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Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen voor 

zowel het slachtoffer als voor de dader. Hoewel de meeste zedendelicten worden gepleegd 

door volwassenen, is een aanzienlijk deel van de daders minderjarig. Cijfers uit de Verenigde 

Staten tonen aan dat ongeveer 20% van alle verkrachtingen en 30 tot 50% van alle gevallen 

van misbruik van (jonge) kinderen wordt gepleegd door adolescenten. Volgens cijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ongeveer 16% van alle geregistreerde verdachten 

van een zedendelict in Nederland minderjarig.

Vergeleken met wat we al weten over de achtergrondkenmerken van volwassen 

zedendelinquenten, is onze kennis over jeugdige zedendelinquenten tot op heden beperkt. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat veel jeugdige zedendaders psychische problemen 

hebben, beduidend vaker dan hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking. De aard en 

omvang van deze problemen evenals de relatie met seksueel grensoverschrijdend gedrag is nog 

altijd niet duidelijk. Het doel van dit proefschrift was om onze kennis hierover te vergroten. 

Deze kennis moet bijdragen aan (de ontwikkeling van) behandelingen die aansluiten op 

de noden van deze specifieke groep delinquenten en daarmee zou (zeden)recidive kunnen 

worden voorkomen. Hieronder worden eerst de resultaten van dit proefschrift per hoofdstuk 

besproken, waarna een meer algemene discussie van deze resultaten volgt.

RESULTATEN

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek naar de prevalentie van psychiatrische stoornissen 

bij jeugdige zedendelinquenten beschreven. Jeugdige zedendelinquenten zijn tevens 

vergeleken met jongeren die andere typen delict hadden gepleegd. Hiervoor is een meta-

analyse (een analyse van de data van veel vergelijkbare onderzoeken samen) verricht. In 

totaal voldeed 69% van de jeugdige zedendelinquenten aan de criteria voor ten minste één 

psychiatrische stoornis. Comorbiditeit (het voorkomen van meer dan één stoornis) was 

aanwezig bij 44% van de jongeren. Jeugdige zedendelinquenten hadden vooral te kampen 

met gedragsstoornissen, gevolgd door aan middelen gebonden stoornissen en emotionele 

stoornissen. Gedragsstoornissen en aan middelen gebonden stoornissen kwamen echter 

minder vaak voor dan onder jongeren die andere delicten hadden gepleegd. Er werden geen 

verschillen in emotionele stoornissen tussen beide groepen gevonden.

Aangezien jeugdige zedendelinquenten een heterogene groep vormen met verschillen in 

typen zedendelict en psychische problemen, is vervolgens de prevalentie van psychiatrische 

stoornissen in subgroepen bestudeerd. De resultaten van deze studie zijn in hoofdstuk 3 

beschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen (a) kindermisbruikers (met een slachtoffer 

onder de 12 jaar en minste vijf jaar jonger dan de dader), (b) solozedendelinquenten (met een 

leeftijdsgenoot of volwassene als slachtoffer) en (c) groepszedendelinquenten (met een leeftijds- 

genoot of volwassene als slachtoffer). Kindermisbruikers hadden vaker een emotionele 

stoornis en functioneerden over het algemeen minder goed dan zedendelinquenten met een 
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leeftijdsgenoot of volwassene als slachtoffer. Verder is de relatie met recidive vijf tot acht jaar 

later onderzocht. Hieruit bleek dat zedenrecidive over het algemeen relatief weinig voorkomt 

onder jeugdige zedendaders (7%), maar dat een aanzienlijk percentage recidiveert naar andere 

delicttypen (80%). Ondanks het lage percentage zedenrecidive, bleken zedenrecidivisten 

vaker een emotionele stoornis te hebben, vaker zelf te zijn misbruikt en een minder goed 

niveau van algemeen functioneren te hebben dan jongeren die niet naar zeden recidiveerden.

Naar aanleiding van het hoge percentage gedragsstoornissen bij jeugdige zeden-

delinquenten, is in het onderzoek dat in hoofdstuk 4 is beschreven de relatie tussen 

psychopathie en seksueel agressief gedrag onderzocht. Hiervoor is de prevalentie van 

zelfgerapporteerde psychopathische trekken in (subgroepen van) verdachten van een 

zedendelict geanalyseerd. Daarnaast zijn jeugdige zedendelinquenten vergeleken met jeugdige 

gedetineerden veroordeeld voor andere delicttypen, evenals met jongeren in de algemene 

populatie. Tot onze verrassing rapporteerden zowel jeugdige zeden- als niet-zedendelinquenten 

significant minder psychopathische trekken dan jongeren in de algemene populatie. Er 

werden geen verschillen gevonden tussen beide delinquentengroepen. Ook binnen de groep 

zedendelinquenten werden geen verschillen gevonden tussen kindermisbruikers, solo- en 

groepszedendelinquenten.

