betrokkene
intussen de tachtigjarige leeftijd bereikte, wordt het eind van de periode bepaald door
het jaar waarin ze tachtig werden. Hiermee zijn verschillen in de vaak grillig verlopen

justitiale afhandeling enigszins verdisconteerd.
Het einde van de risicoperiode is februari 2004. De maximale periode risicovrij is,

tussen de tweede helft van 1989 en de eerste van 2004, veertien en een half jaan  Bij

de survivalanalyse is echter niet gerekend in hele jaren maar in halve, waardoor de
maximale periode op 29 halve jaren komt.

8   Wartna, )000.
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De tabel laat de jaartallen zien van waaruit is gerekend (tabel 6.2-5).

Tabel 6.2-5. Begin risicovolle periode

begin periode at risk 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 totaal

IDBR-behandeld 1 0 1 5      3      12 3 5      30

IDBR-uitval 000203207
Non-IDBR                                  1                   1                  6                  5                  1 0               4 3 1 31

totaal               2       1      7       12      13      19 8 6      68

Kaplan-Meier Log Rank: IDBR-behandeld versus IDBR-uitval p = .000:
Non-IDBR versus IDBR-uirval p = .003

Tussen IDBR-uitval en beide andere treedt er een statistisch significant effect op.
IDBR-uitval recidiveert niet alleen volledig maar ook sneller dan de twee andere con-
dities. Grafiek 6.2-3 geeft een illustratie van de verschillen tussen de hoofdgroepen wat
betreft hun cumulatieve survivatrate. De curven geven de snelheid weer waarmee de
condities opnieuw in aanraking komen met justitie.

Grafiek 6.2-3. Kaplan-Meier survivalfuncties voor drie groepen
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IDBR-uitval is in de figuur aangegeven met de donkere en zware stippellijn. Deze con-
ditie komt het snelst en ook volledig opnieuw in aanraking met Justitie en heeft de
kortste 'overlevingduur'.  Voor  1 DBR-behandeld, de bovenste lijn,  is de overlevingduur
veel langen Het verschil met de curve van Non-IDBR is niet significant.

Uit toetsing van de verschillende subgroepen blijkt IDBR-uitval-zonder-toestemming
significant af te wijken van zowel IDBR-behandeld als Non-IDBR-onbehandeld (Log
Rank respectievelijk p = .003 en p = .0I). De vergelijkingen tussen de combinaties
I DBR versus Non-IDBR en Behandeld versus Niet behandeld geven geen significante
verschillen.

Cox' Regression maakt het mogelijk om de overlevingscurve te relateren aan de
baseline. Deze bewerking geeft een regressiegewicht B en een exponent (B) die de
richting en de mate aangeven van de kans op recidive, gegeven delicten die het index-
delict voorafgaan.9 Uit de analyse blijkt telkens een significante relatie tussen het aan-
tal eerdere strafzaken en de overlevingsduur. De uitkomsten geven volgens de inter-
pretatie aan dat iedere strafzaak in de periode I9561990 de kans op snelle recidive
met rond de 25% vergroot (regressiegewicht B =.224; exponent (B) = I.25)· De groep
die voor het indexdelict het minst in aanraking was gekomen met het strafrecht reci-
diveert dus ook het laatst.

Opvallend is dat het effect van zedendelicten negatief is voor de periode I9561990
(regressiegewicht B = :215; exponent (B) = .806). Zedendelicten in de voorgeschiede-

nis zouden dus tot een langere overlevingsduur leiden. Cox' analyse is gebaseerd op

parametrische aannamen die niet gelden voor onze gegevens. De bevinding is verder
te verklaren uit het gegeven dat het telkens gevonden significante lange termijneffect

bij zedenzaken en de IDBR-uitval niet alleen veroorzaakt wordt door een stijging maar
door een daling wat betreft de zedenzaken van deze groep ten opzichte van I956-1990.
Over deze periode waren  er elf delicten binnen de groep IDBR-uitval verbonden  met
twee personen. Een van die twee had een lange deliageschiedenis met vooral exhibi-
tionisme vanaf zeer jonge leeftijd. Deze persoon recidiveert pas in  2002 weer  (en op-
nieuw met exhibitionisme), hetgeen verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het gevon-
den effect. Over de Preindexperiode 2 (I975-I990), verdwijnt het effect. Overigens

blijft de groep IDBR-uitval de grote uitzondering wat betreft criminaliteit in het alge-
meen en zedendelicten en recidivesnelheid in het bijzonder. Tussen IDBR-behandeld
en Non-IDBR worden bij deze analyse opnieuw geen significante verschillen gevonden.

9   Wartna, 2000.
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Recidive samengevat

De verwachting is dat behandeling de kans op recidive verlaagt. Hoewel de gegevens
op vele manieren zijn onderzocht vindt deze verwachting weinig steun.
In de veertien jaar na het indexdelict (de IDBR-zaak) komt ruim een derde van de

DBR-onderzoeksgroep (25 van de 68) weer met justitie in aanraking met in totaal 58
strafzaken. De conditie IDBR-behandeld laat minder recidive zien maar alleen het ver-
schil met de conditie IDBR-uitval is ook statistisch significant. De recidive met seksu-
eel agressieve delicten  ligt  voor de conditie  1 DBR-behandeld ook lager  dan  voor  de
andere condities maar kan statistisch gezien nog steeds bet-usten op toeval. De waar-
schijnlijkheidsgrens die hierbij is aangehouden is 95 procent; door het vele toetsen ligt
die grens in feite lager.

Het betrekken van de baseline in de analyse zou verschil scherper naar voren kun-
nen brengen. De conditie IDBR-behandeld bleek in hoofdstuk 3 minder crimineel dan
de andere condities. Correctie voor de baseline verandert echter niet aan het beeld dat
verschillen die in de richting van een behandelingseffect wijzen, zoals tussen condities
IDBR-behandeld en Non-IDBR of tussen een conditie Behandeld en Niet-behandeld,
telkens niet significant zijn en op toeval kunnen benlsten.

Omdat een behandelingseffect ook goed kan blijken uit een langere delictvrije
periode hebben er tot slot analyses plaatsgevonden van de snelheid waarmee binnen
de condities recidive optreedt. Ook de uitkomsten hiervan wijzen niet in de richting
van een meer dan toevallige samenhang met behandeling.

De uitkomsten van verschillende analyses bevestigen de aanwezigheid van een sterke

positieve samenhang tussen eerdere en latere criminaliteit. Verder blijkt de groep
IDBR-uitval bijzonder risicovol, zowel wat betreft recidive met een zedenzaak als alge-
mene recidive.

6.3 SAMENVATTENDE BESPREKING EN TUSSENTIJDSE CONCLUSIES

Bij het eerste deel van het herhalingsonderzoek vonden tussen 1993 en I995 klinische
vraaggesprekken plaats. De veronderstelling was dat de doelstellingen erkenning, ver-
antwoordelijkheid, schuldbesef/integriteit en terugvalpreventie vrij kort na afsluiting
van de behandeling nog goed zouden zijn te reproduceren en ook waar te nemen. Bij
het herhalingsonderzoek zou het dagelijks leven redelijk in evenwicht zijn en de rela-



v -   D RWAA R -3 F L   1 Ir    B ·  l' A *       ·   1   D    6    HET    HERHALINGSONDER Z O E K I95

tionele omgeving in staat om eventuele ontsporingen tijdig te signaleren en een halt
toe te roepen.

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk onderzoekt, drie jaar na aanvang van de
behandeling en IS maanden na de verwachte afsluiting, de intermediaire effecten van

de behandeling. We zien hieruit dat de resultaten vanuit het oogpunt van risicotaxatie
en terugvalpreventie vrij consequent in drie tamelijk gelijke delen passen: positief,
twijfelachtig en negatief. Deze uitkomsten passen bij wat er op grond van de andere

onderzoeksbevindingen ook min of meer kon worden verwacht. Zo zijn ze vergelijk-
baar met wat eerder, bij de evaluatie van de verschillende behandelingsfasen van
hoofdstuk 5, is vastgesteld.

Bij het tweede deel van het herhalingsonderzoek is in februari 2004 de recidive van de

gehele onderzoeksgroep van 68 man vastgesteld. De verwachting was dat behandel-
den zich wat betreft recidive uiteindelijk in gunstige zin van niet-behandelden zouden
onderscheiden.

In de veertien jaar na het indexdelict komt ruim een derde van de IDBR-onder-

zoeksgroep opnieuw in aanraking met het strafrecht. Over de overigen, een kleine
tweederde, kan niets worden gezegd dan dat zij niet opnieuw bij een strafzaak betrok-
ken raken. De recidive is uitgebreid onderzocht met behulp van statistische methoden.
Het belangrijkste resultaat daarvan is in enkele woorden samen te vatten: er kan van-
uit deze invalshoek geen ondersteuning worden gevonden voor de hypothesen dat
behandeling geleid heeft tot minder recidive  en/of tot harm reduaion.

Van de 68 krijgen er z5, ongeveer 37 procent, opnieuw te maken met een strafzaak
en acht, ongeveer twaalf procent, met een zedenzaak. Die getallen zijn te vergelijken
met een van de weinige studies die recidive van incestdaders grondig onderzoekt. t° Bij
dat onderzoek zien we dat na een follow up van twee en een half tot twaalf jaar bijna

27 procent recidiveert, waarvan ruim zes procent met een zedenzaak. Dat is duidelijk

minder dan bij de IDBR-groep het geval is. Het onderzoek had echter een belangrijke
beperking: personen die geassocieerd waren met misbruik buiten een gezinssituatie
waren uitgesloten van deelname. Een mogelijke verklaring voor de hogere recidive van

de IDBR-onderzoeksgroep is dus dat de personen die geassocieerd waren met mis-
bruik buiten een gezinssituatie bij het onderzoek van Firestone en zijn collega's waren

uitgesloten van deelname.

10  Firestone et al.. 1999.
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De gevonden recidive is opvallend gezien de gemiddelde leeftijd die men inmiddels
heeft bereikt. De gemiddelde leeftijd van de recidivisten is ongeveer 58 jaar en alleen
de acht uit de groep IDBR-behandeld zijn ietsje jonger: gemiddeld bijna 57· De resul-
taten zijn dus niet conform aan wat er verwacht kon worden en in hoofdstuk 3 werd
besproken in de context van risicotaxatie. De groep blijft dus risicovol tot op hogere
leeftijd, zonder dat er van een duidelijke afname sprake is. Bij twee is er zelfs nog spra-
ke van incest, hoewel dat eigenlijk amper viel te verwachten gezien veranderingen in
gezinssamenstelling en het ouder worden van de kinderen.

De groep IDBR-uitval is het meest risicovol. Het was ook al een moeilijke groep.
Deze uitkomst leidt tot een hypothese waarop vervolgonderzoek een antwoord op kan
geven, namelijk dat een combinatie van risicofactoren als het ware een dimensie toe-
voegt en een mislukte poging tot behandeling tot extra risicofactor maakt.

Van de groep IDBR-behandeld recidiveren er acht, biina 27 procent. Er is gekeken
of het deel dat bij het eerste deel van het herhalingsonderzoek ongunstig naar voren
komt ook de groep is die recidiveert. Hierbij is gezocht naar de overlap tussen de uit-
komsten van het klinisch vraaggesprek van § 6.I en van de justitiele documentatie van
f 6.2. Het zou een extra risicovolle subgroep kunnen zijn die telkens wordt gevonden.
Er is op verschillende manieren gezocht naar combinaties van risicofactoren maar dat
leverde niet veel op. De groep waarbii tussen 1993 en I995 psychopathologie wordt
gevonden is, op een enkele uitzondering na, bijvoorbeeld een andere dan de groep die
recidiveert. Het belangrilkst obstakel was dat de groep erg klein is wanneer er alleen
naar strafrechtelijke recidive wordt gekeken. Bij het herhalingsonderzoek vinden we bin-
nen de conditie IDBR-behandeld zo psychopathologie en psychosociaal disfunctioneren
als een tamelijk aparte tendens naast een vrij hardnekkig neiging tot criminaliteit.

Al met al zien we dat in de veertien jaar na behandeling iets meer dan een kwart
recidiveert, zij het amper met een seksueel delict, en dat op de kortere termijn de aan-
wezigheid van behandelingsdoelen verdeeld is volgens een derde wel, een derde niet
en een derde twijfelachtig. Uitkomsten die misschien niet zo slecht zijn wanneer daar-
bij bedacht wordt dat die van psychofarmaca in de regel de zelfde verdeling volgen. En
dan gaat het over middelen die het aanzicht van de moderne psychiatrie hebben
bepaald en inmiddels onmisbaar zijn in de maatschappij: antipsychotica en antide-
pressiva.
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De inleiding plaatste het project op het raakvlak van verschillende maatschappelijke

krachtvelden en dualiteiten: iustitie en geestelijke gezondheidszorg, straf en therapie,
orde en wanorde, seks(e) en macht. Deze historisch-maatschappeliike constellatie is in-
middels in allerlei opzichten veranderd. Het project is daardoor in een aantal opzichten

achterhaald en zou nu niet meer op een zelfde manier georganiseerd zou worden.
Hoewel de problematiek naar het zich laat aanzien niet is afgenomen en nog steeds

en onverminderd belang voor de geestelijke gezondheidszorg heeft, is incest de afge-

lopen jaren weer wat buiten de publieke belangstelling komen te staan. Het rechter-

model, dat slecht bleek te werken, is inmiddels in onbruik geraakt. In plaats daarvan

wordt het juridisch ook zuiverder alternatief van voorwaardelijke straf met bijzondere
voorwaarden gebruikt.

Rond de tijd van het project verschoof de werkwijze van de reclassering van het
bieden van zorg en steun naar het houden van toezicht en controle.' Tegenwoordig is
er geen grond meer voor het idee dat veroordeelden kunnen zich ongestraft kunnen
onttrekken aan het reclasseringstoezicht. Tijdens het project heerste nog de gedachte
dat in het reclasseringsmodel de sanctiemogelijkheid ontbreekt, hetgeen de keus voor
het rechtermodel motiveerde. Wanneer de reclassering tegenwoordig een niet na-
komen van de voorwaarden meldt aan het Openbaar Ministerie, is er wel degelijk de
'stok achter de deur' dat het voorwaardelijk deel van de uitgesproken straf alsnog tot

uitvoering wordt gebracht.
Voor projecten als het IDBR die fungeren op het raakvlak van justitie en algemene

geestelijke gezondheidszorg blijkt het probleem van de financiering dat bij het IDBR
speelde, nog niet opgelost. De verschuiving binnen de redassering naar meer toezicht
en controle had als bijkomend effect dat de speciale teams voor de begeleiding van psy-
chiatrische patienten werden opgeheven. Daardoor nam de behoefte aan psychia-
trische zorg vanuit de algemene geestelijke gezondheidszorg toe. Die behoefte

ontstond ook omdat Justitie zich op het standpunt stelt dat met de uitvoering van de
straf ook de bemoeienis van de redassering stopt. Voor zorg en steun is men na de

rechtsgang aangewezen op Algemeen Maatschappelijk werk en de algemene geeste-
lijke gezondheidszorg. Die zijn daar echter lang niet altijd op toegerust, gezien ook de

1 Ploeg. 1000.
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bijzondere aard van de benodigde nazorg en de kloof tussen verschillende voorzienin-
gen. Gespecialiseerde voorzieningen voor de behandeling van ernstige zedendelin-
quenten hebben, net als het IDBR, te maken met een verdeling van de financiering
over twee ministeries: Volksgezondheid (WVS) en Justitie. Dat maakt deze instellingen
bijzonder kwetsbaar voor bezuinigingen bij de algemene geestelijke gezondheidszorg
op reiskostenvergoeding en het aantal sessies voor psychotherapie.2

Voor de krachtvelden en dualiteiten tussen straf en therapie, orde en wanorde en
seks(e) en macht zijn er ook verschuivingen en veranderingen. Op dit moment is er
eerder een maatschappelijke tendens om meer en langer te straffen dan om te zoeken
naar alternatieven voor detentie. Forse bezuinigingen treffen het werk van de reclas-
sering. Dat is niet omdat detentie inmiddels effectiever is gebleken. Alleen gevan-
genisstraf is geen optie; alleen al omdat het veel te duur is. Dat betekent dat delin-
quenten vroeg o f laat toch weer in de maatschappij komen  en dat reclassering dan van
groot belang is. Ook op allerlei gebieden manifesteert zich een vaak weinig overdachte
behoefte aan orde, overzichtelijkheid en beheersing. Het feminisme heeft aan zeg-
gingskracht en invloed verloren. Waarin moet in deze veranderde context het belang
van het project 1DBR worden gezocht? We keren terug op deze vraag na eerst project
en onderzoek kritisch te zijn nagelopen.

7.1 TERUGBLIK EN EINDEVALUATIE

Het hoofddoel van het project was om recidive te voorkomen en het sociaal func-
tioneren voor alle betrokkenen (dader, slachtoffer en overige gezinsleden) te ver-
beteren. Een tweede doel was om een bijdrage leveren aan de methodiekontwikkeling
van incestdaderbehandeling. Bij het onderzoek is dat laatste doel toegespitst op de
vraag naar meer inzicht in kenmerken van incestplegers die vooral relevant zijn voor
de behandeling. De wetenschappelijke verantwoording heeft vorm gekregen als evalu-
atieonderzoek waarbij terugkoppeling van resultaten vanuit het onderzoek ook al
tussentijds bijdragen aan sturing en bijstelling van het project en de behandeling. In
hoeverre zijn deze doelstellingen behaald?

·   Project en onderzoek waren beperkt tot de dader. Over de uitwerking op de
slachtoffers en de overige gezinsleden zijn geen uitspraken mogelijk.
De projectopzet gaf de mogelijkheid van terugkoppeling van onderzoeksresul-

3    De Volkskrant. 9 augustus 1004. 'B,·,uiniging nekl  recidivether apie
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taten maar dat bleek in de praktijk maar beperkt te realiseren.
Om meer inzicht in de kenmerken van incestplegers te krijgen zijn verschillen

de hypothesen over de dader en de behandeling onderzocht.
In het krachtenspel van praktijk en organisatie raakte de mogelijkheid van evalu-

atieonderzoek wat ondergeschoven. De tijd voor het onderzoek was beperkt tot twaalf
uur en de uitvoering lag bi j een enkele onderzoeker.

Bij de selectie was terugkoppeling van resultaten van beperkt belang. De reclasse-

ring legde vanaf de eerste contacten in het voortraject de basis voor de behandelingen.
Dat blijkt behalve uit het grote aantal dat via reclasseringstoezicht in het behande-

lingstraject kwam ook uit het gegeven dat met veel behandelingen al min of meer werd
begonnen voordat er een rechterlijke uitspraak was.

Tijdens de behandeling was terugkoppeling van resultaten lastiger dan bij de selec-

tie. De ontwikkelde evaluatieformulieren werden onvoldoende gebruikt om inzicht in
het verloop van de behandeling te krijgen. Het bleek lastig om de consequenties van
aanwezige psychopathologie en perversie te verdisconteren. Er was amper praktische
mogelijkheid om gegevens over het verloop van de behandeling te verwerken. Er vond
wel een aanpassing plaats voor het misbruik van jongens maar die gaf geen houvast

op wat homo of biseksueel misbruik anders maakt voor een pleger.
Bij de waardering van de resultaten van het project is mee te wegen dat de behan-

deling onder allesbehalve optimale omstandigheden plaats vond. Bij de beschrijving
van de uitvoering van het project is gebleken dat het maar deels uitvoerbaar bleek.

