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EN ADV]ESPROGRAMMA VOOR

VÉRSTANDELI]K GEHAND CÀPTE

PLEGERS VAN sEKSUEEL

MISBRlJIK ÉN NUN DACELI'K5E

BEGELETDERS. HEr DoEL:

VOORKOiíEN VÀN HERHALING,

SsGA sPRAK MET AMBlJLANÍ

wERKER LtÀNitE KLAÀssÉN EN

DRAMATHÉRAPEUÍE MARIOLI,N

DooRMAN ovER oE P,LERS vaN

IIENNISVERCROIINC EN HÉÍ

lN DE PLrBLrcaïrEs oNDER

HET IUIN 5TERIE VAN ]UST TIE

OVER 5E(SUEEL M sBRUIK VAN

k NDEREN, IN DE RUERIEK

WETENSwÀARD cHEDEN

TNFoRMATE ovER toRÀ EN

vERANoER NGEN BI, TRANsACT

EN KoRRErarE. oP 6E aGENDA

ONDER ANDERE HET TRAN5ACÍ.

DEBAT OVER SEKSUEEL CEWELD

vaN íVlaRokkaÀNsE toNcENs,

wat een fOtlOWgeft
Urn lik eisenlijk!

seks en een verstandeliike handicap is een probtèemgevoelige combinatie'

Het hoge taboegehalte zowel als een kennishiaat zorgen ewoor dat

dageliiks begeleldeís lang niet alle gevallen vaí misbruik signabren en

onderken!len. Met advies en behand€ting wil het programma vaÍ De Kleine

tohannès en de Sociaa{ Pedagogische Dlenst Amst€l en zaan biidragen aan

verbet€íing,

''Hoe gíoot precies het aantal gevall€n

is van seksueel Ínisbtuik door veÍstan'

delijk gehardicapten," z€91 dramathera-

peute À4arioliin Doorman, "dat weter
we nièt lMaar dat het veel vakeÍ voor-

k.mi dar de fleeste mensen denken.

ls welzeker. EÍ blijkt een enoÍme

behoefte te benaan aan exped sè op

d t gebied." [laíjoljn Doorman, sespe-
cialiseed in de behandeling van minder

begaafden, veeoordi hiermee de

belangrijkste achte8rond van het pÍo
jecÍ Consultatie en/óf behandelins voat
ve rs tan de I i i k se h a nt1 i ca pte ple s e rs va n

seksueel nisbruik. Het doel: voorkoÍnen

van seksueel misbÍulk en van re.dlve.
Het pÍoje.t is een initiatief van de

Sociaal Pedasogische Dienst (sPD)

Amstelen zaan en h€t ambulante team

van De Kleine lohannes, een insteLlins

vooÍ versiandelijk sehandicapten in

Amsterdam. Het arnbulante ieam r cht

zkh op m€nsen met een verstand€lijke

handl.ap en een ernstige vorm van

sedíasr en/of psvch sche probleiratlek.

H€t biedt advies en coachirg aan de

cliënt en zijn or haar netwerk.

Lianne Klaassen is een van de zeven

ambulant weÍkeÍs bij De KLeine

lohannes. zij en MaÍjoliin, die als flee

lancer verbonden is aan het project,

kresen zo'n drie laaí geleden de

opdracht toi het irventaiseÍen van

behoefte en aanbod aan expertise en

behandellng bij seksueeL Ínisbruik
ond€Í veÍstandeLijk sehandicapten.
DooÍ het heLe land, zo me*len zli,

waren al ve6.hillende groepen actlef
op dit s€bied. Toch bleek het aanbod

kteln in Íelatie tot de oÍnvang van het

Taboe
Dat het pÍobleem zelf sroteÍ is dan

doo€aans woÍdt aangenomen, vinden

de onderoeksteÍs verklaarbaaÍ. "Veel

v€Ístandeliik gehardlcapte plesers,"

zegt Liann€, "Ínaken natuurLljk sLacht

offers dle ook verstandelijk gehand capt

zlir. Voor deze slachtoffeE is het nós

moeiLllker om met hun veÍhaalte
komen dan het voor normaal begaaf.

den al ls. Dai is één factor Í!,laaÍ een

andere i§. dat begeleideÍs niet altiid
kunnen ofwiller zier wat er gebeurt.

