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Samenvatting 

In dit retrospectieve onderzoek werden de dossiergegevens van 157 zedendelinquenten geanalyseerd die tussen 

1993 en 1998 zijn uitgestroomd uit het gevangeniswezen of een tbs-kliniek. Onderzocht is de relatie tussen 

middelenmisbruik en het soort seksuele delict waarvoor de zedendelinquent is veroordeeld. Daarnaast is gekeken 

naar de gevolgen van middelenmisbruik op recidive. In het onderzoek is gecontroleerd voor psychopathie 

(gemeten door de  PCL:SV), aangezien er een sterke samenhang is tussen psychopathie, middelenmisbruik en 

seksuele recidive. Uit de resultaten blijkt dat zedendelinquenten die middelen misbruiken gemiddeld een hogere 

psychopathiescore hebben dan zedendelinquenten die geen middelen misbruiken. Met betrekking tot algemene 

recidive recidiveren zedendelinquenten (met een lage tot matige psychopathiescore) die middelen misbruiken, 

significant vaker dan zedendelinquenten die geen middelen misbruiken. Voor zedendelinquenten met een hoge 

psychopathiescore is het, vanwege een te kleine steekproef, niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen. 

Tot slot zijn er, naast middelenmisbruik en psychopathie, andere risicofactoren nodig om seksuele recidive te 

kunnen voorspellen. 

Abstract 

In this retrospective study 157 sex offenders, who were released from prison or Dutch forensic psychiatric 

hospitals between 1993 and 1998, were analysed in order to investigate a relation between the substance abuse 

and the sexual crime committed by the sex offenders. Additionally, the consequences of substance abuse on 

recidivism have been studied. This study has accounted for psychopathy (measured by the PCL:SV) since there 

is a strong coherence between psychopathy, substance abuse and sexual recidivism. The results show that the sex 

offenders, who have abused substance, have an average higher score on psychopathy than sex offenders who did 

not abuse substance. With respect to general recidivism sex offenders (with low to moderate score on the 

PCL:SV) who are guilty of substance abuse, reoffend significantly more frequently than sex offenders who do 

not abuse substance. The sample test used to measure the substance abuse by sex offenders with a high score on 

the PCL:SV was too small to provide any significant results. Finally, besides abuse of substance and 

psychopathy, there is the need for additional risk factors to predict sexual recidivism. 
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1. Inleiding 

“26 september 1995. Een jonge vrouw fietst op de Archimedislaan in Utrecht. Het is avond, 

het schemert. Plotseling komt er een man naast haar fietsen. Hij rijdt haar klem en dwingt 

haar af te stappen. De man trekt de vrouw de struiken in en verkracht haar.  De Utrechtse 

Serieverkrachter. Deze zomer dertien jaar geleden sloeg hij voor het eerst toe. Zes-en-een-

half jaar terug, 24 oktober 2001 vergreep hij zich, volgens de politie voor het laatst, aan een 

zestienjarig meisje. Ze werd vastgebonden aan een boom, haar mond werd dichtgeplakt met 

tape en ze werd meerdere keren verkracht. Pas uren later is ze gevonden. De Utrechtse 

serieverkrachter is nog steeds niet opgepakt.” 

(Profiel: de Utrechtse serieverkrachter - uitzending 18 mei 2005)  

 

De laatste jaren is er in Nederland in de media veel aandacht besteed aan seksuele delicten. 

Vaak wordt er in een zeer emotioneel geladen sfeer bericht over seksueel gewelddadig 

gedrag. Deze seksuele delicten veroorzaken grote verontwaardiging en veel onrust. Bekende 

voorbeelden zijn de hierboven beschreven „Utrechtse serieverkrachter‟ en de recenter in het 

nieuws verschenen incestpleger Fritzl die zijn biologische dochter jarenlang opsloot en 

misbruikte. Door seksuele delicten die in de media komen, begint men zich zorgen te maken 

en vraagt men zich af hoe dit soort gruwelijkheden plaats kunnen vinden. Ben je zelf nog wel 

veilig of moet je elk moment alert zijn op een mogelijk seksueel misdrijf?  

Sinds de jaren tachtig is het aantal mannen dat in Nederland voor een seksueel delict is 

veroordeeld significant gestegen (Frenken, Gijs & van Beek, 1999). Brouwers en Smit (2005) 

stellen dat in de periode van 1985 tot 2002 het aantal jaarlijks door de politie geregistreerde 

seksuele misdrijven is gegroeid van 4.800 naar zo‟n 7.000. Dit is een toename van ruim 40 

procent. De verdeling naar soort misdrijf blijft gelijk; ruim 40 procent zijn aanrandingen, een 

kwart verkrachtingen en ongeveer een derde is ontucht. Het totale aantal geregistreerde 

misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht steeg met ongeveer 27 procent.  

Zo‟n twee procent van de vrouwen van 15 tot 79 jaar geeft in slachtofferenquêtes van het 

Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) aan, gedurende het afgelopen jaar, binnens- of 

buitenshuis zelf geconfronteerd te zijn met één of meer ongewenste seksuele contacten door 

een bekende of onbekende (Frenken, 2002; Brouwers & Smit, 2005). Dit zijn omgerekend 

jaarlijks 170.000 vrouwen. Echter, de hoeveelheid delicten die bij de politie aangegeven 

wordt, is niet meer dan 22 procent van alle, uit de CBS-slachtofferenquêtes af te leiden, 
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strafwaardige seksuele delicten (zie tabel 1.1). Kortom, de dark number is zeer groot en de 

cijfers geven slechts een indicatie (Frenken, 2002; van Beek, Smid & de Doncker, 2009).  

 

Tabel 1.1 Het vóórkomen van (pogingen tot) verkrachting, aanranding en ontucht in verschillende 

bronnen in 2002 (Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie in Brouwer & Smit, 2005). 

 Verkrachting Aanranding Ontucht 

 

Door slachtoffers gemelde delicten  

Aantal processen-verbaal  

Aantal gehoorde verdachten  

Aantal ingeschreven zaken bij het O.M.  

Aantal schuldigverklaringen rechter  

15.000 tot 16.000 N.v.t. 

1.801 

1.132 

939 

362 

2.737 

1.398 

879 

389 

2.301 

1.381 

955 

648 

 

 

In tabel 1.2 is te zien dat het bij 54,2 procent van de onherroepelijk afgedane seksuele 

strafzaken gaat om een verkrachting, aanranding of pogingen daartoe. Waarschijnlijk is dit 

een vertekend beeld van de werkelijkheid, doordat slachtoffers van verkrachters en aanranders 

meer bereid lijken te zijn aangifte te doen dan slachtoffers van ontuchtplegers (voor een 

specificatie van de artikelnummers behorende bij „ontucht‟, zie tabel 1.2). Dit zou te maken 

kunnen hebben met de mogelijkheid dat slachtoffers sneller aangifte doen wanneer de dader 

een onbekende is, hetgeen vaker voorkomt bij slachtoffers van verkrachters/aanranders. Bij 

een ontuchtpleger wordt de aangifte vaak bemoeilijkt, doordat het slachtoffer vaak gedurende 

een bepaalde periode (meerdere malen) wordt misbruikt. Het slachtoffer durft vaak geen 

aangifte te doen, doordat de dader zich in het sociale netwerk van het slachtoffer bevindt 

(zoals de (stief)vader, buurman, opa, leraar etc.). Kortom, het is van belang in acht te nemen 

dat ook deze cijfers slechts een indicatie van de werkelijkheid zijn. 

 

Tabel 1.2 Seksuele delicten in onherroepelijk afgedane strafzaken (Onderzoek- en Beleidsdatabase 

Justitiële Documentatie in Brouwers & Smit, 2005). 

Periode 1997-2003 naar wetsartikel in percentages van het totaal 

 

Verkrachting           Art. 242 Verkrachting 

Aanranding             Art. 246 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid 

Ontucht                    Art. 243 Binnendringen wilsonbekwame  

                                  Art. 244 Binnendringen slachtoffer < 12 jaar  

                                  Art. 245 Binnendringen slachtoffer < 16 jaar  

                                  Art. 247 Ontucht met wilsonbekwame of < 16 jaar  

                                  Art. 248 Ontucht met letsel/dood  

                                  Art. 249 Ontucht met misbruik gezag  

26,2 %  

28,0 %  

1,5 % 

9,9 %   

7,2 %   

17,5 %  

0,4 %  

9,5 %  
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Binnen seksueel delictgedrag kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende 

soorten seksuele delicten (zie tabel 1.2). In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is dit 

strafbare seksueel gedrag terug te vinden in het hoofdstuk Misdrijven tegen de zeden (zie 

bijlage 1). De artikelnummers 242 t/m 249 hebben betrekking op seksuele „hands-on‟ 

delicten, zoals verkrachting, aanranding en ontucht met kinderen. De artikelnummers 239, 

240, 240a en 240b (exhibitionisme, voyeurisme en het in bezit hebben/verstrekken van 

(kinder)pornografie) vallen onder de zogenaamde „hands-off‟ delicten, waarbij geen fysiek 

contact plaatsvindt.  

Seksuele interacties worden als strafbaar gezien wanneer ze plaatsvinden met personen die 

daarvoor geen instemming hebben gegeven of met personen die niet in staat worden geacht 

toestemming te kunnen geven, bijvoorbeeld kinderen onder de zestien jaar en personen met 

een verstandelijke beperking (van Beek, Smid & de Doncker, 2009). In het Nederlandse 

Wetboek van Strafrecht wordt er bij strafbaar seksueel gedrag onderscheid gemaakt in het al 

dan niet gebruik maken van fysieke dwang of geweld (of het dreigen daarmee), de leeftijd van 

het slachtoffer en het penetreren van het lichaam van het slachtoffer.  

Wanneer er bij seksueel delictgedrag sprake is van fysieke dwang of (dreigen met) geweld 

wordt er gesproken over verkrachting of aanranding, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. 

Echter, is dit niet het geval en wordt er alleen psychologische dwang gebruikt, dan wordt er 

gesproken over ontucht. Met betrekking tot de leeftijd van het slachtoffer worden er in het 

Nederlandse Wetboek van Strafrecht drie leeftijdscategorieën gehanteerd: beneden de twaalf 

jaren, beneden de zestien jaren en boven de zestien jaren. Bij de eerste categorie (beneden de 

twaalf jaren) kan het Openbaar Ministerie (OM) sinds 1 oktober 2002 zelfstandig tot 

vervolging overgaan, bij de andere categorieën wordt het slachtoffer geacht zelf een aanklacht 

in te dienen voordat er kan worden vervolgd (Kool, 2007). Daarnaast wordt er bij de 

veroordeling van de dader rekening gehouden met het al dan niet penetreren van het 

slachtoffer. Anders gezegd: het seksueel binnendringen van het lichaam. Deze term verwijst 

niet alleen naar het seksueel binnendringen van de vagina of anus met de penis, maar ook het 

seksueel binnendringen met een vinger, tong of object. Theoretisch gezien is het zelfs 

mogelijk dat een afgedwongen tongzoen als verkrachting wordt aangemerkt.  