Instroom en doorstroom naar de behandeling verliepen gebrekkig en moeizaam en
kostten veel tijd om op gang te komen. Aan het rechtermodel kon maar bij 2I van 37
uitvoering worden gegeven. De justitiele afhandeling nam vaak veel tijd in beslag. Van

de beoogde soepele en elkaar aanvullende justitiele en therapeutische benaderingen
kwam zo maar weinig terecht. Ook tussen de instellingen die de behandeling uitvoer-
den kwam het niet tot een bijzondere soepele samenwerking.

Een tweede doel was om een bijdrage leveren aan de methodiekontwikkeling van incest-

daderbehandeling. Bij het onderzoek is dat toegespitst op de vraag naar meer inzicht
in kenmerken van incestplegers die vooral relevant zijn voor de behandeling. Hierbij
waren de volgende hypothesen over de dader en de behandeling richtinggevend:

Bij het onderzoeksgroep gaat het om normale mannen.
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Het misbruik is tamelijk onschuldig en incidenteel.
·     Het verloop van de behandeling is positief is geevalueerd door de behandelaars.

Bij het herhalingsonderzoek is uitgegaan van de hypothesen:
·   De doelstellingen van de behandeling staan vrij kort na afsluiting van de behan-

deling nog helder voor de geest en zijn terug te vinden in het dagelijks leven.
Op het moment van het herhalingsonderzoek is het dagelijks leven redelijk in
evenwicht en is er voldoende omgevingscontrole om recidive tijdig te signaleren.
Behandelden leveren niet veel recidiverisico op en onderscheiden zich op de
langere termijn wat betreft recidive in gunstige zin van niet-behandelden.

Een korte samenvatting van de uitkomsten komt neer op het volgende.
De onderzoeksgroep bestaat niet uit doorsnee mannen. De onderzochten behoren

tot de lagere sociaal-economische lagen wat betreft opleiding, beroep en inkomen. Er
is veelal sprake van chronisch psychosociaal disfunctioneren dat mede tot uitdrukking
komt in criminaliteit en/of pathologische persoonlijkheidskenmerken.

Het misbruik verschiint niet als onschuldig en incidenteel maar als langdurig, ver-
gaand en grof. De overlap met parafiele en vooral pedofiele, seksuele uitingen is opval-
lend. De combinatie met de meer algemene kenmerken van de onderzoeksgroep als
criminaliteit en persoonlijkheidspathologie geeft een beeld van chronische impul-
siviteit en gebrekkige zelfcontrole. Het risico op recidive is op grond van deze gegevens
als matig tot ernstig in te schatten.

De behandelingsdoelen zijn volgens de behandelaars bij ruwweg bij tweederde tot
een (ruime) helft in bevredigende mate behaald. In de overige gevallen was men min-
der positief of ontbreken de gegevens. Los hiervan stopt een groep van zeven man,
bijna een vijfde, voortijdig met de behandeling.

Voor de groep IDBR-behandeld zijn de behandelingsdoelstellingen telkens bii onge-
veer een derde terug te vinden. bij een derde is dat twijfelachtig en bij de overigen zijn
ze niet behaald. Bij een derde zien we ernstig psychosociaal disfunctioneren en bij nog
een derde is dat functioneren twijfelachtig. Van omgevingscontrole in de zin dat een
driesporenbeleid is geslaagd en het gezin nog bij elkaar is, blijkt amper sprake.
Wanneer de groep IDBR-behandeld uiteindelijk, na een follow up periode van veertien
jaar, vergeleken wordt met andere condities is er geen ondersteuning is te vinden voor
de hypothese dat de behandeling van positieve invloed is geweest op het recidiverisico.
De groep die is uitgevallen komt naar voren als bijzonder risicovol.
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Terwijl het overzicht over de selectie vrij compleet is, blijft het overzicht over het ver-

loop en het effect van de behandeling uiteindelijk beperkt en vooral kwalitatief. De
gegevens beperken zich tot een groep van dertig en vertonen bovendien gaten. Van

deze kleine groep geven ze wel een gedetailleerd beeld, vooral in de combinatie van
huiswerk en evaluaties. De resultaten van het eerste herhalingsonderzoek, het klinisch
interview, helpen het beeld verscherpen. De resultaten van het tweede herhalingson-

derzoek van 2004 betreffen de gehele onderzoeksgroep van 68 maar blijven beperkt

tot de justitiele documentatie.
Het onderzoek naar het effect van de behandeling is het zwakste onderdeel van deze

studie. De behandelde groep is klein, het overzicht en de onderzoeksmiddelen ziin
vooral exploratief van  aard en toepassing. Recidive geeft maar een beperkt inzicht in
de effecten van de behandeling. Het vele gebruik van statistiek op een beperkt aantal

data is vooral explorerend bedoeld en levert uiteindelijk niet veel op. Bijna tweederde

recidiveert in het geheel niet.
Het bewijsmateriaal op de langere termijn is in zekere zin indirect. Het is omdat

alle recidive als risicokenmerk geldt voor recidive met een seksueel delict en omdat
terugvalpreventie theoretisch gezien een rem is op alle recidive dat er uitspraken kun-
nen worden gedaan over een behandelingseffect. Het gaat hier om afgeleide

hoedanigheid die een voorspelling geeft van een risico op recidive met een zedendelict
in het algemeen en nog niet eens met incest. Van het tweederde deel dat na het
indexdelict niet in aanraking komt met justitie hebben we geen enkele aanwijzing in
hoeverre daadwerkelijke terugval (relapse) of bijna terugval (lapse) voor zijn gekomen
en over hoe de condities daarin verschillen.

Ook een onderzoeksgroep van 68 is op zich niet groot. De groep vertegenwoordigt wel
vrijwel allen waarbij, naar aanleiding van seksueel misbruik  in een gezinssituatie  en
over een tijdsbestek van twee jaar, tot justitiele vervolging is overgegaan in een groot
en dichtbevolkt stuk van Nederland. Over deze specifieke groep van incestdaders is een

reeks van kenmerken dusdanig verzameld en bestudeerd dat de studie in dit opzicht
vergelijkbaar is groot opgezette buitenlandse studies. Met name de psychopathologie

is gedetailleerd in beeld gekomen. Voor Nederland moeten we voor een vergelijkbare
studie teruggaan naar Van de Kwast en 1963. Die studie betrof dertig incestdaders

waarvan de veel minder uitgebreide beschrijving van psychopathologie in grote
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trekken overeenkomt met wat er bij deze studie is gevonden. Ook de bevindingen in
beide studies wat betreft de lage sociaal economische status van de onderzochten stem-
men overeen. Internationaal vonden we hiervoor steun bil de Amerikaanse overzichts-
studie van Kilpatrick.3

Bij de samenvattende bespreking van het misbruik (hoofdstuk 4) zagen we dat de
resultaten wat betreft aantallen en duur van het misbruik een goede aanvulling geven
op die van Draijer.4 De analyse van het misbruik met name. De aard en verschijnings-
vorm van het misbruik zijn wel eerder en met name door Draijer onderzocht maar dan
uitsluitend op grond van vraaggesprekken met slachtoffers en niet op basis van
aangiften en processen-verbaal. Bij dit onderzoek zijn de kenmerken van het misbruik
bovendien tot in detail onderzocht in hun samenhang met kenmerken van de daders.

De doelstelling van het project IDBR om een bijdrage leveren aan de methodiekont-
wikkeling van incestdaderbehandeling is bij het onderzoeksdeel toegespitst op het krij-
gen van meer inzicht in de kenmerken van incestplegers voor de behandeling. Het is
op dit terrein dat de meeste waarde van het onderzoek lijkt te liggen. Van hieruit kan
de relatie met de behandeling nader onderzocht worden.

7.2 THERAPEUTISCHE OVERWEGINGEN

Bij het ontwerp van het behandelingsprogramma is geen rekening gehouden met de
verwevenheid van problematiek met de mate van criminaliteit en ernstige persoon-
lijkheidspathologie die bij dit onderzoek naar voren is gekomen. De reden hiervoor is.
zoals achteraf blijkt. eenvoudig: de ernst van deze problematiek was nog onbekend en
ook nog onvoldoende onderzocht.  Dit  ga f het idee dat aan eventuele persoonlijkheids-
problematiek, een mogelijkheid waar theoretisch wel rekening mee was gehouden,
voorbij kon worden gegaan en die als het ware tussen haakjes te plaatsen.

Op grond van wat er op dat moment bekend was gafhet IDBR-behandelingsmodel
daarom een state ofthe art antwoord van een veelbelovende aanpak van wat niet zozeer
een individueel of relationeel probleem leek als wel een sociaal-maatschappelijk. Als
eerste van drie basisveronderstellingen noemt de handleiding dan ook: 'incest is een
vorm van seksueel geweld en geseksualiseerde machtsuitoefening binnen gezinssitu-
aties die mogeliik is op basis van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en
kinderen. in vele gevallen tussen vaders en hun dochter. Met andere woorden in de

3     Kilpatrick. 1992.7ie boven de bespreking van hoofdsttik 3
4     Drmier.  1988.1990
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incestproblematiek komen de machtsverschillen tussen de generaties en tussen de sek-
sen bijeen.9

Achterliggend aan het behandelingsmodel is er het beeld van een in essentie nor-
male man die binnen zijn gezin een of meerdere seksuele jaux pas heeft begaan ten
opzichte van een 'jonge blom' van een dochter en hiervoor een vooral symbolische tik
op de vingers verdient. in dit licht moeten ook de andere twee basisveronderstellingen
worden begrepen: (I) de behandeling van plegers levert een grotere bijdrage aan de

preventie van seksueel misbruik binnen het gezin dan andere vormen van straf, in het
bijzonder gevangenisstraf, en (2) de belangen van het slachtoffer, en eventueel het

gehele gezin waarbinnen de incest plaatsvond, zijn beter gediend met hulpverlening
aan de dader dan met de detentie van hem.
Het grote voordeel van het behandelingsmodel is geweest dat de vooronderstellingen
en de doelstellingen zo expliciet mogelijk zijn gemaakt en daarmee open staan voor
onderzoek weerlegging.

Risicokenmerken en pathologie zijn in onverwacht grote mate naar voren getreden
met dit onderzoek. In verhouding tot de andere condities IDBR-behandeld lijkt eerder
minder dan meer risico te vertegenwoordigen. Er zijn verschillen met andere condities
voor wat betreft een oudere leeftijd en minder preindexdelicten waarvan juist minder
risico zou moeten worden verwacht. Er zijn ook minder persoonlijkheidsstoornissen,
minder dubbeldiagnoses en minder zwakbegaafdheid. Pathologische persoonlijk-
heidstrekken is het enige aspect waarvan er duidelijk meer zijn. Toch blijkt deze groep
in verhouding lang doorgaan met recidive en waren er aanzienlijke problemen bij de
behandeling.

De bij de groep IDBR-behandeld geconstateerde onderdiagnose wat betreft pedofi-
lie en alcoholmisbruik biedt geen verklaring omdat iets dergelijks waarschijnlijk even-
eens voor de andere condities speelt. Een deel van een mogelijke verklaring is mogelijk
te vinden in de aard van de geconstateerde pathologie.
Kwalitatief beschrijvend zien we een kern van gebrekkige impulscontrole, gebrekkige
relaties met anderen en een eveneens gebrekkig sociaal-maatschappelijk functioneren.
Uitingen hiervan zijn verstoorde seksualiteit en parafilie zowel als de neiging tot
gewelddadig en crimineel acting out. Dat geeft een structurele overeenkomst tussen

bij de groep IDBR-behandeld aangetroffen pathologie en borderlinepathologie.

5    Frenken & van Stolk. 1990. p. 6.
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Gebrekkige zelf- of impulscontrole is het kenmerk bij uitstek van het grensgebied
tussen GGZ en Justitie dat in de inleiding werd gesignaleerd. Het speelt een centrale

rol bij een reeks van psychiatrische stoornissen. Het 'essentiee] kenmerk van (...)
Stoornissen in de Impulscontrole (is) een onvermogen om een impuls. neiging ofver-
leiding te weerstaan om iets te doen dat schadelijk is voor de persoon zelf of voor
anderen.'6 Volgens de DSM-IV zijn stoornissen in de impulscontrole kenmerkend
voor de Antisociale persoonlijkheidsstoornis, de Borderline persoonlijkheidsstoornis
en de Parafilieen maar ook voor Stoornissen door gebruik van Middelen, Gedrags-
stoornissen, Schizofrene stoornissen. Stemmingsstoornissen en een restcategorie van
Atypische stoornissen.7 Gebrekkige zelfcontrole is bovendien te vinden als een alge-
meen criterium voor persoonlijkheidsstoornissen.8 De gevonden psychiatrische ken-
merken passen in het bijzonder in een borderlinesyndroom met een bijbehorende per-
soonlijkheidsstructuur.9 Dit syndroom kenmerkt zich doordat binnen een persoon nor-
male en neurotische kenmerken aanwezig zijn maar ook paranoia, schizoidie en psy-
chopatie kunnen voorkomen.'° De uitingsvormen zijn zeer veranderlijk, kunnen zeer

dramatische en pathologische vormen aannemen maar soms ook onmerkbaar zijn. II

De DSM-IV Borderline persoonlijkheidsstoornis is daar niet meer dan een van de
mogelijke uitingsvormen van. De meest pathologische en maatschappelijk schadelijk-
ste vorm is het maligne narcisme waarbij agressie, psychopatie en perverse seksualiteit
op de voorgrond staan. 12

Gebrekkige impulscontrole zagen we al als de belangrijkste voorspeller van recidive
maar is ook de belangrijkste verklaring van criminaliteit.tl 14 Gebrekkige impuls-
controle is vooral ook te vinden in de gevangenissen. Naar schatting voldoet driekwart
van de gedetineerdenpopulatie aan de DSM-IV criteria van de Antisociale persoonlijk-
heidsstoornis of aan die van de Borderline persoonlijkheidsstoornis.9

Gebrekkige impulscontrole, gebrekkige relaties met anderen en gebrekkig sociaal-
maatschappelijk functioneren ziin verantwoordelijk voor een wankele zelfervaring.
leder van deze polen van de zelfervaring is kwetsbaar, met name ook voor externe

pressies en beinvloeding. Verstoringen in de impulscontrole, bijvoorbeeld door
gebruik van alcohol, maar ook op de terreinen van relaties en maatschappelijk func-
tioneren kunnen leiden tot kortere of langere episoden van pathologisch disfunc-
tioneren en parafiel en crimineel acting out. 16

6    DSM· IV. p. 609. 1 2 Kemberg. 1992: Meloy. 199 7. 1002. (3ed,man &
7   Voorbeelden van meer 'atypische' stoomissen In de 1 ieberman. 1996

impulscontrole irt DSM IV ziln Kleptomanir. 13  Der, F xter· mokland. 2002.
Pyromanle  en  PathologIsch gokken 14  tti dus niet alleen de r·ecidlve met eer, seksueel

8   DSM IV. p. 633. misdrilf.
9    Stone. 1989: Ker·nberg. 1992. 15  Beyaert. per-soonhike commwilcatie. 1 995. zie ook

1 () Kulgieri. 1987: Ker nber·g. 1992: Grilo & Mc(11<iliati. Bulten, Zwenistra &  Pulles. 20(): Links, I leslegi-av„ &
1999. v,irl Reekum. 1999: F#gelow. 1()()0

11   (Irilo  &  MI Gldsliat 1.1999 16 Mck,y. 1991.2002.
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Wanneer deze verklaring juist is, dan zou de pathologie die in de gehele onder-
zoeksgroep speelt ongeveer gelijkwaardig zijn en zijn terugval en recidive te wijten aan
verschillen in externe omstandigheden die gelegen zijn in relaties en maatschappelijk
functioneren.

Deze verklaring werpt ook licht op de problemen die bij de behandeling optraden.
Bij de behandeling van borderlinepatienten is gebleken dat het moeilijk is om:

·   een therapeutische relatie tot stand brengen en om te gaan met de angst bij de
patient voor verandering en beaindiging van de therapie;
een gerichte en systematische aanpak vol te houden;
een machtsstrijd te vermijden, met name over huiswerkopdrachten en over wie
de agenda vaststelt;
huiswerkopdrachten goed te laten uitvoeren:7

Dat lijkt erg op wat er bij de evaluatie van de behandelingen naar voren is gekomen.
Een verklaring vanuit structurele borderlinepathologie verheldert ook specifieke pro-

blemen bij de behandelingsdoelstellingen van de IDBR-behandeling. Bijvoorbeeld op
de problemen met het bereiken van de doelstelling van erkenning die op verschillende
manieren van betekenis kunnen zijn.

Bij behandeling in de forensische psychiatrie is er de confrontatie met ontkenning en
manipulatie. Het begrip ontkenning neemt dan ook een essentiele plek bij in het bij-
zonder de cognitief-gedragsmatige behandelprogramma's van seksuele delinquenten. I8

Bij een cognitief-gedragstherapeutische behandeling is de bepaling van wat verkeerd

is gedaan van groot belang. Het delictgerichte maakt dat er een confrontatie moet
plaatsvinden met wat in strafrechtelijke zin bestraft is en, impliciet dan wel expliciet,
in morele zin afkeurenswaardig. Ook vanuit het oogpunt van de morele psychologie is
erkenning van een misstap een noodzakelijke, eerste voorwaarde om gedrag moreel
aan te passen.19

Wat wordt er precies bedoeld met ontkenning? Ontkenning, minimaliseren en
bagatelliseren veronderstellen een kenbare, eenduidige en vooral ook gedeelde waar-
heid. De praktijk en de psychologie van verhoorsituatie, de werking van het geheugen,
de intersubjectieve aard van waarheid en de validiteit van ons rechtssysteem kunnen

1 /  Linehan. 1989: zie ook Van den Etc,sch. 2003.
18  frenker, & Van Stolk.  1990:Van Beek & Mulder. 1 991:Van Beek. 1999: Salter. 1988:  1995: 1999: Hunter &

Figiieredo. 1999: Lund, 2000.
19 Noam&Wmn. 1993
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twijfels oproepen aan deze vooronderstelling. Ondervraagden, zowel behandelden als
behandelaars, gaven dit achterafvoor een belangrijk deel als problematisch aan.

Het benadrukken van de omstandigheden en het leggen van verantwoordelijkheid
bij anderen kunnen gezien worden als aparte vormen van ontkenning.·20 Verant-
woordelijkheid nemen is een andere belangrijke voorwaarde om tot een (morele)
gedragsverandering te komen. Bij vele behandelingsprogramma's krijgt dit aspect bij-
zondere aandacht. misschien nog meer dan erkenning.21

Een van de belangrijkste kwesties van moraliteit en aansprakelijkheid is het spreken
van (on)waarheid. De behandeling van iemand die liegt is erg moeilijk en kan een zeer
destabiliserende uitwerking hebben op de therapeut.22 Het spreken van de waarheid is
een essentiele sociale conventie. Zonder het spreken van de waarheid ziin gezamen-
lijkheid en samenwerking niet goed denkbaar. Geweld en bedrog kunnen in 66n adem
genoemd worden als gerichte aanvallen op anderen.23 In het sociaal contact heeft het
dus een erg ontwrichtende uitwerking. Toch is het spreken van onwaarheid een alge-
meen voorkomend verschijnsel en vertellen we gemiddeld anderhalve leugen per dag.24

Liegen is praktisch gezien ook een vaardigheid die dus normaal is te noemen en
regelmatig wordt toegepast.4 Liegen is echter een vaardigheid die menselijke relaties
sterk kan ondergraven. Wat met onwaarheid wordt ondergraven is namelijk de vooron-

derstelling van intentionele gezamenlijkheid. Zeker in een context waarbinnen sprake
is van dwang kan een overeenstemmende intentie problematisch zijn of ontbreken.
Schematisch voorgesteld, heeft de therapeut de intentie om de behandeling in engere
zin uit te voeren. Het expliciete doel is om dusdanige veranderingen (gedrag en cog-
nities) te bewerkstelligen dat recidive wordt voorkomen. De intentie van de behandelde
is daarentegen om uit de gevangenis te blijven. Wanneer hij daar de klassiek rationele

minimax-strategie bij voert, wil hij dat (maximale) resultaat bereiken met minimale
middelen ofwel met minimale inspanning. Bij ontkenning wordt de intentic om in
behandeling te gaan ter discussie gesteld en daarmee ook de bereidheid om tot een
gezamenlijk verhaal te komen.

