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In Held zonder geweld 3 ga je leren beter om te gaan met onaan
gepaste seksuele gevoelens. Het is belangrijk dat je met inzet 
werkt aan het veranderen van je gedrag, want veranderen kost 
moeite en gaat niet vanzelf. We verwachten dan ook dat je actief 
meedoet, initiatieven neemt en afspraken nakomt.

Doel
Doel van Held zonder geweld 3 is dat je beseft welke gedachten  
bij jou te maken hebben met situaties waarin seksuele gevoelens 
een rol spelen. Vervolgens leer je ongewenste gedachten te ver
vangen door aangepaste gedachten. Op die manier kan worden 
voorkomen dat je opnieuw een seksueel delict pleegt. Om deze 
doelen te bereiken krijg je dit werkboek met oefeningen.   

 Werkwijze
Held zonder geweld 3 bestaat uit 20 bijeenkomsten van anderhalf 
uur. Om van de behandeling te kunnen profiteren is het belangrijk 
om elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Als je vanwege een dringen
de reden niet kunt komen, meld je dan af bij een van de behande
laars. De verwijzer wordt van je afwezigheid op de hoogte gesteld.

 Oefeningen
Je krijgt in de bijeenkomsten oefeningen mee die bedoeld zijn om 
wat je geleerd hebt zelf in het dagelijkse leven toe te passen. Nadat 
je de oefeningen hebt gedaan, maak je er een kort verslag van in je 
werkboek. Als je problemen hebt met het maken van de oefeningen 
kan je hulp krijgen.

INTRODUCTIE
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 Verslag aan de verwijzer
Aan het eind van Held zonder geweld 3 wordt een verslag gemaakt 
voor de verwijzer. De tekst van dit verslag wordt op de laatste 
 bijeenkomst met je besproken. Op die bijeenkomst krijg je ook 
een bewijs van deelname.
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OEFENING 

Peter is een man van 38 jaar. Hij is geboren in Suriname, maar 
 moeder en zoon komen naar Nederland als hij 15 jaar oud is. 
Al gauw krijgt Peter een (seksuele) relatie met zijn buurmeisje. 
Die relatie duurt een jaar. Op een dag vindt Peter zijn moeder op 
gruwelijke wijze vermoord in haar eigen huis. Vanaf dat moment 
gaat Peter op kamers wonen, verbreekt hij het contact met zijn 
 familie en gaat hij drinken. Hij gedraagt zich steeds stoerder en 
heeft regelmatig eenmalige, seksuele contacten. Niet alleen 
 vrouwen maar ook mannen kan hij steeds gemakkelijker bedriegen 
en dat bezorgt hem een prettig gevoel van macht. Als Peter in de 
dertig is heeft een langer durende relatie met Caroline. Al snel gaat 
hij zich in toenemende mate (huiselijk) agressief gedragen, maar 
zij doet geen aangifte. Tijdens de relatie met Caroline heeft Peter 
regelmatig kortdurende seksuele contacten met andere vrouwen, 
bijvoorbeeld met Joke. Hij heeft een paar keer seksueel contact met 
haar en als de relatie met Caroline verbroken is, blijft ze ook regel
matig bij Peter slapen. Naarmate Joke langer bij Peter blijft, slaat 
hij haar vaker of dwingt hij haar tot seksueel contact. Meestal 
 gebeurt dit als hij zich geïrriteerd voelt, bijvoorbeeld omdat Joke 
geld vraagt voor drugs. Tenslotte doet Joke aangifte vanwege fysiek 
en seksueel geweld. Toch zegt Peter veel van Joke te houden.

1 Wat zie je als het belangrijkste probleem van Peter?

2 Wat vind je ervan dat Peter naast zijn vaste relatie allerlei losse 
contacten heeft?

3 Als een relatie niet goed loopt, vind je dan dat een man vreemd 
kan gaan?

4 Hoe komt het volgens jou dat als Peter geïrriteerd raakt hij ook 
zin in seks heeft?

ÖBIJEENKOMST 2
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OEFENING [VERVOLG]

5 Denk je dat Peter door de alcohol meer zin in seks krijgt?

6 Wat vind je van de manier waarop Peter contacten legt?

7 Denk je dat ‘macht’ een rol kan spelen in een relatie?

8 Hoe zou Peter uit de problemen kunnen blijven? 

 2
 BIJEEN-
KOMST 
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 2
 BIJEEN-
KOMST 

Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Die vrouw heeft  
zin in seks.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x

