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De polikliniek seksuologie is voor
kinderen en jongeren met een
(licht) verstandelijke beperking
en hun ouders die vragen en/of
problemen hebben op het gebied
van seksualiteit.
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Intimiteit en seksualiteit spelen een belangrijke
rol in het leven. De seksuele ontwikkeling, het
hebben van relaties en de beleving van seks is
echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms zijn er
problemen en is er hulp nodig.

Een eerste kennismaking met
de polikliniek seksuologie

Voor wie?

Visie

Multidisciplinaire team

Waar is de polikliniek?

De polikliniek seksuologie is voor kinderen en
jongeren met een (licht) verstandelijke beperking
en hun ouders die vragen en/of problemen
hebben op het gebied van seksualiteit.

Seksualiteit is een basisbehoefte voor iedereen.
Vanzelfsprekend ook voor jongeren met een
verstandelijke beperking en eventueel bijkomende
(psychiatrische) problematiek.

De seksuele ontwikkeling en problemen die hierbij
kunnen ontstaan, zijn niet los te zien van de totale
ontwikkeling van de jongere. Op de polikliniek
seksuologie is daarom een multidisciplinair team
aanwezig.

De vragen of problemen kunnen uiteenlopend zijn:
c problemen bij het aangaan en hebben van
verkering en (seksuele) relaties;
c seksuele problemen die voortkomen uit
bijkomende (psychiatrische) problematiek zoals
autisme of ADHD;
c seksuele disfuncties, seksuele trauma’s, seksuele
oriëntatie of genderidentiteitsproblemen.

Ook bij hen is seksualiteit een onlosmakelijk onder
deel van de persoonlijkheid. Het is belangrijk dat
er doorlopend aandacht is voor seksualiteit en de
ontwikkeling daarvan en niet alleen als problemen
ontstaan.

De polikliniek is een initiatief van De Hondsberg
en De La Salle. De polikliniek bevindt zich op
het terrein van De Hondsberg in Oisterwijk en
De La Salle in Boxtel. In overleg kan de zorg of
behandeling op een andere gewenste locatie
geboden worden.

De polikliniek seksuologie is er ook voor professio
nals in de zorg en het onderwijs.
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Het basisteam bestaat uit een seksuoloog,
behandel
c oördinator, GZ-psycholoog en sys
teemtherapeut. Indien nodig worden andere
deskundigen bij het team betrokken, zoals een
arts, psychiater en therapeuten. Daarnaast werkt
de polikliniek samen met andere professionals.

De jongere centraal
Het aanbod van de polikliniek is variabel en wordt
ingekleurd in samenspraak met de jongere en de
ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
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Seksuele opvoeding hoort bij de opvoeding.
Iedereen heeft seksuele gevoelens,
verlangens en seksueel gedrag.

Kinderen en jongeren

Observatie, diagnostiek en behandeling

EMDR

De polikliniek seksuologie biedt observatie,
diagnostiek en behandeling in alle facetten van
de seksuele ontwikkeling aan (licht) verstandelijk
beperkte kinderen, jongeren en hun ouders.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization
and Reprocessing. EMDR is een therapie voor
mensen die last blijven houden van de gevolgen
van traumatische ervaringen.

Observatie en diagnostiek
Seksualiteit maakt integraal onderdeel uit van
de totale ontwikkeling. Problemen hierbij gaan
vaak gepaard met problemen op andere
ont
w ikkelingsgebieden. Middels de multi
d is
ci
p linaire aanpak van de polikliniek kan de
emotionele draagkracht, de sociale ontwikkeling,
de achtergrond en eventuele opmerkelijke
gebeurtenissen in het leven van iemand met
een verstandelijke beperking in kaart gebracht
worden.

Behandeling
De behandeling bestaat uit een aanbod van
trainingen en therapieën die zowel individueel
als in groepsverband plaats kunnen vinden.
De problemen op het gebied van seksualiteit,
de verstandelijke beperking, het zelfbeeld,
sociale vaardigheden, weerbaarheid en wen
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sen voor de toekomst zijn hierbij belangrijke
aandachtsgebieden.

Vorm
Tijdens het eerste gesprek met de seksuoloog en
de behandelcoördinator wordt duidelijk welke
specifieke onderzoeken en/of behandelingen
nodig zijn. De resultaten van het onderzoek
worden samengebracht in een passend advies
voor behandeling en/of begeleiding.

Hoe lang duurt observatie, diagnostiek en
behandeling?
De duur van een diagnostisch- of behandeltraject
is afhankelijk van de hulpvraag.

Wie geeft observatie, diagnostiek en
behandeling?
Het multidisciplinaire team bestaat uit een seksuo
loog, orthopedagoog, GZ psycholoog Kind &
Jeugd en een systeemtherapeut. Indien nodig
kunnen andere disciplines betrokken worden.

