
         

 

Het UFC & de forensische sectie 

van de VVP nodigen u uit! 

 

Avondlezing 

 

MEER DAN VIJFTIG TINTEN 
EEN EXPLORATIEVE STUDIE NAAR BDSM IN VLAANDEREN 

 

Tegenwoordig sijpelt extreme seks ons leven binnen via allerhande media, als ware het niets speciaals. 

Expliciet naakt, seksspeeltjes, handboeien en mensen aan de leiband worden niet enkel 

tentoongespreid in hardcore pornografie maar zelfs in videoclips van onder andere Rammstein, 

Rihanna en Britney Spears. Het wereldwijde succes van het drieluik "Vijftig tinten grijs, donkerder en 

vrij" bewijst dat heel wat mensen nieuwsgierig zijn naar dat tikje meer en geïntrigeerd zijn door bdsm 

(bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme & masochisme), een breed spectrum aan 

activiteiten en vormen van alternatieve interpersoonlijke relaties en seksualiteitsbeleving. 

Wat betekent bdsm voor de beoefenaars ervan in Vlaanderen? Zijn zij de perverten waarvoor zij 

aangezien worden? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, deed Jantien Seeuws twee jaar lang 

een kwalitatief exploratief onderzoek waarbij ze bdsm-avonden bezocht en online meeleefde met 

bdsm-liefhebbers.  

Op dinsdag 24 februari 2015 organiseren het UFC en de VVP Forensische sectie een avondlezing waarin 

Jantien Seeuws de resultaten van haar onderzoek in de Vlaamse BDSM scene zal toelichten. U bent 

van harte welkom op deze lezing vanaf 19u in het auditorium Kinsbergen van het Universitair 

Ziekenhuis Antwerpen. De avond wordt geopend door prof. Kris Goethals en na de presentatie van 

Jantien is er uitgebreid de tijd voor vragen en discussie. We ronden af rond 21.30u, en nodigen u 

nadien uit voor een drankje. 



         

 

Jantien 

Jantien Seeuws studeerde af als Master in de Klinische Psychologie 

met een exploratieve kwalitatieve studie over BDSM in Vlaanderen, 

aan de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de 

UGent. Sinds 2012 werkt ze bij Gerechtelijk Opgelegde Hulpverlening 

in het CAW Noord-West-Vlaanderen, recent startte ze ook als 

zelfstandig psycholoog in Gent. Jantien wil zich graag verder 

verdiepen in alternatieve vormen van seksualiteitsbeleving en de 

forensische psychologie.  

www.jantienseeuws.com 

www.jantienseeuws.com/bdsm-info 

 

 

Praktisch 

De prijs voor deelname bedraagt 5 euro (inclusief drankje achteraf).  

Inschrijven kan via een mailtje naar info@vvp-online.be voor 20 februari 2015.  Na ontvangst van 

uw e-mail, sturen wij u een bevestiging van inschrijving met vermelding van de 

betalingsgegevens.  Uw inschrijving is definitief na betaling. 

 

Annuleren kan tot 10 februari met terugbetaling van het inschrijfgeld. ANNULATIES NA 10 

FEBRUARI 2014 WORDEN NIET AANVAARD.  

 

Accreditatie voor artsen en magistraten wordt aangevraagd. 

 

Ontvangst vanaf 19u 

Auditorium Kinsbergen (volg route 12 vanuit de centrale inkomhal)  

Universitair Ziekenhuis Antwerpen  

Wilrijkstraat 10 

2650 Edegem 

 

Bereikbaarheid 

Trein & bus 

 Vanuit station Antwerpen-Berchem: buslijn 21  

http://www.jantienseeuws.com/
http://www.jantienseeuws.com/bdsm-info
mailto:info@vvp-online.be


         

o (overstappen op knooppunt Wilrijk Bist naar lijn 17 of 22) 

 Vanuit station Antwerpen-Centraal: buslijn 17 

Auto: De inrit van de parking is te bereiken via Drie Eikenstraat 655, Edegem. 

Kijk voor meer informatie op http://www.uza.be/UZA/Bereikbaarheid/  

 

Contact 

Meer inhoudelijk informatie kan u bekomen bij: Tine Vertommen, UFC-criminologe, op +32 3 821 

34 27 of via Tine.Vertommen@uza.be  

 

http://www.uza.be/UZA/Bereikbaarheid/
mailto:Tine.Vertommen@uza.be

