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“ … appear to allow the offender to justify his ongoing (sexual abuse of 
children) without the anxiety, guilt and loss of self esteem that would 

usually result from an individual committing behaviors contrary to the norms 
of his society … (they are) the products of conflict between external 

reinforcement and internal self-condemnation” 
(Abel et al., 1989, pp. 137-138) 

 

Ik mag die taart nu toch nog helemaal opeten. Ik start volgende week immers 
met een dieet.  

 

Mijn opa rookte nooit en is toch ook maar aan longkanker gestorven.   
 

Het is heel erg dat ze verkracht is. Maar ze droeg wel een kort rokje… 
 
 

 

1. COGNITIEVE DISTORTIES: WAT?  
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•  Cognitieve distorties = criminele feiten rationaliseren en rechtvaardigen 
è  Causaal? 
è  In stand houdend? 

è  Post-hoc?  
 

•  Doel?  
è Zelf-dienend 

î  Angst, schaamte, schuldgevoelens 
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Type Betekenis 

Matiging Rationalisatie, externe attributie 

Cutoff Pro-sociale gevoelens negeren 

Entitlement Privilege, zelf-attributie 

Macht Nood aan controle over anderen 

Sentimentaliteit Goede, compenserende daden 

Optimisme Vertrouwen in een ‘goed einde’ 

Cognitieve lusteloosheid Geen cognitieve strategieën 

Discontinuïteit  Gebrek aan vastberadenheid, 
consistentie 
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Ward & Keenan (1999) Polaschek & Ward (2002) 

Kinderen als seksuele wezens Vrouwen zijn ondoorgrondelijk  

Aard van de schade Vrouwen zijn seks objecten 

Oncontroleerbaar Seks drive = oncontroleerbaar 

Entitlement  Entitlement 

Gevaarlijke wereld Gevaarlijke wereld 



 
 

“Verkrachting is het recht van een man. Als een vrouw niet wilt 
toegeven, dan moet een man dit recht opeisen. Vrouwen hebben 
geen recht om ‘neen’ te zeggen. Zij zijn hiervoor gemaakt. Het is 

het enigste waar ze goed voor zijn. Sommige vrouwen willen eerder 
in elkaar geslagen worden, maar ze geven altijd toe…”  

 

 

1. COGNITIEVE DISTORTIES: TYPES?  
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“De vrouwen ... een zwakheid die we begrijpen. Aan de dame die deze 
beslissing op haar geweten heeft, toch graag dit. Voor een verkrachting 
ga je onmiddellijk naar de politie, of desnoods de dag nadien. Niet drie 

jaar later. En slachtoffers die met de chauffeur afgezet worden zijn 
ook zeldzaam.” 

 
Prof. Dr. Willem Elias, VUB, 2015 
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“Idiosyncratic rationalizations may represent the offender’s automatic 

thoughts or conscious self-talk (but) they are not necessarily representative 
of the offender’s deeper attitudes and beliefs…” 

(Neidigh & Kropp, 1992, p. 211) 

 

•  Dynamische risicofactor 

1. COGNITIEVE DISTORTIES: INTERVENTIES? 
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•  Doelstelling: erkenning van verantwoordelijkheid (planning), 
draagwijdte (frequentie, ernst) en probleem betreffende het 
grensoverschrijdende gedrag  

 
•  Mogelijke interventies: 
(1)  Consideratie: geen totale afwijzing  
(2)  Realiteitstoetsing: gestaag confronteren 
(3)  Persoon ≠ gedrag 
(4)  Vermijd bestraffende houding 
(5)  Psycho-educatie 
(6)  Profijtbeginsel: bv. negatief labelen van ontkenning 
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Herkenning 
eigen emoties 

Herkenning 
emoties Perspectiefname Emotionele 

reactie 
Gedragsmatige 

reactie 

2. EMOTIES: WAT? 
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Empathie 



•  Continuüm 

•  Dynamisch 

•  Situationeel  

•  Domein-specifiek 

•  Emotie & cognitie 

2. EMOTIES: WAT? 
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Claire heeft hierna een straatverbod tegen hem aangevraagd en gekregen. 
Hij negeerde echter dit verbod – hij vond het flauwekul dat hij zijn 
echtgenote en kinderen niet mocht zien. Niemand heeft het recht om dit 
een echtgenoot en vader aan te doen, aldus Phil. Hij bleef vaak naar het 
huis van haar ouders gaan; hij wou de zoektocht immers niet opgeven. Hij 
vertelde haar ouders dan dat hij zou blijven vechten en dat het nog ver niet 
gedaan was. Als Claire echt van hem af wilde zijn, waarom heeft ze dan 
nooit de scheiding aangevraagd? Claire zou er zeker nog spijt van krijgen. 
Hij ging ook meermaals naar de school van zijn kinderen en naar haar 
kantoor, waar hij steeds gewelddadiger werd wanneer hij verzocht werd het 
domein te verlaten. Eén maal heeft hij een collega van Claire geslagen. Phil 
vermoedde immers dat hij de minnaar van zijn vrouw was. Die man zou 
nooit een klacht hebben ingediend, wat Phil deed vermoeden dat hij gelijk 
had over hun affaire. Waarom zou die collega dan geen klacht hebben 
ingediend, moest hij (Phil) leugens zitten vertellen?   



•  (H)erken het emotie-probleem 

•  Geef duiding bij emoties 

•  Leerproces 

•  Wees bewust van valkuilen: bv. manipulatie, stabiliteit van probleem, …  

2. EMOTIES: INTERVENTIES? 
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Vragen? 

 
 

Contact: 
Kasia.Uzieblo@thomasmore.be 
Of algemeen contact van expertisecel Forensische Toegepaste Psychologie 

Forensic.tp@thomasmore.be  


