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Groepsbehandeling op het Juiste Pad 
(voor zedenplegers met licht 
verstandelijke beperking - LVB)

Op het Juiste Pad 
Bij Transfore bieden we jou een behandeling aan om op een juiste manier om te gaan met seks. Je leert onder 

andere welk seksueel gedrag gezond is en welk gedrag je in problemen brengt. Je leert om te gaan met seksuele 

gevoelens zonder negatieve gevolgen voor iemand anders en jezelf. 



Wat is seksueel grensoverschrijdend 
gedrag?
Alle seks die over de grens gaat. De grens van 

de wet, de grens van jezelf en de grens van de 

ander. Bijvoorbeeld:

>  Iemand dwingen tot seks;

>  Seks met een minderjarige;

>  Naakt zijn in het openbaar;

>  Plaatjes van seksueel misbruik van  

   kinderen kijken, maken of delen.

Waarom deze groepsbehandeling?
Goed dat je hulp zoekt! Seks over de grens brengt je in 

problemen of heeft je al in problemen gebracht. Dat wil 

je niet meer. Je wil een fijne toekomst. Een leven zonder 

delicten en problemen. Een leven waarin je gelukkig 

bent. Dat noemen we een positieve toekomst.

Behandeling zorgt ervoor dat je op het juiste pad blijft 

op weg naar een positieve toekomst.

Wat doen we tijdens de groepsbehandeling?
>  We praten met elkaar;

>  We maken opdrachten;

>  We doen oefeningen.

Na de opening krijg je psychotherapie waarin we 

met elkaar praten over verschillende onderwerpen. 

Bijvoorbeeld over gevoelens.

Daarna krijg je beeldende therapie. Hierin ga je 

beeldend aan het werk, je maakt bijvoorbeeld  een 

levenslijn. Dan gaan we het hebben over seksuele 

gezondheid. Bijvoorbeeld welke seks wel kan en welke 

seks niet kan. We sluiten af rond 16:45 uur.

Tijdens de behandeling leer je aan een positieve 

toekomst te bouwen in een rustig tempo. Het is een 

kleine groep (maximaal 6 personen) zodat er genoeg 

aandacht is voor jou.

Wanneer is de groepsbehandeling?
De groepsbehandeling is iedere woensdagmiddag.

We starten om 13.00 uur bij de Tender in Deventer.

Terrein Brinkgeven Nico Bolkesteinlaan 1 - gebouw 5. 
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