Dit heeft te maken met het taboe op



O*u,o.
het ondeeerp én met gebrek aan ken
nis over seksualiteit van mensen mèt

een veístandelijke handkap. HieÍdooÍ
kunnen situaties ontstaan die echt heel

naaÍ zijn. Wij hebben een ionsen in
het traiect sehad die al een jaar

lang een huisgenote verk.achi
had, vooÍdat de gÍoepsleídins

eÍachter kwam."
Lianne en ÀaaÍjolir menen
dat de kans op het voorl'
bestaan van dit soort
situaties veeL kleineÍ
kan. Hoe? om ie begin-

nen door voorlichting.
Marjolijn: "rn de zors
vooÍ veÍstandelijk gehan-

dicapten ligt het accent

heel vaak op het ontwik.
kelen van cognitieve vaar-

digheden. Seksuele vooí
lichtins? Er wordt €en iijdle

enthouslast aan gewerkt en

dan gaat h€t w€er in de kaí.
Wiivinden dat seksueel bewust-

2ijn veel meer aandacht verdient.

Niet incidenteel, omdat lantie toevallis
ziin pieÍnel heefr ontdekt, maaÍ structu-
Íeel. Seksuele voorlichiing is een ont
zettend belangrijk píeventief iníÍu
ment, het zou een gelirtegreeÍd onder
deel moeten:iln van het beLeid en aan

bod binren iníellnsen. Een van onze
taken nu is om begeleiders daarln te
inspiÍ€íen en irsangen te Sevef."
Sinds de staft van het pÍoject voÍig laar
heeft het t€am zo'n twintig, toevaLlig
alleen mannelijke cliènt€n gehad. ln
een àantal gevallen bleek behandelins
niet nodig. Kennisveígroting door voor
lichling en door h€t beter afst€mmen

van de dagelijkse begeleidins was vol
doende om de kans op seksueel grens-

overschÍijdend sedrag te minimalGeÍen.
Een winst ir meerdere opzichten. "Íot
nu toe was het vaak zo," eeeft Lianne

aan, "dat éls mÈbruik werd sesisna
leerd en ondeÍkend, de pLegers veÍhuis
den naar een andere woonomgeving.
DaaíÍnee w€Íd het pÍobleem natuuÍlijk
alleen veÍschoven. Veel mensen realise-
ren zkh niet, welke gevolgen dit kan
hebben zowel vooÍ potentiële slacht-
offerc als voor de pleseÍ. soms zijn de
oplossingen eenvoudigeÍ dan ie in eer

ste instantie denkt.le moet je altijd
verdiepen in datgere wat tot misbruik
heeÍt gel€id en je intery€nties daaÍop
baseíen. lemand te srel €en dader roe.
nren en daannee stigmatiseren, kan een

traumatiseÍend effect hebben."

Keuzes
Zicht krijgen op de achiergrond van h€t
misbruik ls dan ook een eelste zoÍg
van de hulpverleneÍs bèÍokken bij het
prolect. Aan de hand van bestaande
dossieÍs, gespíekken en uitgebÍeid test
materiaai bÍengen zij het ontwikkelings-
niveau van de client uitvoerlg in kaat,
zowei op cognitiefals op sociaaL, emo
tioneel en seksueel gebied. VeÍvolgens
b€palen zij in breed oveÍles w€Lke vom
van begeleiding voor de cliënt het
meeÍ zlnvol is: coaching van cliënt en

