
Casus

Inleiding
Als GZ-psycholoog bij de Waag behandel ik daders van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. De doelgroep be-
staat uit patiënten met veelal persoonlijkheidsproble-
matiek uit het B- en C-cluster, met moeilijk te bewerken 
opvattingen en schadelijk gedrag voor zichzelf en ande-
ren. Zij hebben een delict gepleegd, zoals aanranding of 
verkrachting, het downloaden van kinderporno of exhibi-
tionisme. Centraal bij het uitvoeren van de behandeling 
staan risicofactoren, waarvan bekend is dat zij een voor-
spellende waarde hebben voor het opnieuw optreden 
van delictgedrag (zie kader). Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan overmatig bezig zijn met seks, een seksuele inte-
resse in kinderen of een ervaren tekort aan intimiteit in 
relaties.
Er is al een aanzet gemaakt met het onderzoeken van 
EMDR als interventie bij deze doelgroep, gericht op ver-
mindering van delictgedrag. Veelal richt dit onderzoek 
zich op het behandelen van eigen traumatische erva-
ringen op seksueel gebied. Daaruit komt naar voren dat 
dit kan leiden tot een afname van afwijkende seksuele 
interesse en daarbij ervaren opwinding (Ricci & Clayton, 
2008). Ook cognitieve vervormingen bij exhibitionisme 
zijn vatbaar gebleken voor behandeling met EMDR (Ten 
Hoor, 2013; zie EMDR #6, pag. 20). 

In dit artikel betoog ik aan de hand van casuïstiek dat 
EMDR een belangrijke rol kan vervullen bij de behande-
ling van daders van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag. Het toepassingsgebied is in potentie breder dan 
wat er tot nu toe onderzocht is. Aan de hand van vier ge-
valsbeschrijvingen van behandelingen illustreer ik dat ri-
sicofactoren met EMDR direct kunnen worden beïnvloed 

en dat de bestaande vormen van casusconceptualisatie 
daartoe een toereikend kader bieden.

De sterkste beïnvloedbare voorspellers van recidive-
risico bij daders van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag (Yates et al., 2010)
- Afwijkende seksuele interesse
- Antisociale oriëntatie (incl. cognities en tekort
 schietende zelfregulatievaardigheden)
- Seksuele preoccupatie
- Intimiteitstekort
- Emotionele identificatie met kinderen

Gevalsbeschrijving 1.
Het beïnvloeden van afwijkende seksuele in-
teresse en seksuele preoccupatie bij iemand 
die veroordeeld is voor het downloaden van 
kinderporno
Huib volgt een behandeling in een verplicht kader we-
gens het downloaden van kinderpornografisch materi-
aal. Hij besteedt tot negen uur per dag aan het bekijken 
van porno. Daarbij wordt hij aangedreven door een zoek-
tocht naar een ‘trofee’: die ene afbeelding die herinne-
ringen aan een seksuele ervaring in zijn jeugd activeert. 
De herinnering waar het om gaat, heeft hij desgevraagd 
dan ook direct paraat. Verondersteld wordt dat desen-
sitisatie van deze kernherinnering van invloed is op de 
risicofactoren ‘afwijkende seksuele interesse’ en ‘seksu-
ele preoccupatie’. 

De behandeling met EMDR beslaat twee sessies en 
richt zich op het desensitiseren van het meest positieve 
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beeld uit een herinnering aan een seksuele ervaring op 
14-jarige leeftijd. Het proces kent een interessant ver-
loop, waarbij Huib in de associatieketen het hele lichaam 
van het meisje van boven naar beneden afgaat. Uitein-
delijk treedt er een verandering in betekenisverlening 
op, waarbij Huib zich realiseert dat hij zijn herinnerings-
beeld geïdealiseerd heeft. Opwinding maakt plaats voor 
schuldgevoelens. Bovendien realiseert Huib zich dat hij 
al die tijd niet op zoek is geweest naar seks, maar naar 
een gevoel van intimiteit dat hij destijds voor het laatst 
ervaren heeft. Derhalve is de weg nu vrij om in de behan-
deling te spreken over de risicofactor intimiteitstekort.
De frequentie van porno kijken is afgenomen tot drie 
keer per week één uur reguliere porno, een effect dat nu 
zeven maanden aanhoudt.