HUISWERK  VOORNAAM  x 
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OEFENING

Lars is een alleenstaande man van 36 jaar. Hij is vaak depressief  
en onzeker in sociale contacten. Lars heeft geen vrienden en alleen 
contact met familieleden. Alleen in het gezelschap van minder
jarige jongens voelt Lars zich op zijn gemak. Lars werkt op vrij
willige basis als ICTassistent op een basisschool en komt zo veel 
in contact met minderjarige jongens. Lars merkt steeds vaker dat 
hij zich tot enkele jongens seksueel aangetrokken voelt en aan 
hen denkt als hij thuis masturbeert. 
Op het schoolplein raakt Lars in gesprek met de 10jarige Raymond. 
Ze blijken een gezamenlijke interesse te hebben, namelijk het 
 spelen van computerspelletjes. Lars heeft zojuist een splinter
nieuwe spelcomputer gekocht en hij nodigt Raymond uit om 
bij hem thuis te komen gamen. Wanneer Raymond aan het com
puteren is, vraagt Lars aan Raymond of hij hem in ruil voor het 
computerspel met de hand wil bevredigen. Raymond wil het spel 
graag hebben en stemt in met het verzoek. Geleidelijk aan komen 
steeds vaker minderjarige jongens bij Lars over de vloer. Lars weet 
dan regelmatig te bereiken dat de jongens hem bevredigen of dat 
hij met hen ontucht mag plegen in ruil voor de computerspellen.

1 Wat zie je als het belangrijkste probleem van Lars?

2 Wat vind je ervan dat Lars zich alleen prettig voelt in het  
gezelschap van jonge jongens?

3 Hoe denk je dat de jongens zich voelden als Lars vroeg hem  
te bevredigen?

4 Is het volgens jou toeval dat Lars als vrijwilliger op een basis
school ging werken en dan nog wel als ICTassistent?

5 Denk je dat de jongens het fijn vonden om seks met Lars  
te hebben? 

BIJEENKOMST 3Ö
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3
 BIJEEN-
KOMST 

OEFENING [VERVOLG]

6 Als een jongen zelf laat blijken in seks geïnteresseerd te zijn,  
kan Lars daar dan op ingaan?

7 Denk je dat Lars echt in de jongens geïnteresseerd is of dat  
hij hen alleen gebruikt voor seks?

8 Vind je dat Lars de school voor zijn aanstelling als vrijwilliger 
had moeten informeren over zijn pedoseksuele geaardheid?

9 Maakt het verschil of Lars de jongens alleen betast of ook  
gemeenschap met hen heeft? 
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HUISWERK  VOORNAAM  x 3
 BIJEEN-
KOMST 

 Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Dat meisje  /  die jongen 
heeft zin in seks’ of ‘Die vrouw heeft zin in seks’.

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x
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 Beschrijf opnieuw een situatie waarin je dacht: ‘Dat meisje   /   
die jongen heeft zin in seks’ of ‘Die vrouw heeft zin in seks’.

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x

HUISWERK  VOORNAAM  x 

BIJEENKOMST 4 Ö
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Ö BIJEENKOMST 5
OEFENING

Roy is een Hindoestaanse man van 23 jaar. Roy spreekt slecht 
 Nederlands en werd hier als kind veelvuldig mee gepest. Door 
deze pesterijen heeft Roy zijn school niet afgerond. Roy heeft geen 
werk en verdient zijn geld met het dealen van drugs. De ouders 
van Roy zijn gescheiden. De vader van Roy is een alcoholist met 
een kwade dronk. Tijdens zijn dronken buien reageert de vader 
van Roy zijn agressie veelvuldig af op Roy door hem met een riem 
te slaan. 
Roy heeft een relatie met Jolanda. Roy heeft meer behoefte aan 
seks dan Jolanda. Op de momenten dat Jolanda seks met Roy 
 weigert, dwingt Roy haar tot seks. Na enkele maanden doet 
 Jolanda aangifte van de verkrachtingen en belandt Roy in de 
 gevangenis. 
Tijdens zijn detentie krijgt Roy te horen dat zijn vader is overleden. 
Wanneer Roy vrij komt uit de gevangenis besluit hij zijn vrijlating 
te vieren door veel alcohol en drugs te gebruiken. Hierna brengt 
Roy een bezoek aan een prostituee. Ondanks dat Roy erg opge
wonden is, lukt het hem niet om tijdens de seks met de prostituee 
klaar te komen. Dit geeft Roy een beschamend gevoel. Op weg 
naar huis verkracht Roy een toevallig passerende vrouw. 