cliëntsysteem, individueLe behandelins
or sroepsbehandelins. Liikt de kans op
herhaling van het misbruik grool, dan
zal residentiële behandeling elders het
advies,ljn.
"Plegers kunnen z€lf ook sLachioffe15

zijn van seksueel misbruik," lcht
l\4arjoliin de achtersronden toe, "maar
lane niet altiid. Vaak is er spÍake van

orveiligheid. OrbetÍouwbaaíheid van

oud€Ís of beseleideÍs tijdens e-.n

beslisserde fase ak de pubefte t kan

een grote roL speler. í\4achteloosh€id

en boosheld zljn belarsÍijke componen

ten. Verstardel lk eehandicàot€n heb

ben meestal toch Íninder m ddelen onr

zich te uiter, soms woÍden luíSevoe
lens gebruikt ah een mlddel om con

0e individuele en gÍoepsbehandelingen

zijn bedoeld vooÍ licht verstandelilk
gehandlcapte diërten, met een lQ
vanaf 65, die seksuele SÍenzen hebben
oveÍschreder. Dit kan ziln op siÍaat of
in de woongÍoep, lnsielLing of thuissitu
atie. Het kan sebeuíen zowel door
zosenaaÍnd hrrds'o, sedías, waarvan

verkrachting het zwaarste voorbeeld ls,
als door hands offgedrag zoak exhibi
iionisme, voyeuÍlsme en fÍottage (het ln
een menigte met geslachtsdeler tegen
andeÍen aanwrijven). D€ behandelins
woídt twee keeí peí week gegeven

sedurende onseveer twee aar en

bestaat uit het werken met de zoge

naamde terugvalpreventiemethode en
het versterken van cornpetenties-
De teíugvalpr€ventlebehandeling, gege

v€n dooÍ [4aÍjoliin en een collega, is

sedÍagstherapeut sch van aard en

ser.ht op het vooÍkomen van recidive.
Als basls gold de methode zoaG die
voor de i€ugd ontwlkkeld werd door
het Anrbulant Bureau leugdwe zijns?org
(ABJ). [4arjolijn sar de,e methode
opnieuw vornr met Íeatieve m ddelen.
Drama, spel en beeldende technieken
zijn belansÍijke instrumenten ln haaÍ
behandeling. "lk sebÍuik bijvoorbeeld
pktogrammen om cliënten te h€lpen
bepaalde g€dachien te formuleÍen en

gevoeLers te visualiseren. lk begin bij
de sevoelens die makkelijk ziin te heÍ.
kennen en ervaren en werk van daaruit
Langzaanr toe naaÍ het gevoel dat
lemand had voorafsaand aan het mis.
bÍuik. Daarbij ben ik in feite steeds
bèzig het zeifbeeld van de dièni in
balan5 te brengen. Uiteindelik zuLlen ,ij
verantwoo'delijkheid nemen voor hun
daden en anderc keuz€s gaan maken.

Verantwoordetiikheden
Dat bij de ontw kkeline van dit pÍoject

veÍantwoordel jkheid een belaisrijk
thema was en nog steeds s, zal s€en
veÍbaz nS wekken. Eerder gaven Lianne

en ÍÍaÍiolijn aL aan seksuele vooíich'
tins te íekènen toi de veÍantwooÍdelilk-
heid van zorymanaserc en daseLijks
beseleidec. Hoe riin de and€Íe velant
woordel lkhed€n seÍegeLdl
''Cliënten," zegt Lianre, ?ullen gehol.

Pen Ínoeten woÍden om dat wat zij
leren in de therapie mee te nem€n ln
hun daseiiiks leven. ook moetef zi

worden ondeÍsteund wann€eÍ dat wat
door de therapie naar boven koÍnt
moellijk of piinlilk is. Deze bes€lei.
dingsíÍuctruí die een voorwaarde ls

voor behand€Llre, zien wij als de ver
antw0ordelilkheid van daeeLiiks beeelei

Diverse verantwoodeLljkhedei worden
voorafgaand aan de behandeLlns ir een

conÍaci vastgeLegd. [4arjoliin] "HieÍin
spreken we bijvoorbeeld aí dat de
d!ènten altijd komen, dat ze hun hu s-

weík doen en dat de beseLeiders hen



daarbli helpen. I\,laar wat wii ook wiLlen

is eer constante stroom van infoÍmatie.
ls een cliënt tijd€ns de behandellns
rneer in zichzelf gekeeÍd dan anders?