Voor hoofdstuk 5 werden verschillen tussen meer algemene psychische problemen 

bij zeden- en bij niet-zedendelinquenten onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd in de 

Verenigde Staten, waardoor het mogelijk was een grote onderzoeksgroep te includeren. Bij  

dit onderzoek is rekening gehouden met verschillen in demografische eigenschappen en 

strafrechtelijke kenmerken tussen beide groepen. Uit de resultaten kwam naar voren dat 

zedendelinquenten minder agressieproblematiek en middelenmisbruikproblemen hadden dan  

jongeren die andere delicten hadden gepleegd. Vervolgens is nagegaan in hoeverre binnen de  

groep zedendelinquenten verschillen worden gevonden op basis van deze demografische eigen- 

schappen en strafrechtelijke kenmerken. Hieruit bleek dat (a) 16- en 17-jarigen meer alcohol  

en drugsproblemen rapporteerden dan 12- tot 15-jarigen, (b) blanken meer agressiepro-

blemen en suïcidegedachtes hadden dan niet-blanken, (c) gedetineerden meer middelen-

problematiek en somatische klachten rapporteerden dan zedendelinquenten onder reclas-

seringstoezicht, en (d) veroordeelden meer agressie, en alcohol- en drugsproblemen hadden 

dan zedendelinquenten in voorarrest. De belangrijkste gevonden verschillen betroffen de 

hogere mate van middelenmisbruikproblemen en somatische klachten bij gedetineerde 

zedendelinquenten ten opzichte van zedendaders onder toezicht van de reclassering, en de  

hogere mate alcohol- en drugsproblemen bij veroordeelden ten opzichte van zedendelin-

quenten in voorarrest. In alle andere gevallen werd slechts een klein verschil tussen beide 

groepen gevonden.

Tot slot werd voor hoofdstuk 6 de relatie tussen traumatische ervaringen en de meer  

algemene psychische problemen bij zedendelinquenten en niet-zedendelinquenten onder-

zocht. De relatie tussen seksueel misbruik (als ernstige traumatische ervaring) enerzijds en  

suïcidegedachtes en denkstoornissen anderzijds was significant sterker bij jeugdige zeden-

delinquenten dan bij jongeren die andere typen delicten hadden gepleegd. Daarnaast werd 
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gevonden dat seksueel misbruik bij hen ook gerelateerd was aan agressieproblemen, terwijl 

fysieke verwaarlozing samenhing met suïcidegedachtes. Dit gold echter niet alleen voor 

jeugdige zedendelinquenten, maar ook voor andere jeugdige delinquenten.

CONCLUSIES EN DISCUSSIE

De belangrijkste bevindingen in dit proefschrift zijn dat (a) zedenrecidive maar weinig 

voorkomt onder jeugdige zedendelinquenten, maar de recidive naar andere, niet-zedendelicten 

wel hoog is onder deze groep, (b) jeugdige zedendelinquenten minder gedragsproblemen en 

alcohol- en drugsproblemen hebben dan jongeren die andere delicten hebben gepleegd, maar 

dat er geen verschillen in zelf-gerapporteerde psychopathische trekken worden gevonden, 

en (c) er een samenhang lijkt te bestaan tussen seksueel misbruik, emotionele problemen 

en zedendelinquent gedrag onder jeugdige zedendelinquenten, met name kindermisbruikers.

Onze resultaten betreffende de recidive van jeugdige zedendelinquenten zijn in lijn met 

de resultaten uit eerder onderzoek. Het lage percentage zedenrecidive roept de vraag op of het 

gerechtvaardigd is deze jongeren aan te duiden als jeugdige zedendelinquenten, zeker gezien 

de invoering van registratie-, notificatie- en woonplaatsrestrictiewetgeving voor (jeugdige) 

zedendelinquenten. Alhoewel onderzoek naar de consequenties van de registratie van 

jeugdige zedendelinquenten beperkt is, zijn er sterke aanwijzingen dat dergelijke interventies 

deze kwetsbare jongeren stigmatiseren en/of isoleren. Hiermee worden zij nog verder beperkt 

in hun ontwikkeling. Daarnaast is het ook nog onbekend of dergelijke registraties recidive 

doen verminderen, iets wat wel wordt verondersteld.