Gevalsbeschrijving 2.
Het beïnvloeden van zelfregulatievaardighe-
den en intimiteitstekort van een exhibitionist 
Gerrit is halverwege de vijftig als hij voor de derde keer 
in een verplicht kader behandeld wordt voor exhibitio-
nisme. In zijn jeugd is Gerrit veel gepest door klasgeno-
ten. Hij voelt zich niet gezien en gewaardeerd door zijn 
ouders, is bang voor kritiek en vermijdt tal van situaties. 
Als gevolg daarvan ervaart hij zijn relatie als onbevredi-
gend, zit hij tot over zijn oren in het werk en doet hij in 
zijn vrije tijd dingen om anderen te plezieren. Exhiberen 
is voor hem een manier om alle opgebouwde spanning 
even te ontladen. Hij weet wat hij moet doen om exhibe-
ren te voorkomen: zijn netwerk betrekken, spanningen 
bespreekbaar maken en positieve levensdoelen verwe-
zenlijken. Hij durft dit echter niet te doen uit angst voor 

afwijzing en kritiek.
Het kernthema minderwaardigheid staat centraal bij de 
taxatie ‘rechtsom’. Er komen drie herinneringen naar vo-
ren die daarin een belangrijke aansturende rol zouden 
hebben. Desensitisatie van de targets zou hypothetisch 
van invloed moeten zijn op de risicofactoren ‘tekort aan 
zelfregulatievaardigheden’ en ‘intimiteitstekort’. 
De EMDR-behandeling neemt vier sessies in beslag. Ger-
rit geeft na afloop aan dat het is alsof er een last van zijn 
schouders is gevallen. Hij voelt zich niet langer minder-
waardig ten opzichte van anderen. En belangrijk: de weg 
is voor hem vrij gemaakt om actieve copingstrategieën 
in te zetten, waar hij direct gebruik van maakt. Hij stelt 
zijn netwerk op de hoogte van zijn problematiek, verlaat 
zijn vrouw voor zijn jeugdliefde, komt voor zichzelf op 
naar collega’s, trekt vriendschapsbanden aan en doet in 
zijn vrije tijd wat hij leuk vindt. Voor het eerst in 35 jaar 
heeft hij geen enkele behoefte aan exhiberen. Er vindt 
nog een jaar lang laagfrequent contact plaats. De be-
hoefte blijft uit.

Gevalsbeschrijving 3.
Het beïnvloeden van intimiteitstekort en anti-
sociale oriëntatie van een exhibitionist
Johan is een man van achter in de twintig, die sinds zijn 
dertiende exhibeert. Hij had vanaf die leeftijd een grote 
behoefte aan seks, maar wist dat niet te verkrijgen. Hij 
was jaloers op meisjes en vrouwen die maar met hun 
vingers hoefden te knippen, of er stond een rij mannen 
voor ze klaar. Hij voelt zich minderwaardig ten opzichte 
van vrouwen, die hij als hautain en onbereikbaar ziet. 
Exhiberen geeft hem een gevoel van macht en ontlading; 
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als de vrouwen geschrokken wegfietsen, heeft hij ze la-
ten voelen wat hij zelf voelt. Hij heeft een partner, maar 
voelt zich in de relatie niet sterk genoeg om voor zijn 
behoeften op te komen. Relevante risicofactoren zijn 
‘afwijkende seksuele interesse’, ‘tekortschietende zelf-
regulatievaardigheden’, ‘intimiteitstekort’ en ‘antisociale 
oriëntatie’, in het bijzonder vrouwvijandigheid. 
Een taxatie ‘rechtsom’ wijst uit dat de kernopvatting ‘ik 