Dan bel ie met de beeeleideÍs en Draat

le over nroselilke ooÍ:aken. Àndersom
rnoet dat ook. Ook daarov€r L€g €

afspraken vast in het conlracl."
Belden vinden, dat elk geval var Ínis.
bru k in ieder geval blj de pclitie moet
wo.den aangegeven, of het rou tot een

zaak koirt of niet. 'Het is niÉt aan

ons," zegt À4aÍjolir, "om !it ie maken

hoe ernstig grenzen oveíschreden ziln.

Z€Lfs een hijger kan mensen de stuipen
op het lijf lagen." Lianne: "Bovendien

kunnen me€Ídere mrtaties leid€n tot
een v€fioogde druk vanuit just tie. Dat

kan bijd.agen aan de motivalie van de
d ènt om z ch te laten behardelen."

Eye-openers
Het project kent nog het nodige ont.
wikkeLwerk, €Ík€nnen de me. ewerkeíS.
Uiiwiss€Lifg var eÍvar rg, zo\veL inteÍn
als extern, s daaíb I voondu end van

belang. "Je hebt je conta.ten nodiS,"
zegt Lianne, "want je woÍdt Íeselmat s
seconfronteerd Ínet ie elsen onmacht,

angí en onzekeÍheid. Wij hebben
sanr€nweÍking gezo.ht ln de vornr van
inteÍvisie met colLega's uit andere
ifstellinsen vooÍ verstandel lk sehand.
capten. Door het ABI laten w€ on§

Wat waren voor [,1ar]olijn en Lianre tot
nu toe grote eye operers in het pro

lect? "Vooí m j," ,egt [1ar]oiijn, "de

onverteerbaaÍheid vooÍ miln diënten
vaf datgene wat ze hebben g€daan.

Dat de methode zou werken, wist lk
wel. Í\4aar hoe schÍijrend het inzkhi i5,

dat bij cllënten ontstaat, daaÍvan was

k wel onder de indruk. l-loe dat gaat?

We pÍaten oveÍ de gevolgen van het
rnisbrLrlk, spelen s traties na, maken
dlnsen visueel. Zo ontstaat vij snel een

corfíontatie met dai wat ze teweeg
hebben gebÍa.ht. Het zeLfbeeld, dat !e
eigenltk al hadden en waaruit het nris.

bílik vaak ook vooÍkomt, d ngt zich

op met een gew€ldige intensltelt. Op

dar mómenr Ípaliséren 7é 7i.h:'War
een Íotjonsen ben lk elsenljkl' H€t

gevo€L gaat heel diep er d€ confrorta
tie È ke hard, ÍnaaÍ maakt vervolsens
wel de weg vij voor het nem€n van
veantwoordelijkheid er het nuanceÍen

^lr\11 ^\aa§a)i
var het zelfbeeld. nzien dat ze niet
alLéén nraaÍ e€n íotjongen ziin, helpt
hef bil het Íraker van andere keuzen."
"Het i5 zo b€langÍiik om te weter war
de achtersronden ziin van het mis
bÍuik," zegt Llanne in aansluit ng hieÍ
op. Ziseeft samen met een collesa de

sociale competentieÍalning en is ook
enthousiast, riet aUeen over het effect
van de behandelins, maar ook over het
beeldvormlngstÍalect. "Wat ik verras.
send vind," zegl ze, ls te ervarer hoe-
veel zo'n beeldvoÍminespÍoces aan

