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SAMENVATTING 

Aanleiding 
In 2002 heeft het WODC van het Ministerie van Justitie aan het onderzoeksteam van het VU medisch 
centrum en de Vrije Universiteit de opdracht gegeven om een screeningsinstrument voor jeugdige 
zedendelinquenten te ontwikkelen; met als doel dat medewerkers van de Raad voor de 
Kinderbescherming een eerste selectie zouden kunnen maken van jongeren die wel en jongeren die 
geen nadere diagnostiek cq zorg behoeven. Voorwaarde was dat het te ontwikkelen instrument en de 
afname ervan moesten passen binnen de bestaande werkwijze van de raadsonderzoekers. Het te 
ontwikkelen instrument zou ook recht moeten doen aan de heterogene samenstelling van de groep 
jeugdige zedendelinquenten. 

Onderzoeksopzet en -uitvoering 
Op grond van de literatuurbevindingen is een lijst opgesteld met risicofactoren die kenmerkend zijn 
voor jongeren die zedenmisdrijven plegen. De gevonden factoren hebben betrekking op aspecten van 
het delict zelf (wijze van plegen, al dan niet gebruik van geweld, leeftijd van het slachtoffer, etc.) en op 
de psychoseksuele ontwikkeling van de jongere (seksuele preoccupaties, seksueel afwijkend gedrag 
etc.). Het screeningsinstrument zou een aparte paragraaf moeten worden bij de BARO, het algemene 
screen ingsinstrument waarmee raadsonderzoekers werken. 
De dataverzameling heeft plaatsgevonden bij vier vestigingen van de Raad voor de 
Kinderbescherming (Rotterdam, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven) en bij verschillende instanties die 
verantwoording dragen voor de uitvoering van persoonlijkheidsonderzoeken (PO's), zoals de FPD en 
FORA. De jeugdige verdachten (en hun ouders) hebben verschillende vragenlijsten ingevuld waarbij 
zowel de (ontwikkelings)psychologische, seksuologische, criminologische als de psychiatrische 
invalshoek aan bod zijn gekomen. De bedoeling was om het SIJZ te valideren aan de hand van de 
PO's. 
Ondanks grote inzet van de betrokken raadsonderzoekers bleef tijdens het eerste deel van het 
onderzoek, dat begin 2003 van start is gegaan, de instroom van jeugdige zedendelinquenten bij de 
betrokken raadsvestigingen achter. Hieraan lagen allerlei startproblemen ten grondslag: onder meer 
bleek er weinig geprotocolleerd samengewerkt te worden binnen de keten tussen het OM, de Raad, 
de FPD en de PO-instellingen. 

Resultaten 
Er zijn gedurende de looptijd van het onderzoek (ruim een , jaar) in totaal 143 zedenzaken 
binnengekomen bij de vier raadsvestigingen. Van 80 jongeren is het gehele instrumentarium 
afgenomen kunnen worden en 28 jongeren hebben een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan. 
Het blijkt dat de BARO de meeste jongeren identificeert die uitgebreide diagnostiek cq. nadere zorg 
verdienen. Het is niet aangetoond kunnen worden dat het SIJZ andere probleemgevallen (waarbij de 
BARO negatief scoort) detecteert. Hiervoor zijn enkele verklaringen te geven, zoals de specifieke aard 
van de (zeden)problematiek: slechts een beperkt deel van de jongeren pleegt een zedenmisdrijf vanuit 
een seksueel deviant motief; bij de meesten spelen algemeen criminologische risicofactoren een rol 
(en hierin voorziet dan de BARO) of gaat het bijvoorbeeld om uit de hand gelopen 
experimenteergedrag bij een zich verder normaal ontwikkelende jongere. 
Het onderzoek rond de ontwikkeling van het SIJZ heeft voorts een aantal positieve bevindingen 
opgeleverd. Het onderzoek heeft de vinger op de zere plek gelegd ten aanzien van (gebreken in) de 
coordinatie van activiteiten tussen de verschillende ketenpartners. Het is gebleken dat het uitvoeren 
van een wetenschappelijk onderzoek (als het onderhavige) de samenwerking bevordert. 
In de tweede plaats biedt toepassing van het SIJZ inzicht in de specifieke problematiek van de 
jeugdige zedendelinquent, die met de BARO of andere vragenlijsten te weinig in beeld komt. Vooral 
het eerste deel van het SIJZ dat helpt om op gestandaardiseerde wijze (uit de literatuur bekende) 
risicofactoren uit het proces-verbaal te destilleren, heeft toegevoegde waarde. Het tweede deel dat 
middels het interview zicht kan bieden op de (al dan niet deviante) psychoseksuele ontwikkeling van 
de jongere, levert in een beperkt aantal gevallen in deze fase van de strafrechtelijke procedure 
voldoende informatie op. Het verdient aanbeveling deze jongeren ná het strafproces diagnostisch te 
onderzoeken. De raadsonderzoekers rapporteren in het evaluatiegedeelte van het onderzoek al met al 
een duidelijke meerwaarde bij het gebruik van het SIJZ. 
In de derde plaats heeft het onderzoek een verdieping opgeleverd van het inzicht in deze 
problematiek: verschillen tussen specifieke subgroepen jeugdige zedendelinquenten. Grotere 
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onderzoeksgroepen zijn nodig om hierover tot definitievere uitspraken te kunnen komen. De 
bevindingen van dit onderzoek zijn richting gevend. 

Conclusies 
De BARO is redelijk in staat is bij jeugdige zedendelinquenten 'pluis' van 'niet-pluis' te onderscheiden 
waar het gaat om een indicatie voor nader diagnostisch onderzoek. Het screeningsinstrument SIJZ 
heeft daar geen toegevoegde waarde. Wel kan het instrument gebruikt worden bij het verzamelen van 
kwalitatieve informatie ten behoeve van het advies aan de justitiele autoriteiten in de eerste fase van 
de strafrechtelijke procedure c.q. het spoedig in gang zetten van hulpverlening. Het onderzoek heeft 
meer inzicht geboden in de problematiek van jeugdige zedendelinquenten en in de regio's die 
deelnamen aan het onderzoek een verbetering opgeleverd van de samenwerking tussen de 
ketenpartners. 
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1. INLEIDING 

Sedert een aantal jaar zijn jeugdige zedendelinquenten onderwerp van onderzoek en 
maatschappelijke discussie. De aanzet hiertoe werd gevormd door enkele opzienbarende zedenzaken 
en de constatering dat volwassen zedendelinquenten veelal in hun jeugdjaren hun eerste deviante 
seksuele interesse ontwikkelen (Abel et al., 1987). Daarbij komt dat de maatschappij in toenemende 
mate geconfronteerd wordt met soms zeer problematische jongeren die ernstige delicten plegen. De 
aanpak van de jeugdige zedendelinquenten zou in een zo vroeg mogelijk stadium moeten 
plaatsvinden. Dit voorkomt slachtoffers en bovendien heeft behandeling meer kans van slagen, omdat 
het seksueel afwijkende gedrag nog geen onlosmakelijk onderdeel is geworden van de 
persoonlijkheid van de pleger (o.a. Longo & Groth, 1983). Een beginnend seksueel afvvijkende 
ontwikkeling moet vroegtijdig en op een zo betrouwbaar mogelijke wijze worden vastgesteld. 
Uit een verkennend onderzoek naar jeugdige zedendelinquenten (Van Wijk, 1999) is onder meer naar 
voren gekomen dat er dringend behoefte bestaat aan een screeningsinstrument waarmee 
professionals een eerste inschatting kunnen maken van de ernst van het delict en de achterliggende 
problematiek, waarbij het vooral zou moeten gaan om het grove onderscheid tussen die gevallen waar 
noodzaak tot verdere diagnostiek ('niet-pluisgevallen) vastgesteld wordt versus het ontbreken van zo 
een noodzaak ('pluisgevallen'). Een screeningsinstrument dient de werkwijze van de professionals 
een meer wetenschappelijke basis te verschaffen. 
In 2002 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie aan het onderzoeksteam van het VUmc en de VU, onder de verantwoordelijkheid van 
professor Doreleijers, de opdracht gegeven een screeningsinstrument te ontwikkelen om in te zetten 
bij jongeren die verdacht zijn van een zedendelict. Het instrument diende qua toepassingswijze aan te 
sluiten bij het basisonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Het basisonderzoek van de 
Raad, dat gestandaardiseerd wordt afgenomen met behulp van de BARO, heeft als doel de justitiele 
autoriteiten te adviseren en om de Raad zelf van informatie te voorzien op grond waarvan de Raad 
eventueel zelf een vervolgonderzoek kan inzetten. 1  
Het doel van het te ontwikkelen screeningsinstrument was om bij jeugdige zedendelinquenten (SIJZ) 
(voor wie de BARO niet specifiek gevalideerd was) een voor deze doelgroep specifiek instrument te 
ontwikkelen om onderscheid te maken tussen jongeren die wel en jongeren die geen nadere aandacht 
(zorg) behoeven. lmmers het jeugdstrafrecht beoogt - meer dan straf bij wijze van vergelding — een 
vastgelopen ontwikkeling weer vlot te trekken. Het ging daarbij dus niet om het voorspellen van het 
eventuele recidiverisico2. Gekozen werd voor de ontvvikkeling van een aparte 'paragraaf bij de BARO 
(Doreleijers et al., 1999). 3  Een en ander impliceerde dat het te ontwikkelen screeningsinstrument voor 
het screenen van de specifieke groep jeugdige zedendelinquenten een meerwaarde diende te hebben 
naast de BARO. 

De opdracht luidde een onderzoek te doen ten behoeve van de ontwikkeling van een 
screeningsinstrument voor jeugdige verdachten van een zedendelict. De onderzoeksvragen waren in 
het onderzoeksvoorstel als volgt geformuleerd: 
Welke factoren met betrekking tot criminele carrieres en achterliggende problematiek van deze 
jongeren zijn van belang om te kunnen bepalen welk type reactie nodig is? Op welke wijze kan een 
screeningsinstrument toepasbaar worden gemaakt voor de praktijk van raadsonderzoekers? Voor 
welke categorie& jeugdige zedendelinquenten is het instrument toepasbaar en bij welke soort 
strafbare feiten? 
In de loop van het project is de volgende projecfformulering gekozen: ontwikkel een 
screeningsinstrument (SIJZ, Screenings Instrument Jeugdige Zedendelinquenten) voor jongeren die 
verdacht worden van een zedendelict. De te ontwikkelen methodiek dient aan te sluiten bij de 
bestaande werkwijze van de raadsonderzoekers cq bij de BARO; dat wil zeggen dat de screening tot 
een rapportage dient te leiden met een advies aan de rechtbank inzake het te volgen traject inclusief 

1 •  De politie is als eerst aangewezen instantie minder geschikt om het screeningsinstrument at te nemen omdat zij 
een andere taak c.a. rol hebben in het strafproces, namelijk het opsporen van strafbare feiten. 
2  Voor de ontwikkeling van risicotaxatie-instrumenten is longitudinaal onderzoek nodig. 
3 . Uiteraard is het niet mogelijk am vooraf vast te stellen hoe die zedenparagraaf er uit zal komen te zien, 
bijvoorbeeld am welke items het uiteindelijk zal gaan (daar was immers dit onderzoek voor bedoeld). Vandaar dat 
we in de rest van dit verslag van 'screeningsinstrument' ofwel het SIJZ (Screenings Instrument Jeugdige 
Zedendelinquenten), zullen spreken; de lezer kan daarvoor in de plaats oak 'zedenparagraaf' lezen. 
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een advies omtrent het al dan niet opleggen van uitgebreidere diagnostiek ingeval daar bij de 
screening een indicatie toe gesteld wordt. 

Begonnen is met het ontwikkelen van een prototype instrument aan de hand van gegevens uit de 
literatuur. In bijlage 1. wordt een overzicht gegeven van de literatUurbevindingen. 
Voor het valideringstraject zijn vier vestigingen van de Raad bereid gevonden to participeren in het 
onderzoeksproject. Het onderzoek is begin 2003 van start gegaan. Door onvoorziene 
opstartproblemen en vanwege het uitwerken van de werkafspraken samen met de raadsvestigingen 
en andere betrokken instanties die verantwoordelijk waren voor het uitvoeren van de 
persoonlijkheidsonderzoeken (zie volgend hoofdstuk) is het feitelijke onderzoek in april 2003 
begonnen. 
De instroom van zaken bleef gedurende enige tijd onder de mast. Pas in het eerste kwartaal van 2004 
waren er voldoende zaken binnen om eerste analyses uit te kunnen voeren. Medio 2004 liep het 
project good. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de opzet en uitvoering van het onderzoek (hoofdstuk 2) en 
worden de resultaten van de analyses gegeven (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt eon schets gegeven 
van de uitgevoerde diagnostische onderzoeken (hoofdstuk4). In hoofdstuk 5 wordt uiteengezet hoe 
het SIJZ in de praktijk werkt, de discussie, conclusies en een samenvatting volgen in de hoofdstukken 
6 en 7. Ter illustratie worden in bijlage 3 enkele zedenzaken gepresenteerd waarmee 
raadsonderzoekers tijdens dit project te maken hebben gekregen. 
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2. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

2.1 Werkwijze Raad voor de Kinderbescherming 
In het kort komt de rot van de Raad in het jeugdstrafrecht erop neer dat, wanneer een jeugdige 
verdachte (12-18 jaar) wegens een strafbaar felt in aanraking komt met de politie, de Raad deze 
jongere op het politiebureau bezoekt in het kader van de 'vroeghulp'. lndien de jongere niet in 
verzekering is gesteld zal de raadsonderzoeker hem en zijn ouders uitnodigen op kantoor te 
verschijnen. In beide gevallen wordt de jongere geInformeerd over de verdere strafrechtelijke 
procedure en vervolgens begint het zogenaamde basisonderzoek (BO). Sedert 2003 wordt daarbij in 
principe de BARO gebruikt, het screeningsinstrument dat ontwikkeld is ter protocollering en 
standaardisatie van het raadsonderzoek4. De raadsonderzoeker rapporteert over de achtergrond van 
de jongere en over de toedracht van het delict teneinde de justitiele autoriteiten te adviseren over een 
geschikte afdoening van de zaak. Ook kan de raadsonderzoeker, wanneer er sprake is van een 
zorgelijke ontwikkeling de rechtbank adviseren een uitgebreid diagnostisch onderzoek op te leggen 
dan wet intern (bij de Raad) een vervolgonderzoek (VO) te entameren. Een en ander kan in het laatste 
geval uitmonden in een civielrechtelijke maatregel. 

2.2 Ontwikkeling screeningsinstrument 
Aan het begin van het project heeft het onderzoeksteam samen met de Raad en de leden van de 
begeleidingscommissie (bijlage 5.) gebrainstormd over de opzet en uitvoering van het onderzoek. De 
volgende punten zijn daaruit naar voren gekomen: 

1) Het te ontwikkelen screeningsinstrument moet in het kader van het basisonderzoek 
afgenomen worden. 

2) Het SIJZ telt naast de standaardvragen uit het basisonderzoek over school, gezin, vrienden 
en dergelijke een aantal vragen die specifiek betrekking hebben op het zedendelictgedrag. In 
feite gaat het om aanvullende vragen bij het basisonderzoek: de seksuele ontwikkeling, de 
gezinscultuur met betrekking tot seksualiteit, de kenmerken van het misdrijf waarvan de 
jongere verdacht wordt en de omstancligheden rondom het delict. 

3) Specifiek aandachtspunt is het gegeven dat veel jeugdige verdachten van zedendelicten het 
voorval ontkennen dan wet de ernst ervan minimaliseren. Ook in dergelijke gevallen moet het 
screeningsinstrument specifiek behulpzaam kunnen zijn. Er dienen derhalve factoren/vragen 
in het instrument te worden opgenomen, waarop het vaststellen/antwoord niet (alleen) 
afhankelijk is van de informatie van de kant van de jeugdige verdachte. 

4) Het instrument is vooral bedoeld diegenen te identificeren die in het zogenaamde 'grijze' 
gebied vallen, dat wit zeggen tussen degenen die een zeer sterke zorgbehoefte hebben (maar 
bij wie dat at onmiddellijk duidelijk is geworden door aard en ernst van het delict) en degenen 
waar relatief gesproken weinig tot niets mee aan de hand is en bij wie dat ook onmiddellijk 
duidelijk is. Bij de laatste groep is het zedendelict weliswaar te typeren als 
grensoverschrijdend gedrag, maar het geeft op grond van af te spreken criteria geen 
aanleiding tot nadere zorg. 

5) De uitkomst van het basisonderzoek en het screeningsinstrument moet leiden tot een gericht 
inhoudelijk onderbouwd advies aan de justitiele autoriteiten en een differentiatie aanbrengen 
tussen de jongeren bij wie Oen vervolgstappen nodig zijn en jongeren die nadere aandacht 
behoeven in termen van een diagnostisch onderzoek of een voortgezet onderzoek van de 
Raad zelf. Onderscheidende criteria zijn tekenen van psychopathologie (in het algemeen en 
op het gebied van seksuele ontwikkeling) en criminologisch georienteerde criteria (indicatie 
van de eventuele kans op herhaling). 

6) Het screen ingsinstrument zou idealiter op kwalitatief niveau ook richting moeten geven aan de 
diverse interventiemodaliteiten: wat is - gezien de aard en ernst van de problematiek en het 
delict - de meest geschikte interventie? Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een 
leerstraf, een terugvalpreventieproject, een ambulante behandeling of een residentiele 
opname. 

4  Ten tijde van het verschijnen van dit verslag werd in ongeveer 60% van de gevallen de BARO gebruikt; in het 
algemeen alleen bij die gevallen die 'op kantoor' kunnen verschijnen, dus nog niet bij de in verzekering gestelden' 
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Naast het praktische punt dat de afname van het instrument niet veel tijd kan en mag innemen, is de 
wetenschappelijke onderbouwing ervan een noodzakelijke vereiste, wil een raadsonderzoeker tot een 
betrouwbaar en valide oordeel komen. Hierna zal worden ingegaan op de ontwikkeling van het 
instrument. 

2.3 Ontwikkeling prototype 
Teneinde zicht te krijgen op de belangrijkste risicofactoren werd vooral in de internationale en 
Nederlandse literatuur gezocht naar risicofactoren die vaak voorkomen bij jeugdige plegers van 
zedenmisdrijven (zie bijlage 1). 5  In de discussies met de experts in de begeleidingscommissie zijn 
deze factoren beoordeeld en vanuit de praktijk aangevuld. Een en ander heeft geresulteerd in een lijst 
met de meest belangrijke risicofactoren die — geformuleerd in vraagvorm - het prototype 
screeningsinstrument hebben gevormd (zie bijlage 2). Het uiteindelijke doel was het vormgeven van 
een zedenparagraaf bij het reguliere basisonderzoek en niet zozeer het ontwikkelen van een 
eigenstandig screeningsinstrument. Besloten werd dit prototype te valideren bij een groep jeugdige 
verdachten van zedendelicten. 

2.4 Kwalitatieve aspecten van het te ontwikkelen instrument 
Het te ontwikkelen screeningsinstrument voor jeugdige zedendelinquenten moest een instrument 
worden dat — behalve op valide en betrouwbare wijze 'pluis van 'niet-pluis' onderscheiden — vooral 
specifieke informatie moest opleveren voor de justitidle autoriteiten en de Raad zelf. Daarnaast moest 
het instrument goed bruikbaar zijn voor de raadsonderzoekers: het screeningsinstrument zou de 
procedures die middels de BARO gestandaardiseerd en geprotocolleerd verlopen bij jeugdige 
delinquenten in het algemeen, ook meer kwaliteit van het professioneel handelen moeten bezorgen. 
Tevens moest het screeningsinstrument (gestandaardiseerd) handvaten bieden voor adviezen 
richting verdere hulpverlening. 

2.5 Validerings - en betrouwbaarheidsonderzoek 
Participatie van de Raad:  
Bij de opzet en uitvoering van het onderzoek is steeds rekening gehouden met en ingespeeld op de 
bestaande werkwijze van de Raad. Op die manier ontstond er een breed draagvlak zowel bij het 
management als bij de raadsonderzoekers. De Raad is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij 
de ontwikkeling van het screeningsinstrument. 
Na oriOnterende gesprekken met de beleidsverantwoordelijken is uiteindelijk een plan tot uitvoering 
ontstaan. In overleg met het hoofdkantoor van de Raad zijn vier raadsvestigingen, te weten: 
Rotterdam, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven, betrokken bij het onderzoek. 
Elke vestiging heeft 2 tot 4 •raadsonderzoekers geselecteerd om te participeren in het onderzoek. 
Deze raadsonderzoekers werd gevraagd zorg te dragen voor de afname van het instrument en enkele 
andere door het onderzoeksteam geselecteerde vragenlijsten tijdens het BO (zie volgende paragraaf), 
in hun arrondissement. Tevens is per vestiging een gedragsdeskundige bereid gevonden om de 
raadsonderzoekers te ondersteunen op inhoudelijk gebied. 
Voorafgaand aan de dataverzameUng hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waar de 
raadsonderzoekers, de gedragsdeskundigen en hun teamleiders getraind zijn in het afnemen van het 
screeningsinstrument en de overige vragenlijsten. 
Door de intensieve participatie van de Raad zijn de raadsonderzoekers nauw betrokken geweest bij 
de ontwikkeling van een mogelijk in de toekomst door hen te gebruiken instrument. 
Door de extra belasting van het onderzoek voor de raadsmedewerkers en gelet op de complexiteit van 
het onderzoek is het onderzoek zorgvuldig voorbereid. Informatiebijeenkomsten en trainingen hebben 
bijgedragen aan een betrokken houding van de raadsonderzoekers en het onderzoeksteam. 