Gezien de hoge mate van niet-zedenrecidive kan bovendien worden verondersteld dat 

het merendeel van de jeugdige zedendelinquenten, geen specialistische zedendelinquenten 

zijn, maar jeugdige delinquenten die – in ieder geval eenmalig geregistreerd – ook seksueel 

grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Dit zou de beperkte verschillen tussen zeden- 

en niet-zedendelinquenten kunnen verklaren. Verder heeft eerder longitudinaal onderzoek 

aangetoond dat jongeren met vijf of meer politiecontacten een grotere kans hadden om in de 

volwassenheid een zedendelict te plegen dan jongeren die minder dan vijf contacten hadden. 

Een zedendelict tijdens de adolescentie droeg niet extra bij aan de kans op een zedendelict 

in de volwassenheid.

Ondanks het feit dat het aantal zedendelinquenten dat persisteert in zedendelinquent 

gedrag beperkt is, is het wel van groot belang dat deze kleine groep accuraat wordt herkend. 

Op basis van de resultaten in dit proefschrift kan worden gesteld dat jeugdige zedenrecidivisten 

vaker een emotionele stoornis hadden en vaker zelf waren misbruikt dan jongeren die niet 

naar zeden recidiveerden. Vanzelfsprekend hebben jeugdige zedendelinquenten die zelf zijn 

misbruikt en een emotionele stoornis hebben daarvoor behandeling nodig, maar in welke 

mate behandeling van individuele jeugdige zedendelinquenten de kans op zedenrecidive zou 

kunnen verminderen, moet nog nader worden onderzocht.
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Alhoewel jeugdige zedendelinquenten in hoge mate te kampen hebben met psychische 

problemen, blijken zij minder gedragsproblemen en middelenmisbruikproblemen te hebben 

dan niet-zedendaders. Dit komt overeen met de resultaten uit eerder onderzoek. Het lijkt 

erop dat jeugdige zedendelinquenten over het algemeen een iets minder antisociale groep 

vormen dan andere jeugdige delinquenten. Ondanks verschillen in gedragsproblemen, 

werden er geen verschillen in (zelfgerapporteerde) psychopathische trekken tussen beide 

groepen gevonden. Opvallend genoeg rapporteerden jongeren in de algemene populatie 

meer psychopathische trekken dan zowel zeden- als niet-zedendelinquenten. Het is mogelijk 

dat jeugdige (zeden)delinquenten minder psychopathische trekken rapporteren dan hun 

niet-delinquente leeftijdsgenoten omdat zij hun gedragingen veelal vergelijken met andere 

delinquente jongeren, maar het kan ook zijn dat sociaal-wenselijkheid een rol heeft gespeeld 

met lage scores zelfgerapporteerde psychopathische trekken als gevolg.

Verrassend genoeg vonden wij geen verschillen tussen zeden- en niet-zedendelinquenten 

voor wat betreft emotionele problemen. Binnen de groep zedendaders werd wel gevonden 

dat kindermisbruikers vaker een emotionele stoornis hadden dan andere zedendelinquenten. 

Deze resultaten zijn in lijn met theorieën die veronderstellen dat emotionele problemen 

mogelijk een rol kunnen spelen bij het misbruik van jonge kinderen. Het samen voorkomen 

van emotionele problemen en zedendelinquent gedrag, met name onder kindermisbruikers, 

kan verschillende verklaringen hebben. Enerzijds kunnen emotionele problemen een reactie 

zijn op het gepleegde (zeden)delict en de consequenties die dat had. Deze problemen hoeven 

dus niet per definitie aan het delict voorafgegaan te zijn. Als gevoelens van depressie of angst 

ontstaan zijn als reactie op het gepleegde (zeden)delict, of de interventie van politie en justitie, 

kunnen deze ervaren problemen een reactie zijn op de schaamtevolle of bedreigende situatie. 

Dit zeker gezien de aversie van de maatschappij ten opzichte van (jeugdige) zedendelinquenten, 

met name kindermisbruikers. Anderzijds kunnen de emotionele problemen het resultaat zijn 

van eerder aanwezige problemen met de eigen seksualiteit of als consequentie van eigen 

seksueel misbruik. Kindermisbruikers zijn bijvoorbeeld vaak zelf misbruikt, met mogelijk 

emotionele problemen als gevolg. Het is daarom voor een behandeling relevant om na te gaan 

in hoeverre emotionele problemen aanwezig waren voorafgaand aan, of zijn ontwikkeld als 

consequentie van, het gepleegde zedendelict.