1 Wat zie je als het belangrijkste probleem van Roy?

2 Wat zijn de gevolgen voor Roy van de regelmatige mishandeling 
door zijn vader?

3 Wat vind je ervan dat Roy zijn vrouw dwingt tot seks? 

4 Hoe zie je het verband tussen de mishandeling van Roy door  
zijn vader en het verkrachten van vriendin Jolanda?

5 Wat vind je ervan dat Jolanda een relatie is begonnen met een 
man die zijn geld verdient met het dealen van drugs?
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 5
 BIJEEN-
KOMST 

OEFENING [VERVOLG]

6 Wat vind je ervan dat Roy na gebruik van alcohol en drugs  
naar een prostituee gaat?

7 Wat zijn Roy zijn opvattingen over vrouwen in het algemeen, 
denk je?

8 Wat moet Roy doen om zijn leven weer op orde te krijgen?
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HUISWERK  VOORNAAM  x 

 Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Ik kan van die vrouw 
geen hoogte krijgen.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x

 5
 BIJEEN-
KOMST 
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BIJEENKOMST 6 Ö

Dave is een man van 48 jaar. Als kind had Dave een goede band  
met zijn ouders en ook op school had hij veel vrienden. Tijdens zijn 
eerste jaar op de middelbare school wordt Dave tot tweemaal toe 
seksueel misbruikt door verschillende mannen. Dave heeft naar 
eigen zeggen geen vervelende herinneringen aan het seksueel 
 misbruik overgehouden. Op 14jarige leeftijd krijgt Dave voor de 
eerste keer een relatie. Dave voelt zich niet seksueel aangetrokken 
tot zijn vriendin, maar merkt dat hij opgewonden raakt van zijn 
mannelijke leeftijdsgenoten. Om zijn seksuele behoeften te bevre
digen gaat Dave seksueel getinte spelletjes spelen met zijn manne
lijke leeftijdsgenoten. Naar mate Dave ouder wordt blijft hij zich 
alleen seksueel aangetrokken voelen tot minderjarige jongens. 
Door middel van geld of cadeaus probeert Dave de jongens over te 
halen om seksuele spelletjes met hem te spelen. Zodra de jongens 
echter aangeven niet verder te willen, worden zij met veel geweld 
gedwongen. Dave verkracht de jongens en dwingt hen tot orale 
seks. Het seksuele contact met de minderjarige jongens wordt door 
Dave op video opgenomen. Uiteindelijk doen zes jongens aangifte 
van verkrachting. De andere jongens weigeren aangifte te doen 
omdat zij vrijwillig seks hadden met Dave.

1 Wat zie je als het belangrijkste probleem van Dave?

2 Wat waren de gevolgen voor Dave van het seksuele misbruik 
door verschillende mannen, denk je?

3 Vind je het niet vreemd dat Dave een relatie begint met een 
meisje terwijl hij zich aangetrokken voelt tot jongens?

4 Wat vind je dat Dave aan zijn vriendin had moeten vertellen?

5 Wat vind je ervan dat de jongens aanvankelijk op Dave’s  
toenaderingen in lijken te gaan?

OEFENING

Ga verder op de volgende bladzijde }
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6 Hoe denk je dat het voor de jongens is om Dave oraal te  
moeten bevredigen?

7 Wat vind je ervan dat Dave video opnamen maakt van  
de seks met de jongens?

8 Wat vind je ervan dat sommige jongens geen aangifte doen?

OEFENING [VERVOLG]6
 BIJEEN-
KOMST 
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 Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Dat meisje  /  die jongen 
is geïnteresseerd in seks met volwassenen’ of ‘Ik kan van die 
vrouw geen hoogte krijgen’.

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x

HUISWERK  VOORNAAM  x 6
 BIJEEN-
KOMST 
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Ö BIJEENKOMST 7
HUISWERK  VOORNAAM  x 

Beschrijf opnieuw een situatie waarin je dacht: ‘Ik kan van die 
vrouw geen hoogte krijgen’ of  ‘Kinderen zijn geïnteresseerd in 
seks met volwassenen’.

