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Over pedofilie

Structurele verschillen (-) in bed nucl. van de stria terminalis, de 
hypothalamus en de amygdala
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over homoseksualiteit



PEDOFILIE

HET LAATSTE SEKSUELE TABOE ?

Dr. Harold JGM van Megen



Begrippen

▪ Pedofilie: seksuele voorkeur voor kinderen tot 13 jaar. Emotionele congruentie

▪ Pedoseksualiteit: verrichten van seksuele handelingen met een 

minderjarige

▪ Kindermisbruik: bv psychopaten zoals Dutroux

▪ Efebofilie: aangetrokken worden tot pubers;  Plato: in Symposion;  Death in 

Venice? The reader?

▪ Pederastie: seksuele relatie tussen volw. man en jongen; moet beschouwd 

worden als homoseksueel kindermisbruik
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A B C

AB: pedofilie

BC: pedoseksueel

A: pedofiel zonder seks, zonder liefde

B: pedofiel en pedoseksueel, met seks, met liefde of aantrekkingskracht

C: pedoseksueel, met seks, zonder aantrekkingskracht



Soorten pedofiel

▪ Pedofiele type: Michael Jackson

▪ Situationele type: incestpleger/priester

▪ Antisociale type: Dutroux

▪ Organisch pathologisch type
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2008

Kate Winslet: oscar

Michael Berg 15 jaar en Hanna Smit 35 jaar
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The reader



Pedofiele stoornis DSM 5

▪ Gedurende minstens 6 mnd recidiverende intense seksueel 

opwindende fantasieën, seksuele drang, of gedrag met betrekking tot 

seksuele handelingen met een prepuberaal kind of kinderen 

(meestal tot 13 jaar).

▪ De betrokkene heeft naar deze seksuele drang gehandeld, of de 

seksuele drang of fantasieën leiden tot significante lijdensdruk 

of interpersoonlijke moeilijkheden. 

▪ De betrokkene is minimaal 16 jaar oud en minstens vijf jaar 

ouder dan het kind of de kinderen

Specifier:

• exclusief-non exclusief

• Jongens/meisjes/non selectief



Prevalentie: 
cijfers veelal uit groep pedofielen die met justitie in aanraking zzijngekomen

▪ Nederland: 1% alle mannen zou pedofiel zijn (=70.000), 
waarvan 1% vrouwen (of wordt het bij hen niet herkend?).

▪ Duitse studie onder 8600 mannen: 4,1% pedofiele fantasieën. 

▪ 57-79 % nooit in aanraking met justitie gekomen.
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Oorzaak:

+ Van Swaab (2010): Aangeboren

▪ CZS infectie/M. Parkinson/MS

▪ Genetisch – 18% familieleden van pedofielen seks deviant gedrag

▪ Structurele verschillen verminderde grijze stof in bed nucl. van de stria 
terminalis/ hypothalamus en amygdala

+ Seto  (2007): Leertheoretisch

Conditionering-seksueel misbruik als kind-neurobiologische ontwikkelingsstoornis

Relatie alleen bij veroordeelden. Duur/leeftijd/relatie

+ Psychodynamisch: Ontwikkelingsstilstand (Lolita?, Michael Jackson?)
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Behandeling
(zie forensisch farmacologisch formularium)

1. Aversietherapie: conditionering

2. Mentaliseren

3. Chemische castratie:

▪ SSRI’s

▪ klassieke antipsychotica (D2 blokkade: prolactine stijging)

▪ Cyproteronacetaat (Androcur: blokkade testosteron receptor)

▪ Decapeptyl of Lucrin (LHRH agonist)

4. Chirurgische castratie: 

in Ned. ‘38-’60: 400 castraties bij delinquenten.
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Factoren die mate van farmacologisch ingrijpen bepalen

▪ Mate van zelfcontrole bij patiënt

▪ Verwachte effect van psychotherapie

▪ De ernst van het delict gedrag

▪ De grootte van het recidiverisico

▪ De verwachtte therapietrouw

▪ Het effect van eerdere farmacologische behandelingen.
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Visie verschuift met de tijd
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Jongens over vriendschap en seks met mannen