Wanneer er sprake is van een seksuele interactie met (dreigen met) fysiek geweld in 

combinatie met het seksueel binnendringen van het lichaam, kan de dader worden veroordeeld 

voor verkrachting (art. 242 Sr). Is er geen sprake van penetratie dan is het mogelijk dat de 

dader veroordeeld wordt voor feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr).  
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Voor het seksueel binnendringen van het lichaam van een wilsonbekwame, zoals kinderen of 

verstandelijk gehandicapten, worden andere wetboekartikelen gebruikt. Wanneer er sprake is 

van seksueel binnendringen van het lichaam van een wilsonbekwaam slachtoffer kan „ontucht 

bij een wilsonbekwame‟ (art. 243 Sr.), „ontucht bij een kind onder de twaalf jaren‟ (art. 244 

Sr.) of „ontucht bij een kind beneden de zestien jaren‟ (art. 245 Sr.) ten laste worden gelegd. Is 

er geen sprake is van seksueel binnendringen van het lichaam, dan spreekt men over 

ontuchtige handelingen. De dader kan in dat geval veroordeeld worden voor artikel 247 Sr,  

„ontucht met een bewusteloze, geestelijk gestoorde of een kind‟. Wanneer er sprake is van een 

afhankelijkheidsrelatie met het slachtoffer kan de dader veroordeeld worden voor „ontucht 

met misbruik gezag‟ (art. 249 Sr.). Hij kan in dat geval een zwaardere straf krijgen. Onder 

artikel 249 Sr. wordt in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht het volgende verstaan: “Hij 

die ontucht pleegt met zijn minderjarige kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn 

zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende 

of ondergeschikte”. Daarnaast is er ook sprake van een afhankelijkheidsrelatie wanneer het 

slachtoffer (ongeacht de leeftijd) aan zijn of haar waakzaamheid of zorg is toevertrouwd, 

zoals het geval is bij een arts, groepsleider of fysiotherapeut. Tevens wordt de dader het 

misdrijf zwaarder aangerekend wanneer het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft of het 

misdrijf zelfs de dood ten gevolge heeft. De dader kan dan veroordeeld worden wegens artikel 

248 Sr. en zo een zwaardere straf opgelegd krijgen. 

Tot slot is het mogelijk dat de dader veroordeeld wordt voor meerdere artikelnummers. Zo 

kan de dader veroordeeld worden voor „ontucht met misbruik gezag‟ en daarnaast voor 

„gemeenschap met een kind beneden de twaalf jaar‟, gezien het seksueel binnendringen van 

het lichaam niet wordt bestraft wanneer de dader enkel voor artikel 249 Sr. wordt 

veroordeeld. In dit geval wordt artikel 249 Sr. als tweede delict toegevoegd en kan er 

strafverzwaring volgen. 

 

Zedendelinquenten die daadwerkelijk veroordeeld worden, krijgen meestal een 

gevangenisstraf, ambulante/poliklinische behandeling en/of een terbeschikkingstelling (tbs) 

opgelegd. Echter, wat gebeurt er wanneer ze vrijkomen en weer terugkeren in de 

maatschappij? Uit bevindingen van Nederlandse onderzoekers (Nieuwbeerta, Blokland & 

Bijleveld, 2003) blijkt dat na een periode van 25 jaar de algemene recidive, het opnieuw 

plegen van een delict (exclusief seksuele delicten), 71 procent bedraagt. De algemene recidive 

is het hoogst bij verkrachters/aanranders (76 procent) en lager bij ontuchtplegers (66 procent) 

en exhibitionisten (65 procent). De uiteindelijke seksuele recidive, het opnieuw plegen van 
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een seksueel delict, bedraagt na een follow-up van 25 jaar 29 procent. De seksuele recidive is 

daarentegen het hoogst bij de exhibitionisten (40 procent), daarna bij ontuchtplegers (28 

procent) en het laagst voor de verkrachters/aanranders (24 procent). Met name verkrachters 

lijken zich dus niet te beperken tot het plegen van nieuwe seksuele delicten. Ze worden juist 

vaker veroordeeld voor een gewelddadig, niet-seksueel delict dan voor het plegen van nieuw 

seksueel delict (Hildebrand, de Ruiter & de Vogel, 2004).  

In het recidive-onderzoek van de Ruiter en de Vogel (2004) is een specifieke 

onderzoekspopulatie gebruikt, namelijk tbs-patiënten van de dr. Henri van der Hoeven 

Kliniek. Uit hun bevindingen blijkt dat pedoseksuele daders vaker opnieuw werden 

veroordeeld voor een seksueel delict dan verkrachters met volwassen vrouwelijke 

slachtoffers. Pedoseksuele daders met jongens buiten het gezin als slachtoffer vertoonden het 

hoogste percentage seksuele recidive (80 procent). De kans op seksuele recidive is voor 

pedoseksuele daders die de behandeling niet hadden afgerond bijna vijf maal groter dan voor 

pedoseksuele daders die de behandeling wel hadden afgerond. Echter, deze resultaten kunnen 

een vertekend beeld van de werkelijkheid opleveren, gezien zedendelinquenten uit andere tbs-

klinieken of uit het gevangeniswezen niet in het onderzoek meegenomen zijn. 

Ook op internationaal gebied wordt veel onderzoek gedaan naar de recidive van 

zedendelinquenten, zoals blijkt uit de meta-analyse van Hanson en Bussìere (1998). Uit dit 

onderzoek blijkt dat het seksuele recidiverisico voor extrafamiliare kindmisbruikers het 

hoogst is en voor incestplegers relatief het laagst. Zo klimt het risico voor extrafamiliare 

kindmisbruikers, na een follow-up periode van 25 jaar, naar 52 procent. Voor verkrachters ligt 

het percentage op 23 procent en voor alle seksuele geweldsdelicten ligt het recidivepercentage 

bij een follow-up periode van 5 jaar gemiddeld op 13 procent. Een beperking van dit 

onderzoek is dat er verschillende follow-up periodes zijn gebruikt, waardoor de percentages 

moeilijk te vergelijken zijn.  

 

De inschatting van het recidivegevaar speelt, evenals de mate van 

toerekeningsvatbaarheid, een rol bij de uiteindelijke straf die de dader door de rechter 

opgelegd krijgt. Als de vooronderstelling omtrent de „normaliteit‟ van de dader in twijfel 

wordt getrokken, wordt er een onderzoek Pro Justitia ingesteld. In dat onderzoek kijken 

gedragsdeskundigen (psychologen/psychiaters) of er sprake is van een gebrekkige 

ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens en of dit ook het geval was ten 

tijde van de ten laste gelegde feiten (Harte, van Mulbregt & de Kom, 2002). Zo wordt er in 

gekeken in hoeverre de verdachte vanuit deze pathologie minder dan de gemiddelde mens in 
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staat moet worden geacht om afwegingen en keuzes te maken ten tijde van het ten laste 

gelegde (Beekman & van Mulbregt, 2004).  

Daarnaast wordt er in het een Pro Justitia onderzoek gekeken naar de invloed die een 

intoxicatie heeft op de toerekeningsvatbaarheid. Uit de literatuur blijkt namelijk dat veel van 

de seksueel agressieve delicten plaatsvinden onder invloed van alcohol (Langevin & Lang, 

1990; Marshall & Marshall, 2000; Seto & Barbaree, 1995). Door het gebruik van alcohol 

wordt inhibitie opgeheven, waardoor seksueel agressief gedrag makkelijker tot uiting komt. 

Alcohol en/of drugs ondermijnt dus de controle over het gedrag van een persoon. Daarnaast 

komt in de biopsychosociale leertheorie naar voren dat situatieve factoren zoals stress, 

seksuele opwinding, negatieve gevoelens en alcohol/drugs de drempel voor een kwetsbare 

jongeman verlagen om zich seksueel grensoverschrijdend te gedragen (Marshall & Barbaree, 

1990 in van Beek, Smid & de Doncker, 2009). Uit verschillende onderzoeken blijkt dan ook 

dat veel zedendelinquenten daadwerkelijk deze drempel verlagen door middel van het gebruik 

van middelen. Zo blijkt uit het onderzoek van Marshall en Marshall (2000) dat ongeveer 50 

procent van de zedendelinquenten onder invloed van middelen was tijdens het plegen van 

delicten. Zij stellen dat wanneer de remmingen van een man wegvallen door intoxicatie, 

stemmingswisselingen of cognitieve vervormingen en hij daarnaast de kans krijgt om een 

seksueel delict te plegen, te verwachten valt dat hij deze kans zal grijpen. Ook uit het 

onderzoek van Abracen, Looman en Anderson (2000) blijkt dat zedendelinquenten vaker een 

hogere mate van alcoholmisbruik rapporteren dan niet seksuele geweldsdelinquenten. 

Daarnaast blijken verkrachters (met slachtoffers boven de zestien jaar) iets meer alcohol en 

drugs te misbruiken dan ontuchtplegers (met slachtoffers beneden de twaalf jaar). Wanneer 

beide groepen worden vergeleken met niet seksuele geweldsdelinquenten blijkt dat 

zedendelinquenten significant meer middelen misbruiken dan niet seksuele 

geweldsdelinquenten. Echter, een beperking van dit onderzoek is dat zedendelinquenten 

wellicht nog eerder dan geweldsdelinquenten geneigd zijn om middelenmisbruik ten tijde van 

het indexdelict te rapporteren om zo de verantwoordelijkheid voor het delict buiten zichzelf te 

kunnen leggen. De resultaten van het onderzoek kunnen hierdoor vertekend zijn.  

Wanneer de dader deze verantwoordelijkheid ook ten tijde van het Pro Justitia onderzoek 

buiten zichzelf legt, bestaat de mogelijkheid dat hij het gebruikte middel als excuus gebruikt 

om zo strafvermindering te kunnen bewerkstelligen of om minder toerekeningsvatbaar te 

worden verklaard. Echter, in de Nederlandse rechtspraak wordt juist aangenomen dat degene 

die willens en wetens alcohol of drugs neemt toerekeningsvatbaar is voor de eventuele 

gevolgen hiervan, gezien hij het aan zichzelf te wijten heeft dat hij in een afwijkende 
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psychische toestand terecht is gekomen (Harte, van Mulbregt & de Kom, 2002). In het Pro 

Justitia onderzoek dienen de onderzoekers daarom nauwkeurig te bekijken of het 

middelenmisbruik van de dader verband houdt met het delict dat gepleegd is. Het is van 

belang om na te gaan of de dader al langer middelen misbruikt of dat er sprake is van een 

eenmalige intoxicatie. Wanneer er sprake is van middelenafhankelijkheid en dit gerelateerd is 

aan een psychische stoornis kan de dader verminderd toerekeningsvatbaarheid worden 

verklaard. De mogelijkheid bestaat dan dat de dader juist vanuit de aard van zijn pathologie, 

minder dan de gemiddelde mens, in staat was afwegingen en keuzes te maken ten tijde van het 

ten laste gelegde (Beekman & van Mulbregt, 2004).  

 

In het huidige onderzoek wordt getracht meer te weten te komen over de mate waarin 

middelenmisbruik een rol speelt bij het plegen van seksuele delicten en welke gevolgen dit 

middelenmisbruik heeft voor de algemene, gewelddadige en seksuele recidive van 

zedendelinquenten. In het onderzoek wordt er daarom gekeken naar de relatie tussen 

middelenmisbruik en het soort seksuele delict waarvoor de zedendelinquent veroordeeld is. 

Daarvoor zal in het onderzoek onderscheid gemaakt worden tussen „verkrachters/aanranders’ 

en ‘ontuchtplegers’. Om beide groepen van elkaar te kunnen scheiden, zal gekeken worden 

naar de leeftijd van het slachtoffer ten tijde van het seksuele indexdelict. Dit houdt in dat alle 

zedendelinquenten met slachtoffers boven de zestien jaar geschaard zullen worden in de 

categorie „verkrachters/aanranders‟. Zedendelinquenten die slachtoffers beneden de zestien 

jaar seksueel hebben misbruikt, zullen in de categorie „ontuchtplegers‟ geplaatst worden.  

