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Sprekers: 

prof. dr. Luk Gijs 
‘Waarheen met (de DSM-5 en) de parafilie?’

prof. dr. Kris Goethals 
‘Conceptualisering en farmacotherapie  

 bij hyperseksualiteit’ 

dr. Gertjan van Zessen 
& Frans Zwanenburg  

‘Seksverslaving begrijpen en behandelen  
op basis van het begrip zelfwaardering’

Naprogramma:
Filmvertoning ‘Shame’
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Als Vlaams steuncentrum in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en 
de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 
nodigt het Universitair Forensisch Centrum u graag uit op dit symposium.

Alle professionals (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, seksuoloog, criminoloog,  
huisarts, verpleegkundige en andere) die in contact komen met (problematische) seksualiteit in het 
kader van een behandeling of begeleiding, advies of wetenschappelijk onderzoek/onderwijs.

 

Waarheen met (de DSM-5 en) de parafilie?  
Prof. dr. Luk Gijs
In mei 2013 verscheen de DSM-5 van de American Psychiatric Association. Ondanks debat over de 
parafilie en de vraag (van sommigen) om de parafilie te schrappen als psychiatrische stoornis uit dit 
classificatiesysteem, besliste de Amerikaanse Psychiatrische Associatie om de paraphilic disorder 
te behouden. Na een korte historische situering van de (verschillende versies van de) DSM, zal een 
overzicht gegeven worden van het debat over het al dan niet behouden van de parafilie in DSM-5. 
Betoogd zal worden dat de DSM-5 gekozen heeft voor continuïteit met de vorige DSM  
classificaties, zonder dat de fundamentele vraag of de parafilie een psychiatrische stoornis is, 
afdoend te beantwoorden.
De consequenties van de classificatie van de parafilie als een psychiatrische stoornis voor de  
maatschappelijke en forensische bejegening zullen besproken worden. Ook zal stilgestaan worden 
bij de implicaties voor de hulpverlening. Betoogd zal worden dat het debat over de in- of exclusie 
van de parafilie in de DSM-5, hoe belangrijk ook, heeft bijgedragen aan een verwaarlozing van het 
ontwikkelen van effectieve hulpverlening aan personen met een parafilie.

Prof. dr. Luk Gijs
Luk Gijs is gezondheidszorgpsycholoog-seksuoloog en lid van de Nederlandse Vereniging 
voor Seksuologie (NVVS). Hij is verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische 
Wetenschappen van de KU Leuven. Zijn aandachtsgebied is: seksuele deviantie, met  
bijzondere belangstelling voor de parafilia en daders van seksueel geweld.
Een kennismaking met zijn werk en denken kan via volgende publicaties:
Gijs, L., &  Gooren, L. (1996). Hormonal and psychopharmacological interventions in the  
 treatment of paraphilias: an update. The Journal of Sex Research, 33, 273-290.  
Gijs, L. (2012). Parafilieën. In : I. Franken, P. Muris, & D. Denys (red). Basisboek  
 psychopathologie (pp. 575-592). Utrecht: De Tijdstroom.
Goyens, M., Roncada, I., Van der Meer, B., & Gijs, L. (2013). Typologieën van seksuele moord:  
 een literatuurstudie. Tijdschrift voor Seksuologie, 37, 81-94.