Psychoanalytisch gezien zijn liegen en het spelen met de waarheid kenmerkende

eigenschappen van psychopathie, perversie en het omvattende begrip van border-
linepathologie.26 Liegen is een vorm van omgevingscontrole. Die controle kan in
pathologische gevallen nodig zijn om een fragiel evenwicht te bewaren. De relatie tot
een ander is hierbij in essentie instrumenteel. Het is door die ander te controleren en

20  Salter. 1988. 24 Ibid.:Vrii. 2000
21   Bitvoorbeeld I lowitt. 1995. 25   Bok   1978
22 Gediman & Lieberman. 1996 26  Kernberg.  1992: Meloy.  1988.1996: Gedman &
23 Bok. 1978 Lieber m.in. 1996.
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gelijktijdig te vernederen dat het zelf overeind wordt gehouden.27 Het overschrijden
van een (morele, intermenselijke) grens als bijvoorbeeld het spreken van onwaarheid,

geeft een kick, een oppepper voor een irreeel opgewaardeerd zelf. Dit maakt ontken-
ning en manipulatie tot kernsymptomen van perversie. Maar niet alleen van perversie.
Ze passen vooral in het narcistisch spectrum van stoornissen. Dit is een noemer voor
de paranoide, narcistische, antisociale en borderline persoonlijkheidspathologie die in
grote mate is aan te treffen in gevangenispopulaties.

Tegelijkertijd is om een waarheid te delen met een ander. zelfrepect (seifesteem),8

nodig en een morele identiteit. Een aanpak die kleineert en beschaamt roept verzet en
rancune op en het risico van uitageren tegen nog zwakkeren. We vinden dit terug in
de dynamiek die verklaart waarom het binnen relaties zo vaak tot ernstig geweld kan
komen.29 Een dynamiek die ook rechtstreeks verbonden lijkt met seksueel misbruik
binnen het gezin.Er zijn zo verschillende verklaringen mogelijk die op verschillende
momenten relevant kunnen zijn.

7.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Incest in de vorm van misbruik van kinderen is een onverminderd probleem voor de
geestelijke gezondheidszorg. Alleen al op die gronden blijft de mogelijkheid van the-

rapie van de daders van belang.
De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat evaluatieonderzoek bij behande-

lingsprogramma's als deze is aan te bevelen. Het onderzoek geeft hopelijk aanleiding
tot verder onderzoek en hypothesevorming.

De groep die bij dit onderzoek onder de aandacht is gekomen is als representatief
te zien. Opvallend is de neiging tot criminaliteit die bovendien tot op latere leeftijd tot

uitdrukking komt. Ook de psychopathologie van deze groep blijkt belangrijk en over
de langere termijn risicovol.

Een hoofdconclusie is dat de problematiek van incest het verdient om veel ernstiger
te worden genomen dan tot nu het geval is. zowel therapeutisch, sociaal en maatschap-

pelijk als justitieel.
Therapie. maatschappelijke discussie en justitiale aanpak zijn daarbij mogelijk

meer gediend met een focus op persoonlijke en lichamelijke integriteit en respect voor
de verschillen tussen de seksen en de generaties dan op macht en het verkleinen van

27   Voor de bi zondere rol van schaamte. Tie Vati der /waal. 1988. en ook Groen. 1003.
28   Marstiall.  1996.
29    Groer:.2()03
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machtsverschil. Het is de vraag is of het verkleinen van dit verschil, zelf een
machtsstrategie, ook het risico verkleint.

Psychopathologie is een invalshoek gebleken die niet is te verwaarlozen. De gevonden
samenhang tussen psychopathologie. criminaliteit en parafiel acting out, brengt bor-
derline persoonlijkheidspathologie naar voren als een mogeliik onderliggende dimen-
sie van de problematiek. Dat pleit voor het integreren van het model van Linehan 3°
met de voordelen van een expliciet delictgerichte behandeling.

De structurele en in principe chronische aard van de problematiek maakt dat zowel

een psychotherapeutische als een vrij intensieve reclasseringsbenadering nodig zijn
en wel voor langere termijn. De groep is in principe kwetsbaar en moet langdurig

terug kunnen vallen op vertrouwenspersonen.
Wanneer er kinderen zijn vraagt dat ook om een enigszins op de problematiek

toegesneden praktische ouderbegeleiding of -cursus.  Ook  hier  zou de inzet van  meer-
dere middelen nodig kunnen zijn zoals van gespecialiseerde gezinsverzorging, video-

hometraining en ouderzelfhulpgroepen.
Bij de behandeling kan vaker worden gedacht aan medicatiebeoordeling. Een op het

lichaam gerichte therapie zou ook goed kunnen zijn ter ondersteuning en regulatie

van spanningen.
Een therapie die meer gericht is op integriteit van zichzelf en anderen, het verkrij-

gen van zelfrespect en respect van anderen, kan helpen om vertrouwen en verbon-
denheid met anderen uiteindelijk een rem te laten zijn voor recidive. Dat maakt een
sociaal netwerk, arbeid, relationele steun en betrokkenheid vanuit een gemeenschap
nogal essentieel. Naast en parallel aan een individueel therapeutische vraagt dat om
een reclasseringsbenadering die expliciet gericht is op het verbeteren en in balans
houden van relationeel en sociaal-maatschappelijk functioneren en van waaruit actief
contact wordt onderhouden met de directe sociale omgeving. Zelfhulpgroepen analoog
aan die van de AA zouden voor een beter netwerk kunnen zorgen. Een ander aanbe-
volen aspect voor de therapie is modeling: programma en therapeut moeten respect,
sensitiviteit en zorg tot uitdrukking brengen. ook en vooral ten opzichte van de dader.

De uitvoering van therapie moet in handen zijn van therapeuten van minimaal het
niveau Gezondheidszorgpsycholoog BIG, met een aanvullende specialisatie in dit type
van forensische ambulante behandeling. Het is goed te verdedigen dat hier een aparte
registratie voor in het leven wordt geroepen.

30 Van den Bosch. 2003
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In de loop van de behandeling moet er regelmatig een goede inventarisatie en eva-
luatie van risico plaatsvinden. Mogelijk zou dat los van de therapie en begeleiding en
door onafhankelijk justitiale beoordelaars moeten zijn om zorg en dwang niet met
elkaar te verwarren en om de therapeutische working alliance meer kans te geven. De
therapeutische eindverantwoordelijkheid moet helder en aanwijsbaar zijn en is een
andere dan de justitiele eindverantwoordelijkheid.

Aan de justitiele kant moet er een duidelijk en helder vervolgingsbeleid zijn. Om de
problematiek het hoofd te kunnen bieden is er een duidelijke en vooral consequente
en snelle tik op de vingers nodig. Een tik die goed te voelen is en betekenis kan krij-

gen als boetedoening, loutering of symbolische zuivering. Omgekeerd is dat nodig om
vergelding en wraak, bijvoorbeeld van de slachtoffers die gaan afreageren op hun
kinderen, te kanaliseren. Er is in dit opzicht wat voor te zeggen om, zoals in Canada

wel wordt gedaan,F gevangenisstraf op te leggen en van daaruit de kans te geven om
een behandelingsprogramma te volgen. Daders zouden mede verantwoordelijk kun-
nen worden gemaakt maken voor straf en aanpak door inzet te laten  zien en bijvoor-

beeld zelf mensen zien te vinden die willen meewerken aan hun rehabilitatie. Bij selec-

tie zou ook rekening moeten worden gehouden met eventueel eerdere aanrakingen

met het strafrecht.
Bij iedere melding van incest is het belang te overwegen van toezicht op de

kinderen. Er lijkt hier ook een taak voor de jeugdbescherming. Opvallend vond ik, dat
in de mij bekende gevallen betrokkenheid van de Raad voor de Kinderbescherming
ontbrak. De redenen hiervoor zijn mij niet duidelijk geworden, ook niet uit de nadere
beschrijving.32 In alle gevallen waarin het tot seksuee] misbruik van kinderen in de

gezinssituatie is gekomen lijkt betrokkenheid van de Raad wenselijk. Zeker wanneer
het gezinsverband voortduurt lijkt die betrokkenheid een wezenlijke bijdrage te kun-
nen leveren aan zowel omgevingscontrole als een sociaal schrikdraad. Het gedurende
langere tijd volgen van de kinderen is nodig omdat zij kwetsbaar zijn en al eerder tot
slachtoffer zijn gemaakt.

Tot slot is er ook een gemeenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarbij is een punt ter overdenking dat de huidige en grootscheepse vercommer-

cialisering van 'seks' in al zijn vormen en het daarbij passende idee dat het een pro-

31   Marshall.  1999.
32 Van Montfoort.  1989.
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duct is waarop we recht hebben, niet bevorderlijk zijn voor een heldere blik op wat nog
goed is. Vragen over hoe we met elkaar moeten omgaan, wat de rol en de betekenis
zijn van een vader, en hoe man. vrouw en kind zich tot elkaar zouden moeten ver-
houden, zijn vragen die te belangrijk zijn om alleen bij therapie te beantwoorden want
dan is het mogelijk al te laat.
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SAMENVATTING

H.1

Hoofdstuk I beschrijft de context waarbinnen het project Incest Dader Behandeling
Rotterdam (IDBR) ontstond.
In I988 bleek uit door de regering ingesteld onderzoek dat incest een groot probleem

vormt voor de geestelijke gezondheidszorg. Een op de zes meis jes en vrouwen bleek
tenminste eenmaal in hun leven seksueel misbruikt door iemand uit de kring van ver-
wanten.

Op dat moment was al duidelijk dat incest sterk samenhangt met psychiatrische
problemen van kinderen, adolescenten en volwassenen. Steeds meer slachtoffers kwa-
men voor therapie maar preventie en het stoppen van de plegers bleken een probleem.
Hoewel seksueel misbruik strafbaar is, bleek er in verhouding te weinig aangiften bij
de politie plaats te vinden. Strafrechtelijke vervolging bleek ook geen echte oplossing

te kunnen bieden. Het gaf geen garantie dat het misbruik ook blijvend zou stoppen en
kon de situatie slechter maken voor de misbruikte kinderen.

Vanafde jaren 80 kwamen er in de VS terugvalpreventie programma's voor incest-

plegers en andere seksuele delinquenten. Deze ontwikkeling bracht uitzicht op een
adequate aanpak van het probleem en een alternatief voor detentie.  Een van de drie
Riaggs van Rotterdam  nam het initiatief om deze ontwikkeling in Nederland te intro-
duceren in de vorm van een project. De andere twee Rotterdamse Riaggs. de Rotter-
damse rechtbank, het Parket, de redassering en de Forensisch Psychiatrische Dienst
van Rotterdam sloten zich aan bij dat initiatief.

Het initiatief werd begroet als poging om de kloof tussen algemene geestelijke
gezondheidszorg en justitie te dichten. Een moeilijke en problematische groep ver-
toont zowel crimineel gedrag als psychiatrische problemen. De mogelijkheid om
iemand tegen zijn of haar zin in te behandelen, is beperkt. De mogelijkheid van Tbs
is er alleen na ernstige delicten waarvoor vier jaar of meer kan worden opgelegd. In het
algemeen was er een gebrek aan ambulante psychiatrische zorg voor (ex-)delinquen-
ten. In de jaren 80 verschoven de werkzaamheden van de redassering van zorg en
steun naar controle en toezicht.1 Een van de gevolgen daarvan was dat speciale reclas-

1 Ploeg.  1000
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seringsteams die zich richtten op psychiatrische patienten verdwenen. Voor nazorg en
andere vormen van zorg, moesten voormalig justitiabelen voortaan terecht bij alge-
mene voorzieningen als algemeen maatschappelijk werk en algemene geestelijke
gezondheidszorg. Deze instellingen waren daar niet op ingesteld en toegerust. Het ini-
tiatief om incestplegers te gaan behandelen bracht nieuwe mogelijkheden die niet
beperkt hoefden te blijven tot deze doelgroep.

Het project paste ook in een discussie over de meest geschikte aanpak van crimineel
gedrag. In de samenleving is er een historische tendens om uitwendige controle te ver-
vangen voor zelfdiscipline en zelfcontrole. Het Westers strafsysteem en de cellulaire
opsluiting zijn sinds de Verlichting gebaseerd op het idee dat strafook moet leiden tot
een gedragsverbetering. In zijn algemeenheid zijn de uitkomsten daarvan teleurstel-
lend gebleken: van de gevangenis wordt men geen beter mens. Gevangenisstraf ver-
mindert recidive alleen voor de duur van de gevangenisstraf. 2

De mogelijkheid om gedrag om te vormen, bij te schaven en zelfcontrole te vergro-
ten doet denken aan het gebruik van psytech door dictatoriale regimes. Ook, en mis-
schien wel juist, in de goede bedoelingen die ermee samen gaan. Het is daarom nodig
om de betrokken humanitaire waarden te expliciteren en tot onderwerp van debat te
maken.

Op het niveau van de samenleving staat incest historisch en cultureel voor wanorde.
Een letterliike betekenis is onrein. In de geschiedenis is het beschuldigen met incest
politiek gebruikt om vijanden te diskwalificeren en vervolging van individuen en groe-
pen te rechtvaardigen. Wat er mee wordt bedoeld is vaag en betekenissen schuiven al
naar gelang omstandigheden en tijden. Voor culturele antropologie en psychoanalyse
is het verbod op incest, in welke vorm dan ook, de kern van cultuun Het incestverbod
staat voor de ordening van een samenleving volgens de onderscheidingen tussen man
en vrouw en van oud en jong.

Incest staat niet als zodanig in de Nederlandse wet. Het is een archaische term
waarvan het nooit goed gelukt is om die in juridische zin te definieren. De Wet stelt
twee aspecten strafbaar die voor ons op deze plaats relevant zijn: seksuele handelingen
met een kind en seksuele handelingen met iemand die afhankelijk is en niet in staat
om  zijn  of haar vri ie wil  uit te oefenen. Tijdens de seksuele revolutie van de jaren 70

2     Ger,dreau. Goggin & Culle,1.1999
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stonden beide aspecten nog sterk ter discussie. Seks werd toen gepropageerd als inhe-

rent goed en als een natuurlijke behoefte die, ongeacht de uitingsvorm, niet onder-
drukt mag worden. Sindsdien heeft er, ingezet door het feminisme en de vrouwenbe-

weging, opnieuw een omwenteling plaats gevonden in de opvattingen over seks.
Biosociaal onderzoek beschrijft seksualiteit niet langer als onschuldig en onschade-

lijk. Eerder als onlosmakelijk verweven met geweld, agressie en een nooit aflatende
evolutionaire strijd om dominantie.

Het feminisme protesteerde tegen mannelijke suprematie en hegemonie. Seksueel
geweld tegen vrouwen en kinderen was een van de ongelofelijk grove manieren om
hen te onderwerpen. De aanklacht tegen seksueel geweld impliceerde dat er een nieu-
we ethiek moest komen om de relatie tussen man, vrouw en kind richting te geven. Er
moest gezocht worden naar alternatieven voor de manier waarop de zaken tot dan toe
waren geregeld. Incestplegers zouden niet alleen straf moeten krijgen maar net als
hun slachtoffers, therapie. Voor incest ontstond het idee van een aanpak volgens ver-

schillende sporen. Parallelle therapie van pleger, vrouw en kinderen, zou leiden tot een
betere machtsbalans in het gezin maar ook tot beter onderling begrip.

Het was in deze constellatie dat het project Incest Dader Behandeling Rotterdam

(IDBR)  ontstond en nader vorm kreeg.  Het werd een gezamenlijke inspanning van  de
drie Rotterdamse Riaggs, de Rotterdamse rechtbank en het Parket, de reclassering en
de Forensisch Psychiatrische Dienst van Rotterdam. Om het project te evalueren werd
er een wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld dat de verantwoordelijkheid werd
van de auteur.

Het project ging twee jaar duren, van september I989 tot september I99I. In deze
tijd  gaf de rechtbank  de  kans aan incestplegers  om in plaats van gevangenisstraf voor
behandeling te kiezen. Het aanbod van behandeling was in een verplichtend kaden De
rechtbank volgde een speciale procedure om zich er van te verzekeren dat er inderdaad

behandeling plaats vond. Deze procedure staat bekend staat als het aanhoudings- of
rechtermodel.1 Een ander principe van het project was een meersporenbenadering:
behandeling van de pleger zou ten goede moeten komen van de behandeling de van
slachtoffers en hun moeder.

in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek

3     Gebruik wei-d gemaakt van Artikel 277 lid 3 Wetboek van Strafvordering.
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(NISSO) werd er een gedetailleerd behandelingsmodel uitgewerkt dat berustte op de
laatste wetenschappelijke inzichten. De duur van de behandeling werd gesteld op
anderhalf jaar. Een gedetailleerde handleiding was het resultaat.4 Twee vooraanstaan-
de experts. Jos Frenken en Ruud Bullens. werden betrokken. De eerste werd promotor
van het onderzoek en ontwikkelde de handleiding. De tweede co6rdineerde het behan-
delingstraject. Twee andere experts werkten mee vanuit de redassering: N. Warner en
H. Pijnaker. De therapeuten werden geselecteerd uit medewerkers van Riagg en redas-
sering. Medewerkers van de Forensisch Psychiatrische Dienst beoordeelden de kandi-
daten psychiatrisch. De Riagg stelde een psychiater met veel ervaring beschikbaar om
consultatie te geven tijdens de behandeling.

H.2

Hoofdstuk 2 beschrijft de methodologische overwegingen bij het onderzoek, de onder-
zoeksopzet en de algemene resultaten van het project.

Bii de onderzoeksopzet moest rekening worden gehouden met aanzienlijke proble-
men. Er is inmiddels veel onderzoek op dit gebied maar de effectiviteit van dader-

behandeling is nog steeds niet helder. Er is vooral gebrek aan antwoord op fundamen-
tele vragen als: wat werkt hoe, bij wie en onder welke conditiesP

Het onderzoek is te zien als een quasi-experiment dat niet onder de sterk te contro-
leren omstandigheden van een laboratorium plaats vindt maar in de praktijk. Het
krijgt te maken met allerlei problemen wat betreft interne en externe validiteit ofwel
de wetenschappelijke geldigheid van de resultaten. Een groot opgezet onderzoek met
een controlegroep kan sommige van die problemen verhelpen maar niet alle. Vragen
als: wat zijn de precieze doelen van de therapie, hoe worden die doelen bereikt, hoe dat
vast te stellen en op welke manier, moeten zo goed mogelijk beantwoord worden. Het
bleek bij dit onderzoek onmogelijk om gebruik te maken van een controlegroep. Dat
maakt dat de mogelijkheden van het onderzoek vooral explorerend, kwalitatief en
beschrijvend zijn.