Beperkingen

De onderzoeken die in dit proefschrift zijn beschreven kennen natuurlijk ook enkele 

beperkingen. Ten eerste kon er geen causale relatie worden vastgesteld tussen traumatische 

ervaringen, psychische problemen en zedendelinquent gedrag, omdat het hier cross-

sectionele studies betrof. Hiervoor is een groot longitudinale vervolgonderzoek, of eventueel 

een retrospectieve, kwalitatieve vervolgstudie, noodzakelijk. Ten tweede was het niet altijd 

mogelijk om subgroepen zedendelinquenten te onderscheiden, met name door een gebrek aan  

accurate informatie over de gepleegde delicten. Aangezien jeugdige zedendelinquenten een  

heterogene groep vormen, met een verscheidenheid aan psychische problemen tussen sub- 

groepen, is het van belang dat informatie, zoals type slachtoffer en de aanwezigheid van andere 
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(niet-zeden)delicten, worden geregistreerd. Dat neemt niet weg dat clinici en onderzoekers zich 

steeds bewust moeten zijn van de verschillen in psychische problemen tussen subgroepen op 

basis van demografische eigenschappen en strafrechtelijke kenmerken. Ten derde is recidive 

bepaald op basis van een officieel registratiesysteem. Delicten die onbekend zijn bij de politie 

en justitie, het zogenoemde dark number, konden derhalve niet worden meegenomen. Tot 

slot heeft het gebruik van zelfrapportage-instrumenten onze resultaten mogelijk beïnvloed. 

Voor toekomstig onderzoek is het van belang dat meerdere informaten worden bevraagd 

(bijvoorbeeld ouders of leerkrachten) of informatie uit meerdere bronnen dient te worden 

geraadpleegd (bijvoorbeeld officiële registratiesystemen).

Klinische implicaties

Uit de resultaten van dit proefschrift komt naar voren dat jeugdige zedendelinquenten over het 

algemeen niet persisteren in hun zedendelinquent gedrag, maar wel recidiveerden naar andere 

delicten. Om deze jongeren niet te stigmatiseren, stellen wij voor in toekomstig onderzoek, 

maar ook in de klinische en juridische praktijk, te spreken over jeugdigen die een zedende- 

lict hebben gepleegd, in plaats van jeugdige zedendelinquenten. Daarbij is het van belang 

dat de behandeling van jeugdige zedendaders zich niet alleen richt op het seksueel grens-

overschrijdend gedrag specifiek, maar ook op antisociaal gedrag in het algemeen. Uit de 

resultaten bleek bovendien dat jeugdige zedendelinquenten, met name kindermisbruikers, 

vaak te kampen hebben met psychische problemen. Daarnaast is gebleken dat jeugdige 

zedenrecidivisten vaker een emotionele stoornis hebben en vaker zelf seksueel zijn misbruikt 

dan zij die niet naar zeden recidiveren. Daarom is het van belang dat er bij de diagnostiek en 

behandeling van deze jeugdige daders extra aandacht besteed te worden aan deze specifieke 

problemen.

Toekomstig onderzoek

Zoals eerder aangetoond, hebben jeugdige zedendelinquenten te kampen met vele moeilijk-

heden gedurende hun leven. Behandeling die aansluit op hun noden zou niet alleen (zeden) 

recidive kunnen voorkomen, maar hen ook kunnen beschermen in hun verdere ontwik-

keling. Tot op heden hebben follow-up studies bij jeugdige zedendelinquenten zich met 

name gericht op (zeden)recidive. Gezien de lage prevalentie van zedenrecidive is het 

lastig om de relatie tussen psychische problemen en persistent zedendelinquent gedrag te 

onderzoeken. Verder is er ook weinig bekend over de stabiliteit van psychische problemen 

van jeugdige zedendelinquenten. Daarom is het van belang dat follow-up onderzoek zich 

ook richt op de stabiliteit van psychische problemen over tijd, waarbij ook de ontvangen 

behandeling in ogenschouw genomen dient te worden. Momenteel is onze afdeling kinder- 

en jeugdpsychiatrie van het VU medisch centrum bezig om de eerder onderzochte jongeren  

die zijn beschreven in hoofdstuk 3 en 4 wederom te bevragen.
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Daarnaast zijn jeugdigen steeds meer bezig met nieuwe media en internet. Met de 

ontwikkeling van deze technologie is het gebruik van en blootstelling aan internetpornografie, 

evenals het aantal online zedendelicten, toegenomen. De relatie tussen internetpornografie en 

(online) zedendelinquent gedrag van jongeren en hun psychische problemen is nog helemaal 

niet duidelijk. Op het moment dat het onderzoek voor dit proefschrift werd opgezet, was 

de invloed van sociale media en internet nog niet zo groot als nu het geval is. Toekomstige 

studies dienen de invloed van het internet op zedendelinquent gedrag onder jongeren nader 

te onderzoeken.