Persoonliikheidsonderzoeken (PO):  
Voor de validering werd dezelfde procedure gevolgd als destijds bij de validering van de BARO. 
Validering van het nieuwe instrument werd op de volgende manier gedaan. Berekend is dat 100 
afgenomen screeningsinstrumenten zouden moeten uitmonden in een multidisciplinair 
persoonlijkheidsonderzoek (PO), deels vrijwillig afgenomen en deels opgelegd (zie verder). In een 
(gestandaardiseerd uit te voeren) PO werden de jongeren multidisciplinair onderzocht en moest 

5 . In het onderzoeksvoorstel is ook genoemd dat er secundaire analyses van databestanden zouden plaatsvinden 
teneinde risicofactoren fe detecteren. Die analyses hebben hefgeen bekend was wit de literatuur bevestigd. 
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blijken of de screening al dan niet terecht aangaf dat er nadere (diagnostische) zorg nodig was. Als 
onderscheidend criterium tussen wet en geen zorgbehoefte werd een DSM-IV diagnose op as I en/of 
as II in combinatie met een score 60 op as V aangehouden. De DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders 4th Edition) is een internationaal classificatiesysteem van psychische 
stoornissen en is ontwikkeld voor gebruik bij hulpverlening, opleiding en onderzoek. De DSM-IV maakt 
gebruik van een meerassig systeem (5 assen, kV) waarbij op as I de klinische syndromen worden 
weergegeven en op as V een globale beoordeling van het functioneren (Global Assesment of 
Functioning: GAF-score 0-100) op psychisch, maatschappelijk en beroepsvlak wordt weergegeven. 
Buiten de DSM-IV kunnen aanvullende gegevens uit vragenlijsten als de SDQ de noodzaak tot nadere 
zorgaandacht verder onderbouwen. 
Jongeren die geen PO opgelegd kregen, werden gevraagd vrijwillig — voor een kadobon - een PO te 
ondergaan om op die manier ook een referentiegroep te vormen. 
Voor de uitvoering van de PO's werden verschillende vestigingen van de Forensisch Psychiatrische 
Dienst (FPD) en het bureau voor Forensische Diagnostiek (FORA) bereid gevonden deel te nemen 
aan het onderzoek. Met betrokken instanties werd een standaard werkwijze afgesproken zodat de 
resultaten goed te vergelijken zouden zijn. 

Uit het BO en het screeningsinstrument moest volgen of een jongere al dan niet een PONO moest 
ondergaan. Daarnaast bestond de mogelijkheid dat er reeds uit het BO een dergelijke beslissing 
voortvloeide. Wanneer minimaal een van beide onderzoeken een PO-indicatie liet zien, werd een PO 
(respectievelijk een vervolgonderzoek) geadviseerd door de Raad. Aileen in geval geen van beide 
onderzoeken een PONO-indicatie gaf, werd geen PO/VO geadviseerd. In dat laatste geval werd aan 
de jeugdige verdachte en zijn ouders nadrukkelijk gevraagd om op vrijwillige basis een PO te 
ondergaan. In schema ziet een en ander er als volgt uit. 

Tabel 1. Onderzoeksdesign: Screenings Instrument Jeugdige Zedendelinquenten 
en Persoonlijkheids Onderzoeken  

basisonderzoek 	screenings- 	PO's 	minimaal aantal PO's 
instrument 	Aanvragen 

+ 	 + 	 + 	 25 
+ 	 - 	 + 	 25 
- 	 + 	 + 	 25 
- 	 - 	vrijwillig:  + 	 25  

2.6 Vragenlijsten 
Hieronder volgt een tabel (2) met de onderzoeksinstrumenten die gebruikt zijn bij het 
Raadsonderzoek, het psychologisch onderzoek en het psychiatrisch onderzoek. Er wordt vermeld 
welk concept wordt gemeten en wie de informant cq bron is. Voor een uitgebreidere beschrijving van 
de onderzoeksinstrumenten zie Bijlage 4. 
Naast de BARO en het SIJZ werden enkele aanvullende vragenlijsten afgenomen. De reden hiervoor 
was dat het gebruik maken van verschillende informatiebronnen (bijvoorbeeld ouders en leerkrachten) 
de betrouwbaarheid van de gegevens zou vergroten. Daarnaast bood het onderzoek de mogelijkheid 
om de problematiek rond jeugdige zedendelinquenten zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Alle 
deskundigen uit het onderzoeksteam en de begeleidingscommissie zijn betrokken geweest bij de 
samenstelling van het pakket vragenlijsten. Uitgangspunt was enerzijds de haalbaarheid (zouden de 
onderzoekers de vragenlijsten binnen redelijke tijd kunnen afnemen?) en anderzijds de relevantie 
(kwamen de belangrijkste onderwerpen wat betreft jeugdige zedendelinquenten aan de orde?). 
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Concepten 	 I nstrumenten 	Afname 	 Bron 
RO* PSO* 	PSA 

Delictgedrag 	 Registratie 	X 	 Politie, justitie 
BARO 	 X 	 Jongere, ouder, school, 
SIJZ 	 X 	 politie 
SVPA 	 X 	Jongere, politie 

Jongere, ouder  
Psychopathologie: 
- 	Depressie/Manie 	SDQ 	 X 	 Jongere, ouder, school 
- 	Psychose 	 VISK 	 X 	 Ouder 
- 	Angststoornis/OCD 	K-SADS-PL 	 X 	Jongere, ouder 
- 	ADHD 
- 	ODD/CD 
- 	Middelenmisbruik 
- 	PTSS 
- 	Ontwikkelingsst.  
Psychoseksuele 	SIJZ 	 X 	 Jongere, politie 
ontwikkeling 	 SVPA 	 X 	Jongere  
Cognitief niveau 	Raven 	 X 	 Jongere 

Verkorte GIT 	 X 	Jongere  
Agressie (overt/covert) 	BDHI-D 	 X 	Jongere 
(re-/proactief)  
Persoonlijkheidsaspecten ATL 	 X 	Jongere 

NPV-J 	 X  
Sociaal functioneren 	BARO 	 X 	 Jongere, ouder, school, 

SDQ 	 X 	 politie 
Jongere, ouder, school  

Life-events 	 Traumavragenlijst 	X 	 .Jongere 
K-SADS-PL 	 X 	Jongere, ouder 
SVPA 	 X 	Jongere, ouder  

Sociaaldemografische 	Registratie 	X 	 Politie, Justitie 
gegevens 	 SVPA 	 X 	Jongere, ouder  
Familiaire risicofactoren 	SVPA 	 X 	Jongere, ouder  
Niveau van functioneren 	GAF 	 X 	X 	Jongere, ouder 

Tabel 2. 

* RO = raadsonderzoek, PSO = Psychologisch onderzoek, PSA = Psychiatrisch onderzoek 

2.7 Ondermek in de praktijk 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het onderzoek in de praktijk is verlopen bij zowel de Raad als 
bij de PO-instellingen. 

Raadsonderzoeken  
Uitgaande van ongeveer 900 jongeren die volgens gegevens van het CBS jaarlijks wegens een 
zedenmisdrijf in aanraking komen met de politie, was het de bedoeling om 20% daarvan, dat wil 
zeggen 180 jongeren, bij wijze van steekproef in het onderzoek te betrekken. 
Na uitvoerige voorbereiding en planning is in april 2003 gestart met het onderzoek. De beginperiode 
werd gekenmerkt door een magere instroom en er waren startproblemen. In het geval van 
zedenzaken moesten de raadsonderzoekers ook andere vragenlijsten afnemen en er was tijd nodig 
om de nieuwe werkwijze in te voegen in het dagelijkse werk. De praktijk bleek weerbarstig. 
Bijvoorbeeld in het geval van een inverzekeringstelling bleek het onhaalbaar om tijdens de vroeghulp 
het vragenpakket af te nemen waardoor een tweede afspraak in het kader van het onderzoek 
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nbodzakelijk was. Steeds is geprobeerd om onduidelijkheden zo snel mogelijk op te lossen om een zo 
zorgvuldige mogelijke werkwijze te waarborgen. 
Tijdens het onderzoek kreeg het onderzoeksteam te maken met verschillende werkwijzen en 
procedures van politie en OM. Het bleek bijvoorbeeld dat verscheidene jongeren er op een of andere 
manier lussendoor glipten'. Zo kwam het voor dat jongeren via een van de PO-instellingen werden 
aangemeld voor het onderzoek terwijI zij niet bekend waren bij de Raad. Na overleg met de Raad en 
de politie bleek dat de politie bepaalde zaken niet meldde bij de Raad, maar direct bij de OvJ die een 
PO aanvroeg bij de FPD. Dit bleek vaker te gebeuren. Ook bleken minder ernstige zaken direct bij de 
parketsecretaris gemeld te worden, die dan voor de afhandeling zorgde. Ook dan was het mogelijk dat 
de Raad de jongere nog niet had bezocht. 
Nadat dergelijke werkwijzen achterhaald waren, werd afgesproken dat de jongeren die nog niet 
bekend waren bij de Raad, maar wel al bij een PO-instelling alsnog een Raadsonderzoek zouden 
ondergaan. In de praktijk bleek dit dan echter vanwege werk- en tijdsdruk van de raadsonderzoekers 
vaak niet haalbaar te zijn. 

Vanaf december 2003 kwam de instroom op gang, maar slechts een gedeelte van de zaken bleek 
bruikbaar te zijn voor de analyses. DeeIs was de geringe instroom te wijten aan de geformuleerde 
exclusiecriteria, deels aan het soms moeilijk tot stand komen van de zedenscreening. De 
raadsonderzoekers hadden soms moeite om alle vragenlijsten binnen de beschikbare tijd af te nemen. 
Vooral jongeren die in verzekering gesteld waren, vergden veel tijd van de raadsonderzoeker. Omdat 
tijdens de vroeghulp het veelal niet mogelijk bleek om alle vragenlijsten af te nemen, moesten 
jongeren voor een tweede maal bezocht worden. Ook is in een aantal gevallen geen screening tot 
stand gekomen omdat de zaak geseponeerd was of omdat er sprake was van een ontkennende 
verdachte. 
Tenslotte bleek er — meer dan verwacht was - regelmatig van schaamte sprake te zijn bij jongere en 

•ouders, wat het afnemen van de vragenlijsten bemoeilijkte en de antwoorden mogelijk ook beInvloed 
heeft. Tevens was er in veel gevallen sprake van slecht Nederlands sprekende ouders waardoor 
afname van de oudervragenlijsten niet mogelijk was. De vragenlijst voor leerkrachten is slechts in een 
zeer beperkt aantal gevallen afgenomen omdat ofwel de school niet benaderd mocht worden van 
ouders en jongeren ofwel omdat de jongere op het moment van aanhouding geen schoolopleiding 
volgde. 
Eerder genoemde schaamtegevoelens hebben mogelijk ook een rol gespeeld bij het niet willen 
ondertekenen van de toestemmingsverklaring om vrijwillig deel te nemen aan een PO. Ouders en 
jongeren leken de zaak zo snel mogelijk achter zich te willen laten en wilden indien er geen 
vervolgonderzoek of een PO opgelegd werd, de zaak het liefst laten rusten. 

Persoonlijkheidsonderzoeken:  
Belangrijke vragen voorafgaande aan het onderzoek waren hoe de instroom zou verlopen, en of er 
binnen redelijke tijd wel voldoende PO's zouden kunnen worden uitgevoerd en hoeveel jongeren 
daarvoor uiteindelijk - binnen de onderzoeksperiode - onderzocht zouden moeten worden. Dit zou met 
name gelden voor degenen waarbij het BO geen en het screeningsinstrument wel een PO indicatie 
gaf, en voor de degenen bij wie geen van twee onderzoeken een aanleiding zou geven tot nadere 
zorg. In overleg werd besloten om het veldwerk c.q. de dataverzameling bij wijze van pilot gedurende 
een periode van twee maanden in de praktijk uit te voeren. In die tijd moest geInventariseerd worden 
hoeveel jongeren er instroomden, hoeveel jongeren een PO ondergingen, hoeveel jongeren een 
vrijwillig PO weigerden en of het haalbaar was om 25 PO's per groep af te nemen. Deze periode heeft 
langer geduurd dan de beoogde twee maanden vanwege de geringe instroom en genoemde 
startproblemen. Er werden minder PO's opgelegd dan verwacht en de toestemming voor een vrijwillig 
PO bleek bij nader inzien een heikel punt te zijn. 6  

In 22% van de 143 zaken werd een enkel PO opgelegd (alleen psychologisch onderzoek) en in 14% 
werd een multidisciplinair onderzoek (dubbel PO = psychologisch en psychiatrisch onderzoek) 
opgelegd. Over de gehele periode werd er in 61% van de zaken Oen persoonlijkheidsonderzoek 
opgelegd door de justitiele autoriteiten. Van de overige 3% was een en ander nog niet bekend ten tijde 

6 . Bij de validering van de BARO, waar het am delinquente jongeren in het algemeen ging, speelde het punt van 
weigeren niet of nauwelijks. 
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van het schrijven van dit verslag. Slechts 13 jongeren (15%) die geen PO opgelegd kregen, gaven 
toestemming voor vrijwillige deelname aan het onderzoek cq. het ondergaan van een vrijwillig PO. 

Ondanks startproblemen en de magere instroom was de samenwerking met de meeste PO-
instellingen goed. De eerder genoemde onvoorziene werkwijze van politie en OM zorgde er ook bij de 
PO-instellingen voor dat er jongeren tussendoor zijn geglipt. Het kwam frequent voor dat bij een PO-
instelling door het OM een PO voor jongeren aangevraagd werd waar nog geen bemoeienis van de 
Raad had plaatsgevonden en zodoende werden de PO's niet volgens het onderzoeksprotocol verricht. 
Wanneer een jongere een enkelvoudig PO (psychologisch onderzoek) kreeg opgelegd, werd 
toestemming gevraagd tot het verrichten van een psychiatrisch onderzoek zodat een multidisciplinair 
onderzoek zou ontstaan. Slechts 15 jongeren gaven hiervoor toestemming. 
Ook kwam het voor dat jongeren die bij de Raad toestemming gaven tot vrijwillige deelname aan een 
persoonlijkheidsonderzoeken daar later van afzagen. 

Het was de bedoeling om van 100 jongeren een multidisciplinair onderzoek te verkrijgen. In de praktijk 
bleek dit echter een moeilijke opgave. De bovengeschetste problemen hadden tot gevolg dat er maar 
weinig PO's verricht zijn in het kader van het onderzoek en dat slechts een deel van de jongeren een 
multidisciplinair onderzoek heeft ondergaan. 
De afgeronde PO's hebben wel voldoende informatie opgeleverd voor een kwalitatieve analyse; in 
kwantitatief opzicht is het aantal echter te gering. 
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3. RESULTATEN RAADSONDERZOEKEN 

3.1 Algemeen 
In totaal zijn er 143 zaken bij de Raad binnengekomen, waarvan er maximaal 80 volledig geschikt 
waren voor analyse.' Sommige ingestroomde zaken zijn niet meegenomen in het onderzoek vanwege 
de startproblemen, het buiten de doelgroep vallen, et cetera. Bij een aantal vragenlijsten is slechts een 
deel ingevuld. Deze, niet compleet afgeronde raadsonderzoeken zijn wel meegenomen in de 
analyses. Het aantal jongeren kan derhalve per analyse verschillen. Vooraf zij gesteld dat de aantallen 
jongeren voor statistische analyses bij veel onderwerpen niet groot genoeg zijn om van significante 
resultaten te kunnen spreken. Voorzichtigheid bij de interpretatie en generalisatie is derhalve 
nadrukkelijk geboden. In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de kenmerken van de totale groep 
zonder onderscheid te maken tussen de diverse typen jeugdige zedendelinquenten. In de volgende 
paragraaf wordt het verschil beschreven tussen de jongeren die positief en die jongeren die negatief 
scoorden op het SIJZ. In paragraaf 3.4 worden enkele verschillen tussen misbruikers van kinderen en 
verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten gepresenteerd, gevolgd door een paragraaf over de 
verschillen tussen solo- en groepsplegers. 

3.2 Totale groep 
Er zijn in totaal 143 gevallen door raadsonderzoekers gescreend. De gemiddelde leeftijd van de 
jongeren (n = 143) was 14.6 jaar (SD: 1.50). In 81% van de gevallen was het slachtoffer een 
leeftijdgenoot; bij de rest ging het om jonge kinderen (leeftijdsverschil met de pleger minimaal 4,5 
jaar). In 82% van de gevallen was het slachtoffer van het vrouwelijke geslacht. lets meer dan de helft 
(54%) van de jongeren was solopleger, de anderen hadden de delicten in groepsverband begaan. 8  
Bijna de helft (47%) was van Nederlandse afkomst. 

SIJZ 
De scores op het SIJZ (n = maximaal 95) lieten globaal het volgende beeld zien wat betreft het delict: 

- In het overgrote deel van de gevallen waren pleger en slachtoffer bekenden (familie en andere 
bekenden; in 29% van de zaken waren pleger en slachtoffer onbekenden van elkaar of was 
de relatie onduidelijk) 

- In 42% van de zaken vond penetratie van het slachtoffer plaats 
- In 83% van de gevallen was dit het eerste bekend geworden zedendelict 
- 36% van de jongeren bekende het delict; de rest ontkende het of bekende slechts op 

onderdelen 
- Een kwart van de jongeren (25%) nam volledige verantwoordelijkheid voor het delict; de rest 

geen of slechts enige 
- 44% van de jongeren kon zich niet verplaatsen in het slachtoffer 
- slechts 13% van de jongeren had goed inzicht in de risicosituaties; de rest niet of was het niet 

duidelijk vast te stellen 
- in 54% van de gevallen werd het delict impulsief en zonder voorbereiding gepleegd 
- 39% van de jongeren paste geen of nauwelijks geweld toe bij het delict 
- in de helft van de gevallen (46%) baarde het delict geen of slechts enige aanleiding tot zorg bij 

de raadsonderzoekers. 

Het SIJZ biedt tevens inzicht in de psycho-seksuele ontwikkeling van de jongeren. Hieronder enkele 
relevante resultaten. 

- Heb je thuis, op school van je vrienden seksuele voorlichting gehad? Noem eens een 
voorbeeld van wat je hebt geleerd? 81% van de jongeren had naar eigen zeggen (enige vorm 
van) seksuele voorlichting gehad. 

- Sommige jongens bekijken pomosites of seksfilms of seksboekjes. Hoe vaak doe jij dat? Wat 
bekijk je dan? In 45% van de gevallen was sprake van seksuele preoccupatie (soms, vaak). 

- Laten we teruggaan naar het delict waarvoorje hier zit. In het proces-verbaal lees ik dat je iets 
hebt gedaan met een kind* of met een meisjelvrouw* (toespitsen op type delict). Sommige 
jongens die eenzelfde soort delict als jij hebben gepleegd, zeggen dat ze er van tevoren 

7 . Hierbij is uitgegaan van de datum 1 augustus 2004 als sluitingsdatum van het onderzoek. 
8• Dit is een hoog en enigszins vertekend percentage: een groepszaak levert automatisch imeer groepsplegers op. 
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gedachten over hebben gehad of erover gefantaseerd . Hoe vaak heb jij...? 22% gaf aan 
(soms, vaak) deviante seksuele fantasieen to hebben. 

- Hoe vaak werd je voorafgaande en/of no afloop van het delict seksueel opgewonden (taal 
aanpassen aan taalgebruik jongere) geraakt? Werd je er geil van of heb je jezeff toen 
afgetrokken? 17% werd naar eigen zeggen (soms, vaak) opgewonden van seksueel 
afwijkende gedragingen. 

- 17% gaf aan eerder zedendelicten te hebben gepleegd 
- bijna 6% zei zelf misbruikt te zijn (soms, vaak) 
- In sommige gezinnen is het heel gewoon dat or over seks wordt gepraat of seks films worden 

bekeken. Ook komt het voor dat ouders of andere familieleden met elkaar vrijen waar 
iedereen bij is of allerlei opmerkingen over seks maken. Hoe vaak komt dat bij jouw familie 
voor? In 10% van de gevallen werd positief geantwoord op deze vraag. 

