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Eendaagse groepsbehandeling voor 
mensen die een zedendelict hebben 
gepleegd of juist willen voorkomen

Krijg inzicht in je eigen denken, voelen en handelen 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag ontstaat niet zomaar. Bij de eendaagse groepsbehandeling krijg je inzicht in je 

eigen denken, voelen en handelen in relatie tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast worden er nieuwe 

vaardigheden aangeleerd om delictgedrag te voorkomen.



Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
ontstaat niet zomaar
Hier hebben verschillende factoren invloed op. Vaak 

is er sprake van gevoelens van angst en schaamte. Dit 

kan tot gevolg hebben dat je hier met niemand over kan 

spreken en in een sociaal isolement verkeert.

Kom uit isolement en verklein risico
De eendaagse groepsbehandeling kan helpen om uit 

een sociaal isolement te komen en zicht te krijgen 

op de factoren die van invloed zijn op je seksueel 

grensoverschrijdend gedrag om zo het risico te 

verkleinen.

Voor wie is deze eendaagse?
De eendaagse groepsbehandeling is ontwikkeld voor 

mensen die een zedendelict hebben gepleegd of 

dreigen te plegen en die daardoor met politie en justitie 

in contact zijn gekomen of dreigen te komen. 

Voorbeelden van zedendelicten
- Downloaden, bekijken & delen kinderporno;

- Seksueel contact met een minderjarige;

- Aanranding en verkrachting;

- Exhibitionisme en voyeurisme.

Behandeling
Bij de eendaagse groepsbehandeling leer je inzicht te 

krijgen in je eigen denken, voelen en handelen in relatie 

tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast 

worden er nieuwe vaardigheden aan geleerd om 

delictgedrag te voorkomen. Het betreft een open groep. 

Het contact met elkaar beperkt zich ook tot deze groep. 

Er kunnen steeds nieuwe deelnemers instromen. 

Inhoud programma
- De behandeling duurt één tot twee jaar;

- Is 1 x per week van 9.00 uur- 16.30 uur;

- De dag start met een gezamenlijke opening;

- Bevat 4 therapie vormen (Psychotherapie, 

  Delictpreventie, Beeldende therapie, Seksualiteit);

- We sluiten gezamenlijk af met een terugblik op de dag.

Absentie en telefoongebruik
Meld je bij ziekte tijdig af via het nummer 0570 627901. 

Tijdens de groepsbehandeling kun je alleen met 

toestemming gebruik maken van je mobiele telefoon.
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