Onder deze omstandigheden is een onderzoeksopzet nodig waarbij niet alleen een
effect of product wordt vastgesteld maar ook het proces dat daartoe leidt. De bijpas-
sende validiteit heet bootstrap of Munschhausen-validiteit naar het fantastische ver-

4 Frenken. 1989.1994: Frenken &Van Stolk. 1990
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haal van de legendarische baron die zichzelf aan zijn eigen laarzen uit een moeras
trekt. Het komt erop neer dat theorie de praktijk helpt sturen maar dat die theorie ook

bijgesteld wordt door de praktijkresultaten.

Het doel van het project was  om een alternatief voor detentie aan te bieden waardoor
minder recidive optreedt maar ook het sociaal functioneren van dader, slachtoffer en
overige gezinsleden verbetert. Een tweede doel was om bij te dragen aan de methodiek-
ontwikkeling van incestdaderbehandeling.

De definitie van incest omvat alle seksuele contacten tussen kinderen en hun ver-
wanten. Onder verwanten zijn stief- en pleegvaders, partners van de ouders en huis-

genoten inbegrepen. De rechtbank beschouwde kandidaten als geschikt bij: (gedeelte-
lijke) bekentenis, een juridisch gave zaak met een maximaal op te leggen straf van

hoogstens IS maanden onvoorwaardelijk, en wanneer de verdachte zelf wil meedoen
aan het project. Voor de behandeling moesten kandidaten het Nederlands voldoende

beheersen, en niet zwakbegaafd zijn (IQ niet lager dan 80). Ook alcohol- of drugspro-
blematiek en ernstige psychopathologie waren contra-indicaties.

De onderzoeksvragen spitsten zich toe op evaluatieonderzoek en inzicht in de ken-
merken van incestdaders.

De relatie tussen onderzoek en praktijk werd gedacht in de vorm van uitwisseling
van gegevens en ervaringen en terugkoppeling vanuit het onderzoek. Zo werd bij de
selectie van kandidaten vanuit het onderzoek samengewerkt met de FPD. De FPD
leverde rapportages aan en ontving feed back over onderzoeksresultaten. Bij de behan-
deling werd volgens hetzelfde principe gewerkt. De resultaten van tussentijdse analy-

ses waren bedoeld om de behandeling te ondersteunen en tussentijds bij te sturen.

De onderzoeksopzet omvat een herhalingsonderzoek dat uit twee stappen bestaat:

I.    Anderhalf jaar na afsluiting van de behandeling is er een klinisch vraaggesprek

dat gericht is op het psychosociaal functioneren en de behandelingsdoelen.
2.  Op een (bij voorkeur) zo laat mogelijk tijdstip wordt de recidive vastgesteld voor

alle kandidaten waarmee het project in aanraking kwam.

Recidive bij seksuele delinquenten  is het best na  tien jaar of nog langer vast te stellen.

Daarbii  is niet alleen van belang of er recidive is  maar ook met hoeveel delicten.  Er is
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een vrij directe correlatie tussen de hoeveelheid eerdere delicten die iemand heeft. de
baseline, en hoe vaak hij recidiveert. Vergelijkingen zijn te maken binnen groepen en
tussen groepen of condities. Bij dit onderzoek ontbreekt een controlegroep. Verge-
lijkingen met de groepen die niet in behandeling komen of die bij de behandeling uit-
vallen zijn vooral explorerend. Hierbij moet goed rekening worden gehouden met
selectie als bron van vertekening.

Met behulp van statistiek valt er te controleren voor selectie-effecten, met name wat
betreft verschillen in baseline. Behalve van chikwadraat wordt er gebruik gemaakt van
een aantal andere statistische procedures. De Kruskall Wallis test en de Mann-Whitney
zijn nonparametrisch en hebben de voorkeur wanneer de data ongelijkmatig verdeeld
zijn.  Analysis of Covariance (ANCOVA) is bedoelt om te controleren voor verschillen
in baseline. Van survivalanalyse wordt gebruik gemaakt om de condities te vergelijken
in de snelheid waarmee er opnieuw een strafzaak optreedt.

Om kenmerken van de pleger en het misbruik te bestuderen in relatie tot de behan-
deling wordt er gebruik gemaakt van het risicotaxatie-instrument Static 995 en van de
Sex Offender Need Assessment Rating (SONAR).6

De algemene resultaten zijn als volgt. Over twee jaar, tussen I989 en I99I, zijn er 68
mogelijke kandidaten voor het project. Deze 68 vormen de IDBR-onderzoeksgroep.
Kandidaten kwamen van het Arrondissement Rotterdam maar ook van aangrenzende
arrondissementen en via het hofressort Den Haag.

Van deze 68 komen er 37 in het behandelingstraject. Zeven maken de behandeling
niet af en vallen uit.  De 30 overigen doorlopen de behandeling waarbil de gemiddelde
behandelingsduur op twee en een kwart jaar uitkomt.

Niet alles liep zoals was voorzien. Er waren 200 clienten verwacht waarvan er 80 in
behandeling zouden komen. De organisatie van het project baseerde zich hierop. De
instroom verliep erg langzaam met als voornaamste aanwijsbare oorzaak het rechter-
model. De reclasseringsmedewerkers die ook als therapeut aan het programma ver-
bonden waren, werden geacht om de basis te leggen voor de eigenlijke behandeling.
De behandeling mocht niet beginnen voordat de rechter een uitspraak had gedaan
maar uiteindelijk gebeurde dat toch. Zolang de zaak niet voor de rechter was geweest
was de schuldvraag echter onbeantwoord. Dat wrikte vooral met het eerste doel dat de
behandeling stelde en erkenning inhield.

5    Hanson & Thornton, 1999.2003.liarns & Phern et al.. 2003.
6    Hanson & Harrd. 2000.ZOO I
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Omdat de therapeuten die de behandeling uitvoerden verbonden waren aan ver-
schillende organisaties had de coordinator weinig greep op hen. Tussen medewerkers

van Riagg en redassering waren spanningen die de samenwerking niet altijd goed
deden. Het overzicht over de daadwerkelijke uitvoering van de behandeling bleef

gebrekkig.
Van groot belang voor het project bleek uiteindelijk de financiering. De financiering

viel onder twee ministeries, van justitie en volksgezondheid, die beide weinig geneigd

waren om extra geld bij te dragen. Achterblijvende vraag en inkomsten samen met het
gebrek aan overzicht over de behandelingen leidden uiteindelijk tot definitieve

opheffing van het project.
De gang van zaken was ook van invloed op het onderzoek. Het was vrijwel onmo-

gelijk om  feed back te geven over het verloop van de behandeling. Er waren twaalf uur
per week voor het onderzoek. De dossiers waren wel toegankelijk maar bevonden zich

bij een andere organisatie en er mochten er geen fotokopieen worden gemaakt.
Bovendien was het materiaal dat er over de behandelingen terugkwam erg gebrekkig.

De Riagg financierde het onderzoek tot eind I996. het herhalingsonderzoek had
toen zojuist plaatsgevonden. Zo kort na afsluiting van de behandeling viel er nog erg
weinig te zeggen over effecten op recidive. De resultaten van het klinisch interview
hadden ook grote vragen opgeroepen die vooralsnog niet konden worden beantwoord.
Het uiteindelijke onderzoeksrapport liet op zich wachten totdat in 2004 na veertien

jaar opnieuw de recidive was nagegaan.

H.3

Hoofdstuk 3 bestudeert de onderzoeksgroep van 68 en in het bijzonder de 37 die in
het behandeltraject kwamen. De nadruk ligt op criminaliteit, psychopathologie en risi-
cotaxatie.

Het materiaal bestaat uit gerechtelijke dossiers en met name de hierin opgenomen
gerechtelijke stukken: processen verbaal van aangiften, verklaringen en politierappor-
ten, forensisch psychiatrische rapportages van de Forensisch Psychiatrische dienst,

voorlichtingsrapportages van de reclassering en uittreksels uit het Justitieel
Documentatieregisten Aanvullend is gebruik gemaakt van uitslagen van: de Groningse
Intelligentie Test (GIT), de Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) en de
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Vragentijst over uw seksualiteit. De Vragenlijst over uw seksualiteit is voor dit doel samen-
gesteld uit gevalideerde testonderdelen die in gebruik waren bij het Nederlands
Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek.

Alle 68 clienten zijn mannen. Gemiddeld zijn ze 45 jaar in 1990 (standaarddeviatie is
II). De sociaal economische status is vrij laag. Van de 68 zijn er 64 West-Europees van

achtergrond en etniciteit.
Van degenen (37) die in behandeling komen is bijna de helft zonder werk. Acht zijn

van streng godsdienstige achtergrond (gereformeerd ofhervormd). Bij veertien van de
3 I die met een partner/vrouw samenwonen doet zich ernstig geweld voor. Bil 24 van
deze 37 vindt het misbruik plaats terwijl ze in een gezin wonen. Bij de aangifte leven
er nog negen in een gezin.

Uit het Justitieel Documentatieregister blijkt dat vier op de tien (28 van 68) een justi-
tiele voorgeschiedenis vertoont die bestaat uit bij elkaar 98 strafzaken. Dat is over de
I5 jaar die voorafgaan aan het indexdelict (I975-I990). Vanaf I956 heeft bijna de helft
(32 van de 68) tenminste een delict in de voorgeschiedenis. Het aantal seksuele delic-
ten is over I 5 jaar ongeveer tien procent van het totaal aantal delicten; over 30 jaar tijd
is dat I 53 procent.

6I van de 68 mannen zijn psychiatrisch onderzocht door de Forensisch Psychiatrische
Dienst. Twee anderen zijn aanvullend psychologisch onderzocht door de redassering.
Die onderzoeken leidden voor 50 van de 63 (79 %) tot een diagnostische classificatie
volgens DSM-IV. De classificatie is bij 40 van BI (66 %) een dassificatie als stoornis.
Bij dertien (21 %) is het een As I-stoornis en bij 27 (44 %) een As II- persoonlijkheids-
stoornis. Van zwakbegaafdheid is er bij twaalf melding. Kenmerken van een persoon-
lijkheidsstoornis zijn er bij I6 van GI genoemd. Vijftien hebben meerdere diagnosti-
sche dassificaties. Van de 61 die door de FPD zijn onderzocht zijn er JI verminderd
toerekeningsvatbaar bevonden.

Er zijn aanwijzingen dat er onderdiagnose is wat betreft alcoholmisbruik, seksuele
stoornissen en pathologische persoonlijkheidskenmerken. De diagnostische kwalifica-
ties noemen vooral (ernstige) contactproblemen, gebrekkige impulscontrole, narcisme,
psychopathie en paranoia. Tussen de kwalificaties treedt overlap op: meestal is er
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sprake van een combinatie van meerdere kenmerken. Bij IS van de 68 komen para-

fiele interessen naar voren die min of meer losstaan van het indexdelict.  Elf zijn zelf
in hun jeugd misbruikt. Er is vaak een combinatie tussen een voorgeschiedenis met

mishandeling en verwaarlozing en een problematische persoonlijkheidsontwikkeling.
De aanwezigheid van primitieve reactiewijzen of afweermechanismen doet een gebre-

ken vermoeden in de omgang met de (sociale) realiteit.

Vijf aspecten dragen bij aan de voorspelling van gewelddadige en seksuele delicten:
een jonge leeftijd, eerdere seksuele delicten, afwijkende seksuele interessen, de relatie
met de slachtoffers van eerdere delicten en algehele criminaliteit. Deze aspecten vor-
men de kern van de recentste versie van een van de beste methoden voor risicotaxatie:

Static-99.7 Onafhankelijk van deze aspecten draagt psychopathologie bij aan de voor-
spelling van gewelddadige en seksuele delicten.8

Een meta-analyse heeft uitgewezen dat een incestdader in de leeftijdcategorie van I8

tot 24 een groot risico op recidive heeft.9 Een jonge leeftijd lijkt niet snel van toepas-

sing op het misbruik van kinderen door hun vaders. Hetzelfde onderzoek wijst uit dat
de kans op recidive voor oudere incestplegers vrij laag is en onder de tien procent. Voor

de plegers van misbruik buiten het gezin ligt die kans veel hoger en neemt pas op late-
re leeftijd. vanaf 50, af. Een mogelijk extra risico ligt dus in de combinatie van mis-
bruik binnen een gezinssituatie en misbruik erbuiten.

De onderzoeksgroep vertoont geweld en eerdere seksuele en andere delicten. Voor

afwijkende, parafiele interessen zijn ook aanwijzingen gevonden. Een nadere beoor-

deling van het risico kan gemaakt worden na het onderzoek van de kenmerken van het
misbruik van hoofdstuk 4. Dan is ook meer bekend over de relatie tussen daders en

slachtoffers.

Over de psychopathologie van incestplegers is niet veel bekend, wel over die van pedo-
fielen. Wat er bij pedofielen naar voren komt stemt naar mate en aard overeen met wat
deze studie bij incestplegers vindt. De uitkomsten geven duidelijke tekenen van ern-

stige en langdurige persoonlijkheidspathologie in de onderzoeksgroep. De pathologie
in combinatie met gebrekkige emotionele ontwikkeling en verwaarlozing is geasso-
cieerd met de DSM-IV Antisociale, Borderline en Narcistische persoonlijkheidsstoor-
nis persoonlijkheidsstoornissen (duster B-stoornissen) zowel als met criminaliteit.

7 Harris. Phenix. Hanson & Thornton. 2003: Correctioris Research and [)evelopment. 2003a.
8   Beech et al.. 7002 Correa:ons Research and Developinent. 2003b.
9    Hanson 2001
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In tegenstelling tot de verwachtingen vinden we de daders vrijwel uitsluitend in een
lager sociaal-economisch milieu en met een gebrekkig psychosociaal functioneren met
veel psychopathologie. De combinatie van criminaliteit en persoonlijkheidspathologie
geeft een beeld van chronische impulsiviteit en gebrekkige zelfcontrole.

H.4

Na de kenmerken van de onderzoeksgroep in hoofdstuk 3 zijn in hoofdstuk 4 de ken-
merken van het misbruik onderzocht.

Er is opnieuw gebruik gemaakt van de gerechtelijke dossiers. Over de IDBR-selec-
tie is een nadere inhoudsanalyse gemaakt van de aangiften en verklaringen. Alle sek-
suele handelingen waarvan er sprake is, zijn genoteerd en vervolgens samengevoegd
in steeds fijnere categorieen. De analyse is geinspireerd door crimepatterning- de toe-
passing van gedragswetenschappelijke methoden bij de strafrechtelijke opsporing.

De onderzoeksgroep van 68 daders is geassocieerd met het seksueel misbruik van in
totaal I30 kinderen. Binnen de onderzoeksgroep zijn er 34 (50%) die m66r dan 66n
kind misbruikten (minimaal twee, maximaal acht). Over de gehele onderzoeksgroep
varieer het aantal slachtoffers per verdachte tussen de twee en acht.

De gevonden leeftijd van de misbruikte kinderen ligt tussen drie en de twintig jaar.
Bij de aanvang van het misbruik lag de leeftijd gemiddeld rond de negen & tien jaar;
toen het misbruik stopte rond de twaalf jaan Veel misbruik vond plaats in de begin-
nende puberteit en stopte v66r volledige geslachtsrijpheid.

Het gemelde misbruik was niet in alle van de I30 gevallen nog actueel. Ruim de
helft eindigde rond da aangifte en tussen I988 en I991. Het aantal jaren waarover zich
het misbruik uitstrekte ligt, over I09 kinderen, per kind gemiddeld op bijna drie en
een halfjaar. De periode waarover een enkel kind werd misbruikt strekte zich tot twaalf
jaar uit. Slechts een klein deel kan worden aangemerkt als incidenteel.
De gemiddelde periode waarover de aangeklaagden betrokken zijn bil misbruik ligt op
ruim zeseneenhalf jaan  In een enkel geval liep de periode uit tot 37 jaan

Van de misbruikte kinderen waren er 23 een jongen, ongeveer een op de vi j f (IB %).
Bij elfvan de 68 aangeklaagden (I6 %) was melding van seksueel contact met jongens;
bij vij f ging het om zowel jongens als meisjes.

In de helft van de geval]en was de relatie tussen aangeklaagde en kind vader-dochter
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of stiefi,ader-stiefdochter (respectievelijk bij 42 en 23 van de  30). Edn op de acht betrof
de relatie vader-zoon of stiefvader-stiefroon (respectievelijk  I, en 4 van de gevallen).  De
emotionele en/of fysieke afhankelijkheid van het kind ten opzichte van de dader was
verder vooral middelmatig (bij 20 van de I30) of relatiefnihil (27 van de 130). Van de I 30
misbruikte kinderen vindt er dus met 47 misbruik plaats buiten een directe opvoe-

dings- of gezinssituatie.
Uit de overlap tussen misbruik in de gezinssituatie en erbuiten blijkt een definitie-

probleem dat blijkbaar van alle tijden is en kenmerkend voor het verschijnsel incest.'°
Bij vijf van de 68 beperkt het misbruik zich tot relaties waarin emotionele afhanke-

lijkheid nihil of afwezig was. Twee komen er in de IDBR-selectie waarvan er een uit-

valt bij de behandeling. Naast een definitieprobleem blijkt er ook een reele overlap: er
zijn er in de onderzoeksgroep negen (I396) waarbij sprake is van misbruik binnen
zowel als buiten een gezinssituatie.

Voor de IDBR-selectie van 37 zijn de seksuele handelingen waarvan er melding is
nader geanalyseerd naar aard en frequentie. Inhoudsanalyse leidde tot 22 categoriean
van seksuele handelingen waarvan het merendeel als zeer ernstig en ingrijpend valt te
zien. Veel handelingen vonden dagelijks of wekelijks plaats.  Bij  acht van 57 kinderen

(I4%) doen zich uitgesproken parafiele handelingen en situaties voor. Volgens ruim
een derde van de kinderen (39%) ging het misbruik samen met de dreiging van
geweld. Bij tien was sprake van daadwerkelijk geweld (I8%). Bij 37 van deze 57 kinde-

ren (65%) had de dader een verzorgende en verantwoordelijke taak ten opzichte van
het kind. In de periode dat het misbruik plaatsvond leefde een kwart van de daders niet
in een gezinssituatie.

De kenmerken van het misbruik maken het mogelijk om de risicotaxatie die in het
vorige hoofdstuk 3 was begonnen, hier af te maken. Het risico van recidive  met een
seksueel of gewelddadig delict voor de onderzoeksgroep is dan, in verhouding tot sek-
suele delinquenten in het algemeen, aanzienlijk.
Dat is onverwacht omdat er in de regel vanuit wordt gegaan dat er geen noemens-

waardig risico is verbonden aan incestplegers.

10  Maisch, 1968.
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H.5

Hoofdstuk 5 heeft de behandeling van het IDBR en het effect volgens de therapeuten

tot onderwerp.

Bij de behandeling is geen gebruik gemaakt van medicatie en was ook niet gericht op
het verhelpen van psychopathologie. De behandeling bestond uit vij f fasen met voor
iedere fase gespecificeerde behandelingsdoelen en modules, aanwijzingen en huis-
werkopdrachten om de doelen te bereiken.(I

De behandeldoelen van de IDBR-behandeling hebben als kern erkenning, verant-
woordelijkheid, schuldbesef en een strategie voor toekomstig gedrag (terugvalpreven-

tie). Deze behandeldoelen zijn direct gerelateerd aan het uiteindelijk hoofddoel van de

behandeling, recidive voorkomen.
Naast deze behandeldoelen in engere zin zijn er ook algemenere doelen, namelijk

een evenwichtig psychosociaal functioneren en omgevingscontrole in de vorm van een
meersporenbenadering.

Per behandeling waren er zes evaluatiemomenten: voor ieder van vijf behandelings-
fasen en een eindevaluatie. Een vragenlijst bestond voor iedere fase van de behande-

ling uit vier onderdelen: het psychosociaal functioneren, de emotionele reactie op de
client en diens verhaal, gerichte vragen over behandelingsdoelen en huiswerkopdrach-
ten en een beoordeling van het nut van modules en huiswerkopdrachten.