- Sommige jongens vinden.... dat als meisjes uitdagend gekleed gaan en/of je zitten uit to 
dagen dat ze or om vragen am gepakt te worden. Ruim een kwart (28%) was het (een beetje 
of helemaal) eens met doze stelling die betrekking heeft op cognitieve vervormingen. 

- In ruim 60% baarde de psycho-seksuele ontwikkeling van de jongere de raadsonderzoeken 
goon of slechts enige aanleiding tot zorg. In 40% veel tot zeer veel. 

Algemene opmerking bij de scores op het SIJZ is dat de categorie onduidelijk/onbekend nogal eons is 
ingevuld door de raadsonderzoekers. Deze antwoorden zijn bij doze analyses buiten beschouwing 
gelaten. 

BARO 
De scores op de BARO laten het volgende beeld zien (doordat sommige onderdelen volgens de 
raadsonderzoekers 'niet to wegen' waren telt het soms niet op tot 100%). De analyses hebben 
betrekking op 91 jongeren. 

Tabel a Resultaten: BARO -scores  
Domeinen 	 Mate van zorgen  

goon (%) 	enige (%) 	veel 	(%) 	zeer veel (%) 
delict 	 1 	 30 	 39 	 24 
omgevingsfactoren 	 40 	 32 	 20 	 8 
ontwikkeling 	 37 	 26 	 26 	 6 
gedrag 	 28 	 36 	 26 	 8 
gevoel 	 32 	 39 	 18 	 7 
gebruik/gokken 	 83 	 10 	 6 	 1 
functioneren 1 °  milieu 	48 	 21 	 20 	 8 
functioneren 2e  milieu 	35 	 36 	 20 	 6  
functioneren 3e  milieu 	32 	 33 	 29 	 2 

Uit de scores bleek dat vooral het delict reden tot zorg was. De BARO liet wat betreft dit onderwerp 
een hogere score zien dan het SIJZ. Ter vergelijking: op dat instrument werd in 47% van de gevallen 
het delict als (erg) veel aanleiding gevend tot zorg beschouwd. Op de BARO was dat in 63% van de 
gevallen. In hoofdstuk 5 zullen we dieper op doze kwestie ingaan. De scores op de BARO toonden 
tevens aan dat vooral 'het gedrag' van de jongere en 'zijn ontwikkeling' zorgelijk zijn, gevolgd door de 
andere domeinen. Het 'gebruik van drugs on gokken' scoorde het laagst. 

Hieronder staat eon overzicht van de verschillende combinaties van scores op de BARO 
respectievelijk het SIJZ. Een jongere kan positief scoren op de instrumenten als hij tenminste op eon 
domein (zeer) veel aanleiding tot zorg heeft gegeven. 
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RAVEN 

Tabel 4. de verschillende combinaties van 
scores op de respectieve instrumenten 

Uitslag instrumenten 	N (%) 
BARO positief 	 35 (50%) 
SIJZ positief 
BARO positief 	 17 (24.3%) 
SIJZ negatief 
BARO negatief 	 3 (4.3%) 
SIJZ positief 
BARO negatief 	 15(21.4%) 
SIJZ negatief  
Totaal 	 70 (100°4 

In de helft van de gevallen scoorden de jongeren zowel positief op de BARO als het SIJZ. In een 
kwart van de gevallen liet alleen de BARO een positieve score zien en in iets minder dan een kwart 
geven beide instrumenten geen aanleiding tot zorg. In de figuur is verder te zien dat in drie gevallen 
het SIJZ zorgen constateerde terwijI de BARO dat niet deed. 

TraumaHist 
De scores op de afgenomen Traumalijst geven inzicht in traumatische gebeurtenissen in het !even van 
de jongeren, zoals het overlijden van een gezinslid, het meemaken van een ongeluk en seksueel 
misbruik. De analyses hebben betrekking op minimaal 84 en maximaal 86 jongeren. Het globale beeld 
is dat tussen de 1% (bang voor beroving / ontvoering) en 48% (bang toen iemand erg ziek of stervend 
was) van de jongeren melding maakte van een of meer traumatische gebeurtenissen. Ongeveer 10% 
van de jongeren gaf aan seksueel misbruikt te zijn, hetgeen iets meer is dan het eerder genoemde 
percentage van 6. Gezien de betrekkelijk kleine aantallen kan dit op toeval berusten. 

De scores op de RAVEN, een non-verbale IQ-test, lieten zien dat de meeste jongeren (82%) een IQ 
onder het gem iddelde hadden (n=45). 

VISK 
De VISK is momenteel genormeerd voor een groep kinderen met PDD-nos, een groep kinderen met 
ADHD, een groep verstandelijk gehandicapten en een groep van een algemene kinder- en 
jeugdpsychiatrische polikliniek. Bij vergelijking van de onderzoeksgroep met de laatstgenoemde 
normgroep bleek 19% van de jongeren problemen te ondervinden die vergelijkbaar waren met die van 
jongeren met PDD-nos (n=62). 

SDQ  
In ruim eenderde van de gevallen gaven de jongere zelf, zijn ouders of beiden problematiek in de 
klinische range aan (n=63). De leerkrachten (n=19) in bijna tweederde van de gevallen. Dit aantal was 
echter te klein om harde conclusies aan te verbinden. 
Vierentwintig procent van de jongeren scoorde boven het 90 e  percentiel, althans volgens de opgaven 

van de jongeren zelf; het percentage steeg als de ouders of de leerkracht hun oordeel hadden 
gegeven over het gedrag van de jongere. In elk geval noopten de scores tot nadere diagnostiek. Hier 
dient wel opgemerkt te worden dat het aantal door leerkrachten ingevulde vragenlijsten erg klein was. 

3.3 Zorg versus niet-zorg op het SIJZ 
Uit het voorgaande blijkt dat er jongeren zijn die wel en die niet positief hebben gescoord op de SIJZ. 
Het is interessant om na te gaan of beide groepen van elkaar verschillen en zo ja op welke 
onderdelen. Gelet op de geringe omvang van de groep worden hier alleen de significante verschillen 
vermeld (p.<.05). De analyses hebben betrekking op minimaal 76 en maximaal 90 jongeren. 

SIJZ 
Degenen die positief scoorden: 

- hadden zich meer schuldig gemaakt aan lichamelijke penetratie 
- werden vaker als leider in een groep bestempeld 
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- accepteerden minder vaak verantwoordelijkheid 
- konden zich niet verplaatsen in het slachtoffer 
- 	hadden geen inzicht in risicosituaties 
- planden meer het delict 
- pasten meer geweld toe 
- gaven de raadsonderzoeker meer aanleiding tot zorg, zowel met betrekking tot het delict als 

de 	 psychoseksuele 	 ontwikkeling 	 (als 	 eindoordeel). 
Opvallend is dat de beide groepen niet significant verschilden op de afzonderlijke items met 
betrekking tot de psycho-seksuele ontwikkeling. 	Kennelijk waardeerden de 
raadsonderzoekers die psycho-seksuele ontwikkeling in het licht van het delict, waarop beide 
groepen wel op een aantal onderdelen van elkaar verschilden. We zouden hieruit kunnen 
opmaken dat de positieve score op het SIJZ werd veroorzaakt door kenmerken van het delict. 

BARO 
De jongeren die positief scoorden op de BARO (n=78): 

- baarden met betrekking tot het delict meer zorgen 
- idem voor wat betreft het domein gedrag en het domein gevoel 
- kregen meer zorg wat betreft het functioneren in het tweede en derde milieu 

Trauma, RAVEN, VISK en SDQ1 
Op deze vragenlijsten werden geen significante verschillen tussen beide groepen gevonden. 

3.4 Misbruikers van kleine kinderen en verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten 
Zoals bekend vormen jeugdige zedendelinquenten een heterogene groep. Het is daarom zinvol om 
naast het beeld van de totale groep zoals geschetst in de vorige paragraaf analyses uit te voeren voor 
verschillende typen zedendelinquenten. Een veel gemaakt onderscheid in de literatuur betreft 
enerzijds jongeren die kleine kinderen misbruiken en anderzijds jongeren die leeftijdgenoten of 
volwassenen verkrachten / aanranden. Voor deze analyses beschikken we over maximaal 16 
misbruikers en maximaal 77 verkrachters. De weergegeven verschillen zijn dus indicatief, significante 
uitspraken kunnen hieraan derhalve niet worden ontleend: hiervoor zijn grotere aantallen misbruikers 
noodzakelijk. 

Alqemeen  
De misbruikers van kinderen zijn in vergelijking met de verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten 
gemiddeld iets ouder. Zij krijgen relatief vaker een PO opgelegd. Misbruikers lijken naar verhouding 
meer slachtoffers te maken van het mannelijke geslacht. Onder de groep misbruikers zijn relatief meer 
jeugdige verdachten te vinden met een autochtone achtergrond. Zij plegen het zedendelict meestal in 
hun eentje. 9  

SIJZ 
Misbruikers lijken in vergelijking met verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten hoger te scoren op 
de volgende onderdelen van het SIJZ: 

- meer slachtoffers te maken binnen familierelaties 
- meer lichamelijk contact te hebben met het slachtoffer, inclusief penetratie 
- minder eerdere politiecontacten te hebben 
- minder impulsief het delict te plegen 
- hoger te scoren op de mate van zorg aangaande het zedendelict 
- minder goed seksueel te zijn voorgelicht 
- meer seksueel deviante fantasieen te hebben 
- hoger te scoren op de mate van zorg aangaande de psychoseksuele ontwikkeling 

9 . Uit de studio van Hendriks & Bijleveld (2004) blfiken misbruikers neurotischer to zijn, moor problemen in de sociale 
omgang to hebben, vaker gepest te worden, een negatiever zelfbeeld to hebben on or is vaker sprake van 
psychopathologie (zie ook Van Wijk, 1999). Bovendien recidiveren misbruikers vaker op een zedenmisdrijf (Hendriks & 
Bijleleveld, 2004). Hunter et al. (2000) vonden dat verlcrachters/ aanranders van leeftijdgenoten in vergelijking met 
misbruikers van kinderen vaker onbekende vrouwen of kennissen als slachtoffer hadden, de delicten moor in het 
openbare domein pleegden, moor in groepsverband de deficten begingen, on meer blijk gaven van 
agressie/geweld on het plegen van andere. niet-zedendelicten (zie oak Hunter et al., 2003). 
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BARO 
Het delict van de misbruikers lijkt in vergelijking met het delict van de verkrachters/aanranders van 
leeftijdgenoten meer zorgelijk volgens de inschatting van de raadsonderzoekers, iets wat ook al uit de 
scores van het SIJZ bleek. Ook wat betreft de omgevingsfactoren, zoals de ontwikkeling en het gevoel 
van de jongeren, lijken de misbruikers slechter te scoren. Datzelfde geldt voor het functioneren in het 
eerste milieu. 

Traumaliist 
De scores op de afgenomen Traumalijst laten een wisselend beeld zien. De algemene indruk is dat 
misbruikers, in vergelijking met de verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten, minder traumatische 
gebeurtenissen hebben meegemaakt, hoewel dit niet geldt voor alle onderdelen van de Traumalijst, 
bijvoorbeeld 'bang door gevechten buiten de familie' en `seksueel misbruikt'. 

RAVEN 
Het aantal respondenten dat de RAVEN heeft ingevuld is zeer klein. 

VISK 
De scores op de VISK laten geen noemenswaardige verschillen zien tussen de misbruikers en 
verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten. Ook nu — we vermelden het nogmaals — is het totaal 
aantal misbruikers dat heeft gescoord op de VISK erg klein. 

SDQ  
Misbruikers lijken in vergelijking met verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten zelf meer problemen 
te ervaren. Daarentegen constateren de leerkrachten vooral probleemgedrag bij de 
verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten. De scores van de ouders van misbruikers en 
verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten laten weinig verschillen zien. 

3.5 Solo- en groepsplegers 
Een ander onderscheid tussen de jeugdige plegers van zedendelicten heeft betrekking op de wijze 
waarop het delict is gepleegd, namelijk alleen of in groepsverband (Bijleveld & Hendriks, 2003). Als 
uitgangspunt nemen we die respondenten die gescoord hebben op de vraag in het SIJZ of het delict 
solo dan wel in groepsverband is gepleegd. Er zijn maximaal 45 solo- en 46 groepsplegers. Gelet op 
de aantallen jongeren in beide groepen kunnen we de verschillen tussen beide groepen statistisch 
beter onderbouwen dan bij het onderscheid tussen misbruikers en verkrachters/aanranders van 
leeftijdgenoten. Als we hieronder spreken van verschillen gaat het om een significantiewaarde van p < 
.05. 

Alaemeen  
Soloplegers zijn significant ouder (15.0 jaar, sd: 1.3) dan groepsplegers (14,2 jaar, sd: 1.3). Zij krijgen 
vaker een PO opgelegd. 

SIJZ 
Soloplegers: 

- maken zich vaker schuldig aan een zedendelict waarbij een mannelijk slachtoffer is betrokken 
- maken zich vaker schuldig aan zedendelicten waarbij een kleiner kind slachtoffer is 
- hebben een langere delicthistorie: zij zijn langer bekend bij justitie 
- bekennen vaker het delict; zij zijn minder geneigd om het delict op onderdelen te ontkennen 
- gebruiken minder geweld tijdens het delict 
- hebben vaker eerder zedendelicten gepleegd 
- zeggen minder seksueel deviante attitudes te hebben 

Op de andere onderdelen van de SIJZ verschillen de soloplegers niet significant van de 
groepsplegers. 1°  

10. Soloplegers zijn volgens de studie van Bijleveld & Hendriks (2003) neurotischer en impulsiever.  . 
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BARO 
Het blijkt dat het functioneren van de soloplegers in het eerste milieu de raadsonderzoeker meer 
zorgen baart dan dat van de groepsplegers. Voor het overige zijn er geen significante verschillen. 

TraumaHist RAVEN en VISK 
Op de Traumalijst zijn er geen significante verschillen tussen de solo- en groepsplegers. Solo- en 
groepsplegers verschillen niet significant wat betreft de uitslag op de RAVEN. Op de VISK zijn er 
evenmin significante verschillen tussen beide groepen te vinden. 

SDQ 
De ouders van de soloplegers zien in vergelijking met de ouders van de groepsplegers meer 
probleemgedrag bij de jongeren. De scores van de jongeren zelf en hun leraren verschillen 
daarentegen niet. 
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4. RESULTATEN PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEKEN 

4.1 Algemeen 
Gelet op het geringe aantal PO's dat binnen gekomen is en waarvan de gegevens zijn geanalyseerd, 
beperkt het verslag zich hier tot een meer kwalitatieve beschrijving van deze zaken. 
Van de 143 zaken zijn er in totaal 49 PO's opgelegd, waarvan 30 enkelvoudige PO's zijn en 19 
multidisciplinaire onderzoeken. Vijftien jongeren die al een enkelvoudig PO opgelegd kregen, 
tekenden om vrijwillig een multidisciplinair onderzoek te ondergaan. Van de jongeren die geen 
onderzoek opgelegd kregen, tekenden 13 jongeren voor vrijwillige deelname. In totaal zou dit hebben 
moeten leiden tot 62 PO's, waarvan 15 enkele PO's en 47 multidisciplinaire onderzoeken. 
Van deze 62 PO's zijn er uiteindelijk 28 PO's geschikt voor kwalitatieve analyses. Van de overige PO's 
zijn de gegevens in verband met opstart- en communicatieproblemen (nog) niet bekend. 
De 28 PO's betreffen 14 multidisciplinaire PO's (dubbel), 8 enkele PO's (psychologisch onderzoek) en 
6 enkele psychiatrische onderzoeken. In 18 gevallen betreft het een opgelegd PO, in 10 gevallen is er 
sprake van vrijwillig deelname van jongere en ouders. 

4.2 Totale groep 
Als eerste is nagegaan hoe de 28 PO's verdeeld zijn over de vier kwadranten (mate van zorg op de 
BARO en het SIJZ; Tabel 5). 

Tweederde van de jongeren die een PO hebben ondergaan, zijn ook als zorgelijk uit zowel de BARO 
als het SIJZ gekomen. Het merendeel van alle PO-jongeren (N=28) is te typeren als 
verkrachter/aanrander van leeftijdgenoten. lets meer dan de helft van de jongeren is van Nederlandse 
afkomst. 

Tabel 5. Verdeling PO's naar screeningsresultaten(missing n=3) 
Uitslag Instrumenten 	N (%) 
BARO positief 	 16 (64%) 
SIJZ positief 
BARO positief 	 5 (20%) 
SIJZ negatief 
BARO negatief 	 0 (0%) 
SIJZ positief 
BARO negatief 	 4 (16%) 
SIJZ negatief 
Totaal 	 25 (100%) 

Van de 28 PO's hebben we het voorkomen van psychische stoornissen (diagnoses gesteld aan de 
hand van DSM-IV criteria) geInventariseerd. Bij 15 jongeren werd er een of meer psychische 
stoornissen vastgesteld. Opmerkelijk is dat 5 van deze jongeren geen PO opgelegd hadden gekregen 
(maar wel vrijwillig meededen), ondanks dat ze allemaal positief scoorden op de BARO en 2 van de 5 
scoorden positief op het screeningsinstrument en bleken na psychologisch/psychiatrisch onderzoek 
een GAF-score van (gemiddeld) 55 te hebben. 
Bij 6 van de 28 jongeren werd geen psychiatrische diagnose gesteld. Van de overige 22 jongens 
waren er 2 jongens waarbij er sterke aanwijzingen waren voor psychiatrische problematiek maar er 
werd net niet voldaan aan de DSM-IV criteria. Bij 5 jongens werd geen psychiatrische diagnose 
gesteld, maar bij de risico-inventarisatie (door psycholoog en psychiater samen geformuleerd) werden 
er forse problemen gemeld. 

Voor het psychiatrisch onderzoek is de K-SADS-PL gebruikt. Deze semi-gestructureerde vragenlijst 
werkt als volgt: het eerste deel is een diagnostisch screenend interview, waarbij alle voornaamste 
psychiatrische symptomen aan de orde komen. Als er sprake is van het voorkomen van bepaalde 
symptomatologie, is er aanleiding tot het afnemen van een of meer supplementen. Deze 
supplementen gaan alle DSM-IV criteria na voor bepaalde stoornissen. Als aan deze criteria wordt 
voldaan kan de betreffende diagnose gesteld worden. Er zijn in totaal 20 K-SADS-PL afgenomen. Bij 
het psychiatrisch onderzoek werden in 15 gevallen een of meer supplementen afgenomen. Het 
supplement gedragsstoornissen werd het meest afgenomen (bij 9 jongeren). 
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Na overleg tussen psycholoog en psychiater zijn er uiteindelijk in 15 gevallen een of meer psychische 
stoornissen vastgesteld: 
ADHD (5x) 
ODD (2x) 
Gedragsstoornis (3x) 
Separatieangststoorn is (2x), 
PDD-nos (2x) (NB een van hen was een kindmisbruiker en had de allerhoogste score op de VISK) 
Depressie (1x) 
PISS (2x) 
Middelenmisbruik(2x) 
Schizoaffectieve stoornis (1x) 
Borderlinepersoonlijkheidsstoornis (1x) 
Parafilie (1x) 
Leerstoornis (1x) 

De gemiddelde GAF-score van de jongeren bij wie een (waarschijnlijke) psychische stoornis werd 
vastgesteld was 54. Een GAF-score kleiner of gelijk aan 60 betekent een absolute indicatie voor 
behandeling. 

4.3 Zorg versus niet -zorg op het SIJZ 
Van de jongeren die een PO ondergingen, scoorde 36% geen zorgen op het SIJZ en 64 % scoorde 
wel zorgen op het SIJZ. 
Van de groep jongeren die positief scoorde op het SIJZ bleek tweederde van de jongeren een of meer 
(waarschijnlijke) psychische stoornissen te hebben op basis van de resultaten van het 
persoonlijkheidsonderzoek. Van de jongeren die negatief scoorden op het SIJZ bleek dit toch nog in 
eenderde van de gevallen zo te zijn. 

In onderstaande tabel wordt beschreven hoeveel jongeren die positief scoorden op het SIJZ ook 
daadwerkelijk een (waarschijnlijke) psychische stoornis hadden. Tevens is zichtbaar welke jongeren 
positief scoorden op het SIJZ, maar geen stoornis hadden en dus ten onrechte als zorgelijk waren 
aangemerkt. Deze groep noemen we de vals-positieven (type 1 fouten). Ook is zichtbaar welke 
jongeren negatief scoorden op het SIJZ, maar wel een stoornis bleken te hebben na 
psychiatrisch/psychologisch onderzoek en dus ten onrechte als niet-zorgelijk waren aangemerkt. Deze 
groep noemen we de vals-negatieven (type 2 fouten). 
De 3 jongeren die tot de vals-negatieven behoren zijn op het SIJZ ten onrechte als niet-zorgelijk 
aangemerkt terwip ze wel een stoornis blijken te hebben. AIle drie de jongens scoren echter wel 
positief op de BARO. 