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x
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ÖBIJEENKOMST 8

Ga verder op de volgende bladzijde }

OEFENING

Erik is een man van 24 jaar. In zijn kindertijd werd Erik verwaar
loosd door beide ouders. Als puber had Erik vaak fantasieën over 
het verkrachten van vrouwen. Deze fantasieën kwamen vooral 
 opzetten tijdens masturbatie. Erik heeft gedurende zijn leven 
geen vaste relaties gehad omdat hij het enorm lastig vindt om 
met vrouwen te praten. Erik heeft wel enkele vrienden en hij gaat 
regelmatig met hen op stap. Tijdens een avondje stappen heeft 
Erik geen geld en leent hij 100 euro van zijn vrienden. Om het ge
leende geld snel terug te betalen pleegt Erik de volgende nacht 
een inbraak. Terwijl Erik de woonkamer inloopt ziet hij een slapen
de vrouw op de bank. De vrouw is slechts gekleed in een onder
broek en Erik raakt hier erg opgewonden van. Erik verkracht de 
vrouw en vlucht weg. Erik gaat vaker inbraken plegen in de hoop 
opnieuw slapende vrouwen aan te treffen. Uiteindelijk verkracht 
Erik op deze manier drie vrouwen.

1 Wat zie je als het belangrijkste probleem van Erik?

2 Wat vind je ervan dat Erik tijdens het masturberen fantaseert 
over het verkrachten van vrouwen?

3 Hoe zou het komen dat Erik moeite heeft om met vrouwen  
contact te maken?

4 Hoe denk je dat Erik denkt over vrouwen in het algemeen?

5 Wat vind je ervan dat Erik een inbraak pleegt om aan geld  
te komen?

6 Wat zou het kunnen betekenen dat Erik opgewonden wordt  
een slapende vrouw in ondergoed?

7 Denk je dat de vrouwen echt lagen te slapen?
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8 Waarom voeren sommige mannen een heel gesprek met  
de vrouw die ze eerst verkracht hebben?

9 Wat zou die vrouw daarvan vinden, denk je?

10 Wat zou Erik moeten doen om uit de problemen te blijven?

8
 BIJEEN-
KOMST 

OEFENING [VERVOLG]
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8
 BIJEEN-
KOMST 

HUISWERK  VOORNAAM  x 

Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Ik ben zo geil,  
ik moet seks hebben.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x
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Ö BIJEENKOMST 9
HUISWERK  VOORNAAM  x 

Beschrijf een tweede situatie waarin je dacht: ‘Ik ben zo geil,  
ik moet seks hebben.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x
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BIJEENKOMST 10 Ö

Ga verder op de volgende bladzijde }

OEFENING

Sander is een Nederlandse man van 30 jaar. Al vanaf zijn kinder 
tijd voelt Sander zich aangetrokken tot veel jongere meisjes. Op 
14jarige leeftijd speelt Sander seksueel getinte spelletjes met 
meisjes van ongeveer 8 jaar, waarbij hij de vagina van hen betast. 
Op 18jarige leeftijd wordt Sander veroordeeld wegens ontuchtige 
handelingen bij minderjarige meisjes. Wanneer Sander uit de 
 gevangenis komt begint hij, op aanraden van zijn moeder, een 
 relatie met Tanja. Tanja is een volwassen vrouw met een dochtertje 
van 6 jaar, genaamd Yvonne. Sander is niet verliefd op Tanja,  
maar trouwt toch met haar. Enkele maanden na het huwelijk start 
Sander met het betasten van Yvonne. Tanja ontdekt dit en Sander 
wordt opnieuw veroordeeld. Sander en Tanja blijven bij elkaar en 
Sander belooft dat hij voortaan van Yvonne afblijft. Sander houdt 
zich aan zijn woord en zoekt geen seksuele toenadering meer bij 
Yvonne of andere meisjes. Enkele jaren later sterft Tanja aan de 
 gevolgen van kanker. Sander valt terug in zijn oude gewoonte. Hij 
lokt minderjarige meisjes met een smoes de bosjes in om hen daar 
te betasten. Uiteindelijk verkracht Sander een meisje van 8 jaar.