Op basis van eerdere bevindingen uit de literatuur valt te verwachten dat middelenmisbruik 

vaker voor zal komen bij de groep verkrachters/aanranders (Abracen, Looman & Anderson, 

2000). Het middel lokt agressie uit en zorgt ervoor dat de dader gemakkelijker een grens kan 

overschrijden. Te verwachten valt dan ook dat verkrachters/aanranders meer geweld zullen 

gebruiken ten tijde van het indexdelict. Bij ontuchtplegers wordt er verwacht dat zij meestal 

geen geweld (willen) gebruiken, aangezien zij met het kind een emotioneel band willen 

bewerkstelligen en het slachtoffer als een intieme partner (willen) beschouwen. Daarnaast is 

er voor een verkrachting van een volwassene meer geweld nodig dan bij een minderjarig 

slachtoffer. Ontuchtplegers zullen dan ook minder middelen misbruiken omdat zij, door 

minder tegenstand van het slachtoffer, niet op een gewelddadige manier een grens hoeven te 

overschrijden. 
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Met betrekking tot recidive blijkt dat er in Nederland nauwelijks nog onderzoek is 

verricht naar recidive bij subgroepen van zedendelinquenten. Laat staan dat er onderzoek is 

gedaan naar de mate van middelenmisbruik en (seksuele) recidive binnen deze subgroepen. In 

het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van de recidivegegevens van 157 

zedendelinquenten die in de periode van 1993 tot en met 1998 uitgestroomd zijn uit het 

gevangeniswezen of één van de tbs-klinieken in Nederland. Met deze gegevens bestaat er de 

mogelijkheid om de verschillen tussen de subgroepen van zedendelinquenten beter in kaart te 

brengen. Echter, om de relatie tussen middelenmisbruik en seksuele recidive van deze 

subgroepen uiteen te kunnen zetten, blijkt uit eerder onderzoek dat er gecontroleerd moet 

worden voor psychopathie. Hare (1999) vermeldt in zijn artikel dat veel zedendelinquenten 

voldoen aan de criteria van een persoonlijkheidsstoornis, of specifieker, aan psychopathie. 

Psychopathie lijkt één van de grootste risicofactoren voor geweld en voor seksueel geweld in 

het bijzonder.  

Onder het begrip psychopathie wordt een persoonlijkheidsstoornis verstaan die wordt 

gedefinieerd door een kenmerkende verzameling gedragingen en daaruit afgeleide 

persoonlijkheidskenmerken die voor het merendeel als maatschappelijk ongewenst gelden. In 

het boek „Gewetenloos‟ van Hare (2003) worden psychopaten omschreven als roofzuchtige 

egoïsten die zich met charme, manipulaties, zonder mededogen en met achterlating van een 

breed spoor van gebroken harten, gefrustreerde verwachtingen en geplunderde 

bankrekeningen een weg door het leven banen.  

Psychopathie als een klinisch construct is gedefinieerd als een constellatie van inter-

persoonlijke, affectieve en levensstijl aspecten. Dit construct wordt sinds de jaren negentig 

gemeten met behulp van de Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R) of de Psychopathy 

Checklist: Screening Version (PCL:SV) (Hare 1990; Hart, Cox & Hare, 1995), zie bijlage 3.  

Wanneer psychopathie, zoals gemeten met de PCL-R en PCL:SV (Hare 1990; Hart, Cox & 

Hare, 1995), vergeleken wordt met de antisociale persoonlijkheidsstoornis zoals beschreven 

in de DSM-IV-TR (APA,1994) (zie bijlage 2) lijkt er een sterke correlatie te bestaan. Ook in 

het onderzoek van Rutherford, Alerman, Cacciola en McKay (1997) worden er sterke 

correlaties gevonden tussen de score van de PCL-R en cluster B persoonlijkheidstoornissen 

(antisociale, borderline, theatrale en narcistische persoonlijkheidsstoornis). Deze overlap lijkt 

voornamelijk betrekking te hebben op antisociaal gedrag en daardoor gerelateerd aan factor 2 

van de PCL-R en in veel minder mate aan factor 1 (interpersoonlijke stijl en affectieve 

processen).  
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Daarnaast wordt er een sterke correlatie gevonden tussen factor 2 van de PCL-R en 

middelenafhankelijkheid (Rutherford et al., 1997). Deze correlatie komt overeen met 

bevindingen uit het onderzoek van Walsh, Allen en Kosson (2007). Uit dit onderzoek blijkt 

dat er een hoge comorbiditeit bestaat tussen aan een middel gebonden stoornissen en 

psychologische stoornissen waarbij antisociaal gedrag een prominente plaats inneemt, zoals 

psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Gemeten bij Amerikaanse 

gevangenen correleert de antisociale persoonlijkheidsstoornis sterk met factor 2 en de 

totaalscore van de PCL-R (resp. .74 en .76). Factor 1 correleert daarentegen minder met de  

antisociale persoonlijkheidsstoornis (.53). Hetzelfde geldt voor de relatie tussen aan een 

middel gebonden stoornissen en psychopathie; ook deze relatie hangt sterker samen met 

factor 2 (en de totaalscore) van de PCL-R dan met factor 1. Kortom, er lijkt een sterke 

associatie te bestaan tussen psychopathie, een antisociale persoonlijkheidsstoornis en 

middelenmisbruik.  

 

Wanneer wordt gekeken naar het verschil in de mate van psychopathie tussen 

verkrachters/aanranders en ontuchtplegers blijkt uit het onderzoek van Seto en Barbaree 

(1999) dat verkrachters/aanranders gemiddeld aanzienlijk hoger scoren op de PCL-R 

(gemiddelde score van 19) dan de ontuchtplegers (14,6) en incestplegers (14,4). Vergelijkbare 

resultaten volgen uit het onderzoek van Olver en Wong (2006). Uit hun onderzoek blijkt dat 

37 procent van de verkrachters voldoet aan de criteria voor psychopathie, terwijl maar 4 

procent van de ontuchtplegers voldoet aan diezelfde criteria. In het onderzoek van Firestone, 

Bradford, Greenberg en Serran (2000) blijken de PCL-R scores van de verkrachters eveneens 

significant hoger dan van ontuchtplegers. Daarnaast blijken psychopathische verkrachters 

(hoge score op de PCL-R) die een deviante seksuele voorkeur hebben vaker en sneller te 

recidiveren met een seksueel delict dan andere verkrachters. Met betrekking tot seksuele 

recidive betekent dit dat in principe geen enkele risicofactor (op zichzelf staand) voldoende is 

om seksuele recidive te kunnen voorspellen (Hanson, Morton & Harris, 2003). Naast 

psychopathie en middelenmisbruik dient er daarom rekening te worden gehouden met andere 

risicofactoren, zoals seksuele deviatie (Seto & Barbaree, 1999; Firestone et al., 2000; 

Hildebrand, de Ruiter & de Vogel, 2004). 

 

 Met betrekking tot psychopathie en algemene en seksuele recidive blijkt dat daders 

die hoog scoren op de PCL-R (>26) significant vaker opnieuw veroordeeld worden in 

vergelijking met lager scorende daders (Hildebrand, de Ruiter & de Vogel, 2004). Ook uit het 
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onderzoek van Hanson en Harris (2000) blijkt dat recidivisten hoger scoren op psychopathie 

dan niet-recidivisten. Daarnaast misbruikten recidivisten (gedurende het behandeltraject) 

vaker alcohol en/of drugs dan niet-recidivisten en blijkt het middelenmisbruik bij recidivisten 

vaak toe te nemen vlak voor het plegen van een nieuw seksueel delict. Ook uit het 

multivariaat onderzoek van Dempster en Hart (2002) blijkt dat psychopathie en problemen 

met middelengebruik significant geassocieerd zijn met seksuele recidivisten.  

 

Zoals eerder vermeld wordt er in het huidige onderzoek getracht meer te weten te 

komen over de mate waarin middelenmisbruik een rol speelt bij de algemene, gewelddadige 

en seksuele recidive van zedendelinquenten. Tevens wordt de relatie tussen middelenmisbruik 

en het soort seksuele delict waarvoor de zedendelinquent is veroordeeld, onderzocht.  

Op basis van de bovenstaande literatuur kan in dit onderzoek worden verwacht dat 

verkrachters/aanranders hoger scoren op psychopathie dan ontuchtplegers. Daarnaast lijkt een 

hogere mate van psychopathie samen te hangen met seksuele recidive. Het is daarom van 

belang dat er in het onderzoek gecontroleerd wordt voor psychopathie, aangezien op deze 

manier bekeken kan worden wat voor invloed het middelenmisbruik daadwerkelijk op 

seksuele recidive heeft. Wanneer blijkt dat misbruik van enig middel daadwerkelijk een 

belangrijke rol speelt in het plegen van seksueel delict kan hier in de behandeling (binnen de 

sociotherapie, interventies en risicotaxatie) specifieker aandacht aan worden besteed. 

 

Onderzoekshypothesen 

 Verkrachters/aanranders misbruiken vaker middelen dan ontuchtplegers. 

 Verkrachters/aanranders scoren hoger op psychopathie dan ontuchtplegers.  

 Zedendelinquenten die hoog op psychopathie scoren, misbruiken vaker middelen dan 

zedendelinquenten die laag scoren op psychopathie.  

 Middelenmisbruik bij zedendelinquenten verhoogt de kans op recidive. 
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2. Methoden 

Gebruikte vragenlijst 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die door drs. W.J. Smid is 

samengesteld voor haar promotieonderzoek. Deze vragenlijst is samengesteld om te 

onderzoeken welke factoren seksuele recidive het beste voorspellen. In de vragenlijst worden 

diverse gangbare risicotaxatie-instrumenten samengevoegd, namelijk de Static-99/2002, 

Rapid Risk Assessment for Sexual Offense Recidivism (RRASOR), Violence Risk Appraisal 

Guide (VRAG), Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG), Structured Anchored Clinical 

Judgements - Minimum Criteria (SACJ-Min), Risk Matrix 2000 (RM2000), de Sexual 

Violence Risk-20 (SVR-20) en enkele items van de Minnesota Sex Offender Screening Tool-

Revised (MnSOST). 

Met behulp van de samengestelde vragenlijst is in het huidige onderzoek de relatie onderzocht 

tussen de mate van middelenmisbruik en het soort seksuele delict dat gepleegd is. Tevens is er 

gekeken naar de relatie tussen middelenmisbruik en recidive. Om deze relaties te kunnen 

onderzoeken, zijn hiervoor een aantal items uit de samengestelde vragenlijst van drs. W.J. 

Smid gebruikt. De demografische items zijn in het onderzoek meegenomen om de kenmerken 

van zedendelinquenten te kunnen beschrijven. Daarnaast is er, om het middelenmisbruik van 

de zedendelinquent vast te kunnen stellen, gebruik gemaakt van item 57 uit de samengestelde 

vragenlijst van drs. W.J. Smid (zie bijlage 5). Dit item is afkomstig van de MnSOST 

(Epperson, Kaul, Huot, Goldman, & Alexander, 2003). 

De zedendelinquenten zijn onderverdeeld in twee subgroepen (verkrachters/aanranders en 

ontuchtplegers). Hierbij is gebruik gemaakt van de leeftijdgrens in het Wetboek van 

Strafrecht. Volgens het Wetboek van Strafrecht worden zedendelinquenten met slachtoffers 

jonger dan zestien jaar (ontuchtplegers) anders berecht dan zedendelinquenten met 

slachtoffers ouder dan zestien jaar (verkrachters/aanranders). 