Bij EMDR wordt het oproepen van de herinnering
aan wat een kind of jongere heeft meegemaakt
gecombineerd met een afleidende oog
bewegingtechniek. Op deze manier worden nare
herinneringen beter opgeslagen in het geheugen,
zodat de traumatische ervaring verwerkt wordt
en bijkomende problemen, zoals angst- en
stemmingsklachten, verminderen of verdwijnen.
Juist omdat EMDR geen noodzakelijk beroep doet
op verbale mogelijkheden, is het ongeacht leeftijd
en ontwikkelingsniveau met succes toe te passen.

Vorm
EMDR is een individuele therapie.

Hoe lang duurt EMDR?
Het aantal sessies varieert van 3 tot 10 keer
en is afhankelijk van de aard en duur van de
traumatische ervaring.

Wanneer start de EMDR-behandeling?
EMDR kan op elk gewenst moment starten.
Soms wordt voorafgaand aan de therapie een
kort diagnostisch traject ingezet, om meer zicht te
krijgen op de aard van het trauma.

Wie geeft EMDR?
EMDR wordt geboden door een GZ-psycholoog
met EMDR-kwalificaties.

Heeft uw kind traumatische of beschadigende
ervaringen op het gebied van seksuele en
relationele vorming, zoals seksueel misbruik,
waarbij het denken aan die ervaring nog steeds
een emotionele reactie oproept? Dan is EMDR
mogelijk geschikt voor uw kind.
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Systeemtherapie
Vragen en problemen op gebied van seksualiteit
kunnen van invloed zijn op verhoudingen binnen
het gezin of op contacten met familie, vrienden en
buurt. Seksualiteit raakt je identiteit; het maakt een
deel uit van je ‘zijn’.

Relationele en seksuele vorming
c een moeder wil het graag beter doen dan haar
eigen ouders. Ze beschermt haar kind tegen
elke vorm van seksueel contact, ze weet hier
geen weg in.

Vorm

Hoe communiceren gezinsleden met elkaar?
Hoe beïnvloeden zij elkaar? Welke manieren en
gewoontes, gezinsleden met elkaar ontwikkeld
hebben.

Systeemtherapie kan in verschillende samen
stellingen plaatsvinden; bijvoorbeeld met het hele
gezin of alleen met ouders. Individuele gesprekken
zijn ook mogelijk.

De systeemtherapeut bespreekt met de gezins
leden welke manieren van communiceren en
gewoonten de problemen in het gezin ver
sterken. Gezamenlijk wordt gekeken naar
de mogelijkheden om de communicatie te
verbeteren.

Hoe lang duurt de systeemtherapie?

Enkele praktijkvoorbeelden zijn:
c een moeder en haar puberdochter kunnen
samen geen oplossing vinden voor hun heftige
ruzies over het gebruik van anticonceptie
middelen;
c een broer en zus schamen zich voor hun
autistisch broertje die ongewenst seksueel
gedrag vertoont;
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De duur van één sessie is 1 uur. Na 5 sessies
evalueert de systeemtherapeut samen met de
jongere en/of de betrokken gezinsleden. Samen
bepalen zij hoe het vervolg eruit ziet. Het totaal
aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag van
de jongere.

Wanneer start de systeemtherapie?
De systeemtherapie kan op elk gewenst moment
starten.

Wie geeft de systeemtherapie?
De systeemtherapie wordt geboden door een
systeemtherapeut. Indien nodig worden andere
deskundigen van het multidisciplinaire team
betrokken.

De groepsbehandeling relationele en seksuele
vorming richt zich op seksualiteit in brede zin.
Seksualiteit is meer dan het streven naar seksuele
bevrediging. Seksualiteit omvat ook vriendschap,
intimiteit, relaties, erotiek, lichamelijkheid,
sensualiteit, normen en waarden.
Tijdens de groepsbehandeling komen al deze
aspecten bij het theoretische gedeelte aan bod
waarin relationele en seksuele vaardigheden
besproken worden. Deze vaardigheden worden
onder andere door rollen- en situatiespelen
geoefend, zodat de deelnemers die ook kunnen
oefenen en toepassen in het dagelijkse leven.

Voor wie?

Hoe lang duurt de groepsbehandeling?
De groepsbehandeling bestaat uit 10 sessies, die
wekelijks plaatsvinden op een vaste dag en tijdstip.
Elke sessie duurt maximaal 1 uur en 15 minuten.

Wanneer start de groepsbehandeling?
Een nieuwe groep start als er voldoende
aanmeldingen zijn. In schoolvakanties is er geen
groepsbehandeling.