Tabel 6. resultaten PO's versus scores screening  
Kwadrant 	 Wel stoornis 	Geen stoornis 
BARO positief 	 10 	 6 
SIJZ positief 
BARO positief 	 3 	 2 
SIJZ negatief 
BARO negatief 	 0 	 0 
SIJZ positief 
BARO negatief 	 0 	 4 
SIJZ negatief  

4.4 Misbruikers van kleine kinderen en verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten 
Verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten hadden in minder dan de helft van de gevallen een of 
meer psychische stoornissen, de misbruikers van kleine kinderen hadden in alle gevallen een of meer 
psychische stoornissen. Gezien de kleine aantallen is voorzichtigheid geboden met de interpretatie 
van deze uitkomsten. 
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De gemiddelde GAF-score van de verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten was gemiddeld 64. 
Een GAF-score tussen 60 en 71 betekent `waarschijnlijk indicatie voor behandeling'. De GAF-score 
van de misbruikers was gemiddeld 50. , Hieruit bleek dat de verkrachters/aanranders van 
leeftijdgenoten over het algemeen iets beter functioneerden in het dagelijks leven dan de misbruikers 
van kinderen. 

4.5 Solo - en groepsplegers 
Psychische stoornissen kwamen in vergelijkbare mate voor bij solo- en groepsplegers. De soloplegers 
hadden gemiddeld een GAF score van 58.9 en de groepsplegers hadden gemiddeld een GAF score 
van 65. 
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5. SCREENINGSINSTRUMENT IN DE PFtAKTIJK 

5.1 Evaluatieformulieren 
Om een gedegen indruk te verkrijgen van de bruikbaarheid en hanteerbaarheid van het instrument is 
telkens aan de raadsonderzoeker gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. In de evaluatie werden 
vragen over het verloop van het interview aan de hand van het SIJZ behandeld. Hieronder volgt een 
globale schets van de beoordeling van het instrument door de raadsonderzoekers. 

Over het algemeen kwamen alle vragen van het instrument aan bod en lukte het om de goede 
volgorde van het instrument aan te houden. De vragen waren voor de meeste ondervraagden duidelijk 
geformuleerd. 
De vraag: "heeft u op basis van de informatie die is verzameld met het screeningsinstrument een 
voldoende duidelijk beeld gekregen van het delict en de psychoseksuele ontwikkeling?" werd 
gemiddeld beantwoord met 3-4 (op een schaal van 1-5), wat staat voor een waardering van "tussenin" 
tot "voldoende". 11  
De vraag: "vindt u de informatie die is verzameld met het screeningsinstrument en de BARO 
voldoende om tot een afgewogen formulering van de adviezen te komen in het geval van jeugdige 
zedendelinquenten?" werd gemiddeld gewaardeerd met het cijfer 4 (schaal 1-5), wat staat voor 
"voldoende". 

De bruikbaarheid van de ingevulde zorgindicaties ten behoeve van het verkrijgen van inzicht-in-een-
oogopslag in de situatie van de jongere werd over het algemeen beoordeeld met het cijfer 4 (schaal 1- 
5), "voldoende". 
Samenvattend werd de bruikbaarheid van de ingevulde zorgindicaties algemeen beoordeeld met het 
cijfer 4 beoordeeld, "voldoende". 

Bij het opstellen van het rapport en het formuleren van adviezen werd het SIJZ over het algemeen 
goed beoordeeld. De raadsonderzoekers beschrijven de bruikbaarheid als "goede aanvulling", 
"handige ondersteuning" en "dit is een typisch geval waarbij het SIJZ de onderliggende zorgelijke 
signalen van jongere naar boven haalde". 

5.2. Aanvullende vragen 
Aan de raadsonderzoekers is in aanvulling op de afzonderlijk ingevulde evaluatieformulieren gevraagd 
om enkele vragen rondom de afname van het SIJZ te beantwoorden. hit de ontvangen reacties 
kunnen we het volgende beeld opmaken, dat voor een deel in het verlengde van het voorgaande ligt. 
Over de voordelen van het SIJZ zei een raadsonderzoekers het volgende. 'Met de SIJZ stel je enkele 
concrete vragen die snel een idee geven over de seksuele ontwikkeling en ideeen van de jongere 
over seksualiteit. Deze vragen staan niet in de BARO; het geeft extra informatie voor het rapport'. Een 
andere raadsonderzoeker stelde dat het 'SIJZ inzicht geeft in de specifieke problematiek door de 
gestructureerde manier van vragen met betrekking tot seksualiteit'; een ander sprak over het krijgen 
van 'detailinformatie over de aard, omvang en context van het delict'. Raadsonderzoekers waren van 
mening dat beide instrumenten (BARO en SIJZ) naast elkaar moeten worden gebruikt; ze vullen 
elkaar met andere woorden aan. Een enkeling vond dat het SIJZ korter kon zijn en als een stel extra 
vragen aan de BARO gevoegd moest worden. 
Sommige raadsonderzoekers vonden het een minpunt dat het SIJZ gesloten vragen bevatte: "geen 
vragen over gedachten, gevoels- en belevingsaspecten over seksualiteit". Enkele raadsonderzoekers 
vonden dat de motivatie tot het strafbare feit ontbrak en dat bepaalde vragen in elkaars verlengde 
lagen (bijvoorbeeld 17, 18 en 20). Verder misten sommige raadsonderzoekers vragen over de 
'normale' seksuele ontwikkeling en ervaringen 12. Een andere reactie: "de vragen van het SIJZ lijken 
soms niet geschikt voor de jongste verdachten van zedenmisdrijven, omdat de vragen meer van 
toepassing zijn op de wat oudere jongeren". Enkele raadsonderzoekers hebben suggesties gedaan 
voor toevoegen van items over sms-en, chatten, bellen met een seksueel beladen boodschap et 
cetera. Voorts is de suggestie gedaan om een soortgelijke paragraaf te ontwikkelen voor 

II. Gelet op de schaalverdeling moet voor de Icwalificatie 'voldoende' in feite 'goed' worden gelezen. Per abuis is 
de kwalificatie voldoende genomen. 
12 . Dit stoat uiteraard los van het doel van het screening; daarbij goat het juist am afwijkende vormen van seksueel 
gedrag en fantasieen. 
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zwakbegaafden en allochtonen, en om de ouders ook te gebruiken als informant bij het invullen van 
het SIJZ. 
Tot slot stelden enkele raadsonderzoekers dat veel jongeren ontkennende verdachten zijn — soms uit 
schaamte - waardoor er nogal wat vragen met 'onduidelijk' of 'onbekend' zijn beantwoord. Ook leverde 
het SIJZ soms sociaal wenselijke antwoorden op. De meeste reacties van de raadsonderzoekers 
kunnen als volgt samengevat worden: het SIJZ dwingt door de gestructureerde wijze van vragen de 
raadsonderzoekers als het ware om alle relevante onderwerpen aan de orde te stellen, waardoor een 
gedetailleerd beeld kan ontstaan van de eventuele achterliggende problematiek. 
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6. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Het screeningsinstrument voor jeugdige zedendelinquenten (kort aangeduid als het SIJZ) is 
ontwikkeld op basis van de risicofactoren voor zedendelinquent .gedrag van jongeren zoals die in de 
literatuur worden gevonden en op basis van de expertise die in dit project ingebracht is door leden van 
de onderzoeksgroep en begeleidingscommissie. De onderzoeksgroep heeft met instemming van de 
begeleidingscommissie besloten het SIJZ te valideren zoals eerder de BARO gevalideerd was: met 
PO's als 'gouden standaard'. Naast de BARO en het SIJZ werden enkele andere instrumenten 
afgenomen. De bedoeling was om met een valideringsonderzoek na te gaan of het SIJZ meerwaarde 
zou hebben boven het toepassen van de BARO ander' bij het opsporen van zorg-gevallen onder alle 
van zedendelicten verdachte jongeren. 
Achteraf blijkt dat geen gelukkige methodologische keuze te zijn geweest. Het is immers niet gelukt 
voldoende jongeren te includeren die negatief op de BARO scoorden en positief op het SIJZ. 
Daarmee vielen de mogelijkheden weg om een en ander statistisch te toetsen. 
Thans moet geconcludeerd worden dat toevoeging van het SIJZ aan de BARO dus geen meerwaarde 
oplevert waar het gaat om de selectiefunctie van het nieuwe instrunient. Enerzijds is dat 
betreurenswaardig, anderzijds is gebleken dat de BARO zelf ook bij zedendelinquenten een redelijk 
goede selectie pleegt waar het gaat om 'pluis' of 'niet- pluis'. Weliswaar wordt een aantal jongeren ten 
onrechte als 'gestoord' aangemerkt, maar dat betekent niet meer dan dat zij een advies tot uitgebreide 
diagnostiek krijgen; alle jongeren die als 'ongestoord' gescreend worden, blijken dat inderdaad te zijn, 
zo is gebleken uit het persoonlijkheidsonderzoek. 
Er zijn verschillende redenen aan te voeren voor de typische verdeling van de onderzochte jongeren 
over de verschillende 'cellen' (Tabel 5). In de eerste plaats is bekend dat niet alle jeugdige 
zedendelinquenten als exclusief seksueel deviant zijn aan te merken: een deel van hen pleegt 
zedenmisdrijven vanuit een 'algemeen criminele' inslag. Juist in die gevallen voorziet de BARO al. In 
de tweede plaats blijkt dat een aantal jongeren ongelukkig experimenteert met seksualiteit zonder dat 
sprake is van psychische stoornissen of algemene criminaliteit. In de derde plaats omvat de 
onderzochte groep een aantal jongeren die zeker stoornissen (op seksueel gebied) hebben, maar die 
niet te 'vangen zijn in een screeningssessie wegens schaamte of vanwege de omstandigheden 
(politiecel, emoties, enzovoorts): zij ontkennen of zwijgen stil. 
Wel is gebleken dat het instrument gebruikt kan worden voor een meer gestructureerde wijze van 
verzamelen van (volgens de literatuur) relevante gegevens uit het proces-verbaal. 
In het algemeen hebben de raadsonderzoekers positief gereageerd op het gebruik van het SIJZ. 
Analyse van de kwalitatieve gegevens heeft het inzicht in de problematiek van deze jongeren vergroot 
ondanks de bevinding dat sociaal wenselijke antwoorden gegeven kunnen worden en veel jongeren 
ontkennen. Uitbreiding van de onderzoeksgroep is nodig om her on der tot meer significante 
uitspraken te kunnen komen. Ten aanzien van de groep zwijgende of ontkennende jongeren dient 
opgemerkt te worden dat niet in alle gevallen doze jongeren in eon diagnostische situatie wel aan het 
praten to krijgen zijn, zolang het strafproces zijn beslag nog niet gekregen heeft; soms kan het zwijgen 
en ontkennen deel uitmaken van de psychopathologie (bijvoorbeeld bij sommige 
autismespectrumstoornissen). 
De bij de screening verkregen informatie ten aanzien van het seksuele gedrag/misdragen van de 
jongere — ook al is die globaal — is van belang voor het advies aan de justitiele autoriteiten en om 
spoedige hulpverlening op gang to brengen. In Nederland is het nog steeds zo dat forensische 
diagnostiek vele maanden op zich laat wachten. Screening — ook ails het daarbij niet helemaal goed 
mogelijk optimale informatie te genereren — betekent in de gevallen waarvoor eon spoedige 
hulpverlening is geYndiceerd in ieder geval een betere kans dat die hulpverlening dan ook spoedig op 
gang komt. 

• Uit analyses blijken met name de kenmerken van het delict van belang to zijn bij het bepalen of een 
jongere als zorgelijk of niet-zorgelijk wordt bestempeld. Uit de antwoorden van alle afgenomen 
vragenlijsten bij de totale groep zedendelinquenten komt een gedetailleerd beeld naar voren van hun 
kenmerken en achtergronden. Zolang de vragenlijsten en interviewvragen niet het zedendelict 
betreffen zijn de jongeren zeer bereid tot antwoorden. Door middel van het SIJZ is in een beperkt 
aantal gevallen informatie naar voren gekomen over het delict en de psychoseksuele ontwikkeling van 
de jongeren. Vermeldenswaardig is dat ongeveer 20% van de jongeren — blijkens de VISK - 
problemen ondervinden die vergelijkbaar zijn met jongeren die PDD-nos hebben. 
Verder is een vergelijking gemaakt tussen de jongeren die kleine kinderen misbruiken en degenen die 
slachtoffers maken onder leeftijdgenoten of volwassenen, eon belangrijk onderscheid in de literatuur. 
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Het lijkt erop dat misbruikers van kinderen onder andere minder impulsief het delict plegen, in meer 
gevallen het slachtoffer penetreren en seksueel deviante fantasieen te hebben. Een laatste 
vergelijking betreft die van jongeren die alleen het delict hebben gepleegd en de jongeren die dat in 
groepsverband doen. Soloplegers maken bijvoorbeeld in meer gevallen kinderen (in plaats van 
leeftijdgenoten) tot slachtoffer en ze hebben vaker eerdere zedendelicten gepleegd. 
Uit de afgenomen PO's blijkt dat ruim de helft van de jongeren een of meer psychische stoornissen 
heeft. Daarbij is gebleken dat 5 van deze (gestoorde) jongeren geen PO opgelegd kregen ondanks 
dat ze allemaal positief scoorden op de BARO en 2 van de 5 positief eveneens scoorden op het SIJZ. 
Als we de misbruikers en verkrachters/aanranders van leeftijdgenoten vergelijken blijkt dat de 
misbruikers vaker een psychische stoornis hadden en dat ze een lagere GAF-score (niveau van 
functioneren) hadden. Wanneer we de soloplegers met de groepsplegers vergelijken lijken er weinig 
verschillen te bestaan. Ongeveer tweederde van de jongeren scoorde positief op het SIJZ. Opvallend 
is dat tweederde van deze jongeren met aanleiding tot zorg op het SIJZ uiteindelijk een of meer 
(waarschijnlijke) psychische stoornissen bleek te hebben op basis van de resultaten van het PO. 
Opmerkelijk is verder het lage niveau van functioneren van de gehele groep die een PO onderging. 
De GAF-score, een maat voor het algemeen functioneren — is met name laag bij de misbruikers van 
kinderen (in vergelijking met de verkrachters en aanranders van leeftijdgenoten) en de soloplegers (in 
vergelijking met de groepsplegers). Ook de jongeren bij wie een psychiatrische stoornis is vastgesteld 
hebben een lage GAF-score. 
In nader onderzoek, met gebruikmaking van een grotere onderzoeksgroep, moeten bovenstaande, 
preliminaire bevindingen geverifieerd worden. Aan de hand van deze resultaten kan wellicht beter 
invulling worden gegeven aan de voorlichting en het advies aan de justitiele autoriteiten met 
betrekking tot de strafoplegging en eventueel behandeling. 

De uitvoering zelf van het onderzoek heeft ook een positieve spin-off gehad. In de arrondissementen 
waar het onderzoek uitgevoerd is is de logistiek tussen de betrokken instanties, zoals de Raad, de 
PO-instellingen, politie en het OM sterk verbeterd: in een aantal gevallen heeft het onderzoek 
bewerkstelligd dat de procedures zijn aangescherpt en afspraken tussen betrokken instellingen zijn 
aangepast. Daardoor lijken er minder jeugdige verdachten (en niet alleen van zedenmisdrijven) tussen 
wal en schip te vallen. 

Mocht de Raad, eventueel na nader onderzoek, besluiten om (onderdelen van) het SIJZ in de 
dagelijkse praktijk te gebruiken bij jeugdige verdachten van zedenmisdrijven, dan is het zinvol om dit 
te doen in combinatie met de BARO. Het SIJZ is geen eigenstandig instrument en kan als zodanig dus 
niet gebruikt worden. 

In geval er sprake is van een ontkennende verdachte (wat regelmatig voorkomt bijvoorbeeld uit 
schaamte), dan is het — waar het gaat om indicering van hulp — beter om het uitgebreide 
diagnostische onderzoek uit te voeren ná het strafproces, in plaats van ervoor, zodat de jongere zeker 
weet dat zijn verhaal niet tegen hem gebruikt kan worden. Ook deze veronderstelling verdient nader 
onderzoek. 

Concluderend kan gesteld worden dat de BARO redelijk in staat is bij zedendelinquenten `pluis' van 
iniet-pluis' te onderscheiden. Het screeningsinstrument SIJZ heeft in de screening geen toegevoegde 
waarde. Wel kan het instrument gebruikt worden bij het genereren van relevante informatie uit het 
proces-verbaal en bij sommige jongeren uit het interview, ten behoeve van het advies aan de justitiele 
autoriteiten. Gestandaardiseerd werken levert in ieder geval betere kwaliteit en wordt door de 
raadsonderzoekers als zodanig gewaardeerd. 
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BIJLAGE 1. RISICOFACTOREN IN DE LITERATUUR 

Om zicht te krijgen op de risicofactoren voor seksuele delinquentie volgt hieronder een bespreking van 
risicofactoren vanuit de literatuur met betrekking tot zedendelinquentie. 13  Het begrip risicofactoren 
wordt breed opgevat. In de eerste pleats gaat de aandacht uit naar factoren die recidive van seksuele 
delicten voorspellen. Dit is voor het te ontwikkelen screeningsinstrument een belangrijk 
aandachtsgebied, omdat deze factoren harde indicaties opleveren voor een zorgelijke ontwikkeling, te 
weten het weer in herhaling kunnen vallen met een al dan niet toenemende mate van ernst. In de 
tweede pleats is het zinvol om na te gaan of er factoren zijn die in hun algemeenheid geassocieerd 
zijn met zedendelinquentie en niet zozeer betrekking hebben op recidive. Hiermee duiden we op 
vergelijkende studies tussen jeugdige zedendelinquenten en niet-zedendelinquenten waarbij 
onderscheidende kenmerken zijn geInventariseerd. Door rekening te houden met deze 
onderscheidende factoren in het te ontwikkelen screeningsinstrument is het mogelijk om een 
dreigende scheefgroei in de ontwikkeling vast te stellen, maar die niet direct betrekking hebben op 
een eventueel recidivegevaar (denk aan eigen slachtofferschap). 14 

Onderzoek naar jeugdige zedendelinquenten is pas in de jaren 80 in de Angelsaksische landen en 
tien jaar later in Nederland tot ontwikkeling gekomen. Over het algemeen zijn buitenlandse studies 
vaak onderling moeilijk te vergelijken vanwege methodologische verschillen. Hierbij komt dat de 
Angelsaksische onderzoeksresultaten niet zonder meer opgeld hoeven te doen voor de Nederlandse 
situatie. Om die reden zijn eigen Nederlandse gegevens over jeugdige zedendelinquenten van groot 
belang. De in Nederland verrichte studies zijn echter schaars en hebben bovendien een tentatief en 
inventariserend karakter (zie voor een overzicht van het Nederlandse onderzoek Van Wijk e.a. (2001). 
Het detecteren van risicofactoren dient derhalve met alle voorzichtigheid te gebeuren en de 
ontwikkeling van een screeningsinstrument vraagt om een zorgvuldig opgezette valideringsfase. 

Teneinde de gegevens over jeugdige zedendelinquenten in een ontwikkelingsperspectief te kunnen 
plaatsen, is ervoor gekozen om eerst enkele buitenlandse studies bij volwassen zedendelinquenten te 
bespreken. Veel volwassen plegers hebben in hun jeugd een begin gemaakt met hun seksueel 
deviante ontwikkeling (Abel et al., 1985; Longo & Groth, 1983). In die zin is er sprake van een 
continuum, waarbij (sommige) risicofactoren voor volwassen plegers gevonden worden in de vroege 
jeugdjaren. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een risicotaxatie-instrument voor volwassen 
zedenplegers. Waar mogelijk worden statische risicofactoren van dynamische onderscheiden. 
Statische factoren, zoals geslacht, eerder gepleegde delicten, eerdere veroordelingen, 10 et cetera 
liggen vast en kunnen derhalve (tijdens de behandeling) niet veranderen,. Dynamische factoren zijn 
factoren die wet veranderbaar zijn. Daarbij is het onderscheid mogelijk tussen stabiel-dynamische 
factoren (liggen enigszins vast, maar zijn te veranderen, zoals de bereidheid om een behandeling te 
ondergaan, of alcoholisme) en acuut-dynamische factoren (spelen vlak voor het delict, zoals het 
nuttigen van alcohol, of een negatieve gemoedstoestand); Hanson & Harris (2000). 