Aanvullend is er gebruikgemaakt van huiswerkopdrachten die bij de behandeling
gemaakt werden, gespreksverslagen van de behandelingen, aantekeningen van inter-
visiebijeenkomsten en uitkomsten van vraaggesprekken met behandelaars.

Bij een groep van zeven die uitvalt komt de behandeling niet echt van de grond waar-
mee het ging om niet meer dan 30 behandelingen. De behandeldoelen in engere zin:
erkenning, verantwoordelijkheid nemen, schuldbesef en terugvalpreventie, zijn vol-
gens de behandelaars in tussen tien en I7 gevallen in bevredigende mate behaald. Wat
betreft de behandeldoelen in ruimere zin zien we over de loop van de behandeling
indicaties van psychosociaal disfunctioneren afnemen. Omgevingscontrole in de vorm
van een driesporenbeleid is bij vijf behandelingen gevonden en kwam amper van de
grond.

1 1    1 renken. 1989. 1 994: Freriken & Van Stolk.  1990.
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Ongeveer een derde tot een kwart van de vragenlijsten ontbreekt. De eindevaluatie

ontbreekt bij acht van de dertig behandelingen. Bij tien behandelingen ontbreken min-
stens twee fasen. Het overzicht is dus beperkt en er is een risico dat vooral behande-

lingen die uitgesproken moeizaam verliepen buiten beeld blijven.
De ervaringen met het behandelingsmodel, met name de modules en de huiswerk-

opdrachten, worden in meerderheid positief genoemd.

Ontkenning bleek een hardnekkig probleem waardoor verantwoordelijkheid en
schuldbesef minder relevant werden. Gebrekkige taalvaardigheid en cognitieve moge-

lijkheden en beperkte of afwezige motivatie gaven bijkomende problemen.  Na de fase
Schuld- en conflictbes€fen het nemen van verantwoordelijkheid is er van een empathische
opstelling melding bij tien personen maar van vooral wanhoop en schaamte bij der-
tien. Het uiteindelijke doel van de individuele behandeling, een persoonlijk strategie
voor terugvalpreventie, wordt bij dertien van de dertig als voldoende beoordeeld.

De knelpunten bij het bereiken van de behandeldoelen in engere zin zijn consistent
met over de daders en het misbruik naar voren is gekomen. Door een gebrekkige ont-
wikkeling, mishandeling en verwaarlozing zijn er zwakke punten in de persoonlijk-
heid die in verband staan met diverse vormen van psychopathologie.

De ontwikkelingspsychologie en de levenslooppsychologie onderkennen ontwikke-

lingstaken als hechting, autonomie, vaardigheden, identiteit, productiviteit en intimi-
teit. Dergelijke ontwikkelingstaken zijn van groot belang om een behandeling als die
van het IDBR met goed resultaat te doorlopen. Zo is hechting van groot belang voor de
behandelingsrelatie en het vertrouwen dat nodig is om bijvoorbeeld openheid van
zaken te kunnen geven. Verstoorde autonomie gaat samen met diepe schaamte en kan
het ook heel moeilijk maken om een misbruikketting op te stellen. Gebrek aan vaar-

digheden zien we in huiswerkopgaven en de problemen die daarmee ontstonden. Uit
het slechte psychosociale functioneren ziin geringe mogelijkheden voor intimiteit en
productiviteit af te leiden.

Deze verklaring vanuit een ontwikkelingspychopathologisch kader is doorgetrokken
naar een nadere beschouwing van de Sex Q#2nder Need Assessment Rating (SONAR). 2
Dat is een instrument dat is bedoeld om de behoefte aan behandeling van seksuele

1 1  Hanson & Har·ris. 2001
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delinquenten nader te kwalificeren. Uit het onderzoek SONAR blijkt dat zelfcontrole
recidive met een seksueel delict het best voorspelt. Dat is uiteindelijk ook waar de
IDBR-behandeling op is gericht. Met behulp van psychologisch en filosofisch inzicht
over de aard van het zelf,14 is zelfcontrole in SONAR terug te vinden als berustend op

lichamelijke ervaring, op relaties met anderen en op morele identiteit.
Uiteindelijk is het bii de IDBR-behandeling een morele identiteit waarop iemand

wordt aangesproken. Daarmee zijn wetenschappelijke waarden, gericht op beheersing

en voorspelling, nog maar weinig relevant. Het zijn het keuzen. wil en mogelijkheden
waarop iemand wordt aangesproken als medemens. Het is de taak van de forensische
psychiatrie om te beoordelen waar dat (on)mogelijk is. Bovendien is die taak om te
bepalen wat er voor nodig is en hoe dat bereikt kan worden. De vraag wat er nodig is
om als medemens te worden aangesproken, kan niet alleen worden beantwoord in een
kliniek of bij therapie maar is een aangelegenheid die de hele samenleving aangaat.

H.6

Hoofdstul< 6 beschrijft het herhalingsonderzoek dat uit twee onderdelen bestaat. Het
eerste deel bestaat uit een klinisch vraaggesprek, ongeveer I8 maanden na afsluiting
van de behandeling. Het tweede deel bestaat uit een bepaling van de recidive na veer-

tien jaar

Het klinisch vraaggesprek. Het eerste deel van het herhalingsonderzoek vond plaats
tussen I993 en I995· Het vraaggesprek vond plaats met 29 van de 30 personen die de

behandeling afmaakten. Het vraaggesprek nam gemiddeld anderhalf uur in beslag.
Met een persoon was er schriftelijk contact. Het vraaggesprek concentreerde zich op
de behandelingsdoelen en er was speciale aandacht voor psychopathologie en psycho-
sociaal functioneren.

De resultaten van de klinische vraaggesprekken zijn onderscheiden in de behande-
lingsdoelen erkenning, verantwoordelijkheid, schuldbesef en een strategie voor terug-
valpreventie. Vanuit het oogpunt van risicotaxatie en terugvalpreventie vallen de resul-
taten vrij consequent in drie tamelijk gelijke delen: positief, twilfelachtig en negatief.
Negen van de ondervraagden vertoonden duidelijke tekenen van ernstige psychopa-
thologie als paranoia en depressie. Voor dertien van de 23 die hiernaar gevraagd zijn,

14  Harrd, 1996: Ricoer. 1990.
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was het seksualiteit (zeer) problematisch. Twaalf van de 30 hebben werk. Vier van de
ondervraagden wonen nog in dezelfde gezinssamenstelling. Voor de meesten is de

gezinssituatie veranderd in het samenwonen met een partner. Twee potentiele risico-
situaties betreffen een buitenlandse partner en aangetrouwde familie.

Bij het tweede deel van het herhalingsonderzoek is de justitiale documentatie voor de
periode I99O-2004 onderzocht op vermeldingen na het indexdelict.

Van degenen die de behandeling afmaakten hebben er acht van de dertig (27 %) nieuwe
vermeldingen. Deze acht zijn betrokken bij I7 strafzaken. Bij vier betreft het gewelds-

delicten en bij een is het een seksueel delia. Recidive met gewelddadige en seksuele
delicten treedt daarmee op vii f van de 30  (17 %)· Voor een beter begrip van deze uit-

komsten zijn er verschillende vergelijkingen gemaakt.
Eerst is er een vergelijking tussen deze uitkomst en de baseline van deze groep voor

de periode I975-I990.  ln deze periode zijn er, exdusief de indexzaak, ook acht perso-
nen met delictvermeldingen en met I 8 strafzaken. Een is er betrokken bij gewelds-
delicten. twee bij een seksueel delict. Over beide perioden zijn het niet dezelfde per-
sonen die met het strafrecht in aanraking komen; na de behandeling zijn er vier die
voor het eerst met een strafzaak te maken krijgen die los staat van het indexdelict. Ten
opzichte van de eigen baseline van de groep is er dus geen verbetering waar te nemen.
Er lijkt een langdurige criminele tendens binnen deze groep waarop de behandeling

weinig invloed op had.

Vervolgens  zijn de uitkomsten vergeleken  met die van twee andere groepen of condi-
ties: IDBR-uitval en Non-IDBR.

Om enigszins te kunnen vergelijken, is het nodig om goed rekening te houden met
eventuele selectie-effecten. In de tekst is daarom, wanneer de gegevens dat toelieten,
een onderscheid aangebracht tussen drie condities, IDBR-behandeld (n = 30), IDBR-
uitval (n = 7) en Non-IDBR (n = 3I).

Daarbij bleken er significante verschillen. In vergelijking tot de twee andere condi-
ties is IDBR-behandeld met name gemiddeld ouder, vertoont deze groep meer As-Ii
persoonlijkheidstrekken, minder zwakbegaafdheid en minder meervoudige diagnos-
tische dassificaties. Deze kenmerken maken de conditie IDBR-behandeld minder
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risicovol dan de andere twee. Wat betreft de kenmerken van het misbruik vindt het
misbruik van de conditie 1DBR-behandeld over langere perioden plaats dan bij de
andere twee condities.

Er zijn ook verschillen in de baseline van eerdere criminaliteit. De conditie IDBR-
behandeld is minder in aanraking gekomen met het strafrecht dan de andere twee
groepen. Bezien vanaf I 956  verdwijnt  wel het verschil tussen   I DBR-behandeld  en
Non-IDBR.

Met deze verschillen tussen de condities in het achterhoofd zijn de condities op ver-
schillende manieren vergeleken. Verschillen wat betreft recidive bleken significant
waarbii IDBR-uitval eruit springt met gemiddeld de meeste delicten (gemiddeld bijna
I.9 delicten terwijl het voor beide andere condities uitkomt op minder dan I). De ver-
schillen wat betreft seksuele delicten zijn eveneens significant. IDBR-uitval vertoont
vier van de acht seksuele delicten die over de drie condities tezamen zijn gevonden.

IDBR-uitval is opgesplitst in een deel dat geen toestemming had gekregen om te
stoppen met de behandeling (n = 3) en een deel dat die toestemming wei had (n = 4).
Ook Non-IDBR kon worden opgesplitst en wel in een deel dat behandeling buiten het
project om kreeg (n = 8) en een deel dat zonder behandeling bleef (n = z3). Op explo-
rerende wijze zijn vervolgens verschillende combinaties vergeleken. Resultaat daarvan
is. dat telkens alleen de resultaten voor IDBR-uitval significant hoger in recidive bleken,
vooral het deel dat geen toestemming had gekregen om te stoppen met de behandeling.

Na correctie voor de baseline van eerdere criminaliteit was het resultaat niet anders.
Ook een survivalanalyse leverde geen significante verschillen op anders dan IDBR-uit-
val als de conditie die ook veel sneller opnieuw in aanraking kwam met het strafrecht.

H.7

In hoofdstuk 7 wordt er teruggekeken op de resultaten van het IDBR. Vervolgens wor-
den enkele consequenties voor de behandeling besproken en wordt er afgesloten met
aanbevelingen.

Inmiddels zijn er aardig wat jaren verstreken en is er ook een ander sociaal-maat-
schappelijk klimaat. Het project zou niet meer op een zelfde manier plaatsvinden.

Er is in verhouding veel minder aandacht in de media voor incest. Het probleem
zelf en de gevolgen ervan lijken overigens niet minder geworden.



V'          i< K , ·../.·..,2,-2 8 SAMENVATTING 23I

Het rechtermodel dat bij het IDBR werd gevolgd, is niet meer in gebruik. In de plaats
daarvan is een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke veroordeling een veel betere
mogelijkheid. Hoewel dat in de tijd van het IDBR nog veel onzekerheid was omgeven,
meldt men vanuit de redassering wanneer de opgelegde voorwarden niet of onvol-
doende worden nageleefd en wordt de stafvervolgens alsnog geeffectueerd.

Het probleem van de financiering van inspanningen op het raakvlak van justitie en
volksgezondheid blijkt nog steeds van grote invloed. Recent wordt het werk van spe-
ciale klinieken voor seksuele delinquenten bemoeilijkt door bezuinigingen op het
gebied van psychotherapie en reiskosten. Het Ministerie van justitie heeft bovendien
sterk bezuinigt op het werk van de reclassering. In de plaats van alternatieven voor
gevangenisstrafwordt er geinvesteerd in meer cellen.

Een kritische terugblik op het onderzoek en het project IDBR leidt tot de volgende con-
clusies.  Het doel van het project was om een alternatief voor detentie aan te bieden
waardoor minder recidive optreedt maar ook het sociaal functioneren van dader, slacht-
offer en overige gezinsleden verbetert. Alleen de behandeling van de pleger viel onder
het project. De doelen die het onderzoeksproject stelde, zijn maar deels gerealiseerd.

Terugkijkend op de evaluatie van de behandeling is de conclusie dat de waarde daar-
van beperkt is. De groep die behandelinig kreeg is tamelijk klein en gegevens ontbre-
ken. De therapie vond onder moielijke omstandigheden plaats. De uiteindelijke bepa-
ling van recidive geeft maar een beperkte kijk op het daadwerkelijk functioneren van
de groep. Er kan niets worden gezegd over momneten van terugval die niet tot vervol-

ging leidden. Echte recidive met een seksueel delia is maar in een geval gevonden. De
meer algemene recidive waarop condusies steunen, is niet meer dan een van de indi-
catoren, zij het een valide, van gebrek aan zelfcontrole.

De gegevens over de behandeling zijn wel van belang, al zijn ze vooral nog explore-
rend. Ze ondersteunen de bevindingen van dit onderzoek die van doorslaggevender
betekenis zijn, namelijk die wat betreft de kenmerken van de daders en van het mis-
bruik.

De uitkomsten van dit onderzoeksdeel dragen belangrijk bij aan de aanwezige ken-
nis over deze groep. Een onderzoeksgroep van 68 is op zich niet groot. De groep ver-
tegenwoordigt echter vrijwel allen waarbij, naar aanleiding van seksueel misbruik in
een gezinssituatie. over een tijdsbestek van twee jaar tot justitiele vervolging is over-
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gegaan in een groot en dichtbevolkt stuk van Nederland. Met name de psychopatholo-
gie is gedetailleerd in beeld gekomen. Het laatste Nederlandse onderzoek dat de psy-
chopathologie van incestdaders belicht dateert van 1963.15 Die studie is beperkter van
opzet maar komt in resultaten overeen met wat in deze studie wordt gevonden. De lage
sociaal economische status van de onderzochten vinden we ook, waarvoor internatio-
naal steun gevonden is in de studie van Kilpatrick. I6

Gegevens over de duur en de aard van het misbruik op basis van justitiele gegevens
over de daders zijn niet gevonden in de onderzoeksliteratuur en voorzien in een lacune.

Er zijn vergelijkingen gemaakt met het onderzoek onder I054 vrouwen dat in
Nederland tot nu toe gezichtsbepalend is voor incest en dat als ijkpunt is genomen:7
De IDBR-gegevens blijken een goede aanvulling te zijn vanuit de kant van de daders.

Het misbruik komt naar voren als ernstig en als langdurig voor het kind en habi-
tueel voor de dader. De overeenkomsten tussen wat er hier verschijnt als incest en
pedoseksueel misbruik zijn dusdanig dat het onderscheid wat vervaagt. In vri j veel
gevallen lijkt het neer te komen op een vrij chronische neiging tot pedoseksueel of
anderszins parafiel acting out. (Dat is onberedeneerd uitageren van spanningen en
frustraties.)

Het onderkennen van de pathologische en parafiele aspecten van een seksueel mis.

drij f is belangrijk voor de behandeling van de daders. Vooral bij deze aspecten spelen
cognitieve vertekeningen en ontkenning een rol. Voor de behandeling van slachtoffers
is het ook van belang. Het misbruik speelt in het verborgene met een kind dat voor
zijn realiteitstoetsing afhankelijk is van volwassenen.

De gegevens laten een verwevenheid zien tussen langdurig seksueel misbruik van
kinderen en psychopathologie, criminaliteit en een chronische kwetsbaarheid in psycho-
sociaal functioneren.

De gegevens hebben implicaties voor de therapie. De verschillende kenmerken die
er zijn gevonden. passen in het concept van structurele borderline pathologie.18 Met de

aanwezigheid van dat type van pathologie zou dan voortaan ook rekening moeten wor-
den gehouden bij incestplegers. Bijvoorbeeld met behulp van de benadering van
Linehan:9

Bij terugvalpreventie is de waarheid van belang. Liegen, manipulatie en allerlei
andere vormen en gradaties van onwaarheid dus ook. Het vermoeden daarvan is lastig
voor ieder gesprek, en vooral psychotherapie.20 Verschillende vormen van onwaarheid

IS Van de Kwast, 1963.
16 Kilpatrick 1992. Zie boven de bespreking van hoofdstuk 3
17  Drailer.  1988 en  1990.
18  Kemberg. 1992: Grito & McGlashan. 1999.
19  1.iriehan. 1989:Van den Bosch,  2003.
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hebben een 'normale' maar ook een psychopathologische betekenis. Ze spelen zich af
rond een 'borderline'. Liegen heeft als doelen zich te beschermen en zelfrespect in
stand te houden.u Voor een redelijk stabiele en op de sociale werkelijkheid aangepas-

te  zelfwaardering is zelfcontrole nodig. Een zelfcontrole die tot uitdrukking komt in
het beheersen van lichamelijke ervaringen, in het onderhouden van belangrijke rela-
ties met anderen en in een morele identiteit, met gedrag dat gebaseerd op de ervaring
ergens bij te horen en een rol te spelen. Dat zijn punten die een richting aangeven voor
diagnostiek en therapie.

Enkele andere conclusies en aanbevelingen

De effectiviteit van het behandelingsprogramma kon niet worden bevestigd of ont-
kracht. De onderzoeksgegevens dragen wel belangrijk bij aan de kennis op dit gebied
en geven een richting aan voor verdere ontwikkeling.

Incest is nog steeds een groot probleem voor de geestelijke gezondheid. Therapie
voor de daders blijft daarom ook belangrijk. Een hoofdconclusie is dat de problematiek
van incest het verdient om veel ernstiger te worden genomen dan tot nu het geval is.

Dat geldt zowel de therapie, de justitiele vervolging als de samenleving als geheel.

Voor de behandeling vraagt dat om mogelijkheden om langdurige zorg en steun
mogelijk te maken als aanvulling op een gepaste mate van controle.

De justitiele vervolging is in zijn algemeenheid maar zeker in deze gevallen, gebaat

bij een snelle en heldere afhandeling. Voor het vervolg kunnen voorbeelden worden
ontleend aan de Canadese ervaringen met behandelingsprogramma's die direct ver-

bonden zijn aan de gevangenis. Kinderbescherming en voogdij zouden meer en zelfs

grondig betrokken moeten zijn.
Tot de instellingen van een samenleving in de meest brede zin behoren ook de

gangbare opvattingen over goed, kwaad en gerechtigheid. Die opvattingen geven rich-
ting aan het gedrag van het individu. Wat betreft seksualiteit (en agressie) blijken ze
nogal wisselend en dubbelzinnig te zijn, zoals het versehijnsel incest ook heeft laten
zien. Dat heeft zeker te maken met de moeilijk te temmen kracht van seksualiteit zelf.

Dat lijkt mij uiteindelijk een algemene ervaring waarvan deze groep van incestdaders
tot voorbeeld is gemaakt.

20 Gediman & Lieberman. 1996.
21 Ford. 1996.
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SUMMARY

Between I989 and I991, an innovative and experimental form of treatment for 'incest'
offenders was carried out in Rotterdam, the Netherlands. Criminally prosecuted sus-

pects of violating the Dutch penal  laws i.e. concerning sex with a minor in a familial
setting, when found guilty and certain conditions were met, were given the choice
between being essentially free and entering the treatment programme or going to pri-
son. The court followed the progress of the treatment.