Tot slot is de PCL:SV gebruikt om een indicatie te geven van de mate van psychopathie.  

 

Middelenmisbruik  

Door middel van item 57 van de samengestelde vragenlijst van drs. W.J. Smid is het 

middelenmisbruik vastgesteld. Met behulp van dit item is het mogelijk vast te stellen of er 

sprake is van misbruik van enig middel gedurende de puberteit en volwassenheid. Daarnaast 

is er gescoord of er ten tijde van het plegen van een eerder delict of het indexdelict sprake was 

van misbruik van een middel. Echter, in het huidige onderzoek is het helaas niet mogelijk om 
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het middelenmisbruik aan de hand van de DSM-IV-TR criteria voor „Misbruik van een 

middel‟ (APA, 1994) vast te stellen (voor de criteria zie bijlage 2). Het is daardoor alleen 

mogelijk om met behulp van het klinische oordeel een inschatting van het middelenmisbruik 

of –afhankelijkheid te maken. Binnen dit onderzoek wordt daarom alleen gekeken of 

middelenmisbruik tot en met het indexdelict een rol heeft gespeeld in het leven van de 

zedendelinquent.  

 

Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV) 

De PCL:SV is de verkorte versie van de Psychopathy Checklist-Revised (Hare, 1990), welke 

de mate van psychopathie meet. In tegenstelling tot de handleiding van de PCL-R, is de 

handleiding van de PCL:SV niet officieel in het Nederlands vertaald. De Amerikaanse items 

zijn in dit onderzoek daarom overgenomen en naar eigen inzicht vertaald.  

De PCL-R bestaat uit twintig items (zie bijlage 3) en de PCL:SV uit twaalf items (zie bijlage 

4). Beide instrumenten kunnen gescoord worden op basis van dossierinformatie en een semi-

gestructureerd interview. De PCL-R en PCL:SV bestaan uit twee verschillende factoren. 

Factor 1 heeft acht items (PCL:SV zes items) en beschrijft een constellatie van 

persoonlijkheidseigenschappen die volgens velen de kern van psychopathie uitmaken. Factor 

1 meet de kenmerken van affectieve processen en interpersoonlijke stijl (zoals het gebrek aan 

berouw en een sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde). Factor 2 bestaat uit negen items 

(PCL:SV zes items) en bevat gedragskenmerken die behoren bij een antisociale levensstijl. 

Deze gedragskenmerken vertonen grote overeenkomst met een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis zoals omschreven in de DSM-IV-TR (APA, 1994), maar vallen er 

niet mee samen. Daarnaast zijn er in de PCL-R nog drie overige items die laden op geen van 

beide factoren. Deze items gaan over het criminele en seksuele gedrag van de desbetreffende 

persoon (Hildebrand & de Ruiter, 2002).  

De items van de PCL:SV zijn hetzelfde of afgeleid van items van de PCL-R. Een aantal items 

is letterlijk overgenomen en andere, overlappende items, zijn samengevoegd. Zo heeft factor 1 

nu zes items, waarbij de items „pathologisch liegen‟ en „list en bedrog/manipulerend gedrag‟ 

één item zijn geworden („Leugenachtig, bedrieglijk, misleidend en sluw‟). Hetzelfde geldt 

voor de items „Ontbreken van emotionele diepgang‟ en „Kil/gebrek aan empathie‟ 

(samengenomen in „Gebrek aan empathie‟). Twee items worden in de PCL:SV weggelaten, 

namelijk promiscue seksueel gedrag en veel kortdurende echtelijke relaties.  

De items van de PCL:SV worden gescoord op een driepuntsschaal: 0 = nee (niet van 

toepassing), 1 = mogelijk/enige aanwijzingen en 2 = ja (van toepassing). De totaalscore kan 
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liggen tussen de nul en vierentwintig punten. Bij een cut-off score van achttien of hoger kan 

de diagnose psychopathie worden gesteld. Bij een score tussen de dertien en zeventien is er 

mogelijk sprake van psychopathie/psychopathische trekken.  

In het huidige onderzoek zijn de items van de PCL:SV alleen op basis van dossierinformatie 

gescoord. Echter, in sommige vragenlijsten was het, wegens onvoldoende informatie, niet 

mogelijk om alle vragen van de PCL:SV te beantwoorden. De score is hierdoor aangepast 

zoals in de handleiding van de PCL:SV staat beschreven (Hart, Cox & Hare, 1995). Dit houdt 

in dat bij het missen van één item de totaalscore bij een score t/m vijf gelijk blijft, bij een 

score van zes tot zestien er één punt bij komt en er bij een score hoger dan zeventien twee 

punten bijgeteld zijn. Missen er echter twee items op de totaalscore, dan blijft de totaalscore 

bij een score t/m twee gelijk, wordt er bij een score van drie t/m zeven één punt bijgeteld, bij 

een score van acht t/m twaalf twee punten, bij een score van dertien t/m zeventien drie punten 

en komen er bij een score boven de achttien vier punten bij. Per factor mag er officieel één 

item missen.  

 

Procedure  

De vragenlijst is door de onderzoekers ingevuld aan de hand van tbs-dossiers van 

zedendelinquenten die in het kader van de strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling 

(tbs) zijn behandeld en strafdossiers van zedendelinquenten die een gevangenisstraf hebben 

uitgezeten. Alle zedendelinquenten zijn uitgestroomd in de periode van 1993 tot en met 1998.  

De recidivegegevens van 157 zedendelinquenten van de database van het huidige onderzoek 

zijn opgevraagd bij de Justitieel Documentatiedienst (JDS) van het Ministerie van Justitie. 

Seksuele recidive is binnen dit onderzoek gedefinieerd als een nieuwe veroordeling, aanklacht 

(voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, tbs maatregel, boete of andere sanctie) of 

sepot voor een seksueel delict volgens het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast is er gekeken 

naar veroordelingen voor niet-seksuele geweldsdelicten en overige delicten. Onder gewelddadige 

recidive worden alle nieuwe veroordelingen, aanklachten of sepots voor een geweldsdelict 

volgens het Wetboek van Strafrecht geschaard. Algemene recidive wordt gedefinieerd als een 

nieuwe veroordeling, aanklacht of sepot voor alle niet-seksueel en niet-gewelddadige delicten, 

zoals rijden onder invloed, een inbraak of een overtreding van de milieuwet. Echter, wanneer er 

sprake is van een geseponeerde zaak is er gekeken naar de sepotgrond; wanneer de 

zedendelinquent is vrijgesproken voor een delict, is dit delict niet meegeteld in de 

recidivecijfers. In alle andere gevallen (zoals gebrek aan bewijs) is het delict wel meegeteld.  
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De vragenlijsten zijn, door middel van de daarbij behorende handleiding, ingevuld door 

verschillende medewerkers van de afdeling onderzoek van de dr. Henri van der Hoeven 

Kliniek te Utrecht. Voor dit onderzoek is, zoals eerder vermeld, een beperkt aantal van de 

items uit de vragenlijst gebruikt. 

 

Dataverwerking en statistische analyses 

Voor de datawerking en statistische analyses is gebruik gemaakt van het programma SPSS 

15.0 voor Windows. Met betrekking tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de PCL:SV 

is de intraclass correlation coëfficiënt (ICC) gebruikt. Het two-way random model met het 

consistency type van de ICC is gebruikt. Deze analyse wordt gebruikt om te kijken of 

verschillende beoordelaars overeenstemmen in hun waarneming. In het huidige onderzoek is 

er gekeken of twee onderzoekers met behulp van de informatie in het dossier de vragenlijst op 

dezelfde manier ingevuld hebben. De kritieke waarden voor de single measure worden hier 

als volgt beoordeeld: ICC ≥ .75 is uitstekend, .60 ≤ ICC <.75 is goed, .40 ≤ ICC <.60 is 

gemiddeld en ICC <.40 is slecht.  

De hypothese „Verkrachters/aanranders misbruiken vaker middelen dan ontuchtplegers‟ is 

getoetst met behulp van de Chi-kwadraat analyse. Door middel van deze analyse is bekeken 

of waargenomen verschillen systematisch afwijken van het verwachte aantal 

zedendelinquenten in de betreffende categorie. De Chi-kwadraat analyse is robuust en 

geschikt voor categoriale variabelen, waardoor deze hypothese het beste getoetst kan worden 

met deze analyse. Het betrouwbaarheidsinterval is ingesteld op 95 procent.  

De twee hypothesen met betrekking tot psychopathie zijn eveneens getoetst met behulp van 

een Chi-kwadraat analyse. Daarnaast is er bij deze hypothesen een independent-samples t-test 

uitgevoerd om te beoordelen of er sprake is van een significant verschil tussen de gemiddelde 

psychopathiescores. Zo is het tevens mogelijk om te bekijken of de mate van psychopathie, 

gemeten op twee manieren (in categorieën en gemiddelde scores), van elkaar verschilt.  

De hypothesen met betrekking tot verschillende vormen van recidive dienden gecontroleerd te 

worden voor psychopathie. Dit is gedaan door middel van een Chi-kwadraat analyse waarbij 

een controlevariabele ingevoegd kan worden als „layer‟. Zo is het mogelijk om per 

psychopathiecategorie te bekijken of middelenmisbruik invloed heeft op recidive. 

 

Kenmerken van de zedendelinquenten in het huidige onderzoek 

De onderzoeksgroep bestaat uit 157 zedendelinquenten, waarvan de tbs-maatregel of 

gevangenisstraf in de periode 1994 tot 1998 werd beëindigd. De gemiddelde leeftijd van de 
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zedendelinquenten ten tijde van het indexdelict betreft 31 jaar en 4 maanden (M=31,36; 

SD=11,79). De jongste dader was 14 jaar ten tijde van zijn delict en de oudste dader was 80 

jaar. In figuur 1 is te zien dat veel zedendelinquenten in de leeftijdcategorie 20 tot 30 jaar 

vallen, te weten 38,9 procent. De leeftijd die opvallend veel voorkomt is 21 jaar.  

 

Figuur 3.1 Leeftijd van de zedendelinquenten in het huidige onderzoek (N = 157). 

 
 

De overige demografische gegevens van de zedendelinquenten in het huidige onderzoek staan 

vermeld in tabel 3.1. In lijn der verwachting bestaat de onderzoeksgroep voor 97,5 procent uit 

mannen. Ongeveer driekwart van de onderzoeksgroep is van Nederlandse afkomst. Daarnaast 

is een deel afkomstig van de Nederlandse Antillen of uit Suriname (tezamen 12,9 procent). 

Opvallend is dat ten tijde van het indexdelict ruim 45 procent van de onderzoeksgroep 

alleenstaand (zonder partner) was. Daarentegen was slechts 18,5 procent getrouwd of 

geregistreerd.  
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Tabel 3.1 Overige demografische gegevens van de zedendelinquenten (in aantallen en 

percentages).  

 

 Aantal (n=157) Percentage van 

het totaal 

Geslacht Man 153 97,5 % 

Vrouw 3 1,9 % 

Transseksueel 1 0,6 % 

Land van herkomst 

(geboorteland) 

Nederland 116 73,9 % 

Suriname 12 7,6 % 

Nederlandse Antillen 7 4,5 % 

Marokko 4 2,5 % 

Turkije 4 2,5 % 

Duitsland 4 2,5 % 

Indonesië 4 2,5 % 

Overig 6 3,8 % 

Burgerlijke staat 

ten tijde van het 

indexdelict 

Alleenstaand 71 45,2 % 

LAT – relatie 13 8,3 % 

Samenwonend 20 12,7 % 

Getrouwd/geregistreerd 29 18,5 % 

Uit elkaar
1
 /gescheiden 22 14,0 % 

Weduwnaar 2 1,3 % 

1
 Uit elkaar houdt in dat men nog wel getrouwd is, maar niet meer bij elkaar woont en  

  (waarschijnlijk) gaat scheiden. 