In paragraaf 2.1 volgt een bespreking van enkele relevante studies naar volwassen 
zedendelinquenten, alsmede van een risicotaxatie-instrument, de Sexual Violence Risk (SVR-20). 
Paragraaf 2.2 gaat over risicofactoren bij jeugdige zedendelinquenten. Ten behoeve van de 
leesbaarheid en overzichtelijkheid worden de risicofactoren gepresenteerd in schema's. Afsluitend 
volgt in 2.3 een resume van de literatuurverkenning. 

2.1 Volwassen zedendelinquenten 
Als eerste komen enkele bekende recidivestudies over volwassen zedendelinquenten aan de orde. In 
figuur 1 staat een aantal bekende onderzoeken gepresenteerd aan de hand enkele onderwerpen: de 
aard en omvang van de onderzoekspopulatie, de follow-up periode, statische en dynamische 
voorspellende factoren en een korte toelichting. 

13. We hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn; het is mogelijk dat bepaalde artikelen aan onze aandacht zijn 
ontsnapt. 
14. We spreken voor het gemak van 'jeugdige zedendelinguentent. Hieronder worden oak de jongeren verstaan die 
zijn aan te merken als verdachten van een zedendelict. Voor Nederland wordt voor deze groep volgens het 
jeugdstrafrecht een leeftildsrange gehanteerd van 12-18 jaar. In de buitenlandse studies spreekt men vaak van 
'adolescent' en 'juvenile'. waarbij in sommige gevallen een maximum leeftijd van 21 jaar wordt aangehouden. 
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studie 	populatie 	follow-up 	statische 	dynamische 	opmerkingen  
Hanson & 	208 zedenplegers 	Niet-recidivis- 	 Recidivisten meer 
Harris (2000) 	en 201 	 ten twee jaar 	 seksueel deviante 

zedenrecidivisten 	geen 	 !evens c.q. delictstijI 
(mix) 	 zedendelict na 	 Zedendelicten 

vrijlating; 	 , 	tijdens jeugd, 
recidivisten 	 parafiel gedrag, 
binnen 	 onbekende 
gemiddeld 15 	 slachtoffers, s.o. 
mnd. 	 van verschillende 

Lager IQ 	 leeftijden en 
geslacht 

Meer criminele 
levensstijI 

Onderschatting 
recidiverisico 
poor social influences 
sexual entitlement 

Stabiel dynamisch 
(zijn het sterkst 
voorspellend) 

Toegankelijkheid s.o. 
ontrekken aan 
toezicht 
boosheid 

Acuut dynamisch  
Hanson & 	Meta-analyse van 	4-5 jaar 	algemeen 	seksueel deviant 	afwijkende 
Bussiere (1998) 	61 follow-up 	 criminologische 	gedrag 	 voorkeur en 

studies; (n = 	 factoren 	 eerdere seksuele 
28972) 	 niet afmaken 	delicten 

behandeling  
Motiuk & Brown 	570 zedenplegers 	Gemiddeld 3,5 	eerder gepleegde 	drugsgebruik 
(1996) 	 jaar 	 zedendelicten 

age at release 
(younger) 	 betreft 

gedetineerden  
Prentky et al. 	111 kindermis- 	Maximaal 25 	Eerder gepleegde 	Seksuele 
1997 	 bruikers 	jaar 	 zedendelicten 	preoccupatie met 

kinderen 

Parafilia  
Quinsey et al. 	178 verkrachters 	Gemiddeld 59 	criminele 	deviante seksuele 
(1995) 	en 	 maanden 	voorgeschie- 	interesse 

kindermisbruikers 	 denis 
15 

psychopathie 

Fiauur 1 - Recidivestudies volwassen zedendelinauenten 

Factoren die verband houden met seksuele recidive zijn gering in aantal, zeker in vergelijking met 
factoren die geassocieerd zijn met algemene recidive (hier niet weergegeven). Bovendien lijkt de kans 
om opnieuw een zedendelict te plegen grotendeels afhankelijk te zijn van unieke factoren (zoals 
seksueel deviante interesses), dat wil zeggen dat die factoren niet voorspellend zijn voor algemene 
recidive. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat wanneer iemand eerder een zedendelict heeft 
gepleegd, de kans op een volgend zedendelict groter is dan bij delinquenten die andere, niet-
zedendelicten hebben gepleegd (zie bijvoorbeeld Sipe et al., 1998 en Hagan et al., 2001).Voor een 
deel wordt de seksuele recidive verklaard door algemene factoren, zoals criminele voorgeschiedenis 
en psychopathie. 

Risicotaxatie -instrument 
Er zijn in het buitenland veel risicotaxatie-instrumenten ontwikkeld (zie voor een overzicht van 
verschillende risicotaxatie-instrumenten Philipse, Hilterman & Doren, 2001). Een ervan is reeds 
vertaald en toegespitst op de Nederlandse populatie volwassen zedendelinquenten, te weten de SRV-
20 (Sexual Violence Risk). 16  Hieronder staat een overzicht van de factoren aan de hand waarvan men 
kan beoordelen of en in hoeverre een pleger van zedendelicten (nog) een risico voor de samenleving 

15 . Het betreft 124 kindermisbruikers, 28 verkrachters en 26 die beide typen delicten hebben gepleegd. 
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psychosociale aanpassing 	seksuele delicten 	 toekomstvenvachtingen 	opmerkingen  
seksueel deviant gedrag 	 hoge dichtheid seksuele 	ontbreken van realistische 	De meeste factoren 

delicten 	 toekomstplannen 	 geven stabiele 
slachtoffer kindermishandeling 	 kenmerken weer, 

meerdere typen seksuele 	negatieve houding t.a.v. 	sommige items zijn 
psychopathie 	 delicten 	 interventies 	 meer dynamische van 

aard. 
emstige psychische stoomis 	fysiek letsel toegebracht aan 

middelengebruik 
gebruik wapens of bedreigen 

suicidale gedachten 	 met dood tijdens seksueel delict 

relatieproblemen 	 escalafie in frequentie, emst 
seksuele delicten 

werkgerelateerde problemen 
extreme ontkenning 

eerdere gewelddadige delicten 	minimalisering seksueel delict 

i 
eerder falen van toezicht 	 opvattingen waaruit 

goedkeuring/ vergoelijking 
delict blijkt 

vormt. De risicofactoren vallen uiteen in drie delen: psychosociale aanpassing, seksuele delicten en 
toekomstverwachtingen. 

Fiauur 2 - SVR-20 

De SVR-20 is bedoeld als richtlijn voor risicotaxatie bij alle typen zedendelinquenten, in het bijzonder 
de seksueel gewelddadige pleger. Idealiter — zo merken de vertalers op — zou er voor alle typen 
zedendelinquenten een aparte SRV moeten zijn (Hildebrand et al., 2001). Een en ander heeft tot 
gevolg dat bepaalde factoren meer van toepassing zijn op bepaalde typen zedendelinquenten dan 
andere. Een voorbeeld is een seksueel deviante voorkeur, dat een belangrijke rot speelt bij mannen 
die jongens buiten het gezin misbruiken, maar minder opgeld doet voor de seksueel geweldplegers 
tegen vrouwen en de incestplegers. Ook wat betreft de volgende factoren moet rekening gehouden 
worden met de verschillende typen zedendelinquenten: psychopathie, middelenmisbruik, suIcidale 
gedachten, relatieproblemen, opeenvolging van seksuele delicten, het toebrengen van letsel aan het 
slachtoffer, gebruik van wapens en minimaliseren/ ontkennen. 

Het spreekt voor zich dat bepaalde risicofactoren bij volwassenen geen of nauwelijks waarde hebben 
ingeval het am een jeugdige pleger gaat, zoals de relatie- en werkgerelateerde problemen. Bij andere 
factoren zal rekening gehouden moeten warden met de jeugdige leeftijd van de pleger; ze zijn immers 
nog volop in ontwikkeling, op zowel psychoseksueel als sociaal gebied. Dat maakt dat bepaalde 
persoonlijkheidstrekken nog niet uitgekristalliseerd zijn. Denk aan psychopathie en seksueel deviante 
voorkeur. Niettemin kunnen de risicofactoren die gelden voor volwassen zedendelinquenten een 
belangrijke indicatie (signaal) zijn voor een verstoorde ontwikkeling bij de jeugdige plegers, oak at zijn 
de betreffende factoren niet voor 100% van toepassing op de populatie jeugdige plegers. 

2.2 Jeugdige zedendelinquenten 
In deze paragraaf gaan we eerst in op enkele recidivestudies naar jeugdige zedendelinquenten. 
Daarna komen enkele vergelijkende studies aan de orde, gevolgd door een bespreking van het 
(voorlopige) taxatieinstrument voor jeugdige zedendelinquenten van Prentky e.a. (2000). 17  

Recidive studies jeugdige zedendelinquenten 
. Het is gelet op het onderwerp van dit onderzoek niet de bedoeling aan elke studie een extensieve 
bespreking te wijden. Volstaan wordt met de meest essentiele resultaten; de geYnteresseerde lezer 
Ran een en ander nalezen in de betreffende publicaties. 18  Voor alle duidelijkheid gaat het hier am 
seksuele recidive en de daarmee samenhangende factoren, derhalve geen recidive in het algemeen. 

16. De Nededandse verfaling is verzorgd door Hildebrand, De Ruiter en Van Beek (2001)). 
17. Recent hebben Hendrilcs & Bijleveld (2004) een recidivestudie venicht bij jeugdige zedendelinquenten. Het bleek 
dat vooral de kindermisbruikers recidiveerden op een seksueel delict. Zedenrecidivisme hangt samen met de 
eerdere keuze voor een jong slachtoffer, keuze voor een extrafamiliair meisje en weinig spijbelen. 
18. Mogelijk nadeel van deze wijze van presenteren is dat de relafieve sterlde of zwakte van studies ten opzichte van 
elkaar niet helder wordt (bijvoorbeeld prospectief is ibetera dan retrospectief). Het goat er slechts om die factoren te 
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studie 	 onderzoeksgroep 	Follow-up 	statische 	dynamische 	 Opmerkingen  
Kahn & Chambers 	221 jeugdige 	 Gemiddeld 	 Slachtoffer is een 	Kleine groep recidivisten (7.5%) 
(1991) 	 zedendelinquenten 	20 maanden 	 onbekende en een kind 

Deviant seksuele 
opwindingspatronen 

Bedreigingen tijdens 
delict  

Kenny et al. (2001) 	40 first offenders en 30 	Geen 	 Deviante seksuele 	direct gerelateerd aan recidive 
recidivisten (merendeel 	(vergelijking 	 fantasieen 
aanranders) 	 van de twee 	 Gebrekkige sociale 

groepen) 	 vaardigheden 

Cognitieve distorties 
Leerproblemen 	Indirect gerelateerd aan recidive 
Deviant seksuele 
ervaringen 

Langstrom & Grann 	46 zedenplegers 	Gemiddeld 4 	 Seksuele deviatie 	Een vroege start van het 
(1999) 	 (merendeel 	 jaar 	 seksueel afwijkende gedrag, 

verkrachters en 	 slachtoffers van het mannelijke 
aanranders) 	 Slecht ontwikkelde 	geslacht en meer dan den 

sociale vaardigheden 	slachtoffer  
Rasmussen (1999) 	170 first offenders 	5 jaar 	Groot aantal 	 Gebaseerd op klein aantal 

(merendeel 	 vrouwelijke 	 zedenrecidivisten (n = 13) 
kindmisbruikers van 	 slachtoffers 
meisjes)  

Rubinstein et al. 	19 seksueel 	 8 jaar 	Eigen 	 Jeugdige zedendelinquenten 
(1993) 	 geweldplegers en 58 	 misbruik 	 plegen later meer zeden- en 

niet-seksueel 	 (door 	 geweldsdelicten dan 
geweldplegers 	 vrouwen) 	 geweldplegers  

Schram et al. (1991) 	197 zedenplegers 	 Afwijkende patronen 
seksuele opwinding  

Sipe et al. (1998) 	124 zeden 	 Gemiddeld 6 	Zedendelict 	 Hogere recidive dan 
132 niet-zeden 19 	jaar 	 in jeugdjaren 	 controlegroep op zeden na 18 e  

jaar  
Worling & Curwen 	58 uitbehandelde en 	Gemiddeld 	 Seksuele interesse in 
(2000) 	 90 niet behandelde 	6.2 jaar 	 kinderen 

zedenplegers (mix) 

Figuur 3 - Recidivestudies jeugdige zedendelinquenten 

Uit vrijwel alle recidivestudies blijkt dat het recidivepercentage voor zedendelinquenten laag is, zeker 
als de jongeren behandeling hebben gekregen en afgemaakt. Het percentage jongeren dat opnieuw 
een zedendelict schommelt in de literatuur tussen de 8% en 14% (zie voor een overzicht Righthand & 
Welch, 2001). Als ze opnieuw delicten plegen, dan betreft dat in het overgrote deel niet-zedendelicten. 
Een algemene beperking bij de recidivestudies is dat het veelal om kleine groepen delinquenten gaat. 
Hierdoor is het lastig om (voorspellende) risicofactoren voor seksuele recidive te identificeren, los van 
het feit dat er nog weinig onderzoek naar is gedaan. De beschikbare publicaties wijzen in de richting 
van seksueel deviante opvattingen en gedragingen. Dit blijkt vooral van toepassing op degenen die 
kinderen (van minstens 5 jaar jonger) misbruiken (Hunter & Becker, 1994). Een mogelijk probleem is 
dat het vaststellen van seksuele deviatie bij jongeren tamelijk lastig is omdat zij zich nog in hun 
(psycho-seksuele) ontwikkeling bevinden. Het toepassen van phallometrisch onderzoek bij jongeren — 
zoals dat bij volwassen plegers wordt ingezet om de mate van seksuele deviatie vast te stellen — wordt 
in de regel als onethisch beschouwd. Niettemin lijkt seksuele deviatie een centraal element te zijn in 
het plegen van zedendelicten door zowel volwassen als jongeren. Bij jeugdige plegers en dan met 
name de misbruikers van kleine kinderen (Hunter & Hazelwood, 2001; Van Wijk et al., 2001) springen 

identificeren die verband houden met seksuele recidive of het plegen van een zedendelict. De geldentificeerde 
factoren moeten nog voor de Nederlandse situatie gevalideerd worden. 
19 . Bij de zedendelinquenten goat het vooral om ontuchtige handelingen bij kleine kinderen toen de plegers tussen 
de 12 en 18 jaar waren; in hun volwassen jaren zijn alle typen zedendelicten in aanmerking genomen. De niet-
zedenplegers zijn onderverdeeld in gewelds- en vermogensdelinquenten en avenge delinquenten. 
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daarnaast de slecht ontwikkelde sociale vaardigheden in het oog, iets wat ook terugkomt in de 
vergelijkende studies. 

Vergelijkende studies 
In deze paragraaf gaat het om het identificeren van die factoren die kenmerkend zijn voor 
zedendelinquentie. Met andere woorden: waarin verschillen jeugdige zedendelinquenten van andere, 
niet-zedendelinquenten?2°  Bij de ontwikkeling van het screeningsinstrument draait het om de vraag of 
er sprake is van een zorgelijke ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten. Voor de 
jeugddelinquenten in het algemeen voldoet de BARO. Het is derhalve van belang om die factoren te 
identificeren die uniek zijn voor jeugdige zedendelinquenten, opdat er geen discriminerende factoren 
over het hoofd worden gezien bij het inschatten van de zorgbehoefte. Wat bij de hiervoor behandelde 
recidivestudies geldt, gaat zeker op voor de hierna te behandelen vergelijkingsstudies: de 
methodologische verschillen zijn groot waardoor de studies onderling moeilijk te vergelijken zijn. 
Omwille van de beschikbare ruimte en de overzichtelijkheid verwerken we alleen die studies die 
specifiek ingaan op de overeenkomsten en verschillen tussen jeugdige zedendelinquenten en andere, 
niet-zedendelinquenten. 

2°. De volwassen plegers blijven buiten beschouwing. Een interessant artikel over verschillen tussen volwassen 
zedendefinguenten (36 verkrachters en 23 kindermisbruikers) en 32 geweldplegers verdient daarom op deze plaats 
enige aandacht. Zedendelinquenten zijn introverter don geweldplegers; kinderrnisbruikers gedroegen zich sociaal 
wenselijker en zijn in tegenstelling tot de andere definquenten zelden onder invloed van middelen tijdens het delict 
(Gudjonsson & Sigurdsson, 2000). 
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studie 	 onderzoeksgroep 	controlegroepen 	verschillen 	 Opmerkingen  
Blaske et al. (1989) 	15 zedenplegers 	45 niet (zeden) 	Meer neurotische 

(verkrachters/ 	delinquenten 	symptomen 
aanranders 	 Minder 

extemaliserende 
Lage emotionele 	problemen 
binding in peer relaties  

Daleiden et al. (1998) 	zedenplegers 	Niet-zedendelin- 	Meer deviante seksuele 	Waaronder eigen 
quenten 	 ervaringen 	 slachtofferschap? 
Studenten 

meer parafiele 
interesses  

Fagan & Wexler (1988) 	34 zedenplegers 	208 chronische 	meer huiselijk geweld 	op sommige punten 
(mix) 	 geweldplegers 	 minder problemen 

meer misbruik 	zoals risicogedrag 
en delinquentie, 

seksueel minder actief 	wonen bij 
biologische ouders 

sociaal geIsoleerd 	en minder criminele 
familieleden 

minder zelfcontrole  
Ford & Linney (1995) 	21 kindermisbruikers 	26 geweldplegers 	Meer huiselijk geweld 	Geldt voor 

en 14 verkrachters 	en andere 21 	en fysiek en seksueel 	kindermisbruikers. 
delinquenten 	misbruik; eerder 	Op andere 

geconfronteerd met 	gebieden 
porno; meer problemen 	(assertiviteit, 
met zelfwaardering; 	zelfbeeld e.d.) 
willen relaties 	geen/weinig 
domineren/ controleren; 	verschillen tussen 
minder criminele 	de groepen. 
voorgeschiedenis  

Herkov et al. (1996) 	61 zedenplegers 	15 jongeren 	meer psychopathologie 	Houdt verband met 
(mix) 	 verwezen naar 	 verhoogde 

ambulante 	 seksueel 
psychiatrische unit 	 afwijkende 

interesse  
Jacobs et al. (1997) 	78 gedetineerde 	78 gedetineerde 	meer psychopathologie 

zedenplegers 	niet-zedenplegers 
(emstige) 	 (w.o. geweld) 	mindere criminele 

voorgeschiedenis 	Kan gevolg zijn van 
beleid t.a.v. zeden 
plegers in de 
betreffende staat  

Kempton & Forehand 	16 gedetineerde 	32 gedetineerde 	Minder in- en 	 Zoals 
(1992) 	 zedenplegers 	geweldplegers en 	externaliserende 	waargenomen door 

35 andere 	problemen 	 de leraren 
delinquenten 	 •  

Oliver et al. (1993) 	50 zedenplegers 	50 geweldplegers 	Minder deviante 	Relatief lichte' 
en 50 andere 	achtergronden en 	groep zedenplegers 
delinquenten 	persoonlijkheid  

Valliant & Bergeron 	16 zedenplegers 	13 delinquenten 	Meer sociaal geTsoleerd 
(1997) 	 (mix) 	 (geweld en vermo- 	agressiever en 

gen) en 13 niet- 	wraakzuchtig 
delinquenten 

Fiauur 4— Veraeliikina tussen ieuadiae zedendelinauenten en niet-zedendelinauenten 

Uit het overzicht komt de indruk naar voren dat jeugdige zedendelinquenten zich in een aantal 
opzichten lijken te onderscheiden van andere, niet-zedendelinquenten. Dit geldt met name voor de 
misbruikers van kleine kinderen. Belangrijke factor is de leeftijd (en geslacht) van de slachtoffers en 
daaraan gekoppeld de seksueel deviante opvattingen, fantasieen en ervaringen. Verder lijkt het 
sociaal isolement van de misbruikers van kleine kinderen een onderscheidend kenmerk, alsmede de 
internaliserende problematiek. Verkrachters (en aanranders) van leeftijdgenoten en volwassen 
vrouwen daarentegen lijken zich minder van andere, niet-zedendelinquenten te onderscheiden (Van 
Wijk, 1999; Van Wijk, Loeber et al., in druk). Bij hen zal meer het antisociale aspect van het gedrag 
c.q. externaliserend probleemgedrag op de voorgrond staan zoals dat tot uiting komt in een 
heterogeen criminaliteitspatroon. 
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statische factoren 	 dynamische factoren 	 opmerkingen  
seksuele drive / 	impulsief, 	 klinisch/behandeling 	community 
preoccupatie 	antisociaal gedrag 

adjustment  
eerdere 	 Stabiliteit/ 	 Neemt 	 uiten van woede in 	elle items zijn grof 
beschuldigingen 	consistentie 	 verantwoordelijkheid 	omgeving 	 gedefinieerd 
seksuele delicten 	verzorgers 	 voor seksueel delict 

stabiliteit 
periode seksueel 	problemen met uiten 	Motivatie cm to 	woon/gezinssituatie 
misbruik 	 van woede 	 veranderen 

stabiliteit op school 
aanwijzingen voor 	gedragsproblemen op 	Inzicht in risicofactoren 
seksuele 	 school 	 en toepassen van risk 	positieve ondersteuning 
preoccupatie 	 management 	 omgeving 

van school geschorst 	strategieen 
mate van planning 	 vtienden/ 
seksuele delicten 	conduct disorder voor 	Aanwijzingen voor 	sociale activiteiten 

106  jaar 	 empathic, schaamte- 
extreme vormen van 	 schuldgevoelens 
misbruik so. 	antisociaal gedrag 

geen cognitieve 
politiecontacten voor 	distorties 
16°  jaar 

verschillende typen 
(zeden)delicten 

impulsiviteit 

middelengebruik 

Taxatie-instrument voorjongeren (J-SOAP) 
Voor jeugdige zedendelinquenten (12-18) is recent in het buitenland eon checklist ontwikkeld 
waarmee systematisch de risicofactoren voor seksueel delinquent gedrag — zoals vermeld in de 
literatuur (Prentky et al., 2000) — nagelopen kunnen worden (Nederlandse bewerking Bullens et al.). 
Het betreft de Juvenile Sex Offender Assessment Protocol (J-SOAP) en kan gebruikt worden om een 
inschatting te maken van de kans op herhaling voor het plegen van een zedendelict bij jongeren die 
een geschiedenis hebben van seksueel coersief gedrag of voor een seksueel delict berecht moeten 
worden. Ofschoon de opzet van de J-SOAP anders is dan het to ontwikkelen screeningsinstrument 
(risicotaxatie kan pas gebeuren op basis een dossier en na de behandeling: bij screening gaat het om 
een eerste indruk van de ernst van de problematiek), kan de ,J-SOAP interessant zijn omdat het ook 
gaat om risicofactoren voor het plegen van een zedendelict. In totaal gaat het om 26 items verdeeld 
over vier schalen. De eerste twee schalen (seksuele drive/preoccupatie en impulsief, antisociaal 
gedrag) bevatten de statische factoren, de andere twee schalen (klinisch/behandeling on community 
adjustment) de dynamische factoren. Sommige factoren zijn positief geformuleerd on kunnen opgevat 
worden als beschermende factoren; ,de afwezigheid van deze factoren zijn to beschouwen als 
risicofactoren. 