Conceptualisering en farmacotherapie bij hyperseksualiteit:  
een pragmatische denkoefening?  
Prof. dr. Kris Goethals
Hyperseksualiteit kan gedefinieerd worden als oncontroleerbaar seksueel gedrag dat klinisch  
significante verslechtering veroorzaakt in het sociaal, beroepsmatig en andere gebieden van het 
functioneren. Eerder werd hyperseksualiteit beschreven als dwangmatig seksueel gedrag, niet-
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parafiel dwangmatig seksueel gedrag, parafilie-gerelateerde stoornis of seksverslaving.  
In wezen verwijst hyperseksualiteit meestal naar niet-parafiel seksueel gedrag, maar een  
combinatie van parafiel en niet-parafiel seksueel gedrag komt eveneens voor. Verschillende  
neurobiologische modellen, zoals de compulsieve -, impulsieve - en verslavingsmodellen, bieden 
een gedeeltelijke verklaring voor hyperseksualiteit. Elk van deze modellen heeft als basiscompo-
nenten affectieve disregulatie, gedragsverslaving en cognitieve discontrole. Medicatie kan inwer-
ken op deze 
modellen en hun componenten. 
Daarnaast kunnen psychofarmaca psychiatrische comorbiditeit behandelen. Een belangrijk klinisch 
aandachtspunt bij het verminderen van de hyperseksualiteit is de ‘leegte’ die kan ontstaan waarbij 
medicatie ook een zinvolle aanvulling kan zijn op andere interventies.
Een beperkt aantal studies over de evaluatie van de effectiviteit van medicatie op hyperseksualiteit 
heeft belangrijke methodologische tekortkomingen. Dit noopt ons tot een pragmatische aanpak 
voor elke individuele patiënt.

Prof. dr. Kris Goethals
Prof. dr. Kris Goethals is forensisch psychiater / psychotherapeut en A-opleider psychiatrie 
bij GGZ Westelijk Noord-Brabant in Nederland. Hij is directeur van het Universitair Forensisch 
Centrum aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en lid van de stuurgroep van het  
Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) aan de Universiteit Antwerpen.  
Hij is professor in de forensische psychiatrie aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheids-
wetenschappen aan dezelfde universiteit.
Zijn onderzoeksinteresses zijn:
•	 Gewelddadig gedrag bij psychotici
•	 Hormonale behandeling bij patiënten met een parafilie en zedendelinquenten
•	 Forensische psychiatrie in een Europese context.

 
Seksverslaving begrijpen en behandelen op basis van het begrip zelfwaardering.  
dr. Gertjan van Zessen & Frans Zwanenburg
Workshop met veel ruimte voor discussie en casuïstiek, waarin een praktisch model zal worden  
gepresenteerd om ‘seksverslaving’ beter te begrijpen en effectiever te behandelen.  
De verschillende visies op seksverslaving (verslavingsziekte, OCD, hyperseksualiteit) en hun  
bijbehorende behandelstrategieën worden bekeken en afgezet tegen een opvatting waarin  
seksverslaving vooral wordt gezien als vormgevingsprobleem. Dr. Gertjan van Zessen zal het model 
presenteren en kaderen, Frans Zwanenburg zal cases vanuit zijn ervaring als reclasseringswerker en 
zijn zelfstandige praktijk toelichten.

Dr. Gertjan van Zessen
Gertjan van Zessen is seksuoloog en psycholoog en sinds 1985 betrokken bij onderzoek, 
hulpverlening en deskundigheidsbevordering inzake seksverslaving. 

Dhr. Frans Zwanenburg
Frans Zwanenburg (NL) is maatschappelijk werker en inrichtingswerker. Sinds 1987 werkt hij 
bij Reclassering Nederland waar hij zich specialiseerde in het werken met zedendelinquenten 
en TBS. Hij geeft advies, coaching en begeleiding aan cliënten in een gedwongen context en 
heeft hierin een praktijk ‘Live, werken in een gedwongen kader’ te Zevenhuizen, NL.  
Frans Zwanenburg past het model ‘Vat van zelfwaardering’ toe in zijn begeleidingen.  
Zie: www.vatvanzelfwaardering.nl  

http://www.vatvanzelfwaardering.nl
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P R O G R A M M A

Vrijdag 13 december 2013: Studiedag ‘Hyperseksualiteit’ 

09.00u Ontvangst met koffie 

09.30u Openingswoord  
  Prof. dr. Kris Goethals (directeur UFC)