ben minderwaardig (ten opzichte van vrouwen)’ rust op 
twee pijlers: negatieve ervaringen in het gezin van her-
komst met zijn stiefmoeder en afwijzing door vrouwen 
tot wie hij zich aangetrokken voelde. De EMDR-behan-
deling neemt zes sessies in beslag. Johan is nu in staat 
om de nadelen van het exhiberen te benoemen. Hij heeft 
geen interesse meer in het bang maken van vrouwen en 
schaamt zich ervoor dat hij dit eerder wel had. Doordat 
hij zichzelf als competenter is gaan zien, durft hij met 
zijn eigen partner de dialoog aan te gaan over zijn be-
hoefte aan exhiberen. Dit maakt voor hem de weg vrij 
om aan te geven welke activiteiten hij wil ondernemen 
om op prosociale wijze te kunnen ontladen. Hoewel de 
behoefte nog niet is verdwenen, is hij nu wel in staat met 
zijn behandelaar te praten over andere risicofactoren.

Gevalsbeschrijving 4. 
Het beïnvloeden van seksuele preoccupatie 
en intimiteitstekort bij iemand met intrusieve 
fantasieën over minderjarige jongens
Otto is een 27-jarige man die zich op aanraden van de 
politie aanmeldt voor een behandeling. Hij heeft zijn 
penis aan een 7-jarige jongen getoond en een andere 
jongen heeft hij gevraagd of hij zijn penis mocht zien. 
Hij hoopte dat het tot seks zou leiden. Zijn interesse 
voor jonge jongens is ontstaan in een periode waarin hij 
werkloos was geraakt en hij zijn relatie als emotioneel 
onbevredigend ervoer. Destijds is hij uit eenzaamheid 
urenlang porno gaan kijken en verlangde hij naar contact 
met anderen. Bij aanmelding heeft hij last van intrusieve 
seksuele fantasieën over jonge jongens (tien keer per 
dag). Fantasieën die hem hinderen bij het uitvoeren van 
zijn werk. Relevante te beïnvloeden risicofactoren zijn 
‘seksuele preoccupatie’ en ‘intimiteitstekort’.
We verkennen de meest opwindende fantasie, of stout-
ste droom van Otto (positieve flash forward), omdat hij 
verlangt naar wat er zou kunnen gebeuren. Deze fanta-
sie geeft hij een cijfer 12 op een schaal van 0-10 voor de 
mate van opwindendheid. In de associatieketen tijdens 

de EMDR-procedure komen eerst allerlei seksuele beel-
den en indrukken naar voren. Al snel maken gevoelens 
van opwinding echter plaats voor een intense ervaring 
van eenzaamheid. Er vindt automatisch een verschui-
ving van betekenisverlening plaats: “Ik ben niet alleen, ik 
heb veel mensen om me heen, die van me houden.” Na 
één EMDR-sessie is de positieve lading tot 0 gedaald. De 
seksuele preoccupatie is verdwenen. Er kan nu gewerkt 
worden aan de vaardigheden die hij nodig heeft om een-
zaamheid te voorkomen.

Discussie
In dit artikel is aan de hand van een aantal gevalsbe-
schrijvingen kort weergegeven hoe verschillende toe-
passingen van EMDR kunnen bijdragen aan de behan-
deling van daders van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. In de gevalsbeschrijvingen is snel resultaat ge-
boekt op relevante risicodomeinen. Niet alleen kunnen 
aansturende kernopvattingen hun kracht worden ont-
nomen, ook desensitisatie van seksuele fantasieën en 
herinneringen leidt tot een gunstig resultaat. Bovendien 
toonden de patiënten zich na EMDR ontvankelijker voor 
de rest van de behandeling.
Gezien de ernst van de problematiek en het belang van 
het indammen van gevaar voor potentiële slachtoffers, 
is het zeer wenselijk dat de effectiviteit van de toepas-
sing van EMDR bij seksueel grensoverschrijdend gedrag 
verder wordt onderzocht. Idealiter gebeurt dit middels 
een randomized controlled trial waarbij gebruik gemaakt 
wordt van voor- en nametingen met meetinstrumenten, 
die op valide wijze het effect van de behandeling op de 
risicofactoren meten. 
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