 

Zoals te zien in tabel 3.2 betreft de hoogst genoten opleiding van ruim één derde van de 

onderzoeksgroep de lagere technische school (LTS) of het huidige voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (VMBO). Dit houdt niet in dat de opleiding per definitie is afgerond. Zo is 

het mogelijk dat de opleiding enkel voor één jaar is gevolgd. Opmerkelijk is dat 16,6 procent 

slechts lagere school heeft genoten, waarbij ook hier geldt dat deze niet in alle gevallen is 

afgerond.  

Ruim 40 procent van de zedendelinquenten in dit onderzoek was ten tijde van het indexdelict 

werkloos, gepensioneerd en/of had een uitkering. Slechts 8,9 procent voerde hoger geschoold 

werk uit. Voorbeelden hiervan zijn beroepen als fysiotherapeut, leraar of ambtenaar.  
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Tabel 3.2 Hoogst genoten opleiding en beroep van de zedendelinquenten ten tijde van 

het indexdelict (in aantallen en percentages). 

 

 Aantal 

(n=157) 

Percentage 

van het totaal 

Hoogst genoten 

opleiding 

Geen 5 3,2 % 

Lagere school/basisschool 26 16,6 % 

Speciaal onderwijs (BLO/ZMOK) 17 10,8 % 

Lager beroepsonderwijs 18 11,5 % 

LTS 45 28,7 % 

Voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs 

11 7,0 % 

Middelbaar beroepsonderwijs 10 6,4 % 

Hoger voortgezet onderwijs  4 2,5 % 

Hoger beroepsonderwijs + 

wetenschappelijk onderwijs 

6 3,8 % 

Onbekend 15 9,6 % 

Beroep Werkloos/uitkering/gepensioneerd 63 40,1 % 

Scholier/student 6 3,8 % 

Bouwsector 13 8,3 % 

Productie/fabriek/schoonmaak 9 5,7 % 

Landbouwsector 7 4,5 % 

Lasser/spuiter/monteur/schilder/kok 10 6,4 % 

Beveiliging/toezicht/controle/administratief 7 4,5 % 

Chauffeur 9 5,7 % 

Leger/Marine 3 1,9 % 

Overig ongeschoold werk 12 7,6 % 

Hoger geschoold werk 14 8,9 % 

Onbekend 4 2,5 % 

 

 

Uit tabel 3.3 volgt dat 68 zedendelinquenten als maatregel tbs met dwangverpleging opgelegd 

hebben gekregen (43,3 procent). In 49 gevallen, te weten 31,2 procent, is geen enkele vorm 

van behandeling opgelegd en is sprake geweest van een gevangenisstraf. 
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Tabel 3.3 Behandeling van de zedendelinquenten (in aantallen en percentages). 

 

Soort behandeling
2
 Aantal 

(n=157) 

Percentage 

van het totaal 

Geen behandeling 49  31,2 % 

Ambulante/poliklinische behandeling 31  19,7 % 

Opname in een behandelinstelling 1 0,6 % 

TBS met voorwaarden of gelimiteerd 7 4,5 % 

TBS met dwangverpleging 68 43,3 % 

Onbekend 1 0,6 % 

2
 Voor een uitleg van de verschillende soorten behandelingen zie Raes en Bakker (2004).  

 

Wanneer in tabel 3.4 naar het indexdelict wordt gekeken, is te zien dat er drie artikelnummers 

uit het Wetboek van Strafrecht relatief vaak voorkomen, respectievelijk artikel 242 Sr. 

verkrachting (36,7 procent), artikel 246 Sr. aanranding (18,7 procent) en artikel 247 Sr. 

ontucht met wilsonbekwame of jonger dan zestien jaar (18,0 procent). Deze percentages 

komen in grote lijnen overeen met de resultaten uit eerder onderzoek (Brouwers & Smit, 

2005). Opvallend is dat in het huidige onderzoek het percentage verkrachtingen ruim 10 

procent hoger ligt dan in het eerdere onderzoek. Daarentegen ligt het percentage aanrandingen 

beduidend lager. Dit verschil is moeilijk te verklaren, maar er kan mogelijk een oorzaak 

worden gezocht in het definiëren van verkrachting en aanranding. In het huidige onderzoek 

zijn veel pogingen tot verkrachting gescoord onder verkrachtingen, omdat de zedendelinquent 

veroordeeld wordt voor artikel 242 Sr. (verkrachting), juncto artikel 45 Sr. (poging). Het is 

echter onduidelijk of er in het eerdere onderzoek ook op deze manier is gekeken of dat men 

een poging tot verkrachting onder aanranding heeft geschaard. 

Indien het onderscheid tussen verkrachters/aanranders en ontuchtplegers op basis van de 

leeftijdsgrens (slachtoffers boven of onder 16 jaar) wordt gemaakt, blijkt dat 49 procent van 

de zedendelinquenten in de groep verkrachters/aanranders kan worden geschaard, tegenover 

51 procent ontuchtplegers. Echter, uit tabel 3.4 blijkt dat het in 55,4 procent van de gevallen 

gaat om verkrachting/aanranding en in 44,5 procent om ontucht. Dit verschil kan deels 

verklaard worden doordat ontuchtplegers vaker voor meerdere artikelnummers worden 

veroordeeld dan verkrachters/aanranders, waardoor het op basis van artikelnummers lijkt of er 

meer ontuchtplegers zijn. Zo is het mogelijk dat een ontuchtpleger veroordeeld wordt voor art. 

247 Sr. én voor art. 249 Sr. 
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Tabel 3.4 Overzicht van de indexdelicten in het huidige onderzoek (in percentages) evenals 

percentages van 1997 t/m 2003 uit eerder onderzoek (Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële 

Documentatie, in Brouwers en Smit, 2005). 

Artikelnr. 

Wetboek van 

Strafrecht3 

Delict Percentage 

huidig 

onderzoek 

Percentage 

eerder 

onderzoek 
Art. 242 Verkrachting 36,7 % 26,2 % 

Art. 243 Ontucht; binnendringen wilsonbekwame 1,9 % 1,5 % 

Art. 244 Ontucht; binnendringen slachtoffer <12 jaar 7,5 % 9,9 % 

Art. 245 Ontucht; binnendringen slachtoffer <16 jaar 5,2 % 7,2 % 

Art. 246 Aanranding 18,7 % 28,0 % 

Art. 247 Ontucht met wilsonbekwame of <16 jaar 18,0 % 17,5 % 

Art. 248 Ontucht met letsel/dood 0,7 % 0,4 % 

Art. 249 Ontucht met misbruik gezag 11,2 % 9,5 % 

3 
Artikel 239 en 240 Sr. zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten, aangezien deze delicten hands-

off delicten zijn en in dit onderzoek altijd in combinatie met een hands-on delict zijn gepleegd.  

 

Met betrekking tot het aantal slachtoffers ten tijde van de indexdelicten blijkt dat de 157 

zedendelinquenten in het huidige onderzoek in totaal 272 slachtoffers hebben gemaakt, 

waarvan de 80 ontuchtplegers verantwoordelijk zijn voor 161 slachtoffers jonger dan zestien 

jaar. Hieruit voortvloeiend blijkt er bij 64,3 procent van de indexdelicten (van alle 

zedendelinquenten) sprake van één slachtoffer, tegenover minstens twee slachtoffers in 35,7 

procent van de gevallen. Eén zedendelinquent heeft 10 slachtoffers gemaakt in zijn 

indexdelicten. 

Zoals te zien in tabel 3.5 is in ruim 55 procent van de ontuchtgevallen het slachtoffer een 

bekende (unrelated) van de zedendelinquent. Het slachtoffer is bijvoorbeeld een buurjongen 

of leerling van de zedendelinquent (dus geen familie). In 19 procent gaat het om een 

(stief)kind. Bij de verkrachters/aanranders is de groep onbekende slachtoffers (strangers) met 

ruim 50 procent het grootst. In het oog springend is het vrij hoge percentage (ex)partners, 

namelijk 16,5 procent. 

Wanneer naar de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers gekeken wordt, blijkt dat er weinig 

informatie beschikbaar is over de volwassen slachtoffers van de zedendelinquenten. Geregeld 

wordt in het vonnis enkel vermeld dat het slachtoffer meerderjarig is en wordt de leeftijd 

achterwege gelaten. Over de slachtoffers van de ontuchtplegers zijn meer gegevens bekend, 

gezien de leeftijd van belang is bij de berechting van de zedendelinquent. Bij aanvang van het 
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indexdelict bedroeg de gemiddelde leeftijd van slachtoffers beneden de 16 jaar 9 jaar en 9 

maanden (M= 9,78; SD= 3,10).  

In 15,3 procent van de indexdelicten van de verkrachters/aanranders en ontuchtplegers zijn er 

alleen mannelijke slachtoffers gemaakt, in 80,3 procent is er sprake van alleen vrouwelijke 

slachtoffers en in 4,5 procent zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers. Tevens blijkt dat 

de mannelijke slachtoffers op één na allemaal minderjarig zijn. De enige uitzondering is een 

mannelijk slachtoffer van 16 jaar. Hieruit volgt dat alle verkrachters/aanranders in dit 

onderzoek vrouwelijke slachtoffers hebben, op één uitzondering na.  

 
Tabel 3.5 Relatie slachtoffer tot zedendelinquent (in percentages). 

 

Relatie slachtoffer tot zedendelinquent Ontuchtplegers Verkrachters/ 

Aanranders 

Kind  9,9 %  1,0 % 

Stiefkind
4  8,7 % 0,0 % 

Partner  0,0 % 16,5 % 

Related  3,1 %  2,9 % 

Unrelated   55,3 % 26,2 % 

Stranger  19,3 % 50,5 % 

Onbekend 3,7 % 2,9 % 

4 
Het slachtoffer wordt in de categorie stiefkind geschaard wanneer de zedendelinquent tenminste twee 

jaar een relatie heeft met diens moeder. Indien dit niet het geval is, wordt de relatie als 'unrelated‟ 

gescoord. 
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3. Resultaten  

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de gebruikte items te bekijken, is gebruik 

gemaakt van de 27 „dubbel gescoorde‟ dossiers uit het onderzoek van Geleuken en Slotboom 

(2008). Dubbel gescoord houdt in dat de vragenlijst door twee verschillende onderzoekers 

(afzonderlijk van elkaar) is ingevuld. In tabel 3.6 zijn de ICC‟s voor de PCL:SV en 

middelenmisbruik te zien. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de totaalscore van de 

PCL:SV is goed. Tevens is er, naast de totaalscore, ook apart gekeken naar de twee factoren 

van de PCL:SV. Voor factor 1 is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gemiddeld en de 

beoordelingen voor factor 2 kwamen uitstekend overeen.  

 

Tabel 3.6 Intraclass Correlation Coefficients (ICC’s) single measure  

 PCL totaal Factor 1 Factor 2 Middelenmisbruik Specificatie 

Beoordelaar 1 & 2 .70 .58 .75 .86 .57 

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van item 57 (zie bijlage 5) is op twee manieren getoetst. 