Over a period of two years, this involved a representative sample of 68 subjects, of
whom 37 entered the programme. Seven dropped out of the programme. A wealth of
information has been gathered around these subjects, involving societal background
and functioning, criminal records, psychiatric and psycho diagnostic evaluations, spe-
cifics about victims, (number involved, age and sex and length of period in which sexu-
al abuse occurred) analysis ofthe sexual deeds they were accused of, (in nature and in

frequency), detailed evaluations of treatment goals, homework and progress.
A follow up consisted of:

I.   For those who completed the programme: an evaluation oftreatment goals and

psychosocial functioning, I8 months after finishing;
2. General recidivism rates for conditions oftreatment, drop out and no treatment,

I4 years after the index case.
Results:  over a period of I4 years, there  is no indication of positive change in general
recidivism rate for the treatment condition. The group as a whole, despite their age at
follow up, (mid fifties) shows a consistent involvement with the penal system.
Evaluation of the treatment programme, though not being carried out under optimal
circumstances, revealed difficulties that are consistent with a type of structural patho-
logy. This lead to the hypothesis that the group as a whole is chronically very vulnera-
ble to outside disturbances in social and societal functioning and that these should be
a long-term focus for treatment programmes.
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CH. 1

Chapter I describes the historical background ofthe project and shows it as being the
result of a number of developments.  In I988. government initiated research showed
incest to be a major problem for mental health in the Netherlands. One in six of
women, out of a representative sample of 1054, appeared to have been sexually abused
by  one of their relatives.

At that time, incest was already a well-known psychiatric problem, for children and
adolescents as well as adults. While victims came increasingly for treatment, preven-
tion of sexual abuse and stopping the offenders was difficult. While incest is a crimi-
nal offence. police records showed that its victims reported it insufficient to the au-
thorities. Criminal prosecution in itself appeared no real solution for the problem. It
could make things worse for the victims while giving little or no assurance that the
abuse would stop, or after some time, reoccur.

1n the 198oies, the US saw the rise of relapse prevention programmes for sexual
offenders. This new approach promised an answer to the problems and an alternative
to detention. One of the general mental health facilities for outpatient treatment
(Riagg) of Rotterdam took the initiative to start a programme to treat the incest offen-
ders by using this new technique. (Two) Rotterdam Riaggs, the Rotterdam court. and
the office of the public prosecutor, the probation service and the forensic psychiatric
service participated in this project.

This initiative was applauded for trying to close the gap between judicial and mental
health facilities. A difficult and problematic group shows criminality, as well as often
long-standing psychiatric problems. There are renowned possibilities in the
Netherlands for treatment ofthe criminally insane. A penal measure known as the In-
patient Hospital Order (Tbs) makes it possible to place convicts in an institution for
compulsory psychiatric treatment. This however, is the most severe measure. and is
not applicable in less serious cases. In general, psychiatric outpatient treatment facili-
ties for after-care of convicts were left wanting. A reform of the Dutch Probation
Service in the I98oies led to a shift from help and care to supervision and control. As
a result, specialized probation services for psychiatric patients disappeared.' General
mental health facilities found themselves not equipped for convict care. The initiative
opened possibilities that need not be limited to incest offenders.

1 Ploeg. 2000
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There is also a historical discussion about what should be the most effective answer to

criminal behaviour. There is a tendency in society for inner, self-control to replace out-

side control. The basis  of the western prison system  is at least partly also the idea that

punishment should lead to moral betterment of the convict, and in the end to lessen

the danger for society. In general. however, one does not become a better person after

prison. A recent Canadian meta-analysis of research for example shows that a prison
sentence only limits recidivism  for the duration  o f that sentence:

Therapeutic possibilities to enhance and reinforce self-control, shape and 'civilize'.
behaviour, speak of a 'brave new world'. The dictatorial overtones in this promise and
the earlier use of psytech for e.g. political reasons pose a risk in this development that
needs addressing by making explicit the humanitarian values and considerations
involved.

On an historical and cultural level, incest represents societal disorder. One of the
literal meanings is impurity. It has been used politically to disqualify enemies and to

justify persecution of large groups as well as individuals. The concept lacks precision
and its definitions have shifted over time and circumstances. For cultural anthropolo-
gy and for psychoanalysis, incest represents the basis of a given culture and the divi-
sion of society along the lines of generation and sex.

The incest that is under consideration here, involves for Dutch law, shaped by the
Enlightenment and Napoleon, two punishable aspects: one is sex with a child and the
other is sex in a relationship in which one of the parties is dependent upon the other
or impaired in exercising his or her free will. During the sexual revolution of the

I970ies both ofthese points came under attack. In this time, sex was propagated in all
its diverse forms as inherently natural and as representing a need that should not be

suppressed.
Since then. a counterrevolution seems to have taken place. The feminist movement

initiated this shift in public opinion.

Biosocial research shows sexuality no longer as innocent and harmless, but as intert-
wined with violence, aggression, and the ever-continuing evolutionary struggle which
shows itself in dominance and submission.

The feminist movement protested against male supremacy in society. Widespread

2 Gendreau. Goggin & Cullen.  1999.
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sexual violence against women and children was an example of a strikingly brutal way
to subjugate them. In building a case against male sexual violence, there was definite-
ly also a search for a new ethics for men and women. This involved looking for alter-
natives for the way things until then were dealt with. Sexual offenders should not
simply get more punishment. Like their victims and their wives. they should also get
treatment. Especially for incest, a so-called multi-track approach seemed the answer.
Treatment along separate tracks for victims, their mothers and the rest of the family,
and the offender, could lead to a more justified power balance but also to better under-
standing of each othen

This constellation lead to the formation of the project IDBR. (Incest Dader Be-
handeling or incest offender treatment Rotterdam). The project was a collaborative
effort ofthree Rotterdam Riaggs, the Rotterdam court, and the office ofthe public pro-
secutor, the probation service and the forensic psychiatric service. There was a research
part in the programme, which was the responsibility of the author. to evaluate the pro-
ject and its results.

The duration for the project was set on a two year basis. from September I989 until
September 7991. Within this period, the district court of Rotterdam offered incest
offenders the chance to choose between a prison sentence and treatment. The treat-
ment was compulsory. There was a special court procedure to ensure the actual car-
rying out of the treatment. The court adjourned and the judges postponed sentence
until there was sufficient proofof collaboration.1 Another principle was the multi-track
approach: treatment of the offender should also facilitate treatment of the victim  and
the other family members.

The national institute of social sexological research NISSO) helped in setting up a

treatment programme according to the latest scientific insights and findings concer-
ning relapse prevention. The duration of the treatment was set to one and a halfyears.
This gave rise to a detailed treatment manual.4 Two leading experts in the field were
involved: J. Frenken and R. Bullens. The latter was to coordinate the treatment; the first
was mentor to the research and provided the manual. Two other experts involved,
worked for the probation services: ms. N. Warner and H. Pijnaker The therapists were
selected professionals from the Riagg and the probation services. who followed a
course in using the manual. The forensic psychiatric service provided psychiatric

3  Accorditig to Artikel 277 lid 3 Wetboek van Strafvorderirip.
4    frenken. 1989,1991: 1 renker, & Van Stolk. 1990.
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evaluation  of the subjects  and an experienced psychiatrist from the Riagg was availa-

ble for consultation during the treatment.

CH.2

Chapter 2 describes the methodological considerations that arose, the research design

and the general results  of the project.

Effect studies and evaluation programmes like this are rather complicated. All sorts of
problerns can arise. There now is a considerable amount of research in this area, but
the effectiveness of offender treatment is still not very clear. The research lacks the
answers to basic questions: what works how, under what conditions, and with whom?

As a quasi experiment in a natural setting, the research is open to different kinds of
internal and external validity problems. A matched control group and large group sizes

can solve some ofthe problems, but not all. Questions such as what are the exact objec-
tives of the therapy. what must one do to achieve them,  how are they to be measured

and compared meaningfully have proved to be difficult to answer and agree upon. It
proved impossible to indude a matched control group, and this made the research

design all the more exploratory.
Under these circumstances, there is need for a research design that addresses not

only the effect or product, but which also gives detailed consideration of the process

and the conditions involved. The kind of validity involved is bootstrap validity, or Von
Munchhausen's validity, named after the fantastic story that tells how the baron got
himself out of a swamp by pulling on his bootlaces. This means that theory guides
practice. but the practical results must also lead to an adjustment of theory.

The primary objective of the project was to supply an alternative for the detention of
incest offenders, which would in turn lower recidivism and lead to a better psychoso-

cial functioning of the victim, wife, other family members, and the offenden The
secondary objective was to help in developing treatment for incest offenders.

The definition of incest entailed all sexual contacts between children and members
oftheir family, with family to include members of the household and friends, and trus-
tees of the family. The court considered offenders eligible for the treatment program-
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me, when they (partly) admitted that sexual abuse had taken place, there were no legal
doubts, and the maximum sentence did not exceed eighteen months imprisonment.
and the offender himself made a positive choice to enter therapy.

For the treatment programme, candidates had to speak Dutch, and their intelligence
quotient or IQ should not fall below 80 points. Drug or alcohol dependency and
serious psychopathology were ruled out.

The research programme had two objectives: to evaluate the project. and to study the
offender and offence characteristics, in connection to the treatment.

The essence of the relationship between the treatment and research programmes
was according to the following research design: alternately providing information and
feedback on results. In selecting candidates e.g., the research programme and the
forensic psychiatric service (FPD) worked together. In return, the FPD and treatment
programme retrieved analyses of results. During treatment, the same principle was at
work. Results ofpreliminary analyses were to be used to adjust, and help the treatment.

The research design included a two-step follow up:
One and a halfyears after treatment completion. a clinical interview would focus on

the evaluation of treatment objectives and targets.
At a (preferably much) later point in time. recidivism was measured for every pos-

sible candidate the programme had come into contact with, whether they had comple-
ted treatment or not. Comparisons were to be made between groups and conditions.
Recidivism rates for sex offenders are best measured after ten years or longer. The
rates also concern the amount of criminal offences since there is a direct correlation
between the baseline of earlier offences and later ones. Comparisons included within
group variation and between group variations. Since the between group comparison is
without matched controls, this is mainly exploratory and special attention is given to
selection effects.

Statistical measures can control for certain selection effects, especially differences
in baseline. Statistical measures include chi-square analysis. When baseline and reci-
divism rates are unequally dispersed and do not follow a Gaussian curve there is a pre-
ference for non parametric tests like Kruskall Wallis test and Mann Whitney test.
Analyses of Covariance (ANCOVA) show results when controlled for differences in
baseline. Finally, survival analysis focuses on the differences in survival rate or the
time for a first offence to reoccur after the index offence.
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The risk assessment measure Static  99 5  and  the Sex OPnder Need Assessment
Rating (SONAR)6 helped studying offender and offence characteristics in connection
to the treatment.
The general results were as followed:
Over a period of two years, there were 68 possible candidates for the project, forming
the complete research group. Candidates came not only from the Rotterdam district
but also from neighbouring districts.

37 of the 68 possible candidates were selected for the treatment programme. Of
these 37,30 completed the programme. The time in treatment for these 30 was a mean
period of 27 months. Seven dropped out of treatment.

The programme met with difficulties. Instead of 68, there were 200 candidates expec-

ted. of whom 80 would enter treatment. The organization based itself on this progno-

sis. The influx was very slow, the main reason being the lengthy court procedure.

Treatment could not officially start without the court order but de facto, it did. The the-
rapists of the programme who worked for the probation services were involved at this
stage, and were supposed to lay the groundwork for the therapeutic programme. Until
the court had handled the case, however, subjects were not proven guilty. The first
target for the treatment was for the offenders to admit the sexual abuse. With long
delays in handling the cases by the court, this proved especially difficult.

The therapists worked for diverse organisations. The coordinator of the treatment
programme had only limited say over them. There was a tension between professio-

nals of the probation services and those with a general mental health background,

which was not always productive. There was only a limited view on the way the thera-

pists actually carried out the therapy programme.
Finally,  but of great importance, funding was  a big problem. The ministry of justice

especially was very reluctant in financing the programme. In the end. the overhead

costs and loss of income for the Riagg, together with the problems for the treatment

programme. lead to a final dismantling of the project.

For the research programme, the problems were not without consequences. Giving
feed back on the treatment programme was almost impossible, mostly due to the dif-
ferent organisations involved. There was one researcher working for twelve hours per

5    1 lanson & Thornton, 1999.2003 : Harris & Phenix et al.. 2003.
6   Hamon & Harris. 2000,2001.



242 V-·ORWAARDEL ·r W·-A\DEI 3 8 SUMMARY

week. There was access to the files but no permission to photocopy the material. The
material that came back from the treatment showed a lack of data.

Funding of the research programme by the Riagg lasted until I996. The proposed
two-step follow up was at that moment indeed realised. The results of the recidivism
rates however, were inconclusive and the clinical interview had raised important
questions. Finishing the report waited Until 2004 and a follow-up of fourteen years
was realised.

CH.3

The objective of chapter 3 is to study the offender in connection to recidivism, and
treatment. Chapter 3 describes a selection of the data over the 68 possible candidates
for the therapy programme. Everyone was included, whether they were convicted for
the index offence or not. (6I were convicted.) For those who entered the treatment pro-
gramme. the information is more detailed. The focus is on criminal records and on
psychopathology.

The material used consists of court documentation: police reports, probation reports,
and forensic psychiatric reports and criminal records. The results of an intelligence
test, a personality test (the Dutch authorized version of the Minnesota Multiphasic
Personality Inventory or MMPI) and a sexuality questionnaire supplemented this
material.

All 68 are male. Their mean age is 45 years (standard deviation is II). Generally, they
are from a lower socio economic background. For 64 out of 68, the ethnicity is white.
0 f the  37 who entered the treatment, almost hal f were unemployed. Eight  came  from
a strict religious affiliation (Dutch reformed). For fourteen of the 3I who were living
with a partner, mention is made of severe spousal violence. For 24 of 37, the sexual
abuse took place when living in a familial, i.e. with a wife and with children. Around
the time ofthe police investigation, nine are stillliving with wife and children.

The criminal records show that, from I 975 until I990.28 of 68 (four out of ten) have
prior involvement with criminal court proceedings other than those involving the
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index offence. Apart from the index offence, the records of these 28 mentioned 98
criminal cases. Of these 28, eight persons are connected to ten sexual offences.

Normally, the records do not go further back in time. In I995 however. I received
photocopies of old records that showed badly erased cases dating from 1956. One year

later, the records were from a computerized databank and these markings had disap-

peared.  From I956 onward. 32 of the 68 candidates were involved with I23 criminal
court proceedings. Over this period of 34 years, there are I2 persons connected with 22
sexual offences.

The forensic psychiatric service provided psychiatric evaluation of Gi subjects; an addi-

tional two persons were psychologically evaluated by the probation services. For 50 of
63 candidates, evaluation resulted in a DSM-IV classification (79 %)· Out of 61 cases,

criteria for Axis-I disorder were met for thirteen, for an Axis-II personality disorder for

27. The V-code Borderline intellectual functioning was applicable for twelve candi-

dates. DSM-IV allows for the recording of pathological traits on Axis-II, and this was
possible for IG of GI.  In I5 cases, there was more than one dassification (double diag-

nosis).

Diagnostic and descriptive conclusions in the reports vary from serious difficulties in
personal relationships, poor impulse control, narcissism/egocentrism and paranoia to
depression, alcohol abuse and sexual problems. For I8 out of 68, there are parafilic
interests and practices noticed apart from incest. Eleven are sexual abused as a boy, or
adolescent. There often is a personal history of maltreatment and neglect in connec-

tion with a faulty personality development. Significantly, these findings are related to
poor reality testing, and primitive mechanisms like splitting and projection.

Five content areas each contribute to the prediction of sexual and violent recidivism: a)
young age at release; b) persistence of sexual offending (number and rate of prior
offences); c) deviant sexual interests (boy victims, multiple pre-pubescent victims); d)
relationship to victims (non-related, strangers); and e) general criminality (prior violent
and non-violent offences. violation of conditional release).7 When Static 99 was com-
pared with measures of psychological deviancy, both contributed independently to the
prediction of sexual recidivism.8

7  Cori·ections Research and Development. 20038.
8   Corrections Research and Developnvent. 2003b.
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Meta-analysis for incest offenders confirmed the age criterion: young age, as a risk
factor. The problem lies in the definition. The recidivism rate for incest offenders appe-
ared as low as 10% except for the incest offenders in the 18 to 24 age group who
showed a much higher recidivism rate. 9 Father-child incest in this age-category does
not seem likely. However, the recidivism  rate for sexual offences of extra familial child
molesters shows relatively little decline until aftertheageof 50. Therefore, a possible
risk for especially recidivism with a sexual offence seems to lie in the overlap between
interfamilial and extra familial abuse.

In the IDBR-group of 68, we find violence, prior sexual as well as general criminali-
ty and a rather widespread psychopathology. We also found evidence for deviant sexual
interests. Further evaluation of this aspect will have to wait for analysis of the abuse
characteristics, as is the case with the relationship to victims.

Relative to e.g. pedophiles, the psychopathology of incest offenders is unknown.
The results of this study show serious and chronic pathology that is consistent with
what has been found in studying pedophiles. Within this group ofincest offenders, the
types ofpathology in combination with a personal history ofmaltreatment and neglect,
and prior criminality, suggest that there are important features of DSM-IV cluster B
personality disorders: Antisocial, Narcissistic, and Borderline.

Another important feature concerns the psychosocial instability and the generally
low socio economic status that is connected to the offenders of this study. Though
Kilpatrick'° also observes that sexual abuse is much less common in middle class
families than had earlier been suggested in the media, this awaited recent confirma-
hon for the Netherlands.

CH.4

After the study of offender characteristics in chapter 3, chapter 4 continues with the
study of the offence characteristics. The same court documentation is used.
Police reports are examined with the aid of content analysis and inspired by crime pat-
terning.

Over the 68 offenders or Suspects, I30 children were reported sexual abused.  Half of
the offenders (34) have allegedly abused more than one child. For these 34· the allega-
tions range from involving two to eight children.

9  Harison ZOO 1
10 Kilpatrick. 1992.
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The I30 children. vary in age between three years and 20 years old. When the sexu-
al abuse starts, the mean  age of the child is between nine and ten years of age.  When
the abuse stops. the mean age is twelve.

The abuse ends for 48 of 109 children either within one year or before two years.
For the others (6I) abuse continued over periods varying between two and twelve years.
The mean abuse period is three and a halfyears.

For the offenders/suspects, the mean period over which mention is made of abuse of

any child is more than six and a half years.  For one man, sexual abuse was prolonged
over 37 years.

Of the I3O children, 23 are boys (IS %). Tile findings show clearly that abuse of boys
is connected with the abuse of other children. Of 68 offenders/suspects, five are asso-
ciated with homosexual abuse, and six with bisexual abuse (abuse of boys as well as
girls).

The relationship between offender/suspect and the abused child is for 65 of I3O either
father-daughter or father-stepdaughter. For twelve and four cases respectively, the rela-
tionship is father-son or father-stepson. In 75 % of the cases (97 out of I30) the abuse
was carried out by a relative or by the mother's partner. The other 33 cases show a varie-
ty of relationships, ranging from nonofficial uncle-niece to offender-unknown child
(boy/girl). For 83 of I3O children, the abuse occurs in a relationship in which maxi-
mum dependency. For 27 others, the dependency is objectively absent; in 20 cases,
involving abuse of niece and granddaughter, the dependency is medium range.