Wie geeft de groepsbehandeling?
De groepsbehandeling wordt door een
GZ-psycholoog in samenwerking met een andere
behandelaar uit het multidisciplinaire team
geboden. Zij hebben ieder een eigen rol en
inbreng vanuit hun deskundigheid.

Bijkomende problematiek, zoals autisme spectrum
stoornis of ADHD, is geen bezwaar. Als er sprake
is van een angststoornis, agressie of antisociaal
gedrag, dan wordt gezocht naar een passend
(individueel) traject.

Vorm
De groepsbehandeling wordt in groepsverband
aangeboden. Jongens en meisjes worden in
aparte groepen ingedeeld. De groep bestaat uit
maximaal 8 deelnemers.
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Plegerbehandeling
Seksueel grensoverschrijdend gedrag van jonge
ren met een lichte verstandelijke beperking
wordt vaak als experimenteergedrag geduid.
Ouders en personen in de naaste omgeving van
de jongere hopen dat deze neiging tot seksueel
grensoverschrijdend gedrag wel over zal gaan,
maar dit is zelden het geval.
De ambulante plegerbehandeling richt zich
op het behandelen van jongeren die seksueel
grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond
naar andere personen.
Doel van de behandeling is dat de jongere
stopt met seksueel grensoverschrijdend gedrag,
verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en
zijn leven opbouwt met aangereikte gedrags
alternatieven. De jongere krijgt controle over eigen
seksuele impulsen, wensen en behoeften.
In de behandeling wordt ook het netwerk van de
jongeren betrokken. Zowel het gezin als school,
vrijetijdsbesteding en andere hulpverlening kunnen
in de behandeling betrokken worden.
De behandeling bestaat uit:
c kennismaking;
c beeldvorming;
c werkrelatie en vertrouwen opbouwen;
c jongere en zijn/haar netwerk steunen en
confronteren;
c competentie vergroten;
c voorkomen van herhaling;
c afronding en nazorg.
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Jongeren die zedendelicten plegen, vormen
een onderwerp dat met grote regelmaat de
pers haalt. Jaarlijks maken ongeveer 900
Nederlandse jongens tussen 12 en 18 jaar zich
schuldig aan het plegen van zedenmisdrijven.

Voor wie?
De behandeling is voor kinderen en jongeren met
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mogelijk zijn
zij hierdoor in aanraking met de politie geweest,
maar zijn (nog) niet voor dit gedrag veroordeeld.
De jongere moet voldoende gemotiveerd zijn om
deel te nemen aan de behandeling. De behande
ling is op vrijwillige basis.

Vorm
De plegerbehandeling richt zich met name op
het kind of de jongere. Daarnaast worden ook
het gezin, vrije tijdsbesteding, school en andere
hulpverlening betrokken bij de behandeling.

Hoe lang duurt de behandeling?
De behandeling duurt één tot anderhalf jaar.

Wanneer start de ambulante
plegerbehandeling?
De behandeling kan op elk gewenst moment
starten. Voorafgaand aan de behandeling wordt
een multidisciplinair seksuologisch onderzoek
uitgevoerd inclusief een risicotaxatie
(zie pagina 11).

Wie voeren de behandeling uit?
De behandeling wordt uitgevoerd door een
seksuoloog, psychodiagnosticus en systeemthera
peut. Indien nodig worden andere deskundigen bij
het multidisciplinaire team betrokken.
Informatie en het model voor de behandeling zijn ontleent
aan de ambulante plegerbehandeling Tjallinga Hiem (2010)

Risicotaxatie herhaling seksueel
grensoverschrijdend gedrag
Wanneer een jongere een zedendelict (seksueel
grensoverschrijdend gedrag) heeft gepleegd, is
de kans op herhaling groot.
Met een risicotaxatie wordt het risico op herhaling
(recidive) van seksueel grensoverschrijdend
gedrag ingeschat. De risicotaxatie geeft inzicht
in de risicofactoren, inhoud en intensiteit van de
benodigde behandeling en het hanteren en
omgaan met vrijheden.

Vorm

Voor wie?

Een risicotaxatie kan op elke gewenst moment
gestart worden.

De risicotaxatie is voor zowel niet-veroordeelde
als veroordeelde jongeren die seksueel grens
overschrijdend gedrag vertonen of hebben
vertoond.

De risicotaxatie bestaat uit een dossieronderzoek
en eventueel een of meer gesprekken met de
jongere en/of de ouders.

Hoe lang duurt risicotaxatie?
De duur van de risicotaxatie varieert van 1 tot
meerdere gesprekken.

Wanneer start een risicotaxatie?

Wie voert de risicotaxatie uit?
De risicotaxatie wordt uitgevoerd door een hiertoe
opgeleide gedragskundige.