09.40u Waarheen met (de DSM5 en) de paraphilia?
  Prof. dr. Luk Gijs

10.30u Vragen en discussie 

10.45u Koffiepauze 

11.00u Conceptualisering en farmacotherapie bij hyperseksualiteit:  
 een pragmatische denkoefening? 
  Prof. dr. Kris Goethals
 
12.15u Vragen en discussie 

12.30u Lunch

13.30u  Seksverslaving begrijpen en behandelen op basis van het begrip zelfwaardering   
  deel I   
  Dr. Gertjan van Zessen & Frans Zwanenburg
 
14.30u  Koffiepauze 

14.45u Seksverslaving begrijpen en behandelen op basis van het begrip zelfwaardering   
  deel II   
  Dr. Gertjan van Zessen & Frans Zwanenburg  

15.45u Vragen en discussie  

16.00u Eindwoord door prof. dr. Kris Goethals  

16.15u Receptie 
 

17.00u Filmvertoning ‘Shame’
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I N S C H R I J V I N G

C O N T A C T

L O C A T I E

B E R E I K B A A R H E I D

De prijs voor deelname aan het symposium bedraagt €50* voor de leden van het Vlaamse  
Samenwerkingsakkoord Daders Seksueel Misbruik en €75 voor alle andere deelnemers.
Inclusief in dit bedrag:
•	 Symposiummap
•	 Koffiepauzes, lunch en receptie
•	 Filmvertoning ‘Shame’ in avondprogramma
•	 Parkeerticket of pendeldienst van en naar station Antwerpen-Berchem

We bieden u ook de mogelijkheid aan om het boek ‘Als seks verslavend wordt’ (https://www.
uitgeverijboom.nl/boeken/psychologie/als_seks_verslavend_wordt_9789461052421/) van dr. van 
Zessen bij uw inschrijving aan te kopen tegen een verminderde prijs. De totaalprijs (symposium + 
boek) is €65* voor de leden van het Vlaamse Samenwerkingsakkoord Daders Seksueel Misbruik en 
€90 voor alle andere deelnemers.

Inschrijven kan door te mailen naar  Marleen.Bolens@uza.be en volgende gegevens te vermelden:
•	 Naam, functie en organisatie, adres en telefoonnummer
•	 Gebruik van pendelbus tussen Antwerpen-Berchem en het UZA: JA/NEE
•	 Deelname aan filmvertoning: JA/NEE
•	 Aankoop tegen verminderde prijs van het boek ‘Als seks verslavend wordt’: JA/NEE
Na ontvangst van uw e-mail, sturen wij u een bevestiging van inschrijving met vermelding van de 
betalingsgegevens.  Uw inschrijving is definitief na betaling. 

Inschrijven kan tot 30 november 2013.
Accreditatie voor artsen en magistraten wordt aangevraagd.
*Studenten kunnen, op vertoon van een geldige studentenkaart, ook gebruik maken van dit  
voordeeltarief.

Meer informatie kan u bekomen bij: Tine Vertommen, UFC-criminologe,  
op het nummer +32 3 821 34 27 of via e-mail naar Tine.Vertommen@uza.be

Auditorium Kinsbergen (volg route 12 vanuit de centrale inkomhal)
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem

Trein
Vanuit station Antwerpen-Berchem: 
 buslijn 21 (op knooppunt Wilrijk Bist overstappen op lijn 17 of 22) 
Vanuit station Antwerpen-Centraal: 
 buslijn 17
Er wordt, bij voldoende interesse, een pendeldienst voorzien van en naar station Antwerpen-Berchem!
Auto
Bezoekersparking van het UZA is bereikbaar via Drie Eikenstraat 655 in Edegem
 
Hier vindt u steeds de recentste verkeersinformatie: http://www.uza.be/UZA/Bereikbaarheid/

https://www.uitgeverijboom.nl/boeken/psychologie/als_seks_verslavend_wordt_9789461052421/
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