1 Wat zie je als het belangrijkste probleem van Sander?

2 Wat vind je ervan dat Sander een relatie begint met een  
volwassen vrouw?

3 Vind je het niet opmerkelijk dat die vrouw een 6jarig  
dochtertje heeft?

4 Waarom zet Tanja de relatie met Sander voort als hij uit  
de gevangenis komt?

5 Is het te prijzen dat Sander geen contact met jonge meisjes 
heeft zolang Tanja leeft?
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OEFENING [VERVOLG] 10
 BIJEEN-
KOMST 

6 Hoe verklaar je de terugval van Sander na de dood van Tanja?

7 Zouden jonge meisjes betasting of verkrachting verschillend  
ervaren, denk je?

8 Is een relatie met een volwassen vrouw een probaat middel voor 
een pedoseksueel om uit de problemen te blijven?

9 Wat zou Sander moeten doen om voortaan uit de problemen  
te blijven? 
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HUISWERK VOORNAAM  x  10
 BIJEEN-
KOMST 

Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Slachtoffers lijden  
geen schade.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x
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Ö BIJEENKOMST 11

Beschrijf een tweede situatie waarin je dacht: ‘Slachtoffers 
lijden geen schade.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x

HUISWERK
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ÖBIJEENKOMST 12
OEFENING

Bart is een Nederlandse man van 26 jaar. Bart komt uit een gebro
ken gezin en heeft 2 jongere zussen. Na de scheiding van zijn 
 ouders ontdekt Bart dat zijn vader niet zijn biologische vader is.  
Als kind was Bart een brutale jongen en ging hij om met veel oude
re jongens. Op 7jarige leeftijd pleegt Bart zijn eerste inbraak en 
vanaf zijn 14de gebruikt Bart dagelijks alcohol. Bart verdient zijn 
geld met het dealen van harddrugs. Dit levert hem veel geld en 
een gevoel van macht op. Bart raakt gokverslaafd en is vrijwel 
 dagelijks in de kroeg te vinden. Hier ontmoet hij zijn 10 jaar oudere 
vriendin Natasja. Natasja is een exprostituee en verslaafd aan 
 alcohol. Om zijn gokverslaving te kunnen bekostigen pleegt Bart 
inbraken. Bart plant deze inbraken zorgvuldig en de slachtoffers 
zijn altijd jonge, vrijgezelle vrouwen. Op een avond ontmoet Bart 
tijdens het stappen Jessica. Samen drinken zij wat en aan het eind 
van de avond probeert Bart Jessica te zoenen. Jessica is hier niet 
van gediend en vertrekt naar huis. Bart achtervolgt Jessica on
gezien naar huis. Wanneer Jessica de voordeur opent dringt Bart 
zich naar binnen. Bart trekt de kleren van Jessica kapot en ver
kracht haar. Na de verkrachting vlucht Bart weg met de handtas 
van Jessica.

1 Wat zie je als het belangrijkste probleem van Bart?

2 Hoe verklaar je dat Bart in zijn jeugd vooral omgaat met oudere 
jongens?

3 Wat vind je ervan dat Bart op zijn veertiende jaar al ernstig  
verslaafd is? 

4 Wat vind je ervan dat Bart een relatie begint met een tien jaar 
oudere vrouw, die ook verslaafd is?

5 Wat vind je ervan dat Bart zijn geld verdient door het dealen  
van drugs en het plegen van inbraken?

Ga verder op de volgende bladzijde }
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 12
 BIJEEN-
KOMST 

OEFENING [VERVOLG]

6 Waarom pleegt Bart inbraken bij jonge, alleenstaande vrouwen, 
denk je?

7 Waarom zou Jessica niet door Bart gezoend willen worden,  
denk je?

8 Hoe beïnvloedt bij veel mannen de behoefte aan macht de  
opvattingen over vrouwen?  
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HUISWERK VOORNAAM  x  12
 BIJEEN-
KOMST 

Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Iedereen is tegen me,  
ik pak wat ik pakken kan.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x
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Ö BIJEENKOMST 13

Beschrijf een tweede situatie waarin je dacht: ‘Iedereen is  
tegen me, ik pak wat ik pakken kan.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x