Figuur 5- J-SOAP 

De .J-SOAP is gebaseerd op informatie over 96 jeugdige zedendelinquenten die uitgebreide 
vragenlijsten hebben ingevuld. De follow-up periode bedraagt slechts een jaar; de base rate voor 
seksuele recidive was zeer laag: 4%. Niettemin stellen de auteurs dat de items betrouwbaar en 
bruikbaar zijn. Schaal 1 is in de optiek van de auteurs 'sub-optimaal'. Weliswaar scoren de recidivisten 
hier hoger op dan de niet-recidivisten, de uiteindelijke gemiddelde score blijft laag (3.67 op een schaal 
van 8). Deze schaal wordt aangepast in de zin dat er nu rekening wordt gehouden met de mate 
waarin de zedenplegers hun delicten plannen en of ze hun slachtoffer seksualiseren (gebruik van 
porno tijdens delict, rituelen, filmen van slachtoffer e.d.). Feit blijft dat de rol van seksueel deviante 
opwinding, seksuele drive en preoccupatie niet helder is bij jongeren die zedendelicten plegen. Deels 
heeft dat ermee to maken dat jongeren zich nog ontwikkelen en deels dat zij niet gauw zullen 
erkennen seksueel deviante opvattingen erop na te houden; ze willen zich met andere woorden zo 
normaal mogelijk voordoen. 
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2.3 Resume: overzicht van de risicofactoren 
In dit hoofdstuk is een aantal factoren aan de orde gekomen die direct of indirect geassocieerd zijn 
met het plegen van (meer) zedendelicten door volwassenen en jongeren. Op deze plaats past een 
aantal methodologische opmerkingen. 
Zedendelinquenten, met name de jeugdige plegers, komen getalsmatig weinig voor in de 
criminaliteitsstatistieken. En degenen die bekend zijn bij politie en justitie vormen slechts een beperkt 
(en select) deel van het totaal aantal. Uitspaken over de jeugdige zedendelinquenten dienen met alle 
voorzichtigheid te gebeuren, omdat de verkregen resultaten niet op voorhand opgeld hoeven doen 
voor alle jongeren die zedendelicten plegen. De groep first offenders — waar het screeningsinstrument 
immers primair voor bedoeld is — kan op een aantal punten afwijken van de groepen die in de diverse 
studies zijn behandeld. Er zijn met andere woorden geen gegevens over first offenders die een aantal 
jaren na het eerste zedendelict zijn gevolgd. 
Uit de verschillende studies blijkt dat het concept recidive niet eenduidig wordt gehanteerd. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een nieuwe aangifte, verdenking van de politie, voorgeleiding, veroordeling, 
'bekentenis' tegenover de therapeut. Bovendien kan het een zedendelict betreffen, een niet-
zedendelict of een combinatie van die twee. In veel studies wordt een nieuwe veroordeling voor een 
zedendelict als maat voor seksuele recidive genomen. Dit is een harde maat, maar laat slechts een 
klein deel zien van wat er in werkelijkheid wordt gepleegd. 
De lengte van de follow-up verschilt aanmerkelijk in de studies, met andere recidivegegevens als 
uitkomst. Bij een follow-up periode van ongeveer 5 jaar lijken verkrachters een hoger recidiverisico te 
hebben dan kindermisbruikers (Hanson & Bussiere, 1998; Quinsey et al., 1995), bij een follow-up van 
25 jaar vormen de kindermisbruikers de gevaarlijkste groep in termen van recidiverisico (Doren, 1998). 
De factoren met betrekking tot recidive hebben in de diverse studie vaak een andere 'gewicht' 
varierend van positief geassocieerd met recidive tot factoren die recidive voorspellen. 
Het blijkt zinvol om binnen de groep zedendelinquenten onderscheid te maken tussen verschillende 
subgroepen vanwege de onderlinge verschillen in recidivepercentages. Men spreekt dan van base 
rates. Aangenomen wordt dat heteroseksuele incestplegers de laagste base rate hebben en 
pedofielen de hoogste base rate (Hanson & Bussiere, 1998). De exhibitionisten laten we hierbij buiten 
beschouwing. 
Het recidiverisico is verder afhankelijk van het felt of de zedenplegers al dan niet behandeld zijn. 
Behandelde zedendelinquenten recidiveren minder dan onbehandelde plegers van zedenmisdrijven 
(Hall, 1995). En als ze recidiveren is dat veelal op een niet-zedendelict (Brannon, & Troyer, 1995). 
Tot slot kan het onderzoeksdesign verschillen: retrospectieve dossierstudies, meta-analyses en 
prospectieve onderzoeken (zie voor een overzicht van de methodologische problemen bij 
recidivestudies Greenberg (1998). 

Gegeven de methodologische beperkingen en het felt dat er geen objectieve maatstaf is aan de hand 
waarvan we een keuze kunnen maken, zijn we genoodzaakt om in eerste instantie alle gevonden 
risicofactoren in aanmerking te nemen een nadere operationalisatie. Er is op voorhand derhalve geen 
studie c.q. risicofactoren uitgesloten. Het gewicht van de afzonderlijke risicofactoren moet immers nog 
bepaald worden voor de Nederlandse situatie. Hieronder staat een overzicht. De factoren zijn 
gegroepeerd in een aantal categorieen (gezin, school etc). Verder zijn factoren die op hetzelfde 
onderwerp betrekking hebben, maar verschillend geformuleerd en gedefinieerd, met een 
overkoepelende c.q. samenvattende term aangeduid. Onder de noemer 'criminele levensstijl' vallen 
bijvoorbeeld 'andere delicten', `geweldsdelicten' en 'verschillende typen delicten'. De risicofactoren 
waarin de BARO reeds voorziet zijn cursief weergegeven. Deze zullen vanwege de overlap niet in het 
screeningsinstrument worden opgenomen. 
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steer! 	 seksuele 	 school/cognitieve 	riskante 	externaliserend 	internaliserend 	sociaal gedrag 	delicten 	Zeden 	 rest 
relatie gezin 	ontwikkeling 	ontwikkeling 	gwoonten 	 (algmeen) 	delict  
slachtoffer 	 deviante seksuele 	lager 10 	 Middelenge- 	psychopathie 	meet neurotische 	poor social 	criminele 	 lange periods 	ontrekken aan 
kindermishan- 	fantasieen 	 bruik 	 symptomen 	influences 	levenssfijl 	seksueel misbruik 	toezicht 
doling  
huiselijk go weld 	cognitieve distorties 	leerproblemen 	 emstige psychische 	emstige psychische 	relatieproblemen 	mindere criminele 	onderschatting 	niet afmaken 

stoomis 	 stoomis 	 voorgeschiedenis 	recidivensico 	behandeling  
instabielel 	 deviant seksuele 	gedragsproblemen 	 antisociaal gedrag 	sulcidale gedachten 	gebrekkige 	politiecontacten 	sexual entittlement 	werkgerelateerde 
inconsistente 	ervadngen 	 op school 	 sociale 	 voor 169  par 	 problemen 
verzorgers 	 vaardiqheden  

eigen misbruik 	Instabiele 	 minder 	 meer problemen 	sociaal 	 toegankelijkheid 	age at release 
(door vrouw) 	schoolsituatie 	 extemaliserende 	met zelfwaardering 	gelsoleerd 	 so. 	 (longer) 

, 	 problemen  
seksueel deviant 	van school geschorst 	 minder deviante 	minder in- 	 lage emotionele 	 boosheid 	 ontbreken van 

• gedrag 	 achtergronden en 	temaliserende 	binding in peer 	 realistische 
persoonlijkheid 	pro blemen 	, relaties 	 toekomstplannen  

deviant seksuele 	 agressiever en 	minder deviante 	willen relafies 	 eerder gepleegde 	negatieve 
• opwindingspatrone 	 opvliegend 	achtergronden en 	domineren/ 	 zedendelicten 	houding t.a.v. 
, n 	 (resentful) 	persoonlijkheid 	controleren 	 interventies  
• seksueel minder 	 problemen met 	 Seksuele 	 eerder falen van 
actief 	 impulsiviteit 	uiten van woede 	 preoccupatie (met 	toezicht 

• kinderen)  
fysiek en seksueel 	 conduct disorder 	 slachtoffer is een 	minder 
misbruik 	 voor 10e  fear 	 onbekende en een 	zeffcontrole 

kind  
confrontatiemet 	 hoge dichtheid 	inzicht in 
porno 	 seksuele delicten 	dsicofactoren en 

toepassen van 
risk management 

• stiategieen  
aanwijzingen voor 	 meerdere typen 	gebrek aan 
seksuele 	 seksuele delicten 	empathie 

• preoccupatie  
fysiek letsel 	schaamte- 
toegebracht aan 	schuldgevoelens 
s.o.  
gebruik wapens of 	gebrek positieve 
bedreigen met 	ondersteuning 
dood tijdens 	omgeving 
seksueel delict  
escalatie in 
frequentie, emst 
seksuele delicten  
extreme ontkenning 
minimalisedng 
seksueel delict  
opvattingen waaruit 
goedkeuring/ 
vergoeliAng delict 
blijkt 

Figuur 6 — Overzicht van de risicofactoren 



Uit de figuur is op te maken dat het screeningsinstrument vooral moet voorzien in vragen die 
betrekking hebben op de seksuele ontwikkeling van de jongeren, het zedendelict en aanverwante 
onderwerpen, sociale vaardigheden en vragen omtrent toezicht, met name uit de directe omgeving 
van de jongere. Bij het probleemgedrag lijkt het te gaan om twee elkaar uitsluitende mogelijkheden 
(meer of minder). Dit heeft zeer waarschijnlijk met de samenstelling van de onderzoeksgroep in de 
desbetreffende studie te maken (lichte of ernstige categorie delinquenten). Een bepaalde score op 
deze probleemgebieden moet derhalve in combinatie worden gezien met andere factoren (sociaal 
isolement). Ook dient rekening te worden gehouden met de verschillende typen zedendelinquenten. 
Sociaal isolement zal vooral bij misbruikers van kleine kinderen spelen en bij verkrachters van 
leeftijdgenoten zal eerder sprake zijn van een gevarieerd criminaliteitspatroon (andere, niet-
zedendelicten). Het leeftijdsverschil tussen pleger en slachtoffer is derhalve een belangrijk 
uitgangspunt voor het screeningsinstrument. 



BIJLAGE 2. ZEDENPARAGRAAF BIJ DE SCREENING VAN JEUGDIGE ZEDENDELINQUENTEN 
MET BEHULP VAN DE BARO 

Van Wijk, Doreleijers & Bullens (2002) 

Instructie 

Algemeen 
Het Screeningsinstrument Jeugdige Zedendelinquenten is ontwikkeld ten behoeve van het 
basisonderzoek dat wordt afgenomen door de onderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming 
bij een melding proces-verbaal of bij een inverzekeringstelling. Het is de bedoeling dat het instrument 
tegelijk met de BARO wordt afgenomen. De uitslag van beide instrumenten dient namelijk in 
onderlinge samenhang te worden geYnterpreteerd; het is daarom niet verantwoord om uitsluitend het 
screeningsinstrument toe te passen. 

Dit instrument bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen .  met in totaal 25 items. Vrijwel alle items 
bestaan uit 5 antwoordmogelijkheden die staan voor een indicatie van een zorgelijke ontwikkeling. De 
categoric 'onduidelijk' is van toepassing als uit de verstrekte informatie geen beeld naar voren komt; 
het kan zowel het een als het ander zijn. De categoric 'onbekend' moet zo min mogelijk aangestreept 
warden, alleen als de betreffende gegevens echt niet te achterhalen zijn. 

Introductie 
Het is belangrijk am de jongere zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen. Een manier am dat te doen is 
door te vragen aan de jongere welke woorden hi] gebruikt ter aanduiding van bijvoorbeeld 
geslachtorganen bij meisjes (bijvoorbeeld kut, doos, vagina) en jongens (lul, pik, piemel) en hoe hi] 
geslachtsgemeenschap noemt (vrijen, neuken, met elkaar naar bed gaan etc.) en opwinding (geil 
etc.). Voyeurisme heet bijvoorbeeld gluren en exhibitionisme potloodventen. Probeer in het hele 
gesprek de woorden te gebruiken die de jongere zelf gebruikt. 
Bij een ontkennende verdachte wordt de standaardprocedure van de Raad gevolgd. Als de jongere 
weigert om op de vragen antwoord te geven, dan dienen slechts die items aangestreept te worden die 
op basis van politie-informatie te achterhalen zijn. De overige vragen zijn 'onbekend'. Op het 
registratieformulier wordt aangegeven dat de jongere medewerking weigert. 

Inhoud 
Het eerste onderdeel — Het Zedendelict — bevat enkele vragen over het zedendelict waarvan de 
jongere verdacht wordt. De raadsonderzoeker dient op basis van de informatie uit het proces-verbaal 
deze items te scoren. Als er geen pv voorhanden is, dan kan informatie worden gehaald uit het 
zogenoemde landelijk overdrachtsformulier. Als daar onvoldoende in staat, dient gekozen te worden 
uit: of de betreffende politiefunctionaris bellen of aan de ouders/jongere de ontbrekende informatie 
vragen. 

Het tweede onderdeel — Psychoseksuele Ontwikkeling — vraagt de nodige aandacht en vaardigheden 
van de raadsonderzoeker omdat jongeren zich over het algemeen gesloten zullen opstellen wanneer 
vragen over hun seksuele fantasiedn en gedragingen worden gesteld. Om hierover toch zo goed 
mogelijk informatie te krijgen, wordt het zedendelict waarvan de jongere verdacht wordt als 
uitgangspunt genomen. Dit betekent in de praktijk dat er een grove tweedeling is te maken. Aan de 
ene kant zijn er jongeren die kleine kinderen misbruiken (meer dan vier/vijf jaar leeftijdsverschil tussen 
pleger en slachtoffer), aan de andere kant zijn er jongeren die leeftijdgenoten (of volwassen vrouwen) 
aanranden of verkrachten. Aan de hand van het delict stelt de raadsonderzoekers dus de vragen. 
Formuleer ze zo zakelijk mogelijk: dan krijg je ook het beste antwoord. 

Rappottage 
Net als bij de BARO het geval is, gebruikt de raadsonderzoeker de gegeven antwoorden als 
uitgangspunt voor het te schrijven rapport. Suggestie is om in het eindrapport, naast de 
voorgeschreven BARO-rapportagestifi, een apart deel te besteden aan de onderwerpen van het 
zeden-screeningsinstrument. Dit betekent dus twee korte beschrijvingen (Zedendelict en Psycho-
seksuele ontwikkeling) waarin de raadsonderzoeker ingaat op de antwoorden van de jongere. Hi] of zij 
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beargumenteert als het ware of er reden tot zorg is. De wijze van beschrijven geschiedt op dezelfde 
wijze als bij de BARO. De raadsonderzoeker kan beginnen met de regel: `ik kom na het interview met 
de jongere en na informatie ingewonnen te hebben bij de politie tot de conclusie dat wel of geen reden 
tot zorg is wat betreft de psycho-seksuele ontwikkeling, omdat.... `. Ook als er veel antwoorden 
`onduidelijk' of `onbekend' zijn, dient de raadsonderzoeker toch voorzichtige uitspraken te doen over 
mogelijke aanwijzingen voor een eventuele zorgbehoefte. 

I. Zedendelict 

Het goede antwoord aankruisen op basis van de informatie in het proces-verbaal dan wel aan de 
politiefunctionaris vragen. Eventueel bij de ouders/jongere ontbrekende gegevens navragen. 

1. Leeftijd slachtoffer 

0 	eigen leeftijd (minder dan 4/5 jaar verschil) of ouder 
0 	veel jonger (meer dan 4/5 jaar verschil) 
0 	onduidelijk 

onbekend 

2. Geslacht slachtoffer 

0 	alleen meisje / vrouw 
alleen jongen / man 

0 	zowel meisje/ vrouw als jongen / man 
0 	onduidelijk 
0 	onbekend 

3. Relatie slachtoffer en pleaer 

0 	familie 
bekenden (kennissen/buurtgenoten/medescholieren) 
onbekenden 
onduidelijk 

0 	niet vermeld 

4. Aard seksuele handelinden 

Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen wel of geen lichamelijk contact tussen de pleger 
en het slachtoffer. Bijvoorbeeld bij exhibitionisme ontbreekt het lichamelijke contact. Bij verkrachting is 
er sprake van lichamelijk contact door middel van penetratie van vagina/mond/anus door middel van 
penis/vinger/tong; bij aanranding is er weliswaar sprake van lichamelijk contact, echter zonder 
penetratie. Als er meer slachtoffers zijn en de pleger heeft verschillende seksuele handelingen 
begaan, dient het zwaarste aangestreept te worden. 

0 	Geen lichamelijk contact 
0 	Lichamelijk contact met penetratie 
0 	Lichamelijk contact zonder penetratie 
0 	onduidelijk 
0 	onbekend 

5 Wijze van plegen 

0 	solo 
0 	in groepsverband 
0 	solo en in groepsverband (alleen bij meer delicten) 
0 	onduidelijk 

onbekend 
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6. Plaats in de wow 

Als er sprake is van een groepsdelict dient de plaats van de pleger in de groep te worden bepaald in 
termen van meeloper of leider (dat is degene die het initiatief neemt en voor de andere groepsleden 
bepaalt wat er moet gebeuren). 

meeloper 
!eider 
niet van toepassing 
onduidelijk 
onbekend 

7. Delicthistorie (freouentiel 

Ii] dit item gaat het erom hoeveel zedendelicten de jongere in het verleden al heeft gepleegd die bij 
e politie bekend zijn geworden. Het hoeft dan niet hetzelfde type zedendelict te zijn als waarvan hi] 
u verdacht wordt; het kunnen ook andere typen zedendelicten zijn. 

dit is het eerst bekend geworden zedendelict bij de politie 
twee of drie zedendelicten gepleegd volgens de politie 
meer dan drie zedendelicten gepleegd volgens de politie 
onduidelijk 
onbekend 

8. Delicthistorie (duur) 

Dit item moet in relatie met de vorige vraag worden gezien. Belangrijk is om te bepalen hoeveel tijd er 
tussen de verschillende zedendelicten zit. Met nadere woorden, volgen de zedendelicten snel op 
elkaar? Bij first offenders betreft het uiteraard een eenmafige gebeurtenis. 

eenmalig volgens de politie 
0 	korter dan 6 maanden volgens de politie 
0 	!anger dan 6 maanden volgens de politie 
0 	onduidelijk 
0 	onbekend 

9. Bekennen / ontkennen van zedendelict 

Hierbij gaat het om de verklaring van de jongere zoals vermeld in het pv dan we) volgens de politie. 