The project defined incest as entailing all sexual contacts between children and
members of their family, with family to include members of the household, friends,
and trustees of the family. This definition leaves  room for overlap between incest and
pedophilia.  For  five  out of the 68 offenders/suspects  (7 %), accused of abusing eleven
of the I3O children (9 %),no objective dependency ofthe child was found. Nine ofthe
offenders/suspects (13 %) were involved with interfamilial as well as extra familial
abuse.

A detailed analysis was made ofthe abuse characteristics of the 37 clients who entered
the treatment programme. This involved 56 children, of whom ten  were boys and 46
were girls. First, 22 sexual acts were distilled from police reports. Then. frequency of
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appearance as well as the frequency in which these acts allegedly took place was esta-
blished. This was done for both the complainant (child or child's representative) and

the defendant/offender. A lot of acts can be classified as (very) intrusive,  both in nature
and in frequency.

The most frequently found acts are active and passive fondling of exposed genitalia,
and masturbation. in over half of the cases. these acts occurred on a (very) regular

basis (from a couple oftimes every six months to a weekly or daily basis). Of46 cases
that involved girls, penetration with fingers, attempts at intercourse, and actual inter-
course occurred in respectively 2I, fifteen and fourteen cases. For between ten and five
girls these acts were (very) frequent. The abuse of zo of the 37 offenders showed
features of a parafilic nature, some evidence of deep disturbance.  In 37 out of 57 cases

(65 %),the offender is a primary caretaker.
In the police reports, offenders tend to stress less intrusive acts.  E.g., 22 of 56 child-

ren mention threats and or violence in connection to the abuse. while three of the
offenders concur.

The offence characteristics make it possible to finish the risk assessment that started
in the previous chapter with the information that was gathered about deviant sexual
interests and relationship to victims.

Risk factors appear dispersed in both offender and offence characteristics. Static 99
features, psychological deviancy, and psychosocial instability implicate a considerable
risk of recidivism.

This was unexpected. Though lacking in empirical support. it is generally conceded
that incest offenders represent a minor risk of recidivism, and that they are average
men without much impairment in functioning.

CH.5

Chapter 5 describes the treatment programme and its results according to the thera-

pists.

The treatment followed a five-phase model.I' An analysis of the treatment shows six
intermediate objectives to support the final objective ofreducing the risk of recidivism.
These are:

1 Frenken. 1994.
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I.  Avowal or admitting sexual abuse;
2. Taking active responsibility;

3. Managing guilt;
4.  Formulating and following a relapse prevention strategy;
5.  Upholding a balanced life style;
6. Installing family or community control.

The first four of these objectives are direct targets of individual therapy. The last two
are more indirect and supportive targets.

Method.  For each phase of the treatment, the therapist answered detailed questions
about the psychosocial functioning during that phase  of the treatment, the meeting of
treatment objectives and the experiences in working with the programme. The results
of homework assignments and therapist's notes and opinions, supplemented the
material.

Results. For about ten to I7 of the 30 dients completing the programme, the therapists
consider the results of the four direct targets ofthe therapy programme as either good

or satisfactory. A substantial amount of data is missing, and essential evaluation is
lacking in about one third ofthe cases. Results for essential sub targets are limited or
questionable. Two important results used as an example: after phase 3 and 4 empathy
doubled, but shame and despair have also nearly doubled. At the closing of the
therapy, relapse prevention is doubtful for half of I8 cases evaluated.

The experiences in working with the programme are generally positive. The psycho-
social functioning tends to stabilize over the treatment phases. Realization of a multi
track approach, as a way of installing family or community control, proved difficult and
only succeeded in five cases.

Above, this summary already mentioned the problems that arose because of the spe-
cial court procedure in connection to the first treatment target ofavowal and admitting
the abuse. As avowal presupposes taking responsibility, and experiencing guilt, as well
as a sensible relapse prevention. this was bound to have an effect on treatment.
Moreover, the psychological make up that appeared in chapter 3 revealed faulty reality

testing and ego functioning.
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From a developmental point of view, the personality ofthe offenders (appeared from
chapter 3) showed probable difficulties with the developmental tasks of attachment,
autonomy and social and cognitive skills. These became also apparent in therapy. As a
result, they would also show difficulties in other life span developmental tasks.12 like

identity, productivity, intimacy and generativity.
There was a closer look at the results with SONAR, the Sex Offender Need

Assessment Rating. The core, the need that SONAR centres on, is self-control. This is
also the end purpose ofthe IDBR-treatment. Aided by psychological and philosophical
insights about the nature of the self,4 we find self-control in SONAR as comprised of
and within a physical body, relationships with others and a moral identity.

In the end, it is this moral identity as a person and a member of society that is
addressed in the IDBR-treatment. By doing this, one abandons predictability and
determinism for choice and possibility. The basic questions for forensic psychiatry are
to recognise what kinds of impairments make this fundamental humanitarian shift
impossible and how to repair them. This is not just a matter of individual therapy but
has a much wider concern and involves the patient's or delinquent's role in society and
the possibilities that are open to him or her.

CH.6

Chapter 6 describes the results of the two-step follow up:
I.   A clinical interview one and a half years after treatment completion;
2.    Evaluation of recidivism after fourteen years.

The clinical interview.  29 of 30 who finished the treatment programme were intervie-

wed between I993 and I994· The one remaining wrote a clarifying letter. The inter-
view focused on the identified treatment targets, and took an average of one and a half
hours. There was special attention for psychopathology, and other signs of psychoso-
cial dysfunction.

Results. The results of avowal, responsibility, managing of guilt and relapse pre-
vention, follow the pattern: a third proves positive, a third doubtful. and the other third
proves negative. For nine of the 30 who had completed treatment. there were dear
manifestations of serious psychopathology such as paranoia and depression.  For I3 of

12 Enkson. 1963.
13  Harr6,1996: Ricoer. 1990.
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23, sexuality was (very) problematic. Twelve of the 30 are employed. Only four live in
the original family constellation. There has been a shift from living in a family, to living
with a partner. Two potential high-risk situations were identified: involving foreign wives

and family.

Evaluation of recidivism. February 2004, there is again an investigation of the crimi-
nal records of the group of 68, for any new entrance involving criminal court proce-
dures since the index offence.

Results. Between the index offence set in  1990 and February 2004 of the 30 who
completed treatment, eight (27 %) came again into contact with criminal court proce-
dures. For these eight persons, there are I7 cases recorded. Four persons are connec-
ted to seven cases involving violence, one to a sexual offence, making violent and/or
sexual offending occur with five out of 30 (I7 %) cases. To understand this outcome,
there are several comparisons made.

First, there is a comparison between this outcome and the baseline over the fifteen
years before the index offence (I975-I99O). Between I975199O, there were also eight
persons involved with criminal procedures but with I8 cases. Only one person is con-
nected to a violent offence; two are connected to sexual offences. The ones recorded
over both periods are also not the same; after treatment, four extra persons get invol-
ved with criminal court proceedings. Compared to this inner group baseline, there is
no improvement after treatment. There seems to be a longer standing criminal ten-
dency in this group on which treatment exerted little influence.

Secondly, the outcome is compared to the recidivism of the ones who did not enter the
IDBR treatment programme, and the ones who dropped out.

To this  end,  one must consider the selection effect.  To  get an  idea of the nature and
direction  of this effect, throughout the  text and  when the data were available, there is
a distinction made between three conditions: IDBR-treated (n = 30), 1DBR-drop out
(n = 7) and Non-IDBR (n = 31).

Significant findings of offender characteristics induded age and psychopathology.
In comparison to the other two conditions, IDBR-treated are older. DSM-IV dassifica-
tion shows significantly more pathological personality traits. less borderline intellec-
tual functioning, and less double diagnoses than the other two conditions. In these
respects, those IDB R-treated.  show less risk features for recidivism.
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The offence characteristics  of the IDBR-treated are significant for the longer dura-
tion of sexual abuse.

There are also differences in general and specific criminality. IDBR-treated offen-
ders were less involved in criminal records than the other two conditions, though the
difference with Non-lDBR is less over a period of 28 years.

With these selection differences in mind. the conditions were compared in a nurn-
ber of ways. Differences in degree and type of recidivism were tested which gave
significant results for IDBR-drop out (mean recidivism rate is almost I.9 while for the
other two conditions the mean is less than one). The differences found for sexual
offences are also significant. with the condition IDBR-drop out showing four sexual

offences  (half of all sexual offences  for the three conditions together).
The condition IDBR-drop out was split up in offenders that dropped out with per-

mission (n = 4) and offenders that did not (n = 3). Non-IDBR was split up in a part that
received another  form of treatment  (n  =  8)  and  a  part that did not  (n  = 23).  This made

exploratory testing of other combinations possible. Only IDBR-drop out kept giving
significantly more recidivism, especially the offenders who dropped out of treatment
without permission and in connection to sexual offences.

Correction for baseline procedure gave the same results. Survival analysis, finally,
revealed also no significant difference in survival time between the conditions IDBR-
treated and Non-1 DBR  (n = 3I). 1DBR-drop out again showed a big difference and was
much faster to elicit criminal proceedings.

CH.7

Chapter 7 looks back on the project IDBR and its results. This is followed by a discus-
sion of the therapeutic consequences of the findings. Finally, there are a number of
recommendations.

A good many years have passed since the project IDBR and the socio-political situation
has changed. Were it to start these days. the project would not have the same form and
appearance.
Incest and incest offenders do not receive as much publicity as before, when the
project started. However, the problem it poses for mental health does not seem to have
diminished, neither in scope nor in seriousness and long term effects.
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The special court procedure  that the project  i DBR  used is obsolete. Instead, a partly
conditional or wholly conditional sentence is preferred as a much purer juridical
measure. While at the time of IDBR this was still a matter of considerable uncertainty,
nowadays the probation services will report offences directly to the public prosecutor
after which the sentence will be carried out.

The problem of funding remains. especially for the outpatient and inpatient

facilities that, just like IDBR did, operate in-between general mental health care and
forensic psychiatric care. Recently, the funding of special clinics for sex offenders has
turned problematic due to cut-backs in the health department. The justice department

has severely cut on the funding of the probation services. Instead of looking for alter-
natives for detention, many more cells are being built.

A critical examination of the project and the research programme leads to the follo-

wing conclusions.
Objectives were only partly realized. The project was only capable of treating the

offender. The research project could provide only limited feedback.
A  review of the diverse findings leads to the conclusion that the validity of the the-

rapy evaluation is limited. The group that received treatment is rather small and data
are lacking. The therapy programme met with considerable difficulties. The final
measure ofcriminal records gives only a limited scope on the actual functioning ofthe
group, lapses that did not become subject of criminal prosecution were not taken into
consideration. Actual recidivism with a sexual offence occurred only in one case under
the condition IDBR-treated. The recidivism found is but one valid indication of the
lack of self-control that theoretically links therapy to sexual recidivism.

On the more positive side, the findings concerning the therapy have an exploratory
meaning. They also concur with the findings of this research that do seem to have a
more definite meaning: the ones involving offender and offence characteristics.

A sample of 68 offenders is not large, generally spoken. In this case, however, it con-
tains probably nearly every suspect of intra-familial sexual abuse within a two-year

period in the district of Rotterdam. As this is the largest district of six districts in the
Netherlands, this group is expected to represent a reliable overview of incest offenders
in a densely populated part of Europe. The follow up period considering criminal
records is fourteen years, which is considerable.
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The detailed study of offence characteristics in chapter 4, involving between 56 and
I30 victims, contribute significantly to our knowledge about incest. The findings sup-
plement on the large Netherlands study on victims that was a point of reference
throughout this text.4 In addition. new insights have arisen concerning the pathologi-
cal  nature of sexual abuse.

The offender characteristics show longstanding sexual abuse intertwined with psy-
chopathology, criminality. and psychosocial vulnerability. Comparable studies concer-
ning incest offenders were not found in the research literature.

Some implications for treatment are discussed. The diagnostic features found, fit in
the dimensional concept of structural borderline pathology. This would mean that the
treatment should be adjusted to this type of pathology, for example by using Linehan's
approach and methods.IS

The relapse prevention approach is very concerned with truth, and consequently

with lying and other manifestations ofuntruth. Lying can have an unsettling effect on
both therapy and therapists.'6 Lying can be considered both in its normal and in its
psychopathological meanings, as also befits the borderline. Lying often stand in the
service ofself-protection and self-esteem.17 Self esteem concerns self-control, the expe-

riencing of ones body, of maintaining and upholding significant relationships,  and of
a moral identity. These aspects then, should also guide therapy.

Some other conclusions and recommendations are:
The effectiveness ofthe IDBR programme could neither be confirmed nor refuted.

The research findings do contribute to our understanding and point to directions to
take.

Incest, the sexual abuse of children by their parents or others they are dependant
upon. is a continuing threat to the mental health in society. As such, offender therapy
remains of great importance. lt should even be taken more seriously,  this  from a the-

rapeutically point of view,  but also juridical  as  well  as  on a societal level.
Recommendations for the therapy indude that special provisions should be made for
continuing care for the longstanding, structural problems that appeared within this
particular group of offenders.

Prosecution of incest offenders, and all other offenders, should include the possibi-

14  Dr-a'Jec  1988,1990.
15  ! inehan.  1989 Van den  Bosch. 1003.
16 Gediman & Liebermari.  1996.
1 / Ford.  1996.
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lity of a clear-cut and quick sanction, followed by offering possibilities to amend. In
this  respect, the Canadian prison-based example  of W. Marshall might be an example.
Child protection services might also have a more active and intensive involvement.

Society in all its institutions has a final role in directing behavioun A stable and
civilized, sensible and humanitarian approach to human sexuality, however, seems
difficult to accomplish and uphold. This is also witnessed in the history of incest. For

many people, if not for society itself, sexuality might always be a risk factor. Selling sex
as a commercial product and as a personal need that has to be fulfilled seems to
augment the risk involved.

4 october 2004
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BIJLAGE

Sectie A. Psychosociale tussenbeoordeling

A 1. Waar heeft betrokkene de afgelopen fase gewoond P
a. thuis
b. pension/hotel
c. familie: wie 3
d. vrienden
e. elders, nl.

A.2. is het dageliiks leven van client gestructureerd D
- qua werk la/nee
indien ia, omvang dienstbetrekking:.... uur per week
qua vrile tijd ia/nee
Indien ia, hoe ?

A 3.  Is er contact geweest tussen U en de andere sporen F ia/nee/n.v.t
ZO ia, had dit een aanleiding o ia/nee
toelichting:

A 4. Is client tildens de afgelopen fase op de afspraken verschenen? ia/nee
Zo nee, wat waren de redenen P
Indien nee, hoe vaak is verzuim in deze fase voorgekomen? .... maal
(van .... geplande contacten)

A 5. Heeft client zich in deze fase gehouden aan alle overige
afspraken en voorwaarden? ia/nee
Zo nee, wat waren de redenen?
Hoeveel maal kwam dit voor? maal

A 6. Is er contact geweest tussen U en client buiten de vastgestelde
(wekelilkse) afspraken om? ia/nee
Indien ia. wat waren de redenen 3

A 7. Is de client in de afgelopen fasen 'ontspoord' in zijn gedrag? ia/nee
Indien ja, hoe uitte zich dat 3
op persoonlijk vlak: * alcohol/drugs P ia/nee
ZO ia, in welke mate ?
in emotioneel opzicht P (bi iv. depressief) ia/nee
Toelichting:
op het relationele vlak:
* t.a.v. slachtoffer(s) ia/nee
* t.a.v. N.O.P. ia/nee
* La.v. overige kinderen ia/nee
* t.a.v. familie ia/nee
* ta.v. werksituatie ia/nee
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* t.a.v. vri ie tiid ia/nee
* overige(n), nameliik............ ia/nee
Toelichting:
Wat waren aanleidingen voor bovenge,ioemde ontsporingen?

A 8. Hebben zich de afgelopen periode lichameliike klachten voorgedaan bij client?    ja/nee

Sectie B. Evaluatie contact

B I.  Zoals al meermalen is benadrukt hebben incestplegers de neiging om oneerlijk te zijn over datgene

waarover zii zich schuldig voelen. Die oneerliikheid kan verschillende vormen aannemen en loopt
van bewust liegen en achterhouden van informatie tot oneerlijkheid in de vorm van psychologische

ontkenning (denial). Daartussenin liggen minimaliseren en bagatelliseren. Welke indruk hebt U
nu, aan het einde van deze fase 1, over de mate van Con-)eerlilkheid waarvan de client blijk heeft

gegeven bil de bespreking van gevoelige onderwerpen in deze fase. Het gaat natuurliik om Uw

subjectieve indruk. meer is niet mogeliik.Meerdere codes kunnen worden aangekruist. Naar mijn

mening of opinie:
a. liegt client over besproken gebeurtenissen ia/nee
b. houdt client informatie achter die van betekenis was voor het besprokene in deze fase ja/nee
c. vermijdt client om over de incestueuze seksuele handelingen te praten

en is hier gesloten over ja/nee
d. is client wisselend in zijn openheid en bereidheid om over de incest te praten ia/nee
e. toont client geen enkele schroom en is bereid om in details te treden over

(incestueuze) seksuele handelingen ia/nee
f. minimaliseert client het aantal malen waarop van incest sprake was ia/nee
g. bagatelliseert client de aard van de seksuele handelingen ia/nee
h.bagatelliseert client de mogelilke gevolgen voor het slachtoffer ia/nee
i. ontkent client iets verkeerds gedaan te hebben ia/nee
i. stelt clitnt reeds in het reine te zijn gekomen

(er is m.a.w. geen reden meer om er zo diep op in te gaan) ia/nee
k legt client de nadruk op elementen uit de persoonliike voorgeschiedenis

of omstandigheden waarmee de verantwoordeheid als volwassene en ouder
uit de weg wordt gegaan ia/nee

1. praat client erover alsof iemand anders de dader was ia/nee
m.stelt client zich e.e.a. met geen mogeliikheid te kunnen herinneren

en is hierin erg overtuigend ia/nee
n.zijn geen van bovenstaande opmerkingen van toepassing,

maar .... (graag toelichting) ia/nee

B 2. Geefeen korte aanduiding van de emotionele reacties die de client en zi in verhaal bij U opriepen.
Wat 'deed' deze client U de afgelopen fase, wat werd er bij U losgemaakt ?

vooraf aangegeven
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FASE I: Sectie C. Evaluatie voortgang

C i. Naar aanleiding van het doornemen van de processen- verbaal is de onderzoeker geinteresseerd in
de balans van het bekennen en ontkennen. Erkent de client alle seksueel misbruik waarbij hii
betrokken was ? Omarkel de code die van toepassing is.
I = ontkent nu alle seksueel misbruik
2 = geeft enkele gebeurtenissen toe, maar komt terug op andere misbruikgebeurtenissen die hi i

eerder bekend heeft

3 = geeft enkele misbruikgebeurtenissen toe. maar ontkent of is niet in staat andere misbruikge
beurtenissen te onthullen die bekend zi in bij de behandelaar

4 = heeft alle seksuele misbruik dat bekend is bii de behandelaar toegegeven
5 - bekent meer seksuele misbruikgebeurtenissen dan bekend bii de behandelaar

C 2. Met betrekking tot het afnenien van de anamnese wil de onderzoeker graag weten in hoeverre de
client openstond voor gespreksvoering. We Imeten' dat op een vier-puntsschaal over de bereidheid
om antwoord te geven. Neem daarvoor het laatste anamnestische gesprek in gedachten. Omcirkel
de code die van toepassing is.
1 - volstond met het 'droge' antwoord op de vragen, vooral uit onwennigheid met de gespreks-voering
2 = volstond met het droge' antwoord op de vragen, vooral voortkomend uit persoonliike terughou-

dendheid
3 = breidde de antwoorden uit, na aanmoediging van de behandelaar
4 = breidde de antwoorden spontaan, uit zichzelf. uit

C 3. Kunt U op een schaal van I tot lo aangeven hoe groot U de motiveerbaarheid (c.q. motivatie) van
client inschat in deze fase van het contact:
niet motiveerbaar motiveerbaar

1 2 3 4  5 6 7 8 9 1 0
niet gemotiveerd gemotiveerd

C 4· Aan het einde van deze fase verwacht de rechtbank een briefvan U waarin U de behandelprognose,
in termen van zinvolheid en motivatie van de client, aangeeft. Naar dat laatste is al gevraagd in
vraag i. Hier wil de onderzoeker graag weten hoe U de toekomst van de behandeling inschat.
Ocirkel de code die van toepassing is.
i = ik gee f de behandeling weinig kans: er valt met de client niet of nauweliiks te werken
2 = ik geefde behandeling matige kans van slagen: alleen wanneer een betere werkrelatie tot stand

zal komen
3 = ik geefde behandeling een goede kans van slagen: er is een goede werkrelatie gelegd

C 5· Eventuele andere op en/ofaanmerkingen:
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FASE 2: Sectie C. Evaluatie voortgang

C I.  Kent de client nu, na afloop van fase 2, de eerste signalen en risicosituaties die gewoon-lijk vooraf
gaan aan een misbruiksituatie P omcirkel de code die van toepassing is.
I =  Geen enkele kennis of begrip hieromtrent.
2 = Een minimaal niveau van begrip.