Voor cliënten en hun begeleiders (zoals behandel
coördinatoren, (gezins)voogden, case-managers)
die het recidiverisico beoordeeld willen zien en
tevens handvatten willen in het omgaan met deze
problematiek.
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Seksuele en relationele vorming moet voor
iedere jongere, ongeacht beperking en stoornis,
vanzelfsprekend zijn.

Professionals

Training ‘seksualiteit is een ontwikkelingstaak’
De training ‘seksualiteit is een ontwikkelingstaak’
is ontwikkeld om professionals te ondersteunen in
hun handelen ten aanzien van seksualiteit.
De seksuele ontwikkeling, het aangaan of hebben
van relaties en de beleving van seks zijn bij
jongeren met een verstandelijke beperking niet
vanzelfsprekend.
Dit betekent voor professionals een verzwaarde
ontwikkelingstaak als het gaat om seksualiteit.
Professionals hebben meer kennis en vaardig
heden nodig om de jongeren goed te kunnen
begeleiden.

In de training is aandacht voor:
c bewustwording van de invloed van eigen
normen en waarden op het professioneel
handelen rondom seksualiteit en intimiteit;
c normale psychoseksuele ontwikkeling van
kinderen en jongeren, en kennis over en inzicht
in normaal en afwijkend seksueel gedrag aan
de hand van ‘het vlaggensysteem’;
c kennis en vaardigheden om in gesprek te gaan
over seksualiteit en intimiteit met jongeren en
ouders;
c het maken van een voorlichtingsprogramma;
c procedures met betrekking tot seksualiteit en
seksueel misbruik binnen de setting.

Voor wie?
De training is voor teams van verblijfs-, observatieen (dag)behandelgroepen van residentiële
instellingen. Ook leerkrachtenteams binnen het
Speciaal Onderwijs kunnen de training volgen.
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Vorm

Hermeneutische cirkel

De training wordt in teamverband aangeboden.
De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal
16 deelnemers. De aanwezigheid van een mede
werker uit het pedagogisch ondersteunend team
is gewenst.

Het kunnen werken volgens de methode
van de Hermeneutische cirkel om seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag te begrijpen en
te plaatsen binnen het persoonsbeeld van de
jeugdige centraal.

Hoe lang duurt de training?
De training is 3 dagdelen. Voor een zo hoog
mogelijk rendement is het wenselijk de training
binnen 6 weken af te ronden.

Ook is het mogelijk dat een aanbod afgestemd op
de behoeftes van het team gemaakt wordt ten
aanzien van specifieke onderwerpen of actuele
casuïstiek.

Vervolgtraining

Waar wordt de training gegeven?

Professionals kunnen na de training nog
2 verdiepingssessies van elk 1 dagdeel volgen.

De training kan bij De Hondsberg, De La Salle of
op een door u gewenste locatie gegeven worden.

Autisme en seksualiteit

Wie geeft training?

Seksualiteit en seksuele voorlichting bij personen
met ASS.

De training wordt door een seksuoloog gegeven.
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Contactgegevens

Telefonisch spreekuur

Kosten				

Op dinsdag tussen 09.00 tot 10.00 uur en op
donderdag tussen 13.00 – 14.00 uur heeft de
polikliniek seksuologie telefonisch spreekuur voor
kinderen en jongeren, ouders, verwijzers en andere
professionals.

De kosten kunnen als volgt gefinancierd worden:
c AWBZ, u heeft hiervoor een CIZ indicatie nodig;
c PGB (persoongebonden budget);
c op rekening van ouders/wettelijk vertegen
woordigers;
c op rekening van een andere zorgaanbieder.

Hondsberg 5
5062 JT Oisterwijk
T 013 – 52 32 828
F 013 – 52 32 830
clientenbureau@dehondsberg.koraalgroep.nl
www.dehondsberg.nl

U kunt terecht met al uw vragen. Een medewerker
van de polikliniek denkt met u mee en geeft u
graag advies. U kunt de polikliniek tijdens het
telefonisch spreekuur bereiken op telefoonnummer
013 – 52 32 856.

Aanmelden
Voor informatie over aanmelding en het
opvragen van aanmeldingsformulieren kunt
u contact opnemen met het cliëntenbureau
van De Hondsberg: 013 - 52 32 826 of het
cliëntenbureau van De La Salle: 0411- 65 23 33.

Koraal Groep biedt volgens een uniek ‘full
service concept’ geïntegreerde zorg, onderwijs,
arbeidstoeleiding, observatie, diagnostiek en
behandeling aan mensen met een verstandelijke
beperking en/of psychosociale belemmeringen.
Het concern bestaat uit elf stichtingen die ver
spreid zijn over Noord-Brabant en Limburg.

Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
T 0411 - 652444
F 0411 - 652440
cliëntenbureau@delasalle.koraalgroep.nl
www.de-la-salle.nl

www.koraalgroep.nl
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