0 	bekent het delict volgens de politie (verklaring pleger komt overeen met verklaring slachtoffer) 
ontkent delict in zijn geheel volgens de politie (heeft niet plaatsgevonden) 

0 	ontkent delict op onderdelen volgens de politie (er is we) iets gebeurd, maar niet zoals het 
slachtoffer beweert) 

U 	onduidelijk 
0 	onbekend 

10. Verantwoordeliikheid nemen 

Los van de vraag of de jongere het delict al dan niet bekent, is het van belang te achterhalen in 
hoeverre hi] verantwoordelijkheid neemt voor hetgeen waarvan hi] verdacht wordt. Een goede indicatie 
is in hoeverre zijn verklaring overeenkomt met die van het slachtoffer. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit 
het feit dat hi] het delict bagatelliseert ('ik heb niet zoveel geweld gebruikt als het slachtoffer zegt' of 
'zo erg was het niet voor het slachtoffer). Het nemen van verantwoordelijkheid kan ook blijken uit het 
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gegeven of de jongere zich schuldig voelt of zich schaamt over hetgeen er gebeurd is. Als het pv geen 
duidelijk geeft over het nemen van verantwoordelijkheid dan kan de politie wellicht duidelijkheid 
hierover geven. 

0 	accepteert volledige verantwoordelijkheid (niet bagatelliseren; schuld- en schaamtegevoelens) 
accepteert enige verantwoordelijkheid (enige vorm van bagatelliseren; matige schuld- en 
schaamtegevoelens) 
accepteert geen enkele verantwoordelijkheid (sterke vorm van bagatelliseren; geeft slachtoffer 
de schuld; geen schuld- en schaamtegevoelens) 

0 	onduidelijk 
0 	onbekend 

11. Empathie 

Sommige jongeren begrijpen niet wat ze een slachtoffer hebben aangedaan. Ze kunnen zich met 
andere woorden niet in hen verplaatsen. Anderen begrijpen goed wat het betekent voor het 
slachtoffer. Indicaties in het pv die kunnen wijzen op de aanwezigheid van empathische vermogens 
zijn opmerkingen als 'het moet wel erg zijn geweest voor hem/haar' of 'zij/hij moet zich nu wel erg rot 
voelen'. Een vraag aan de politie (als het pv er niets over zegt) is bijvoorbeeld: 'begrijpt hij wat hij het 
slachtoffer heeft aangedaan en wat zegt hij erover'? 

0 	kan zich goed verplaatsen in wat het slachtoffer is aangedaan 
0 	kan zich enigszins verplaatsen in wat het slachtoffer is aangedaan 
0 	kan zich niet verplaatsen in wat het slachtoffer is aangedaan 
0 	onduidelijk 
0 	on bekend 

12. lnzicht in de risicosituaties en 'triggers' (ontremmers) 

Van de situatie waarin het delict heeft plaatsgevonden kan gezegd worden dat dit een risicosituatie is 
(er is in die specifieke situatie immers wat gebeurd). Een voorbeeld is een jongere die tijdens het 
oppassen een klein kind heeft misbruikt of een jongere die een meisje heeft aangerand onder invloed 
van alcohol. Bij dit item gaat het erom te achterhalen in hoeverre de jongere zich bewust is van dit 
soort risicosituaties. Weet hij met andere woorden dat wanneer hij oppast op een kind of alcohol 
drinkt, hij de fout in kan gaan. Een jongere heeft bijvoorbeeld geen enkel inzicht als hij het 
drankgebruik of het oppassen totaal niet in verband brengt met het delict; hij ziet het los van elkaar. 

goed inzicht in de risicosituaties, triggers (boosheid, alcohol, groepsdruk, oppassen op 
kinderen etc) 
matig inzicht in de risicosituaties, triggers (boosheid, alcohol, groepsdruk, oppassen op 
kinderen etc) 

0 	geen enkel inzicht in de risicosituaties, triggers (boosheid, alcohol, groepsdruk, oppassen op 
kinderen etc) 
onduidelijk 
on bekend 

13. Wiize van plannina/voorbereidinq 

Sommige jongere zijn lang van tevoren bezig met hoe ze het delict willen plegen. Anderen doen het 
zonder planning. Een voorbeeld van een grote mate van planning is een jongere die probeert het 
vertrouwen te winnen van een klein kind door het geven van aandacht, snoep etc. en na verloop van 
tijd begint met seksuele handelingen bij de jongere (inpalmen). Een voorbeeld van een impulsief delict 
is een jongere wiens vriendin het net heeft uitgemaakt en daarover erg boos is. Hij ziet op de 
terugweg naar zijn huis een meisje fietsen, trekt haar van de fiets en betast haar. Het is ook denkbaar 
dat jongeren in een bepaalde situatie terechtkomen waarin ze ineens 'besluiten' om het delict te 
plegen, maar dat op zo'n manier doen dat de pakkans zo klein mogelijk wordt gehouden (bijvoorbeeld 
door de bromfietshelm op te houden om herkenning te voorkomen). In dat geval is sprake van enige 
planning. 
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U 	geen enkele voorbereiding, impulsief delict 
0 	enige vorm van planning 
0 	grote mate van planning (achtervolgen, inpalmen slachtoffer, zoveel mogelijk incalculeren om 

de pakkans zo klein mogelijk te houden) 
0 	onduidelijk 
0 	onbekend 

14. Geweldtoepassino (ook dreioen met oeweld en/of wapensj 

De pleger van een zedendelict zal in veel gevallen het slachtoffer zover moeten krijgen en onder 
controle houden, dat hi] kan doen wat hi] wil doen. Soms is geweld nodig. Dit kan verbaal zijn ('houd je 
mond, anders steek ik je neer' of 'als je iets tegen je ouders zegt, vermoord ik je vader en moeder'), 
fysiek (slaan of schoppen) of een combinatie van beide vormen van geweld. Een jongere gebruikt 
meer (verbaal en fysiek) geweld dan nodig is als hi] bijvoorbeeld het slachtoffer zwaar mishandelt 
en/of continu bedreigt haar/hem te zullen vermoorden indien niet wordt meegewerkt. Hi] gebruikt dan 
met andere woorden meer geweld dan voor het uitvoeren van het delict strikt nodig is. Bij 'genoeg 
geweld' houdt de jongere dus 'op tijd' op. 

geen of nauwelijks geweld (inclusief verbaal geweld) 
0 	'genoeg' geweld (ook verbaal) om het slachtoffer onder controle te houden 
0 	meer geweld dan 'nodig' is om het slachtoffer onder controle te houden (bijvoorbeeld gebruik 

van wapens, letsel toebrengen aan het slachtoffer) 
0 	onduidelijk 

onbekend 

15. Zoroindicatie Zedendelict 

Op basis van de voorgaande informatie (ook al is die niet helemaal volledig) over 
het Zedendelict maakt de raadsonderzoeker een inschatting van de zorgbehoeffe. 

geen/nauwelijks aanleiding tot zorg 
enige aanleiding tot zorg 
veel aanleiding tot zorg 
erg veel aanleiding tot zorg 
onduidelijk 
onbekend / op basis van de informatie niet vast te stellen 
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II. PSYCHO-SEKSUELE ONTWIKKELING 

Bij dit onderdeel is het belangrijk om het type zedendelict waar de jongere verdacht van wordt als 
uitgangspunt te nemen voor bepaalde vragen. De items hebben weliswaar betrekking op de psycho-
seksuele ontwikkeling van de jongere, maar het is makkelijker om dit in bepaalde gevallen te koppelen 
aan het zedendelict, omdat dat een feitelijk gegeven is (tenzij de jongere alles ontkent). 
(Als de jongere verdacht wordt van het plegen van schennis (exhibitionisme), neem dan het type 
verkrachter/aanrander als uitgangspunt. Is een jongere verdachte van incest, houd dan het type 
misbruiker van kinderen aan). 

16. Seksuele voorlichting  
Dit item geldt voor zowel misbruikers van kinderen als verkrachters. 

Sommige jongeren hebben geen seksuele voorlichting gehad of op een zeer gebrekkige wijze 
(bijvoorbeeld als alleen de biologische aspecten aan de orde zijn gekomen). Het gaat er bij dit item om 
te achterhalen of de jongere een goede voorlichting heeft gehad. Belangrijke aanknopingspunten zijn 
van wie hij voorlichting heeft gehad (ouders, school, vrienden etc) hoe lang (een uurtje op school of 
uitgebreid door zijn ouders) en wat die voorlichting dan inhield. Om hierover gegevens van de jongere 
te krijgen, moet de raadsonderzoeker een aantal vragen stellen (bijvoorbeeld zoals hieronder vermeld) 
en op basis van de antwoorden en doorvragen bepalen of de jongere een goede voorlichting heeft 
gehad. 

Heb je thuis, op school van je vrienden seksuele voorlichting gehad? Noem eens een voorbeeld van 
wat je hebt geleerd. (Als jongere helemaal niets lijkt te weten: hoe raakt een meisje zwanger?) 

0 	goede voorlichting gehad (blijkt uit adequate voorbeelden die jongere geeft) 
0 	enige vorm van voorlichting (weinig adequate voorbeelden) 
0 	geen voorlichting gehad (heeft inadequate kijk op seksualiteit) 

onduidelijk 
0 	onbekend / op basis van de informatie niet vast te stellen (jongere wil het bijvoorbeeld niet 

zeggen) 

17. Seksuele preoccupatie 

Bij dit item gaat het erom te achterhalen of er sprake is van een `overseksualisering'. Dit kan onder 
meer tot uiting komen in het veelvuldig bekijken van pornosites, seksfilms e.d.). Ook hier zijn enkele 
inleidende vragen nodig wil de jongere hierover lets zeggen. Een voorbeeld staat hieronder. 

Sommige jongens bekijken pomosites of seksfilms of seksboekjes. Hoe vaak doe jij dat? Wat bekijk je 
dan? 

nooit 
soms (maandelijks) 
vaak (wekelijks, dagelijks) 

0 	onduidelijk 
0 	onbekend (jongere wil het bijvoorbeeld niet zeggen) 

18. Seksueel deviante fantasieen 

Sommige jongeren fantaseren over het delict, zonder dat ze bezig zijn om een concreet delict voor te 
bereiden. Ze vinden het gewoon plezierig om bijvoorbeeld aan seks met kinderen te denken of om (in 
gedachten) een meisje aan te randen. Dat kan zowel voor als na het delict zijn. Het gaat hier 
nadrukkelijk niet om het voorbreiden van het delict. Ook nu zullen enkele inleidende vragen nodig zijn, 
Een voorbeeld staat hieronder. 

Laten we teruggaan naar het delict waarvoor je hier zit. In het proces-verbaal lees ik dat je iets hebt 
gedaan met een kind* of met een meisjelvrouw* (toespitsen op type delict). Sommige jongens die 
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eenzelfde soort delict als jij hebben gepleegd, zeggen dat ze er van tevoren gedachten over hebben 
gehad of erover gefantaseerd . Hoe vaak heb jij... 

Misbruikers van kinderen sterke gedachten of fantasia& over seks hebben met kinderen? 

Verkrachters gedachten over seks met een meisje zoals je dat nu hebt gedaan? 

nooit 
soms 
vaak 

0 	onduidelijk 
0 	onbekend (jongere wil het bijvoorbeeld niet zeggen) 

19. Mate van opwindinq deviante qedraqinqen 

Sommige jongeren zijn voor of na het delict erg opgewonden, bij anderen speelt dat helemaal niet 
(bijvoorbeeld als ze zich schamen). Een mogelijke vraag is: 

Hoe vaak werd je voorafgaande en/of na &loop van het delict seksueel opgewonden (teal aanpassen 
aan taalgebruik jongere) geraakt?Werd je er geil van of heb je jezelf toen afgetrokken? 

nooit 
soms 
vaak 
onduidelijk 
onbekend (jongere wil het bijvoorbeeld niet zeggen) 

20. Seksueel afwiikend qedraq 

Bij de vorige items ging het om gedachten, nu staat het seksueel afwijkende qedraq  centraal. 
Sommige jongeren zijn naast het delict ook op andere manieren bezig met seksualiteit. Bij dit item is 
het de bedoeling inzicht te krijgen in de vraag of die gedragingen vreemd of abnormaal zijn. 
Voorbeelden zijn het op intieme plaatsen aanraken van vrouwen in de tram, langs schoolpleinen !open 
om naar kleine kinderen te kijken, het aantrekken van vrouwenkleren (bijvoorbeeld van moeder of 
zus), seks hebben met oudere mannen in de buurt, schunnige opmerkingen maken naar vrouwen etc. 
lnleidende vragen om hierachter te komen zijn bijvoorbeeld: 

We hebben het gehad over je gedachten over seks. Sommige jongeren zijn in hun dagelijkse leven 
ook op andere manieren met seksualiteit bezig. 

Hoe vaak heb jij... (en dan een of twee voorbeelden noemen die volgens de raadsonderzoeker het 
best aansluiten bij de jongere en het delict waarvan hi] verdacht wordt). 

nee/nooit 
soms (een enkele keer) 
vaak 
onduidelijk 
onbekend (jongere wil het bijvoorbeeld niet zeggen) 

21. Eerder qepleeqde zedendelicten 

Ii] dit item gaat het erom te achterhalen of de jongere meer zedendelicten heeft gepleegd dan het 
elict waarvoor hi] nu door de politie is verhoord (daarbij oppassen dat de jongere niet het gevoel 
eeft dat hi] iets gaat bekennen wat kan meetellen in het strafproces). 
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Heb je naast het delict waarvoor je door de politie bent verhoord vroeger ook dat soort dingen gedaan. 
Zo ja, om hoeveel keer gaat het in totaal? 

nee/nooit 
0 	een enkele keer (1-3) 
0 	vaak (meer dan 3 zedendelicten) 
0 	onduidelijk 
0 	onbekend (jongere wil het bijvoorbeeld niet zeggen) 

22. Seksueel misbruik van pleger (door familieleden, onbekenden, kennissen)  

Het is bekend dat sommige zedendelinquenten (met name degenen die kleine kinderen misbruiken) in 
hun jeugd zelf zijn misbruikt. Een voorbeeld van een vraag die de raadsonderzoeker kan stellen staat 
hieronder. 

Sommige jongens die doen waarvoor jij hier nu zit, vertellen dat ze vroeger als kind ook zijn misbruikt. 
Heb jij in je jeugd ook we/ eens dat soort dingen meegemaakt (seks met oudere jongens of mannen). 
Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? 

nee/nooit 
soms (jaarlijks/maandelijks) 

0 	vaak (wekelijks/dagelijks) 
onduidelijk 

0 	onbekend (jongere wil het bijvoorbeeld niet zeggen) 
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23. SEKSUALISEREND GEZIN 

het komt in sommige gezinnen voor dat gezinsleden (vader, moeder, broers, zussen) veel bezig zijn 
met seksualiteit. Voorbeelden zijn het bekijken van pornofilms, intimiteiten tussen gezinsleden, 
seksistische opmerkingen naar elkaar maken etc. Belangrijk is hier of de jongere daar getuige van is 
geweest. Was het met andere woorden voor iedereen, dus ook voor de jongere zichtbaar? 

In sommige gezinnen is het heel gewoon dat er over seks wordt gepraat of seks films worden bekeken. 
Ook komt het voor dat ouders of andere familieleden met elkaar vrijen waar iedereen bij is of alledei 
opmerkingen over seks maken. Hoe vaak komt dat bij jouw familie voor? 

nee/nooit 
0 	soms (jaarlijks/maandelijks) 

vaak (wekelijks/dagelijks) 
onduidelijk 
onbekend (jongere wil het bijvoorbeeld niet zeggen) 

24. Seksueel deviante attitudes/berversiteiten  
Dit item is bedoeld am te achterhalen of de jongere er zogenoemde cognitieve ven/ormingen, ofwel 
denkfouten op nahoudt. Hiermee wordt bedoeld dat voor de jongere het seksueel afwijkende gedrag 
of de vreemde fantasieen of het delict snormaall is. Een voorbeeld is een jongere die vindt dat hij recht 
op seks heeft met een meisje als hij haar de hele avond heeft getrakteerd of dat meisjes gepakt 
mogen worden als ze uitdagend gekleed gaan. Of een jongere die vindt dat seks met een klein kind 
best mag omdat het kind daarmee een goede seksuele voorlichting krijgt. Bij deze vraag is het 
belangrijk am aan te sluiten bij het gepleegde delict of bij zijn eventueel afwijkende 
fantasieen/gedragingen. Een voorbeeld van introductievragen staat hieronder (vraag toespitsen op het 
type delict) 

Misbruikers van kinderen: ...vinden dat seks met kinderen eigenlijk wel kan, als je maar niets tegen de 
zin van het kind doet. Wet vind jij? 

Verkrachters/aanranders:... sommige jongens vinden.... dat als meisjes uitdagend gekleed gaan en/of 
je zitten uit te dagen dat ze erom vragen om gepakt te worden. Wat vind jij? 

niet mee eens 
beetje mee eens 

0 	helemaal mee eens 
0 	onduidelijk 
0 	onbekend (jongere wil het bijvoorbeeld niet zeggen) 

l 25. Zoraindicatie Psycho-seksuele ontwikkelinq 

Op basis van de voorgaande informatie over de Psycho-seksuele ontwikkeling 
(oak al is die niet helemaal volledig) maakt de raadsonderzoeker een inschatting 
van de zorgbehoefte. 

0 	geen/nauwelijks aanleiding tot zorg 
enige aanleiding tot zorg 
veel aanleiding tot zorg 
erg veel aanleiding tot zorg 
onduidelijk 
onbekend / op basis van de informatie niet vast te stellen 

48 



BIJLAGE 3. CASUTSTIEK 

3.1 Raadsonderzoeken 
Aan de raadsonderzoekers is gevraagd om een korte beschrijving te geven van enkele zedenzaken 
waarmee zij tijdens het onderzoek te maken hebben gehad. Veelal gaat het om zaken die op een of 
andere manier zijn opgevallen door bijvoorbeeld de ernst van het delict, de achtergronden van de 
jongere of zijn familie. De beschrijving is derhalve illustratief en niet representatief bedoeld. De zaken 
zijn geanonimiseerd; de namen gefingeerd. AIle jongeren hebben positief gescoord op de BARO; bij 
John is het SIJZ slechts gedeeltelijk afgenomen; bij Bart (casus 3) was een positieve score op het 
SIJZ te zien. 

Casus 1 — Ontucht met kleine jongens 
John is een jongen van 13 jaar die verdacht wordt van ontuchtige handelingen met in ieder geval een 
jongetje / neefje van 10 jaar en vermoedelijk ook met een tweede jongetje (7 jaar, ook een neefje). Hij 
vertelt (in eerste instantie) dat het neefje (van 10 jaar) hem op straat achtervolgde. Om zijn neefje te 
ontlopen is hij in de bosjes gerend, zijn neefje volgde hem. Toen ze in de bosjes waren heeft John zijn 
neefje gevraagd of hij wilde "neuken" omdat hij (neefje) aan zijn piemel zat. Zijn neefje zou hierop "ja" 
gezegd hebben. John zegt 10 seconden met zijn piemel in de anus van zijn neefje te zijn geweest. 
Toen is hij zo geschrokken, is hij weggerend en heeft hij zijn neefje achtergelaten. Volgens John wilde 
zijn neefje het zelf en heeft hij niet geprotesteerd of laten merken dat hij het niet wilde. Op dezelfde 
dag heeft hij zijn neefje nog zien spelen op het pleintje. Zijn neefje zou zich niet vreemd hebben 
gedragen en is gewoon doorgegaan met spelen. John geeft aan dat het niet goed geweest is wat hij 
gedaan heeft. 
Als de Raadsonderzoeker hem vertelt dat de kans groot is dat hij in bewaring gaat, begint hij te huilen 
en trekt hij zijn bekentenis in. Hij zou alleen bekend hebben omdat de politie tegen hem gezegd zou 
hebben dat, als hij bekende, hij naar huis mocht gaan. Nu zegt John geen enkel aandeel te hebben in 
de tenlastelegging. 
Ook tijdens het tweede gesprek (de Raadsonderzoeker bezoekt hem in de Rijksinrichting) blijft John 
ontkennen. Volgens John is er niets gebeurd en is hij nooit met zijn neefje in de bosjes geweest. Hij 
vertelt dat zijn familie onenigheid heeft met de familie van het slachtoffer en dat ze hem de schuld 
geven, omdat ze weten dat hij ook op andere gebieden problemen geeft. 
John heeft ook tijdens de politieverhoren eerst het verhaal tot in detail verteld, waarna hij (bij een 
volgend verhoor) het gehele verhaal ontkend heeft aangevend dat hij moest bekennen van de politie 
en dat de familie van zijn neefje via hem de familieruzie heeft uitgespeeld. 