HUISWERK
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ÖBIJEENKOMST 14

John is een Nederlandse man van 54 jaar. Als kind had John veel
vuldig ruzie met zijn ouders. Op 16jarige leeftijd emigreert John 
naar Spanje. John krijgt een Spaanse vriendin, maar hij deelt  vrijwel 
ieder weekend met andere vrouwen het bed. Na 7 jaar ontdekt 
de vriendin van John de ontrouw en verbreekt zij de relatie. Na 
de breuk ontmoet John een meisje van 11 jaar dat thuis verwaar
loosd wordt. John neemt het meisje, zonder medeweten van 
haar ouders, mee naar zijn huis waar zij enkele dagen logeert.  
Het meisje wordt als vermist opgegeven en John krijgt 6 jaar 
 gevangenisstraf wegens ontvoering. Wanneer John zijn straf 
heeft uitgezeten keert hij terug naar Nederland. John merkt dat 
hij zich aangetrokken begint te voelen tot kinderen. Desondanks 
start John een fotostudio welke gespecialiseerd is in het fotografe
ren van kinderen. Via deze fotostudio komt John in contact met 
verschillende pedoseksuelen. John fantaseert met hen over seks 
met kinderen en er wordt onderling kinderporno uitgewisseld. 
John verlangt naar seks met kinderen. Om dit voor elkaar te krijgen 
probeert hij tijdens de fotosessies het vertrouwen van de kinderen 
te winnen. Na enkele fotosessies dwingt John de kinderen om 
hem zowel met de hand of in de mond te bevredigen. Hierbij dreigt 
John met fysiek geweld als het seksueel misbruik doorverteld 
wordt. Op deze manier heeft John seks met 9 meisjes en 2 jongens.

1 Wat zie je als het belangrijkste probleem van John?

2 Wat vind je ervan dat John naast zijn vaste relatie steeds  
met andere vrouwen naar bed gaat?

3 Wat zou het betekenen dat Johns vriendin pas na een relatie  
van zeven jaar in de gaten heeft dat hij vreemd gaat? 

4 Waarom heeft John een 11jarig meisje in huis genomen,  
denk je?

OEFENING

Ga verder op de volgende bladzijde }



[ 38 ]

Ruud H.  J. Hornsveld & Thijs Kanters, 
Held zonder geweld 3 [ werkboek ],   
Challenger Press, 2012

5 Is het logisch om een fotostudio te beginnen als je je aan
getrokken voelt tot kinderen?

6 Hoe zou het komen dat de kinderen aanvankelijk op Johns  
toenaderingen ingaan?

7 Wat vind je ervan dat John de kinderen bedreigt?

8 Wordt John opgewonden van het bedreigen van de kinderen, 
denk je?
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Beschrijf een situatie waarin je dacht: ‘Ze kunnen me wat,  
ik pak haar / hem gewoon.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x

HUISWERK  VOORNAAM  x   14
 BIJEEN-
KOMST 
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Ö BIJEENKOMST 1 5

Beschrijf een tweede situatie waarin je dacht: ‘Ze kunnen  
me wat, ik pak haar  /  hem gewoon.’

De situatie was: x

Om wie ging het? x

Waar was je? x

Wat zei  /  deed de ander? x

Wat dacht je en  /  of hoe voelde je je? x

Wat zei  / deed je? x

Hoe reageerde de ander daarop? x

Hoe kijk je achteraf terug op je gedrag? x 

Wat had je ook kunnen zeggen en  /  of doen? x

HUISWERK



[ 41 ]

Ruud H.  J. Hornsveld & Thijs Kanters, 
Held zonder geweld 3 [ werkboek ],   
Challenger Press, 2012

ÖBIJEENKOMST 19
EVALUATIE WERKWIJZE COGNITIEVE VERVORMINGEN

1
Ik heb actief aan het zorg
programma deelgenomen

2
Ik vind de informatie in het 
werkboek duidelijk

3
Ik heb door het zelf oefenen 
een beter inzicht in mijn 
 gedrag gekregen 

4
Ik heb van de behandelaars 
goede adviezen over mijn 
 gedrag gekregen 

5
Ik heb nu beter door wat het 
effect van mijn gedrag is op 
korte en op lange termijn 

6
Ik ben vooraf ingelicht over 
wat in het zorgprogramma 
gebeurt

1 Geheel mee eens

2 Tamelijk mee eens

3 Beetje mee eens

4 Beetje mee oneens

5 Tamelijk mee oneens

6 Geheel mee oneens

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6

Ga verder op de volgende bladzijde }
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EVALUATIE WERKWIJZE COGNITIEVE VERVORMINGEN [VERVOLG] 19
 BIJEEN-
KOMST 

7
Ik vind dat de onderwerpen 
die in het zorgprogramma 
aan de orde komen bruikbaar 

8
De behandelaars hebben 
 rekening gehouden met mijn 
wensen en voorkeuren 

9
De behandelaars kunnen  
om advies gevraagd worden

10
Ik vind de lengte van het 
zorg programma precies 
goed

11
Ik heb inspraak gehad in het 
verslag over mijn deelname 
aan het hoofd Behandeling

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6