Ten eerste is het middelenmisbruik bekeken op basis van de indeling „geen duidelijke 

indicatie voor alcohol- of drugsproblemen‟ of „enige vorm van middelenmisbruik‟. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hiervan is uitstekend. Daarnaast is gekeken naar het soort 

middel wat men heeft ingevuld (alcohol, softdrugs, harddrugs of een combinatie van deze 

middelen). Deze beoordelingen kwamen gemiddeld overeen. Een verklaring hiervoor is dat 

beoordelaars mogelijk andere informatiebronnen voorhanden hadden. Zo kan het zijn dat de 

ene onderzoeker de vragenlijst aan de hand van een tbs-dossier heeft gescoord en de andere 

onderzoeker met behulp van het strafdossier.  

 

Middelenmisbruik 

In tabel 3.7 is te zien dat middelenmisbruik bij 44,6 procent van de zedendelinquenten een rol 

in hun leven heeft gespeeld. Wanneer alleen gekeken wordt naar de groep 

verkrachters/aanranders is dit percentage hoger, namelijk 55,8 procent. Voor ontuchtplegers is 

dit percentage juist beduidend lager, 33,8 procent. Met betrekking tot middelenmisbruik blijkt 

er een significant verschil te bestaan tussen verkrachters/aanranders en ontuchtplegers. 

Verkrachters/aanranders misbruiken significant vaker middelen dan ontuchtplegers (
2 

= 7.75; 

df = 1; p < 0.05). De eerste hypothese is hiermee bevestigd. 
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Tabel 3.7 Middelenmisbruik in aantallen en percentages van verkrachters/aanranders, 

ontuchtplegers en zedendelinquenten. 

 Verkrachters/ 

Aanranders (n=77) 

Ontuchtplegers 

(n=80) 

Totaal (n=157) 

Enige vorm van 

middelenmisbruik  

43  

(55,8 %) 

27  

(33,8 %) 

70  

(44,6 %) 

Geen 

middelenmisbruik 

34 

(44,2 %) 

53 

(66,3 %) 

87 

(55,4 %) 

 

Wanneer gekeken wordt naar het soort middel dat wordt misbruikt, blijkt dat 24,8 procent van 

alle zedendelinquenten alleen alcohol heeft misbruikt, 0,6 procent alleen softdrugs, 3,8 

procent alleen harddrugs en 15,3 procent een combinatie van de bovenstaande middelen. In 

tabel 3.8 is een specificatie van dit misbruik te zien. Verkrachters/aanranders blijken zowel 

meer alcohol als een combinatie van verschillende middelen (alcohol, softdrugs of harddrugs 

gecombineerd) te misbruiken in vergelijking met ontuchtplegers. Dit verschil is significant  

(
2 

= 8.32; df = 2; p < 0.05). In deze specificatie is drugs als aparte categorie weggelaten, 

aangezien bij 7 zedendelinquenten enkel softdrugs óf harddrugs een rol heeft gespeeld. 

Opvallend is dat 5 van deze zedendelinquenten alleen harddrugs misbruikten en tot de 

subgroep verkrachters/aanranders behoren. 

 

Tabel 3.8 Specificatie van het misbruik per middel in aantallen en percentages van 

verkrachters/aanranders, ontuchtplegers en het totale aantal zedendelinquenten. 

 Verkrachters/ 

Aanranders (n=72) 

Ontuchtplegers 

(n=78) 

Totaal (n=150) 

Alcohol 21 

(53,8 %) 

18  

(46,2 %) 

39  

(100,0 %) 

Combinatie van 

middelen 

17 

(70,8 %)  

7 

(29,2 %) 

24 

(100,0 %) 

Geen 

middelenmisbruik 

34 

(39,1 %) 

53 

(60,9 %) 

87 

(100,0 %) 



 23 

Psychopathie 

In tabel 3.9 is te zien dat bijna 16 procent van alle zedendelinquenten een PCL:SV score 

hoger dan 18 heeft. Wanneer alleen gekeken wordt naar de verkrachters/aanranders is dit 

percentage aanzienlijk hoger, namelijk 23,3 procent. Voor ontuchtplegers is dit percentage 

daarentegen veel lager, zo‟n 8 procent. Het verschil tussen beide groepen is significant  

(
2 

= 6.81; df = 2; p <0.05). De tweede hypothese, verkrachters/aanranders scoren hoger op 

psychopathie dan ontuchtplegers, is hiermee bevestigd.  

Daarnaast is te zien dat verkrachters/aanranders gemiddeld een hogere PCL:SV score hebben 

dan ontuchtplegers. Echter, dit verschil is niet significant bij een betrouwbaarheidsinterval 

van 95 procent (p = .098).  

 

Tabel 3.9 Psychopathie in aantallen en percentages van het totaal op de PCL:SV van 

verkrachters/aanranders (n=73), ontuchtplegers (n=74) en het totale aantal zedendelinquenten 

(n=147). 

Psychopathie  

 

Verkrachters/ 

aanranders 

Ontuchtplegers Totaal (n=147) 

Laag ≤ 12  40 

(54,8 %) 

45 

(60,8 %) 

85 

(57,8 %) 

Matig 13-17 16 

(21,9 %) 

23 

(31,1 %) 

39 

(26,5 %) 

Hoog ≥ 18 

 

17 

(23,3 %) 

6 

(8,1 %) 

23 

(15,6%) 

Gemiddelde PCL:SV 

score (SD) 

12,56 

(5,77) 

11,11 

(4,74) 

11,83 

(5,31) 

 

Middelenmisbruik in relatie tot psychopathie 

Wanneer gekeken wordt naar de mate van psychopathie en het misbruiken van middelen blijkt 

dat de zedendelinquenten die hoog scoren op psychopathie vaker middelen gebruiken dan 

zedendelinquenten die laag scoren op psychopathie (zie tabel 3.10). Te zien is dat 66 procent 

van de zedendelinquenten met een lage of matige PCL:SV score geen middelen misbruikt. Dit 

is omgekeerd bij een hoge score van psychopathie; ruim 65 procent van de zedendelinquenten 

in deze categorie heeft middelen misbruikt. Deze verschillen zijn significant (
2 

= 10.90;  

df = 2; p <0.05).  
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Als de psychopathiescores niet in categorieën wordt ingedeeld, maar de gemiddelde score 

wordt berekend, is te zien dat zedendelinquenten die middelen misbruiken gemiddeld een 

hogere psychopathiescore (M=13,2) hebben dan zedendelinquenten die geen middelen 

misbruiken (M=10,7). Dit verschil is bij tweezijdige toetsing eveneens significant (t = 2.89;  

df = 133.13; p < 0.05). Ook de derde hypothese is hiermee bevestigd.  

Tevens is de relatie tussen middelenmisbruik en psychopathie per subgroep, 

verkrachters/aanranders en ontuchtplegers, bekeken. Hieruit blijkt dat verkrachters/aanranders 

met een hoge score op psychopathie (PCL:SV score is ≥ 18) vaker middelen misbruiken dan 

verkrachters/aanranders met een lage of matige psychopathiescore (70,6 procent ten opzichte 

van 42,5 procent bij een lage psychopathiescore). Dit verschil is bij tweezijdige toetsing 

significant (
2 

= 6.78; df = 2; p <0.05). Wat betreft ontuchtplegers lijkt er geen verschil te zijn 

in de mate van psychopathie en het misbruik van middelen. 

 

Tabel 3.10 Middelenmisbruik en psychopathie in aantallen en percentages.  

Psychopathie Zedendelinquenten 

die wel middelen 

misbruiken (n=67) 

Zedendelinquenten 

die geen middelen 

misbruiken (n= 80) 

Totaal (n=147) 

Laag ≤ 12 

 

29 

(34,1 %) 

56 

(65,9 %) 

85 

(100,0 %) 

Matig 13-17 23 

(59,0 %) 

16 

(41,0 %) 

39 

(100,0 %) 

Hoog ≥ 18 15 

(65,2 %) 

8 

(34,8 %) 

23 

(100,0 %) 

Gemiddelde PCL:SV 

score (SD) 

13,19 

(5,51) 

10,69 

(4,88) 

11,83 

(5,31) 

 

Recidive 

In het huidige onderzoek zijn (tot nu toe) 29 van de 138 zedendelinquenten die voor 1998 

uitgestroomd zijn, seksueel gerecidiveerd. Dit bedraagt 21 procent van alle zedendelinquenten 

in het onderzoek. Echter, er dient hier rekening te worden gehouden met het feit dat er van 19 

zedendelinquenten recidivegegevens missen. De reden hiervoor is nog onbekend. Wanneer 

gekeken wordt naar gewelddadige recidive blijkt dat 34 procent van alle zedendelinquenten 

recidiveert. Met betrekking tot algemene recidive is dit percentage nog iets hoger, namelijk 40 

procent. 
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Zoals te zien in de onderstaande grafieken (figuur 3.2) blijken verkrachters/aanranders vaker 

te recidiveren voor gewelddadige en algemene delicten. Zo‟n 63,8 procent van de 

verkrachters/aanranders recidiveert gewelddadig en met betrekking tot algemene recidive is 

dat 63,6 procent (ontuchtplegers resp. 36,2 en 36,4 procent). Beide verschillen zijn significant 

(resp. 
2 

= 4.90; df = 1; p < 0.05 en 
2 

= 6.10; df = 1; p < 0.05), wat betekent dat 

verkrachters/aanranders in vergelijking met ontuchtplegers significant vaker gewelddadig en 

algemeen recidiveren. Wat betreft seksuele recidive blijkt er weinig verschil tussen 

verkrachters/aanranders en ontuchtplegers. 

 

Figuur 3.2 Seksuele, gewelddadige en algemene recidivecijfers (in percentages) van 

verkrachters/aanranders en ontuchtplegers. 

                    

 

5 
De groep verkrachters in de grafiek staat voor de groep verkrachters/aanranders in het huidige 

onderzoek. 

 

Psychopathie in relatie tot recidive 

Wanneer gekeken wordt naar de mate van psychopathie en seksuele recidive blijkt dat er geen 

significante verschillen zijn. Psychopathie lijkt dus niet samen te hangen met een hogere kans 

op seksuele recidive. Ditzelfde geldt voor gewelddadige recidive. Echter, bij gewelddadige 
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recidive is er wel een trend waarneembaar; naarmate de psychopathiescore hoger is, lijkt een 

verkrachter/aanrander sneller geneigd gewelddadig te recidiveren. Ditzelfde geldt voor de 

subgroep verkrachters/aanranders. 

Met betrekking tot de mate van psychopathie en algemene recidive is er wel een significant 

verschil (
2 

= 10.19; df = 2; p < 0.05). Zedendelinquenten met een hogere mate van 

psychopathie hebben een significant grotere kans om algemeen te recidiveren. Wanneer er 

binnen de subgroepen wordt gekeken, blijkt er echter geen significant verschil te zijn voor 

ontuchtplegers. Wel is er een trend zichtbaar; van de ontuchtplegers met een lage mate van 

psychopathie recidiveren er minder (22,9 procent) dan ontuchtplegers met een matige 

psychopathiescore (42,9 procent). Binnen de subgroep verkrachters/aanranders is er wel een 

significant verschil (
2 

= 9.10; df = 2; p < 0.05). Verkrachters/aanranders met een hogere 

PCL:SV score hebben een significant grotere kans om algemeen te recidiveren.  