Seksueel kontakt met een volwassene kan voor een kind een positieve 

ervaring zijn. Tot die konklusie komt de Utrechtse psycholoog Theo Sandfort in 

zijn nieuwste boek Jongens over vriendschap en seks met mannen. Sandfort 

die al eerder publiceerde over relaties tussen kinderen en volwassenen, 

interviewde voor dit boek vijfentwintig jongens die een relatie met een 

volwassen man hebben. Daarnaast sprak hij met hun oudere vrienden. Vrijwel 

alle jongens bleken positief te oordelen over de relatie met hun vriend. Ze 

beleven veel plezier en spanning aan de seks, maar vinden de vriendschap 

minstens even belangrijk.
bron: Tekst op de achterkant van het boek 'Jongens over vriendschap en seks met mannen' door Theo Sandfort 

(sociaal-psycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht); Uitgeverij SUA Amsterdam; 2e druk 1988; 1e druk 

1986

1986
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1971

Van Luchino Visconti

Dirk Bogarde (nightporter)

Gustav Aschenbach, componist vs Tadzio (15)

Sterfscène met muziek van Mahler
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Death in Venice
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2010

Robert M. misbruikt tenminste 83 kinderen waaronder ook baby's
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• 1984 kinderen houden blijvende schade over aan zedendelicten

• 1986: kinderporno ten toon spreiden of vertonen wordt strafbaar

Nb geen relatie tussen kinderporno op internet en toename pedofilie.



Mixed 
Hands-off

Hoger opgeleid/Baan/hoger salaris

Vaker seksueel deviante voorkeuren

Vaker bekennen

Niveau van agressie, assertiviteit en dominantie: laag

Gebrekkige  sociale vaardigheden

Kd: Bredere leeftijden en beide geslachten

Minder seksueel misbruik in eigen VG

Hands-
on/off

Toegang tot kinderen

Vaker seksuele voorkeur voor kd

Justitiële VG aanwezig

Kinderporno kinderen < 5 jr en/of expliciete inhoud

Homoseksuele of biseksuele geaardheid

Grooming

Meer cognitieve vervormingen

Beperkt vermogen tot empathie 

Lager opgeleid

Productie van kinderprono



Verhoogd risico voor 
het plegen van een 
hands-ondelict

▪ Antisociale kenmerken

▪ Preferentiële of exclusieve voorkeur voor kinderen

▪ Toegang tot kinderen

▪ Cognitieve vervormingen

▪ Impulscontroleproblemen

▪ Emotieregulatieproblemen

1- Thanh et al. Understanding online child sexual exploitation offenses. Curr Psychiatry  Rep (2016) 18:74.

2-Babchishin KM et al. Online child pornography offenders are different: a meta-analysis of the characteristics of online 

and offline seks offenders against children. Arch Seks Beh. 2015;44(1):45-66.
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20152006
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Deliver us from evil



Grens aan de fantasie…………

de ene efebofilie is de ander nog niet
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1997 

regie Adrian Lyne
91/2 weeks en fatal attraction

Remake van film van Stanley Kubrick uit 1962
Clockwork orange, The shining, eyes wide shut.

Prof Humbert Humbert (45) vs Lolita (14)

Term nymfijn
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Lolita kennismaking
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1999

Regie Sam Mendes (debuut+ oscar)

Kevin Spacey als Lester Burnham (42 jaar) vs Angela (15)
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American Beauty kennismaking
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Lolita 
De nimfijn
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Het bedrog
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Bewust de grens over
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American Beauty 

ook geen vlekkeloos geweten…….
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American Beauty
De nimfijn 
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American Beauty : “de grens”
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Afscheid
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De ham vraag:

En wat nu?

Beleven of beheersen?



Dank voor uw aandacht!
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Stichting Psychiatrie en Film

Anna Paulownalaan 9

3818GB Amersfoort

www.psychiatrieenfilm.com
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