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(specialistisch) ambulant begeleider en casemanager bij ZorgPlus GGZ – KiSo

Forensische doelgroep zijn voornamelijk cliënten met agressie regulatie
problemen, cliënten met seksueel grensoverschrijdend (delict)gedrag.
Doel: Voorkomen van een recidive delict of grensoverschrijdend
(delict)gedrag en vergrote veiligheid in de maatschappij.
Doel behandeling – begeleiding: het doen verdwijnen – verminderen –
dragelijk maken van (de gevolgen) psychiatrische stoornissen.
Onderwerp van vandaag is Spanning & Praten over seks als hulpverlener
met jouw (forensische) cliënt.

Waar hebben we het over?
Mensen met een agressieregulatie problematiek, mensen met een seksverslaving of een parafilie die
grensoverschrijdend gedrag laten zien.
Veelal zijn dit mensen met een onveilige hechting waardoor een intimiteitstekort, een zelfregulatie
probleem en grensoverschrijdend seksuele gedachten. Dit zijn voedingsbodems voor disfunctioneren.
Grooming is de werkwijze waarop daders, in het bijzonder pedoseksuelen, contact leggen met slachtoffers
met het oogmerk seksueel contact tot stand te brengen.
• Het is een manier waarop men omgaat met stress en negatieve
gevoelens, het wordt gebruikt als demping voor stress en pijn om
geborgenheid te bewerkstelligen

Factoren die kunnen beïnvloeden tot het tot stand komen van
een seksueel en/of gewelddelict.
Erfelijke eigenschappen
Ontwikkelingsstoornissen
Verstandelijke beperking
Seksueel misbruik
NAH
Middelengebruik
Zelfregulatie
Intimiteitstekorten
Seksuele relationele problemen

Financiële problemen
Omgevingsfactoren
Tolerantie omgeving
Omgangsnormen
Isolement en eenzaamheid

Problemen in de kindertijd
Hechtingsproblematiek
Persoonlijkheidsstoornis
Cognitieve vaardigheden
Coping mechanisme

“Praten over seks vanuit de rol als begeleider met een cliënt”.

“Door seksualiteit bespreekbaar te maken draag je bij aan een cultuur
waarin praten over seksualiteit normaal is.
Waarbij je seksueel grensoverschrijdend gedrag en handelen kunt
normaliseren, grenzen stelt en verstorend gedrag kunt corrigeren.
Je kan zo helpen taboes te doorbreken, waardoor mensen minder last
hebben van schaamte en vooroordelen.

Het voorkomt een recidive delict of grensoverschrijdend delict gedrag”.

Waarom is het belangrijk als begeleider om met een cliënt
over seks te praten ?
• Zaken bespreekbaar maken (relatievormen, trauma’s, beeld media, seksuele
voorlichting, vermijdingsgedrag).
• Inzicht krijgen in de kennis en gedachtes van de cliënt.
• Mogelijkheid om cliënt bepaalde zaken aan te leren ter voorkoming van recidive.
• Geeft je de cliënt ruimte er te mogen zijn.
• Invloed van alcohol en drugsgebruik op grensoverschrijdend gedrag.

• Cliënt verantwoordelijk/weerbaar maken.
• Seksualiteit – relaties aangaan verbeteren.
• Bij resocialisatie blijkt de draagkracht van de cliënt gering te zijn.

Wat maakt praten over seks spannend?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Schuld buiten zichzelf leggen
Schaamte / taboe
Angst
Referentiekader
• Leeftijd
• Cultuur/godsdienst
• Onvoldoende kennis
• Normen en waarden
• Cultuur, opvoeding
• Media / mode
Onvoldoende informatie
Verstandelijke vermogens
Psychiatrische problematiek
Omgeving van de cliënt
Het delict

Hoe doe je dat, praten over seks…….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak onpersoonlijke boodschappen persoonlijk
Motiverende gespreksvoering
Taalgebruik
Wees duidelijk
Normaliseer
Alert op signalen
Stel grenzen, binnen kaders en veiligheid
Benoem zaken als gedrag, gedachtes, voorkomen van recidive
Bieden van steun en structuur
Als jij je als begeleider onzeker voelt, geef je de cliënt kansen om ongewenst gedrag aan te gaan
Manipulatie van de cliënt kan afstand en nabijheid beïnvloeden
Formuleer een aanbod, corrigeer bij verkeerde informatie, verwijs naar internet of arts
Zoek samen met cliënt naar informatie
Zorg dat het gesprek geen grooming geeft bij cliënt

Casus

• Vrouw, 35 jaar
• Diagnose
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PTSS
Dissociatieve stoornis
ADD
Seksueel sadisme
Borderline persoonlijkheidsstoornis

Voorgeschiedenis
Psychiatrische problematiek en delict
Triggers
Hulpverlening
Hulpvraag begeleiding

Ambulant forensische ondersteuning:
• Interventie gericht op voorlichting, over emotieregulatie, agressie, verslaving, seksualiteit,
gezondheid, omgaan met je psychiatrische problematiek en de persoonlijkheidsstoornis
• Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
• Met elke cliënt wordt gekeken en besproken waar hij ondersteuning in nodig heeft.
• Er wordt een signalering en preventie plan gemaakt.

• Aanleren van praktische en sociale cognitieve vaardigheden.
• De door de cliënt zelf geformuleerde doelen op verschillende levensterreinen worden vast
gelegd in een individueel begeleidingsplan.
• Belangrijk dat de cliënt zelf de regie neemt. De begeleider stimuleert , motiveert, observeert en
maakt bespreekbaar.
• Sociaal functioneren van daders te verbeteren en hun gedrag op een positieve manier
veranderen.
• Ingezet wordt op: Wonen, dagbesteding, werk, financiën, sociale relaties.
• Begeleiding heeft een monitorende functie, bied structuur en kadert.
• Begeleiden van een forensische cliënt vindt over het algemeen zeer gestructureerd plaatsen er
is een aansluitende samenwerking met TBS kliniek, reclassering, behandelaren, politie,
wijkagent, en soms ook gemeente, wijkbeheerder, woningbouw en uitkerende instantie.
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