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Samen werken aan terugvalpreventie

h

De maatschappij vestigt vandaag meer aandacht op het voorkomen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. De vraag is of de overheid en de welzijns- en gezondheidssector dan ook willen inzetten op preventie van terugval bij plegers
van seksueel grensoverschrijdend gedrag met een verstandelijke beperking?

voorstelling van het project
1. Ontstaan/Doel/Visie

254

I.T.E.R. stelt als ambulant centrum voor daderhulp in haar praktijkwerking vast
dat er hiaten bestaan in de bejegening van deze doelgroep. Het gaat vooreerst om
een grote nood aan gespecialiseerde begeleiding en behandeling op maat van deze
plegers. Werken met plegers met een verstandelijke beperking vraagt een gespecialiseerde aanpak en andere expertise dan werken met normaalbegaafde plegers.
Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is er momenteel in Vlaanderen, zowel op vlak
van hoeveelheid beschikbare plaatsen als op vlak van expertise een opmerkelijk tekort in het aanbod van de sector. Dit betekent dat deze kwetsbare doelgroep geregeld
door de mazen van het zorgnet valt. Wat mogelijk het risico op terugval en dus op
nieuwe slachtoffers verhoogt.
Een antwoord vanuit de hulpverlening om gespecialiseerde hulp te realiseren, ligt
ons inziens in de volgende pistes: aangepaste methodieken en opvolging van het
dagelijkse leven via uitgebreide individuele en/of groepstherapie op maat, een consult- en therapieaanbod voor het systeem van de cliënt(e), medisch-psychiatrische
opvolging geïntegreerd in de therapie via bijvoorbeeld duogesprekken van psychiater
en therapeut(e) met de cliënt(e), gespecialiseerde diagnostiek en uitgebreide dossierbespreking, vorming die de expertise van de therapeuten op de specifieke domeinen
vergroot.
I.T.E.R. wenst dan ook haar huidige werking voor plegers met een verstandelijke
beperking zodanig uit te breiden en beoogt meer samenwerking met de sector voor
personen met een beperking. Dit project kan bijdragen tot het voorkomen van meer
slachtoffers in de toekomst.

organisatie
Samenwerking is er op verschillende niveaus: multidisciplinaire aanpak binnen
het team van I.T.E.R. zelf, maar essentieel is ook de samenwerking met de voorzieningen uit de sector voor personen met een beperking. Maar groepstherapie is ook gericht
op het “elkaar leren helpen” en het “aanvaarden van geholpen te worden”.
Het overkoepelend doel van alle therapieën bij I.T.E.R. is terugvalpreventie. Dat geldt
zeker ook voor deze bijzondere doelgroep. Uiteindelijk is dadertherapie erop gericht
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om het vermogen van de cliënt te vergroten om als een veilige, gezonde en verantwoordelijke burger deel te nemen aan het maatschappelijk leven, en dat aangepast
aan ieders mogelijkheden.
I.T.E.R. streeft naar samenwerkingsverbanden die het project duurzaam maken.
Als regioteam heeft I.T.E.R. er van in het begin voor gekozen om voor dit moeilijke
werkveld duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan. CGG Ahasverus werkt in
I.T.E.R. samen met CAW Archipel en vzw Alba (Bijzondere Jeugdzorg) om samen de
opdracht van de overheid zo goed mogelijk uit te voeren. Voor de moeilijke doelgroep
van plegers met een verstandelijke beperking werken we aan samenwerkingsverbanden met de voorzieningen uit de sector voor personen met een beperking.

reïntegratie
Dit project past ons inziens in het thema van 2012 “Samen Sterk”. I.T.E.R. werkt
met de doelgroep voornamelijk via groepstherapie. In de “gewone” wereld hebben
cliënten met een verstandelijke beperking vaak de ervaring van “niet te kunnen”, “er
niet bij te horen”, “niet aan hun trekken te kunnen komen”. Bij de projectdoelgroep is
dit nog des te meer het geval, omdat ze zich ook nog eens door hun zedenfeiten aan de
rand geplaatst hebben. Op hun eigen kracht komen is een van de doelstellingen van
de groepen waar we mee werken. Empowerment betekent hier dat ieder naar eigen
mogelijkheden zijn leven in handen leert nemen en dit zonder dat anderen (nog eens)
geschaad worden.

contact
CGG Ahasverus, deelwerking I.T.E.R.
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Artesiëstraat 5, 1000 Brussel
Contactpersoon: Kris Vanhoeck, coördinator I.T.E.R.
02/512.62.43
iter.vanhoeck@gmail.com
www.iter-daderhulp.be
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