Casus 2 — Ontucht met een meisje 
Martin is 15 jaar en wordt verdacht van ontucht met een 8 jarig meisje dat bij hem in de weekend-
opvang voor verstandelijk gehandicapten woont. Hij heeft op een geheim plekje, tegen het slachtoffer 
gezegd dat zij haar ogen dicht moest doen, haar hand in zijn broek moest steken en zijn penis moest 
vasthouden. Daarna heeft hij het slachtoffer opdracht gegeven haar broek naar beneden te doen en 
naast hem in de stoel te gaan zitten. Martin heeft vervolgens met zijn hand over haar vagina 
gewreven. Hij vertelt dat hij op geen enkele wijze bij haar naar binnen is gedrongen. 
Martin's eigen problematiek is als volgt te beschrijven. Op jonge leeftijd is de ziekte van Duchenne 
geconstateerd. Op dit moment is Martin 13 jaar, de prognose is dat hij niet ouder zal worden dan 16- 
20 jaar. Op dit moment zit hij in een elektrische rolstoel (lopen kan hij niet meer), kan zijn armen en 
benen met veel kracht / moeite bewegen (drinken kan hij alleen met twee handen) en is ADL-
afhankelijk (ADL = algemene dagelijkse levensbehoeften). Bovendien heeft Martin ADHD. Op 8 a 9- 
jarige leeftijd is Martin onder bedreiging seksueel misbruikt door een achterbuurjongen (in de buurt 
vlak achter het huis van de familie), waarbij ook sprake was van penetratie. Martin heeft aangifte 
gedaan, er zijn enkele contacten geweest van Martin met het RIAGG en er is slachtofferhulp geweest. 
De hulpverlening is gestopt omdat er geen verdere vooruitgang was. Martin durft nog steeds niet via 
het pad te komen waar het misbruik is gebeurd. Zowel Martin als ouders worden nog regelmatig 
geconfronteerd met de misbruiker / dader, maar kunnen (vanwege het feit dat het huis is aangepast) 
niet verhuizen. 
Martin is eerder tweemaal betrokken geweest bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo heeft hij 
eenmaal geprobeerd zijn zusje te misbruiken (geen aangifte) en is hij in de zorginstelling waar hij 
eerder heeft gezeten bevredigd door een ouder verstandelijk gehandicapt meisje. 
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Martin moet op korte termijn een rugoperatie ondergaan, omdat zijn wervel zodanig vergroeit dat zijn 
longen in de verdrukking kunnen komen. Hi] is bang voor de toekomst, bang voor het verloop van zijn 
ziekte, moeder nodigt hem wel eens uit over deze gevoelens te praten, maar dat lukt hem niet. 

Casus 3 - Incest 
Bart is 15 jaar oud, hi] wordt verdacht van ontucht in het gezin. Hij zou zijn zusje seksueel hebben 
misbruikt. Hi] is bezocht in de vroeghulp en maakt een sombere, zorgelijke indruk. Tijdens het gesprek 
met de Raadsonderzoeker praat hi] over suicide. Er wordt een psychiater •ijgehaald am een 
screeningsonderzoek te doen, op o.a. detentiegeschiktheid. Er wordt een intramuraal PO 
aangevraagd, nadat de psychiater die hem screent vermoedens heeft dat er sprake is van de Stoornis 
van Asperger of PDD-NOS. 
In het screeningsonderzoek wordt aangegeven dat hij vlak is, raar vertelt over het misdrijf ("het is een 
straf voor de meisjes"), uitdrukkingsloos is en vreemd in het contact. 
De problematiek van Bart is als volgt te omschrijven (n.a.v. informatie Raad, zowel civiel als straf) en 
telefonisch gesprek met de psychiater die hem heeft onderzocht). Bart heeft ondermeer hallucinatoire 
belevingen (geeft aan stemmen te horen die hem dwingen tot bepaalde handelingen). Bovendien zijn 
er vermoedens van eigen seksueel misbruik en is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij 
zijn zusjes. Hi] vertoont vreemd, moeilijk te plaatsen gedrag: rare gezichten trekken, onverstaanbare 
opmerkingen maken, spelen met eten et cetera. Er zijn signalen van ernstige verwaarlozing in het 
verleden en Bart is getuige geweest van ernstige vormen van huiselijk geweld. 

Casus 4— Ontucht met jongen 
Mohammed is ruim 16 jaar en is van Marokkaanse afkomst en wordt verdacht van verkrachting van 
een 10-jarige onbekende jongen. 
Verhaal voloens Mohammed:  Mohammed was op slaapkamer met de jongen (ouders waren niet thuis, 
broer en zus wel). Jongen ging op z'n buik op bed liggen en zei Mohammed dat hi] op hem kon 
springen. Na verloop van tijd kwam M's zus binnen en vroeg of hi] spullen in de kelder wilde zetten. De 
jongen ging met M. mee en deed in de kelder hetzelfde voorstel. Ze hebben beiden hun broek 
uitgedaan en M is klaargekomen tegen de billen van de jongen. Beiden schrokken ervan en de jongen 
is weggegaan. Mohammed wilde met hem praten, en is hem achterna gegaan, maar de jongen wilde 
geen contact. M. zegt de jongen niet te hebben bedreigd of onder druk te hebben gezet. Mohammed 
schaamt zich diep t.o.v. zijn ouders; vader is in het ziekenhuis opgenomen vanwege alle commotie. 
Verhaal volgens de jongen:  het slachtoffer komt daar nooit thuis, is onder bedreiging mee naar binnen 
genomen. Politie heeft moeten bemiddelen toen ouders van het slachtoffer verhaal probeerden te 
halen bij de ouders van Mohammed. 
Moeder is overleden toen Mohammed klein was (hi] kan zich haar niet herinneren). Vader en moeder 
hebben 4 kinderen (Mohammed is de 3 e  uit de kinderrij). Vader is in 1997 hertrouwd. Zijn vrouw en 
kinderen zijn in 1998 naar NL gekomen. Vader en stiefmoeder hebben eveneens 4 kinderen. 
Mohammed heeft een goed contact met zijn stiefmoeder. Hij beschrijft zichzelf als een rustige jongen, 
in gezelschap van vrienden is hij druk. Mohammed schaamt zich diep en durft zijn ouders niet onder 
ogen te komen, hij wil het liefst terugkeren naar Marokko. 
Hi] zit op het VMBO, spijbelt wel eens en is dit jaar begonnen met een opleiding op het ROC. 
Mohammed wit graag bij de politie (hi] is bang dat het nu niet meer gaat lukken). Volgens leerkrachten 
heeft Mohammed een laag niveau. Hi] heeft volgens schoolinformatie last van faalangst, is voor de 
rest rustig en teruggetrokken. 
Mohammed heeft naar eigen zeggen voorlichting gehad, hi] heeft geen eerder seksueel contact gehad 
met jongens of meisjes, masturbeert wet eens. Hi] zegt veel vrienden te hebben. 

Casus 5 
M. is 15 jaar en wordt verdacht van verkrachting, meerdere malen in groepsverband gepleegd, in een 
periode van een half jaar. M is eenmaal eerder met de politie in aanraking gekomen. Hi] was 
medeplichtig aan diefstal van een fiets. Waarvoor M. werd doorverwezen naar HALT. Hi] heeft 
veertien uren gewerkt. 

Verhaal volgens M.  
M. wordt verdacht van verkrachting van een meisje van zijn eigen leeftijd. M. geeft aan dat dit om A. 
gaat en vertelt over datgene wat met haar in het schuurtje is gebeurd. Volgens M. heeft A. gezegd dat 
daar dingen zijn voorgevallen die zij niet wilde. Maar dat is niet waar, aldus M. 
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M. wil er verder niet over praten. Hij vertelt wel dat hij een keer met A. heeft geneukt in een schuurtje. 
Zij waren toen met z'n tweeen. Een vriendin van A. stond buiten op hen te wachten. M. vertelt dat dit 
de eerste keer was dat hij gemeenschap had. Volgens M. wilde A. verkering met hem. M. was gek op 
A. 
M. vertelt dat A. vaak over seks praatte. Zij zou tevens in een boekje opschrijven met wie zij het 
gedaan had. 
Verhaal volgens moeder van M.  
M.weet niet waarom A. aangifte van verkrachting heeft gedaan. 
Moeder geeft aan dat zij achter haar zoon staat. Zij gelooft voor 100% dat hij het meisje niet heeft 
verkracht. Volgens moeder is M. niet een persoon die iemand dwingt om dit te doen. Moeder weet niet 
waarom er aangifte is gedaan. Moeder heeft van de moeder van de ex-vriend van A. gehoord dat A. 
bang is voor haar vader. Dit zou de reden zijn geweest dat er aangifte is gedaan. De vader van A. zou 
niet mogen weten dat A. seks met Marokkaanse jongens had gehad. 
M. is een ontkennende verdachte. Hij geeft aan het meisje niet verkracht te hebben. M. wil niet met de 
raadsonderzoeker over het incident en de aangifte praten. Hij wil niet aan de raadsonderzoeker 
vertellen wat hij en zijn vrienden met het meisje hebben gedaan. Hij geeft echter wel aan dat alle 
seksuele handelingen met het meisje op vrijwillige basis hebben plaatsgevonden. De 
raadsonderzoeker heeft niet kunnen vernemen hoe M. dit heeft beleefd en of er bij hem echt sprake is 
van schuld en/of schaamte gevoelens. 
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BIJLAGE 4. ONDEFtZ0EKSINSTRUMENTEN 

Hieronder volgt een beschrijving van de onderzoeksinstrumenten die gebruikt zijn bij het 
Raadsonderzoek, het psychologisch onderzoek en het psychiatrisch onderzoek. Naast de BARO en 
het SIJZ werden enkele aanvullende vragenlijsten afgenomen. De reden hiervoor was dat het gebruik 
maken van verschillende informatiebronnen (bijvoorbeeld ouders en leerkrachten) de betrouwbaarheid 
van de gegevens zou vergroten. Daarnaast bood het onderzoek de mogelijkheid om de problematiek 
rond jeugdige zedendelinquenten zo volledig mogelijk in kaart te brengen. AIle deskundigen uit het 
onderzoeksteam en de begeleidingscommissie zijn betrokken geweest bij de samenstelling van het 
pakket vragenlijsten. Uitgangspunt was enerzijds de haalbaarheid (zouden de onderzoekers de 
vragenlijsten binnen redelijke tijd kunnen afnemen?) en anderzijds de relevantie (kwamen de 
belangrijkste onderwerpen wat betreft jeugdige zedendelinquenten aan de orde?). 

Raadsonderzoek 

BARO (in te vullen door de raadsondenoeker) 
Met deze vragenlijst zijn de kritische risico- en beschermende factoren geInventariseerd aan de hand 
waarvan een afweging kon worden gemaakt omtrent het al dan niet adviseren van een 
persoonhjkheidsonderzoek (PO), een strafadvies of het adviseren van een intern vervolgonderzoek 
(VO). In de BARO komen tal van onderwerpen aan de orde zoals gezinsfunctioneren/situatie, 
delictskenmerken, school, vrije tijd, vrienden, financier), gedrag, gevoel en middelenmisbruik die ook 
van toepassing zijn op een jeugdige verdachte van een zedendelict. Ten slotte wordt het BARO-
wegingsformulier ingevuld door de onderzoeker, waarbij er door middel van 9 risico- en 
beschermende factoren een inventarisatie wordt gemaakt van de mate van zorgbehoefte (Doreleijers 
et al., 1999; Doreleijers & Spaander, 2000; Van Heerwaarde et al, 2004). 

Traumavragenrijst (in to vufien door jongere) 
In deze vragenlijst komen tien traumatische gebeurtenissen aan de orde. Van elke traumatische 
gebeurtenis wordt ingevuld of het voorgekomen is, de frequentie van het voorkomen en de leeftijd 
waarop het voor het eerst gebeurde (De Vries-Bouw et al., 2004). 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SD 0) (drie versies: SD OS, in te vullen door jongere; SDQP, 
in te vullen door ouders en SDQT, in te vullen door leerkracht) 
De SDQ is een gevalideerde vragenlijst om sterke kanten en moeilijkheden van kinderen en 
adolescenten vast te stellen. Er bestaat een kinderversie, een ouderversie en een versie die door de 
leerkracht ingevuld moet worden. De lijst bestaat uit 25 vragen die zijn opgebouwd uit vijf schalen van 
elk vijf items. De vijf schalen geven informatie over respectievelijk: gedragsproblemen, hyperactiviteit, 
emotionele problemen, problemen met leeftijdgenoten en prosociaal gedrag. Per item wordt ingevuld 
of het voor de jongere 'niet waar', 'een beetje waar'of 'zeker waar'is. De vragen van de eerste vier 
items leveren een score voor totaal probleemgedrag. Na optelling van de score wordt een 
sonwaarschijnlijk% 'mogelijk' of 'waarschijnlijk' voorspelling gegeven per schaal. De SDQ is geschikt om 
onderscheid te maken tussen de algemene bevolking en klinische groepen (Smedje, 1999; Goodman 
2001). Bij kinderen die een zekere stoornis hebben zal de SDQ in 81-91% van de gevallen een 
'waarschijnlijk' voorspelling geven (Goodman, 2001). 
De SDQ wordt op dit moment genormeerd voor een Nederlandse populatie. Zolang deze normering 
nog niet bekend is hanteren we de Amerikaanse normering. Uit internationale literatuur blijkt dat een 
score boven het 90ste  percentiel een aanzienlijk verhoogde kans op een psychiatrische diagnose 
voorspelt. Een score boven het 90ste  percentiel merken we in dit overzicht aan als klinische score. 

Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (in to vullen door ouders) 
De VISK is ontwikkeld ter nauwkeurige beschrijving van probleemgedrag bij kinderen met mildere 
varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De VISK is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 
jaar. Het is een Nederlands instrument en bevat 49 items. Hierin komt een breed scala van problemen 
in verschillende ontwikkelingsdomeinen aan bod en tevens wordt sociale problematiek nagegaan. De 
items worden verdeeld in 6 schalen. Deze schalen zijn: niet afgestemd, neiging tot terugtrekken, 
orientatieproblemen, niet snappen, stereotiep gedrag en angst voor veranderingen (Luteijn et al., 
2000). 
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Raven's Progressive Matrices (test af te nemen door onderzoeker) 
De Raven is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen. Met het screeningsinstrument wordt 
globaal het intelligentieniveau bepaald. De test omvat vijf reeksen van 60 opgaven in totaal, die elk 
bestaan uit een of meer figuren. De opgaven zijn gebaseerd op verschillende figuratieve principes in 
de systematische samenhang der delen of figuren. Elke reeks bevat 12 opgaven die opklimmen in 
graad van moeilijkheid. Aan elke opdracht ontbreekt een deel of een figuur. De incomplete figuur moet 
gecompleteerd worden door te kiezen uit zes of acht mogelijkheden (Raven et al., 1987; de Leeuw & 
Meester, 1984; van Krogte & Oorman Gerlings-de Jong, 1986). 

Psycholoaisch onderzoek 

Verkorte Groninger Intelligentietest (test af te nemen door onderzoeker) 
De verkorte GIT is een instrument waarmee het intelligentieniveau bepaald wordt bij personen van 12- 
76 jaar. De test bestaat uit drie subtests van de GIT (de test bestaat oorspronkelijk uit 10 subtests): 
legkaart, cijferen en woordmatrijs. De subtestscores worden opgeteld en omgezet door middel van 
een tabel in IQ-scores (Kooreman & Luteijn, 1987). 

Adolescenten Temperaments Lijst (in te vullen door jongere) 
De ATL is een bewerking voor jongeren van een door Feij in 1979 ontwikkelde 
persoonlijkheidsvragenlijst: de zelfbeoordelinglijst. De ATL meet vier persoonseigenschappen: 
extraversie, emotionaliteit, impulsiviteit en spanningsbehoefte. De ATL is bedoeld voor jongeren 
tussen de 13 en 18 jaar (adolescenten) (Feij & Kuiper, 1984) en is een gevalideerd 
onderzoeksinstrument. 

Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch (in te vullen door onderzoeker) 
De BDHI-D is een vragenlijst bedoeld voor personen vanaf 12 jaar en meet hostiliteit en dispositie tot 
agressief gedrag. De vragenlijst bevat 40 items met drie subschalen: directe agressie, indirecte 
agressie en sociale wenselijkheid. De BDHI-D kan gebruikt worden voor research, voor indicatie van 
psychopathologie en voor risico-inschatting voor werknemers in de psychiatrie en het 
gevangeniswezen. De lijst is genormeerd op een gestratificeerde landelijke steekproef van 165 
mannen en 330 vrouwen van 15-87 jaar, 193 mannelijke en 233 vrouwelijke psychiatrische patienten 
uit 17 instellingen en 340 mannelijke en 60 vrouwelijke gedetineerden uit 18 inrichtingen (Lange et al., 
1995, Claes et al., 1999). 

Vijf lijsten uit het Seksualiteits Vragenlijst Pakket voor Adolescenten (SVPA): cognitieve 
vervorming/emotionele congruentie, Multiphasic Sex Inventory, Slachtoffer Empathielijst (in te vullen 
door jongere) en de Essay-vragenlijst (ingevuld door onderzoeker). 
Het SVPA is de Nederlandse vertaling (Bullens & Hendriks, 1999) van het Adolescent Sex ,Offender 
Assessment Pack (ASOAP) (Beckett, Brown & Gerhold, 1997). Het ASOAP is in 1997 ter hand 
gesteld aan deelnemers van de halfjaarlijkse Harreveld-conferenties, die uit verschillende Europese 
landen afkomstig zijn. De Harreveld-groep is de voorloper van ESSAY: European Society for working 
with Sexually Abusive Youth. Op dit moment werken acht Europese landen met (vertalingen van) het 
ASOAP. 
Clienten met een hoge score op Cognitieve Vervorming hebben vervormde ideeen over de seksuele 
kennis en ervaring van kinderen. Ze zijn van mening dat kinderen seksueel ervaren zijn, 
geYnteresseerd en bereid zijn tot seksueel contact. Ze zijn van mening dat kinderen door seksueel 
contact (met personen die ouder zijn) niet beschadigd worden. 
Clienten met een hoge score op Emotionele Congruentie vinden van zichzelf dat zij begrip en zorg 
hebben voor kinderen en dat zij zich kunnen identificeren met de gedachten en gevoelens van 
kinderen. 
Door middel van de MSI wordt kennis over seksualiteit getoetst, de wens tot het plegen van seksueel 
overschrijdend gedrag en de mate van seksuele obsessie worden geInventariseerd. Een lage score 
op Slachtoffer-Empathielijst geeft aan dat client niet of onvoldoende in staat is om zich te verplaatsen 
in het slachtoffer. Het pakket wordt thans in Nederland gevalideerd. 
In de Essay-vragenlijst komen gezinskenmerken (sociaal-economische status, geschiedenis van het 
gezin, psychische en psychosociale problematiek) en kenmerken van de jongere (traumatische 
ervaringen, fysieke gesteldheid, gedragsgeschiedenis, hulpverlening, scholing, geschiedenis van 
seksueel misbruik van de jongere en door de jongere) aan de orde. 
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Junior NedeHandse Persoonlijkheids Vragenlijst, NPV-J (in te vullen door jongere) 
De NPV-J is een vragenlijst waarmee persoonlijkheidsaspecten, kenmerken en opvallende 
gedragspatronen gemeten warden. Ruwe totaalscores worden geinterpreteerd met behulp van 
normtabellen: zevenpuntsschaal van zeer laag via gemiddeld tot zeer hoog. De lijst is genormeerd op 
1256 kinderen en 582 uit 16 instellingen verspreid over Nederland (Luteijn et al., 1989, Dijk & Luteijn, 
1982). 

Psvchiatrisch onderzoek: 

Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School age Children Present and Lifetime (K-
SADS-PL; Kaufman et al., 1997) is een semi-gestructureerd diagnostisch interview met jongere en 
ouder(s) om op een betrouwbare en gevalideerde manier, huidige en verleden episodes van 
psychopathologie bij kinderen en adolescenten volgens de DSM-IV criteria vast te stellen. Na het 
interview wordt de 

Global Assessment of Functioning (GAF) bepaald (Shaffer et al. 1983). Een GAF-score kleiner of 
gelijk aan 60 betekent een absolute indicatie voor behandeling. 
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