 

Middelenmisbruik in relatie tot recidive 

De relatie tussen middelenmisbruik en seksuele recidive is gecontroleerd voor de mate van 

psychopathie om zo te bekijken of er naast het effect van psychopathie sprake is van een 

onafhankelijk effect van middelenmisbruik. In tabel 3.11 is te zien dat middelenmisbruik 

binnen de lage en matige psychopathiecategorie een effect oplevert. Bij de groep 

zedendelinquenten met een lage mate van psychopathie recidiveren er meer 

zedendelinquenten die middelen hebben misbruikt (31,8 procent) dan zedendelinquenten die 

nooit middelen hebben misbruikt (18,4 procent). Ditzelfde geldt voor zedendelinquenten met 

een matige psychopathiescore. Echter, hoewel er een trend waarneembaar is, zijn de 

verschillen niet significant. Wanneer beide groepen samen worden genomen, blijft deze trend 

bestaan. Binnen de groep met een lage of matige psychopathiescore recidiveert 15,9 procent 

van de zedendelinquenten die gedurende hun leven nooit middelen hebben misbruikt. 

Daarentegen recidiveert een aanzienlijk hoger percentage zedendelinquenten waarbij 

middelenmisbruik wel een rol heeft gespeeld, namelijk 31,8 procent. Het verschil bij 

tweezijdige toetsing is net niet significant (
2 

= 3.79; df = 1; p < 0.052).  

Wanneer gekeken wordt naar de groep zedendelinquenten met een hoge psychopathiescore is 

het niet mogelijk om hier betrouwbare uitspraken over te doen, aangezien de groep 

zedendelinquenten die seksueel recidiveren slechts uit 4 zedendelinquenten bestaat. Er kan 

hierdoor niet worden voldaan aan de voorwaarden voor een Chi-kwadraat analyse, want de 

„expected count‟ voor 2 cellen, 50 procent van het totale aantal cellen, is minder dan 5. Om 
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deze voorwaarden te voldoen, mag maar 20 procent van de cellen een „expected count‟ 

hebben van minder dan 5.  

Tenslotte is per factor van de PCL:SV gekeken naar de relatie tussen middelenmisbruik, 

seksuele recidive en psychopathie. Echter, beide factoren blijken seksuele recidive niet apart 

te kunnen voorspellen.  

 

Tabel 3.11 De relatie tussen middelenmisbruik en seksuele recidive gecontroleerd voor de mate 

van psychopathie (in aantallen en percentages). 

Psychopathie Middelenmisbruik Geen seksuele 

recidive 

 

Seksuele recidive 

 
Totaal 

Laag 

(≤ 12) 

Geen 

middelenmisbruik 

40 

(81,6%) 

 

9 

(18,4 %) 

49 

(100,0 %) 

Middelenmisbruik 

 

15 

(68,2 %) 

 

7 

(31,8%) 

22 

(100,0 %) 

Matig 

(13-17) 
Geen 

middelenmisbruik 

 

13 

(92,9 %) 

1 

(7,1 %) 

14 

(100,0 %) 

Middelenmisbruik 

 

15 

(68,2 %) 

 

7 

(31,8%) 

22 

(100,0 %) 

Hoog 

(≥ 18) 

Geen 

middelenmisbruik 

5 

(71,4 %) 

 

2 

(28,6 %) 

7 

(100,0 %) 

Middelenmisbruik 

 

12 

(85,7 %) 

2 

(14,3 %) 

14 

(100,0 %) 

 

 

Met betrekking tot gewelddadige en algemene recidive blijkt hetzelfde probleem zich voor te 

doen. Het is niet mogelijk om bij de subgroep van zedendelinquenten met een hoge PCL:SV 

score een Chi-kwadraat analyse uit te voeren, aangezien deze groep eveneens uit te weinig 

zedendelinquenten bestaat. Bij de zedendelinquenten met een lage of matige PCL:SV score is 

het echter wel mogelijk om deze analyse uit te voeren (zie tabel 3.12). Wanneer gekeken 

wordt naar gewelddadige recidive is te zien dat 28,6 procent van de zedendelinquenten die 

nooit middelen hebben misbruikt gewelddadig recidiveren. Zedendelinquenten die wel 

middelen hebben misbruikt, recidiveren iets vaker (36,4 procent). Dit verschil is niet 

significant en lijkt op toeval te berusten.  

Bij de algemene recidivecijfers is hetzelfde effect waarneembaar; zedendelinquenten die 

middelen hebben misbruikt recidiveren vaker algemeen dan zedendelinquenten die tot hun 
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indexdelict nooit middelen hebben misbruikt. Echter, bij de groep zedendelinquenten waarbij 

middelenmisbruik een rol gedurende hun leven heeft gespeeld, wordt er een aanzienlijk hoger 

algemeen recidivepercentage gevonden, namelijk 47,7 procent. Dit verschil blijkt wel 

significant (
2 

= 4.10; df = 1; p < 0.05). 

 

Tabel 3.12 De relatie tussen middelenmisbruik, gewelddadige recidive en algemene recidive bij 

een lage of matige PCL:SV score (in aantallen en percentages). 

 Middelenmisbruik Geen recidive 

 

Recidive 

 

Totaal 

 

Gewelddadige 

recidive 

Geen 

middelenmisbruik 

45 

(71,4 %) 

 

18 

(28,6 %) 

63 

(100,0 %) 

Middelenmisbruik 

 

28 

(63,6 %) 

 

16 

(36,4 %) 

44 

(100,0 %) 

Algemene 

recidive 

Geen 

middelenmisbruik 

45 

(71,4 %) 

 

18 

(28,6 %) 

63 

(100,0 %) 

Middelenmisbruik 

 

23 

(52,3 %) 

21 

(47,7 %) 

44 

(100,0 %) 

 

 

Middelenmisbruik in relatie tot recidive per groep zedendelinquenten 

Logischerwijs is het per subgroep (verkrachters/aanranders of ontuchtplegers) ook niet 

mogelijk om te controleren voor een hoge mate van psychopathie, aangezien er tevens te 

weinig zedendelinquenten in deze groep ingedeeld konden worden. Wanneer gekeken wordt 

naar de seksuele recidive van de groep verkrachters/aanranders  met een lage of matige 

PCL:SV score (N=51) blijkt er een significant verschil te zijn tussen de 

verkrachters/aanranders die wel middelen misbruiken en de groep die nooit middelen heeft 

misbruikt (
2 

= 4.24; df = 1; p < 0.05). Van de verkrachters/aanranders waarbij 

middelenmisbruik in hun leven een rol speelt, recidiveert 36 procent ten opzichte 11,5 procent 

van de verkrachters/aanranders die geen middelen misbruiken.  

Wat betreft ontuchtplegers met een lage of matige PCL:SV score (N=56) blijkt er geen 

significant verschil te zijn tussen ontuchtplegers die middelen hebben misbruikt en degenen 

die dat nooit hebben gedaan. Wel is een trend waarneembaar; ontuchtplegers die middelen 

misbruiken lijken vaker te recidiveren. Echter, deze trend kan niet met zekerheid worden 

bevestigd.  

Tot slot zijn er met betrekking tot gewelddadige en algemene recidive in beide subgroepen 

geen significante verschillen in relatie tot middelenmisbruik.  
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4. Discussie 

In het huidige onderzoek is gevonden dat middelenmisbruik bij 44,6 procent van de 

zedendelinquenten een rol in hun leven heeft gespeeld. Wanneer het middelenmisbruik per 

subgroep wordt bekeken, blijken verkrachters/aanranders significant vaker middelen te 

misbruiken dan ontuchtplegers (55,8 ten opzichte van 33,8 procent). Dit is vergelijkbaar met 

de resultaten uit het onderzoek van Abracen, Looman en Anderson (2000). Tevens hebben 

verkrachters/aanranders in dit onderzoek een significant hogere PCL:SV score dan 

ontuchtplegers. Ook dit is vergelijkbaar met resultaten uit eerder onderzoek (Seto & Barbaree, 

1999; Olver & Wong, 2006; Firestone, et al., 2000). Daarnaast blijken zedendelinquenten die 

hoog op psychopathie scoren significant vaker middelen te misbruiken dan zedendelinquenten 

die laag scoren op psychopathie. Met name verkrachters/aanranders met een hoge 

psychopathiescore (PCL:SV score ≥ 18) misbruiken significant vaker middelen dan 

verkrachters/aanranders met een lage of matige psychopathiescore. Voor ontuchtplegers geldt 

dit niet.  

Om de relatie tussen middelenmisbruik en recidive te onderzoeken, is in dit onderzoek 

gecontroleerd voor de mate van psychopathie. Zo is het mogelijk om te kijken of er sprake is 

van een onafhankelijk effect van middelenmisbruik. Wanneer de relatie tussen 

middelenmisbruik en seksuele recidive bekeken wordt, blijkt dit niet het geval. Psychopathie 

en middelenmisbruik blijken onafhankelijk niet samen te hangen met seksuele recidive. Wel 

lijken de risicofactoren gezamenlijk zorg te dragen voor een groter effect op seksuele 

recidive, hoewel dit verschil niet significant is. Kortom, om seksuele recidive te kunnen 

voorspellen zijn er, naast psychopathie en middelenmisbruik, andere risicofactoren nodig. 

Daarnaast recidiveren er „maar‟ 28 zedendelinquenten seksueel (21 procent), waardoor de 

steekproef groter dient te zijn om over beide risicofactoren betrouwbare uitspraken te kunnen 

doen. 

Met betrekking tot algemene recidive is er wel een significant verschil. Zedendelinquenten 

met een lage tot matige psychopathiescore die middelen misbruik(t)en, recidiveren significant 

vaker dan zedendelinquenten met een lage tot matige PCL:SV score die geen middelen 

misbruik(t)en. Daarnaast is er bij gewelddadige recidive een trend waarneembaar. Mogelijk 

recidiveren zedendelinquenten met een lage tot matige psychopathiescore die middelen 

misbruiken eveneens vaker gewelddadig dan zedendelinquenten die nooit middelen 

misbruiken.  
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Voor zedendelinquenten met een hoge PCL:SV score (≥ 18) is het, vanwege een te kleine 

steekproef, niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen. Dit geldt voor seksuele, 

gewelddadige en algemene recidive.  

 

In het huidige onderzoek is een goede representatie van de 

zedendelinquentenpopulatie opgenomen. De steekproef is redelijk groot, er is een diversiteit 

aan culturele achtergronden en de gegevens komen uit zowel het gevangeniswezen als 

verschillende tbs-klinieken. Bovendien is er een gelijk aantal verkrachters/aanranders en 

ontuchtplegers in het onderzoek meegenomen. De generaliseerbaarheid van de resultaten naar 

andere zedendelinquenten in het algemeen is hierdoor goed. 

Echter, er is een aantal beperkingen aan dit onderzoek te noemen. Zo wordt er in het huidige 

onderzoek een beperkt aantal risicofactoren meegenomen, terwijl meerdere risicofactoren van 

invloed zijn op recidive. Zoals eerder vermeld, lijkt seksuele deviatie in combinatie met 

psychopathie een goede voorspeller van recidive (Firestone et al., 2000; Hildebrand, de Ruiter 

& de Vogel, 2004). Een andere belangrijke risicofactor is eerdere veroordelingen. Wanneer 

een zedendelinquent eerder is veroordeeld voor gewelddadige of algemene delicten zal hij/zij 

mogelijk ook sneller geneigd zijn gewelddadig of algemeen recidiveren dan een 

zedendelinquent die geen strafblad heeft (of enkele seksuele delicten). In vervolgonderzoek is 

het daarom belangrijk om rekening te houden met de hoeveelheid eerdere veroordelingen.  

Een tweede beperking is dat de dossiers van zedendelinquenten soms te weinig informatie 

bevatten, waardoor het lastig is om alle items uit de vragenlijst nauwkeurig te beantwoorden. 

Een voorbeeld hiervan is het invullen van de geschiedenis van het middelenmisbruik van een 

zedendelinquent. Wanneer er weinig informatie aanwezig is, is het onderscheid tussen gebruik 

en misbruik soms moeilijk te maken, waardoor er mogelijk kostbare informatie verloren gaat.  