3 - Matig niveau van kennis of begrip. De client heeft blijk gegeven kennis te hebben van meerdere

belangriike signalen en risicosituaties, maar andere herkent hij nog niet.
4 = Bevredigend inzicht. De client is nu in staat om de besproken waarschuwingssignalen en risico

volle gebeurtenissen en situaties accuraat aan te geven.
5 = Restcategorie. Van typische eerste signalen en risicosituaties is mii, behandelaar, niet veel

gebleken.

C 2.Heeft de client inzicht in de serie of ketting van met elkaar verbonden stappen die tezamen  zijn  mis
bruikketting(en) vormen 2 omcirkel de code die van toepassing is.
i = Geen enkel inzicht of begrip.
2 = Een minimaal niveau van begrip.

3 - Matig niveau van begrip of inzicht: een aantal belangrijke stappen kan de client noemen. maar

hil is niet in staat andere relevante stappen te noemen of het verband tussen de genoemde

stappen te zien.
4 = Bevredigend inzicht. De client is nu in staat om de stappen in een of meer misbruikkettingen  te

beschrijven en toont inzicht in de samenhang tussen de schakels.
5 -  Restcategorie. Van een ketting(en) of cyclus (cycli) is mij, behandelaar,  niet veel gebleken.

C 3·   Heeft de client inzicht in  hoe hii de dochter preste of manipuleerde tot misbruik en geheimhouding
daarover P omcirkel de code die van toepassing is.
1= Geen enkel inzicht.
2 - Een minimaal niveau van inzicht. De client is ontkennend, vaag ofontwijkend over pressies en

manipulaties en legt een groot aandeel bij zijn dochter omtrent haar instemming met het
seksuele contact.

3 - matig niveau van inzicht: enkele pressiemiddelen om de seksuele contacten te doen plaatsvinden
en om de geheimhouding achteraf af te dwingen worden door de client ge-noemd, maar de dient
is daar nog ontwiikend over.

4 = Bevredigend inzicht. De clibnt is nu in staat om gedetailleerd en accuraat aan te geven hoe hii

de dochter via pressie en manipulatie naar zijn hand wist te zetten.

C 4·  I n principe kan een 'ketting' overeenkomstig aan de misbruikketting uit de handleiding, worden

samengesteld voor diverse vormen van 'drangmatige' ofwel lustvolle (en vaak schaamtevolle)
spanningsontlading en kunnen diverse vormen afwisselend of naast elkaar voorkomen. Heeft client
in deze tweede fase van de behandeling een dergeliik verband weten te leggen tussen zijn misbruik-

ketting en ander drangmatig gedrag P
ia/nee
Zo ja, op wat voor gedrag had dit betrekking ?
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FASE 3: Sectie C. Evaluatie voortgang

C i. Op welke wijze valt de houding van client t.o.v. het misbruikgedrag op dit moment, bii afsluiting
van Fase 111, het best te karakteriseren 3
a. toont geen conflictbesef; praat emotioneel neutraal over het misbruikgedrag
b toont spijt maar lijkt hier vooral te willen inspelen op verwachtingen van anderen (weinig

emotioneel betrokken)
c. toont spilt maar stelt het eigen ongeluk centraal (vindt zichzelf zielig): ontkent of rationaliseert

eigen aandeel
d.toont zich beschaamd; lijkt er zich piinliik van bewust iets slechts te hebben gedaan in ander-

maris ogen; ontkent of rationaliseert eigen aandeel
e. toont zich wanhopig en geeft aan zichzelfwaardeloos te voelen (uit zich mogelilk depressief of

suicidaal)
f. toont emotionele betrokkenheid bil de piin, angst en kwetsbaarheid van het slachtoffer van het

misbruik (getuigt van empathie en verantwoordelijkheidszin t.o.v. het slachtoffer)

C 2. Op welke wilze was de houding t.o.v. het misbruikgedrag voorafgaand aan de afsluiting van Fase Ill
(achterafbezien) het best te karakteriseren 3 Wilt U een van de volgende letters (die staan voor
dezelfde mogelijkheden als bil vmag C 1. worden aangegeven) omcirkelen.?
a. b. c. d. e. f.

C 3. Zijn er excuses/denkfouten/rationalisaties bii client naar voren gekomen die bijzonder hardnekkig
bleken te zijn P ia/nee
Zo ia, welke zijn dat 3
In hoeverre ziin deze excuses/denkfouten/rationalisaties naar Uw opinie nog steeds van belang)

C 4· Heeft client zich daadwerkelijk verontschuldigd voor zijn seksueel misbruik ten opzichte van:
* degene met wie het misbruik plaatsvond

ia/deels/nee
* de andere kinderen van het gezin

ia/deels/nee
* de betreffende moeder

ia/deels/nee
Indien er (deels) sprake is geweest van een verontschuldiging, op welke wiize heeft dat dan plaats-
gevonden D
Moest er door U worden aangedrongen op een dergelijke verontschuldiging P
Toelichting:

C 5· Heeft client inmiddels de volledige (eigen) verantwoordeliikheid voor het sexueel mis-bruik op zich
genomen en waaruit blijkt dit ?
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FASE 4: Sectie C. Evaluatie voortgang

C I. N.a.v module 1): Idealiter was de opstelling van de behandelaar in deze fase minder directiefen

meer terughoudend en het mededogen stimulerend. Het is nog maar de vraag of dat gezien de per

soonlijkheid van de client uitvoerbaar was. Wilt U hieronder de code omcirkelen die U het meest

van toepassing acht omtrent Uw contact met deze client?

I = Van het nondirectieve is maar weinig terechtgekomen. Ik was weI gedwongen om te-genover de

client moraliserend en vermanend te bliiven.
2 = Van het nondirectieve is maar weinig terechtgekomen. De client bleef zich 'kleintjes' opstellen.

Ik was wei gedwongen om hem veel structuur td bliiven bieden en hem te bekrachtigen in zijn
gevoel van zelfwaarde.

3 = Het is ten dele gelukt om nondirectief te zi in, ten dele ook niet. Er waren momenten van vol-
wassen inzicht, maar er was ook terugval en zelfbeklag en beschuldigen van anderen

4 = Het is ten dele gelukt om nondirectief te zijn, ten dele ook niet. Er waren momenten van vol-
wassen inzicht. maar er was ook terugval naar het gevoel waardeloos te zijn en tot weinig con
structiefs in staat te zijn.

5 = Het is mogelilk gebleken om de nondirectieve opstelling ten uitvoer te brengen. Er was sprake

van volwassen inzicht en voldoende ik-sterkte.

C 2.(N.a.v module I): De behandelcodrdinator en de onderzoeker zi in nog apart geinteres-seerd in de
dimensie 'mededogen met. jezelf voelen'
Het is mogelijk gebleken dat de client raededogen met zichzelf is gaan voelen zonder dat hii daarbij

terugviel in zelfexcusering en zelfmedelijden P Omcirkel de code die van toepassing is.
I = Dat is niet mogelilk gebleken
2   Dat is ten dele mogeliik gebleken

3 = Dat is goed gelukt

C 3· (N.a.v. module 2): De emotionele gebondenheid aan de dochter kan twee fundamentele achtergron-
den hebben:

a. een meer situationeel bepaalde achtergrond (vanuit een gemis in de relatie met de echtgenote) of
b. een meer ontwikkelingspsychologisch bepaalde emotionele congruentie met kinderen' (vanuit

een vroegkinderliik gemis).
Welke van de onderstaande mogelijkheden acht U voor Uw client het meest van toepassing P
Omcirkel de code die van toepassing is.
I = Er was geen emotionele gebondenheid aan de dochter.
2 - De emotionele gebondenheid werd vooral door een situationeel bepaald gemis in de huwelijks-

situatie bevorderd.

3 - De emotionele gebondenheid werd vooral door een vroegkinderlijk gemis bevorderd.
4 = De gebondenheid kwam voort zowel uit een gemis in de huwelijkssituatie als uit een vroeg.

kinderlilk gemis.

C4·  (N.a.v. module 3): De seksuele aantrekkingskracht tot de dochter heeft eveneens een aantal achter
gronden die in de tekst ter sprake zi in gekomen. Hieronder vragen wij U weer om aan te geven
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welke achtergrond volgens U de belangriikste was. Omcirkel de code die van toepassing is.
1 - De seksuele aantrekkingskracht vond zijn voornaamste oorsprong in een onbevredigende

seksuele relatie met de echtgenote.
2 = De seksuele aantrekkingskracht vond ziin oorsprong in ontwikkelingspsychologische factoren in

de client (verwaarlozing, verwerping of verlating in de ieugd) Zonder dat er sprake was van
sexueel misbruik in de ieugd

3 - De seksuele aantrekkingskracht vond ziin voornaamste oorsprong in seksuele jeugdervaringen.
4 = De seksuele aantrekkingskracht vond zijn voornaamste oorsprong in het gebrek aan im-puls

controle jegens een stiefdochter.
5 = Een combinatie van twee of meer bovengenoemde factoren is de beste verklaringsgrond, t.w. de

factoren met de nrs..............

C 5- (N.a.v. module 2 en 3): Heeft de client inzicht in de redenen of motieven waarom het seksueel
misbruikgedrag kan optreden P omcirkel de code die van toepassing is.
1 = Geen enkel inzicht of begrip.
2 = Een minimaal niveau van begrip.
3 = Matig niveau van begrip of inzicht: enkele bejangrijke gebeurtenissen kan de client in verband

brengen met het misbruikgedrag maar hii is niet in staat om de invloed van andere gebeurtenis-
sen te zien.

4 = Bevredigend niveau van begrip of inzicht. De client heeft blilk gegeven kennis te heb-ben van
meerdere belangrijke gebeurtenissen die tot het niisbruik hebben bilgedragen.

FASE 5: Sectie C. Evaluatie voortgang (Bron: Frenken & Van Stolk, 1990)

C i.  (ad punt 2): in fase 5 wordt onderscheid gemaakt in gemoedstoestanden en seksuele prikkelsituaties
als voorboden van het misbruik. Is dat onderscheid ook gehanteerd in de gesprekken net de client ?
omcirkel de code die van toepassing is.
i = ja
2 = Neen, omdat beide aspecten door elkaar liepen .            .....

3 = Neen. andere redenen waarom het onderscheid niet werd
gehanteerd......... .....................................

C 2.  (ad punt 2): Heeft de client nu een realistische strategie of strategieen verwoord om beter te
reageren op "gevaarlijke" negatieve gemoedstoestanden die voorheen geassocieerd waren met het
misbruikgedrag 7 Omcirkel de code die van toepassing is.
1 = Nog geen enkele strategie verwoord.
2 = Heeft nog steeds alleen maar onrealistische of ineffectieve strategieen verwoord.
3 = Heeft nu enkele realistische strategieen verwoord om beter om te gaan met negatieve gemoeds-

toestanden, maar houdt toch ook nog vast aan onrealistische of ineffectieve.
4 = De client stelt zich tameliik realistische coping strategieen voor. maar er is nog steeds enige

twii fel over hoe effectief die ziin als hii deze strategieen toepast.
5 = De client verwoord realistische coping strategieen en beschikt ook over de 'middelen' om dit

toe te passen.
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C 3·   (ad punt 2) Heeft de client nu een realistische strategie of strategieen verwoord om de seksuele

prikkelsituatie te hanteren die voorheen geassocieerd waren met het misbruikgedrag ?
Omcirkel de code die van toepassing is.
I = Nog geen enkele strategie verwoord.
2 = Heeft nog steeds alleen maar onrealistische of ineffectieve strategieen verwoord.

3 = Heeft nu enkele realistische strategieen verwoord om de seksuele prikkelsituatie te hanteren,
naar houdt nog vast aan onrealistische of ineffectieve.

4 = De client stelt zich een tamelijk realistische copingstrategie voor, maar er is nog steeds enige

twijfel over hoe effectiefdie is als hii deze strategic toepast.

5 = De client verwoord realistische copingstrategieen en beschikt ook over de 'middelen' om dit
toe te passen.

C 4· (ad punt 4 Indien de client realistische strategieen heeft verwoord om risicovolle seksuele prikkel-
situaties te hanteren, van welke aard zijn dan ziin strategieen overwegend D Meerdere antwoorden
zijn mogelijk. Omcirkel de code(s) die van toepassing is (zijn).
I = Het vermi iden van zelfgezochte risicovolle seksuele prikkelsituaties. Kunt U daar een voorbeeld

van geven )
2 = Het snel uit de weg gaan van toevallige confrontaties met deze prikkelsituaties. Kunt U daar een

voorbeeld van geven )
3 = Het vinden van geeigende seksuele alternatieven nl. Kunt U daar een voorbeeld van geven P

C 5·  (ad punt 3): Heeft de client met betrekking tot zijn habituele, tirannieke of autoritaire manieren om
binnen het gezin macht uit te oefenen nu realistische gedragsalternatieven verwoord in de richting
van een democratische, niet autoritaire opstelling binnen het gezin? Omcirkel de code die van

toepassing is.
I = N.v.t, stelde zich niet openlijk tiranniek of autoritair op.
2 - Houdt vast aan zijn oude autoritaire gewoonten.

3 = Verwoordt een meer democratische opstelling binnen het gezin, maar blijft ten dele vasthouden
aan ziin autoritaire opstelling

4 = Verwoordt een democratische opstelling.

C 6. (ad punt 3) Heeft de client met betrekking tot ziin manipulatieve, dwingende en zeurderige

opstelling jegens de gezinsleden realistische gedragsalternatieven verwoord in de richting van
volwassener en verantwoordeliikheid-nemender gedrag in het gezin? Omcirkel de code die van

toepassing is.
I = N.v.t.: stelde zich niet manipulatief, dwingend en zeurderig op.

2 - Houdt vast aan ziin oude rrtanipulatieve, dwingende en zeurderige gedragsstifl.

3 = Verwoordt een volwassener opstelling, maar bli ift ten dele vasthouden vaan ziin ouder

gedragsstijl.
4 = Verwoordt een volwassen, verantwoordelijkheid-nemende opstelling.
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C 7. (ad punt 4): Noem, indien niogelijk, drie kenmerkende gezinsconlicten die zich herhaaldelijk in
het gezin voordeden.
1.   ..

2.

3. „.

C 8. (ad punt 5) Afscheid nemen. Was de client onder de indruk van het afscheid nemen P Heeft het
hem. naar Uw idee," emotioneel beroerd? Omcirkel de code die van toepassing is.
i = De client gaf daar geen of weinig bliik van.
2 = Het afscheid leek de client wei wat te beroeren.
3 = Het afscheid riep bi i de client sterke emoties op.

C 9. Geef aan wat van toepassing is op dit gezin op dit moment. Meerdere antwoorden zijn mogeli ik;
omcirkel de code(s) die van toepassing is (zijn)
i = Dochter (slachtoffer) heeft het huis verlaten.
2 = Een of meer andere kinderen hebben het huis verlaten.
1 = Moeder is - al dan niet formeel - van vader gescheiden.

4 - Vader en moeder continueren hun huwelilk.
5 = Vader, moeder en alle kinderen continueren het gezinsverband.
6 =Anders., nl.

C lo.(ad punt 6): Ziin er gezinsadviesgesprekken gevoerd onder Uw leiding 3 Omcirkel de code die van
toepassing is.
1 - Neen: waarom niet ?:

2 = ia: hoeveel gesprekken 3:Welke gezinsleden waren aanwezig P:

C [I. Cad punt 6): Was er sprake van bereidheid bii de gezinsleden, of een deel ervan. tot vervolg-
gesprekken in de vorm van een gezinstherapie P Omcirkel de code die van toepassing is.
1 = Er was geen wens, geen bereidheid.
2 = Er was een wens daartoe, het gezin is verwezen, maar de verwilzing is niet geeffectueerd;

waarom 3

3 = Er was een wens daartoe het gezin is verwezen en de verwijzing is geeffectueerd.
4 = N.v.t.,want  ,

C 12.(ad punt 7): Ziin er partnerrelatie-adviesgesprekken gevoerd onder Uw leiding? Omcirkel de code
die van toepassing is.
I = Neen: waarom niet 3.
2 = ja : hoeveel?
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C 13· (ad punt 71: Was er sprake van bereidheid bil de echtgenoten tot vervolggesprekken in de vorm van
een partnerrelatie-therapie? Omarkel de code die van toepassing is.

1 = Er was geen wens, geen bereidheid.
2 = Er was een wens daartoe, het echtpaar is verwezen, maar de verwijzing is niet geeffectueerd;

waarom )
3 = Er was een wens daartoe, het echtpaar is verwezen en de verwijzing is geeffectueerd.

4 = N.v.t., want...

C 14.Wat is er van het beoogde drie-sporenbeleid gerealiseerd in deze casus ? Meerdere ant·woorden

Zi in mogelijk. omcirkel de codeCs) die van toepassing is  (ziin) en geef een schatting van de aantallen

gesprekken.

I = Er ziin tenminste drie gesprekken gevoerd met de dochter/het slachtoffer. Hoeveel ?
2 = Er ziin tenminste drie gesprekken gevoerd met de moeder. Hoeveelo

3 = Er zi in tenminste drie gesprekken gevoerd met met de overige kinderen. Hoeveel ?

4 = Er ziin tenminste drie begeleide gesprekken gevoerd tussen moeder en dochter. Hoeveel?

5 = Er ziin tenminste drie begeleide gesprekken gevoerd tussen vader en moeder. Hoeveel?
6 = Er ziin tenminste drie begeleide gesprekken gevoerd tussen vader en dochter. Hoeveel 3

7 = Er ziin tenminste drie begeleidende gezinsadviesgesprekken gevoerd tussen vader, moeder en

kind(eren).
Hoeveel P
8 =Anders, nl

C 15..Hoeveel contacten hebt U - naar schatting -gedurende de gehele behandeling van de vader gehad

met (vul in)
i = de hulpverleenster van de dochter P Aantal...../n.v.t., omdat.
2 = de hulpverleenster van de moeder ? Aantal/..../n.v.t., om-dat................................................
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