irfoÍmatie kan opleveÍer en hoe wij die
infoÍmatie kunnen gebruiken om h€t
veld te insplreren, om aan te geven

hoe je de begeleidins beter kunt
afstemmen op de cLënt. Cllënten moe-
ten soms gewoon léíen dat ze nier elk
meisje zomaaÍ op hur schoot kunnen
irèkken. De begeleidingshandvatten ef
de 5ignaaLfunctie vanult die informatie,
ja, ik heb het gevoel dat we daarmee
wel in een behoefre voonl€n."
Et ziin nos enkele plekken wii in het
behandeiprcg.anna. Als u neer wilt
weten, kunt u contact opnenen met
het Anbulante Team van De Kleine

lahannes, T: a2a 618 1516

SEK5UEEL MI5BRUIK

Belie, J. de, C. lvens, & J. LesselieÍs.

Seksueel nlsbruik van nensen net een

ve6tan.leltjke handicap. HanCbaek
preventie en hulprerlening- Sisnàler
van s€ksueel ÍÍisbruik wordef pa§

geziei als het vooÍkomen vai seksre€l
misbru k voldoende wordt erkend. ln
d t boek wordt aanda.ht besteed aan
ernpoweÍment, Íes lience (veErkÍacht),

omgaan met vermoedens, dirgnoni€k
en het u tbouw€n van een eerste
hulpveierlig aan k rderen en jongeren

nret eer veÍstandelilke handicap er hur
dageliikse omgeving. Acco, Lersden,
SBN golj 445 30 t,It qj 83 34a3.

Baeten, PA.C.À4., K. (ooilmar en P.R.W

Rave$. MeeEparcnbeleid in bewesing-
Antuikkellneen in de aanpak van
seksLele kindemishandelins- Dit íaa-
porr bevat ultgebrelde beschr ivingen
van twee samenwerkinssmodelLen het
Brabants en het ceLdeÍs modell. Ook

PUBTICATIES

de f!nctie casemanageÍnent komt aan

bod. ErvaÍinger Ínet de samenwerk ng
in de praktijk nemen een beLansrlike
plaats in. UÍecht, NIZW 2ooo, |SBN 90
5o5o 87r 5,8o p. ïe bestelLen bij NIZW

T: o3o 2lo 6607 of per

e-Ínall Bestel@nizw.nl

ls het jou wel eens overkanen? .GD

SigraLenlijst Jongens €n Seksueel
GeweLd. PÍakli5che geplastiÍiceerde

signaLenkaart en beseleidende foLdeÍ

vooÍ jongens met seksueeL

misbruikervaringen. Te bestellen bii
GGD West.Brabant, ï: 076 5a2 ooa.

Seksueel nisbruik van kindeíen: aatd,

anvang, signalen en aanpak- BtochuÍe
samenseíeld in h€t kader van het
Nationaal Acti€plar SeksLreeL lVisbruik

vai (inderen van het Ministerie van

Iríitie. Deze brochure s geschreven

vooÍ volwass€nen en jons volwasseren
die privé of via hrn werk met kinderer
te maken hebben. De brochure
beantwoordt vÍagen alsr WaaÍom
maken sommige volwassenen mlsbruik
vaf kinder€n? Hoe kunnen ouders en

school sisnalen herkennen die moselijk
wijzen op nrisbrulk? Wat doen politie,
juíitie en hrlpverienlng met de
plegeÍsl FebÍuarl 2oor, 28 p. Gíat s te
besteLlen bij het ÍvlinisteÍie van ,ustitie,
afd€llng VoorLlchting, fax. ozo t207916.

SEKSUELE INTIMIDATIE

Aan pa k on gewenste angangs varnen
op réi werk. BrochuÍe oveí o.a. het
voorkomen en bestÍijder van seksueLe

inlimldatie op het werk, ultgegever
door de FNV 40 p. Prijs: I11,..
Te beíellen bij FNV Amsrerdam,

rl,