Ten derde zijn de recidivegegevens die gebruikt zijn in dit onderzoek afkomstig van een 

officiële bron, het Justitieel Documentatieregister van het Ministerie van Justitie, waardoor er 

mogelijk sprake is van een onderschatting van het werkelijke recidivepercentage. Bovendien 

kunnen de gegevens van het Documentatieregister niet als volledig betrouwbaar worden 

aangemerkt, aangezien het strafblad van zedendelinquenten die overleden zijn, wordt 

verwijderd en daardoor in dit register niet meer terug te vinden zijn (Wetboek van 

Strafvordering, Wet op de Justitiële Documentatie, artikel 7). 

 

Ten aanzien van vervolgonderzoek is het belangrijk om in de toekomst prospectief 

onderzoek naar recidive te doen. Psychopathie (gemeten met de PCL-R of PCL:SV) kan aan 
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de hand dossierinformatie én een klinisch gestructureerd interview nauwkeuriger worden 

gemeten (Hart, Cox & Hare, 1995). Ditzelfde geldt voor de items van de samengestelde 

vragenlijst; wanneer een item niet zorgvuldig genoeg beantwoord kan worden, is de 

informatie via de zedendelinquent zelf of via de behandelinstelling te verkrijgen. Daarnaast is 

het van belang dat hetzelfde onderzoek wordt herhaald met een grotere steekproef. In het 

huidige onderzoek zijn er te weinig zedendelinquenten met een hoge PCL:SV score (≥ 18) om 

over deze groep betrouwbare uitspraken te doen. Tot slot is het belangrijk om in de toekomst 

het middelenmisbruik en recidive van zedendelinquenten te vergelijken met een controlegroep 

van niet-seksuele delinquenten.  
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Bijlage 1 Gebruikte artikelnummers uit het Nederlandse Wetboek van 

Strafrecht (Kluwer College Bundel, 2000/2001) 

 

Misdrijven tegen de zeden 

Schennis van de eerbaarheid       Artikel 239 Sr. 

“Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie 

wordt gestraft schennis van de eerbaarheid: 

1º op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd; 

2º op een andere dan onder 1º bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden 

de leeftijd van zestien jaar; 

3º op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.” 

  

Verspreiding van pornografische afbeeldingen etc.    Artikel 240 Sr. 

“Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie 

wordt gestraft hij die weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat een afbeelding of 

voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid is en die afbeelding of dat voorwerp:  

1° op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk tentoonstelt of aanbiedt;  

2° aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.” 

 

Aanbieden van pornografie aan jeugdigen     Artikel 240a Sr.  

“Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt 

gestraft hij die een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een 

afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 

zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of 

redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.” 

 

Jeugdigen gebruiken voor pornografie     Artikel 240b Sr.  

1. “Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt 

gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van 

een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet 

heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, 

vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.”  
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2.  “Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt 

gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, 

een beroep of een gewoonte maakt.”   

    

Verkrachting          Artikel 242 Sr. 

“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere 

feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede 

bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde 

categorie.” 

 

Gemeenschap met bewusteloze of geestelijk gestoorde   Artikel 243 Sr. 

“Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd 

bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige 

ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in 

staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, 

handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het 

lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de 

vijfde categorie.” 

 

Gemeenschap met persoon beneden twaalf jaar    Artikel 244 Sr. 

“Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of 

mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.”  

 

Gemeenschap met persoon tussen twaalf en zestien jaar   Artikel 245 Sr. 

“Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft 

bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan of mede bestaan uit het 

seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”  

 

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid      Artikel 246 Sr. 

“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere 

feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt als 
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schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.” 

 

Ontucht met bewusteloze, geestelijk gestoorde of kind   Artikel 247 Sr. 

“Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd 

bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige 

ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogen lijdt dat hij niet of onvolkomen in 

staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, 

of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt 

of laatstgemeld tot het  plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde 

verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 

vierde categorie.” 

 

Gevallen van strafverzwaring       Artikel 248 Sr. 

1. “Indien een der in de artikelen 240b, 243, 245 tot en met 247, 248a, 248b en 249 

omschreven misdrijven zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van 

ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.“ 

2. “Indien een der in de artikelen 240b, 242, 243 tot en met 247, 248a, 248b en 249 

omschreven misdrijven de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste 

vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.”  

 

Uitlokken van minderjarige tot ontucht     Artikel 248a Sr. 

“Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen 

voortvloeiend overwicht of misleiding van een minderjarige van onbesproken gedrag, wiens 

minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, opzettelijk beweegt ontuchtige 

handelingen met hem te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.” 

 

Ontucht met persoon tussen zestien en achttien jaar    Artikel 248b Sr. 

“Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele 

handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de 

leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten 

hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.” 
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Aanwezigheid bij plegen ontuchtige handelingen door minderjarigen Artikel 248c Sr. 

“Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon 

waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog 

niet heeft bereikt dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een 

daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren 

of geldboete van de vierde categorie.” 

 

Ontucht met misbruik gezag       Artikel 249 Sr. 

1.“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarige kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een 

aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige 

bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of 

geldboete van de vierde categorie.” 

2. “Met dezelfde straf wordt bestraft: 

1° de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn 

waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen; 

2° de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, 

rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van weldadigheid, 

die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen; 

3° degene, die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt 

met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.” 
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Bijlage 2 Diagnostische criteria van de DSM-IV-TR 

 

Criteria antisociale persoonlijkheidsstoornis volgens DSM-IV-TR (APA, 1994) 

A. Een diepgaand patroon van gebrek aan achting voor en schending van de rechten van 

anderen vanaf het vijftiende jaar aanwezig, zoals blijkt uit drie (of meer) van de 

volgende: 

1. Niet in staat zich te conformeren aan de maatschappelijke norm dat men zich 

aan de wet moet houden, zoals blijkt uit het bij herhaling tot handelingen 

komen die een reden voor arrestatie kunnen zijn. 

2. Oneerlijkheid, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen, het gebruik van valse 

namen of anderen bezwendelen ten behoeve van eigen voordeel of plezier. 

3. Impulsiviteit of onvermogen „vooruit te plannen‟. 

4. Prikkelbaarheid en agressiviteit zoals blijkt uit bij herhaling komen tot 

vechtpartijen of geweldpleging. 

5. Roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of anderen. 

6. Constante onverantwoordelijkheid zoals blijkt uit het herhaaldelijk niet in staat 

zijn geregeld werk te behouden of financiële verplichtingen na te komen. 

7. Ontbreken van spijtgevoelens, zoals blijkt uit de ongevoeligheid voor of het 

rationaliseren van het feit anderen gekwetst, mishandeld of bestolen te hebben. 

B. De leeftijd is tenminste achttien jaar. 

C. Er zijn aanwijzingen voor een gedragsstoornis beginnend voor het vijftiende jaar 

(conduct disorder). 

D. Het antisociale gedrag komt niet uitsluitend voor in het beloop van schizofrenie of 

manische episodes. 

 

Criteria misbruik van een middel volgens de DSM-IV-TR (1994) 

A. Een patroon van het onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen 

of lijden veroorzaakt, zoals in een periode van twaalf maanden blijkt uit ten minste een 

(of meer) van de volgende: 

1. Herhaaldelijk gebruik van het middel met als gevolg dat het niet meer lukt in 

belangrijke mate te voldoen aan verplichtingen op het werk, school of thuis 

(bijvoorbeeld herhaaldelijk absent op slecht werk afleveren in samenhang met het 
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gebruik van het middel, met het middel samenhangende absentie, schorsing of 

verwijdering van school; verwaarlozing van kinderen of het huishouden.  

2. Herhaaldelijk gebruik van hert middel in situaties waarin het fysiek gevaarlijk is 

(bijvoorbeeld autorijden of bedienen van een machine als men onder invloed van 

het middel is).  

3. Herhaaldelijk, in samenhang met het middel, in aanraking komen met justitie 

(bijvoorbeeld aanhouding wegens verstoring van de openbare orde in samenhang 

met het middel). 

4. Voortdurend gebruik van het middel ondanks aanhoudende of terugkerende 

problemen op sociaal of intermenselijk terrein veroorzaakt of verergert door de 

effecten van het middel (bijvoorbeeld ruzie met de echtgenoot over de gevolgen 

van de intoxicatie, vechtpartijen). 

B. De verschijnselen hebben nooit voldaan aan de criteria van afhankelijkheid van een 

middel uit deze groep middelen.  

 



 41 

Bijlage 3 Psychopathie 

 

Items van de Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R) 

Factor 1 Factor 2 Overige items 

1. Gladde prater/ 

oppervlakkige charme 

2. Sterk opgeblazen 

gevoel van 

eigenwaarde 

4. Pathologisch liegen 

5. List en bedrog/ 

manipulerend gedrag 

6. Gebrek aan berouw of 

schuldgevoel 

7. Ontbreken van 

emotionele diepgang 

8. Kil/gebrek aan 

empathie 

16. Geen 

 verantwoordelijkheid 

 voor eigen gedrag 

 

3. Prikkelhongerig/neiging tot 

verveling 

9. Parasitaire levensstijl 

10. Gebrekkige  beheersing 

van het  gedrag 

12. Gedragsproblemen op 

 jonge leeftijd 

13. Ontbreken van    

            realistische doelen op            

de lange termijn 

14. Impulsiviteit 

15. Onverantwoordelijk gedrag 

18. Jeugdcriminaliteit 

19. Schending van 

 voorwaarden 

11. Promiscue 

seksueel gedrag 

17. Veel 

kortstondige 

partnerrelaties 

20. Veelsoortige 

criminaliteit 
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Bijlage 4 Psychopathie 

 

Items van de Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV) 

(Hart, Cox & Hare, 1995)  zoals in dit onderzoek vertaald en 

gebruikt. 

 

Factor 1 Factor 2 
1. Oppervlakkig 

2. Sterk opgeblazen gevoel van 

eigenwaarde 

3. Leugenachtig, bedrieglijk, 

misleidend en sluw 

4. Gebrek aan berouw (of 

schuldgevoel) 

5. Gebrek aan empathie 

6. Accepteert geen 

verantwoordelijkheid (voor het 

eigen gedrag) 

7. Impulsief 

8. Gebrekkige beheersing van het 

gedrag 

9. Gebrek aan (realistische) doelen/ 

plannen op de lange termijn 

10. Onverantwoordelijke attitude 

11. Antisociaal gedrag in de 

adolescentie 

12. Antisociaal gedrag in de 

volwassenheid 
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Bijlage 5 Item 57 uit de samengestelde vragenlijst van drs. 

W.J. Smid 

 
57. Geschiedenis alcohol/drugs problemen (omcirkel alcohol of drugs) (SVR-20: 

item 5, VRAG/SORAG: item 3, aangevuld met extra categorieën) 

 Geen duidelijke indicatie voor alcohol- of drugsproblemen  

 Alcohol / drugs misbruik ouders (vader / moeder / beide) 

 Zelf alcohol / drugs probleem als puber……………………………………………. 

 Zelf alcohol / drugs probleem als volwassene……………………………………… 

 Rol alcohol / drugs -gebruik pleger in eerder delict:……………………………….. 

 Rol alcohol / drugs -gebruik pleger in indexdelict:………………………………… 

 

Aanvullende beschrijving in de handleiding: 

Als het nergens vermeldt wordt, scoor dan ‘geen duidelijke indicatie’. 

Bij / omcirkel het juiste antwoord en geef bij drugs aan om welk middel het gaat.  

 


