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IncIdent? Leermoment! 

Vriendschap, intimiteit  
en seksualiteit 



‘ Op onze groep is  
dat niet aan de orde’ 

Zo wordt weleens gereageerd als het onderwerp seksualiteit ter sprake komt. Deze reactie 
kunnen we ons goed voorstellen. En ook dat het een beladen onderwerp kan zijn voor een 
gesprek. Juist daarom en omdat we in de praktijk in ons dagelijks werk hiermee te maken kunnen 
krijgen, willen we dit thema nader toelichten. En dat doen we in dit magazine door het thema 
vriendschap, intimiteit en seksualiteit van verschillende kanten te belichten.

Op drie manieren besteden we aandacht aan dit thema: 
1.  Door een casus waarin sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
2.  Door een casus waarin de seksuele ontwikkeling van een bewoner op een positieve manier in 

goede banen wordt geleid. 
3.  Door algemene informatie over zaken die met het thema te maken hebben:  

het beleid, de basisscholing, het expertiseteam, een gespreks-leidraad, enz. 

Binnen ons werk bouwen we veel kennis op vanuit de praktijk over allerlei thema’s en 
problematieken. Het is belangrijk om hiervan te leren. En van elkaar te leren. Zo ook over dit 
thema waarbij de casus centraal staat en vanuit diverse disciplines een reactie komt. Wij hopen 
jullie hiermee handvatten aan te reiken om in je werk te gebruiken. Ook al heb je misschien nog 
nooit met dit thema te maken gehad.

Op deze manier kunnen we onze cliënten ook op dit aspect van hun leven ondersteunen; samen, 
dichtbij en deskundig. 

Annamiek van Dalen
Leontine Verhoeven
raad van bestuur

Het voorwoord van bestuurders

Annamiek van Dalen 
en Leontine Verhoeven
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Casus #1

Casus #1

X. is een man van middelbare leeftijd. Hij woont al jaren bij De Twentse 
Zorgcentra. X. plaatst veel gevoelens, interacties en gedragingen 
in een seksueel kader. Omdat X. daarnaast geneigd is seksueel 
grensoverschrijdend gedrag te laten zien, krijgt hij een-op-een 
begeleiding. Dit heeft als doel dat hij voortdurend in beeld is bij zijn 
begeleider, zowel letterlijk als figuurlijk. ’s Nachts is zijn kamerdeur op 
slot en houdt de nachtdienst een oogje in het zeil.

Incident
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is 
het toch misgegaan. X. is ’s nachts uit 
zijn kamer gekomen en is de kamer van 
een andere cliënt binnengegaan. Daar 
heeft hij seksueel grensoverschrijdend 
gedrag vertoond richting deze andere 
cliënt. Zodra de nachtdienst zag dat de 
kamer van X. open was, is er iemand naar 
de groep toegegaan. Toen bleek dat er 
een incident had plaatsgevonden, zijn de 
protocollen die voor dit soort situaties 
gelden, in werking gezet. Er is direct ook 
een PRISMA-onderzoek (zie pagina15) 
gestart.

Aan het woord
In dit magazine gaan we niet in op de 
vraag wat er precies gebeurd is, of dit 

incident voorkomen had kunnen worden 
en of er misschien iemand nalatig is 
geweest. We gaan in op de vraag wat we 
als organisatie van deze casus kunnen 
leren en welke verbeteringen er zijn 
doorgevoerd na evaluatie van deze casus. 
Om deze vragen te beantwoorden laten 
we de volgende mensen aan het woord:

Persoonlijk begeleider
De persoonlijk begeleider is belast met de 
dagelijkse gang van zaken op de groep, 
waaronder ook de dagelijkse begeleiding 
van X. 

Gedragskundige
De gedragskundige is betrokken 
bij meerdere woongroepen. De 
gedragskundige is verantwoordelijk voor 

de inhoudelijke zorg en geeft sturing 
aan de behandelplannen. Soms is er 
op een groep een concrete situatie die 
meer aandacht nodig heeft. Dan is vaker 
contact met de gedragskundige. Die heeft 
dan een adviserende rol en denkt mee 
met het team.

Coach
De coach is net als de gedragskundige 
betrokken bij meerdere woongroepen. 
De coach komt onder andere in beeld als 
het team tegen problemen aanloopt of 
als er zaken spelen waarbij een formeel 
stappenplan gevolgd moet worden.

Externe deskundige
Bij deze casus is een seksuoloog van CCE 
betrokken geweest.
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De sfeer is ontspannen. Coach, gedragskundige en persoonlijk begeleider 
vertellen gezamenlijk over hun ervaringen met X. Alle drie zijn ze al geruime  
tijd bij hem betrokken. De één wat dichterbij en de ander wat verder weg.

Casus X
Het incident met cliënt X was dusdanig ingrijpend dat de drie collega’s 
langere tijd samen zijn opgetrokken. Daarbij richtten ze zich op 
verschillende aspecten van de situatie:

Afhandeling incident
Dit is het aandachtsgebied van de coach: “Bij een ingrijpend incident zoals 
dit, treden er diverse protocollen in werking. Daar staat bijvoorbeeld in 
wie er geïnformeerd moeten worden. Ik zorg ervoor dat dat gebeurt.”

Voorkomen van herhaling
Bij een incident als dit doet zich onherroepelijk de vraag voor hoe het 
kon gebeuren en hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. 
Gedragskundige: “Bij incidenten als dit, is de kans aanwezig dat we 
vooral letten op het ongewenste gedrag en de veiligheid van de cliënt, 
de medebewoners en de medewerkers. Die veiligheid is heel belangrijk 
en krijgt daarom veel aandacht. Daarnaast kijken we echter ook naar de 
persoon als geheel en zijn of haar ontwikkeling.”

Begeleiding in de toekomst
De persoonlijk begeleider haakt hierop in: “X is meer dan alleen het 
incident. Hij is een man die zich ontwikkeld en die behoeften heeft. Het 
is onze verantwoordelijkheid om hem daarin op een goede manier te 
begeleiden, op een manier die past bij zijn ontwikkeling en niveau.”

Teamspirit
Het incident met X heeft veel impact gehad op het team. Er was angst dat 
het nog een keer fout zou gaan. Daarnaast vonden sommige teamleden 
het moeilijk om weer met X te werken. Diep in hun hart namen ze hem 

kwalijk wat hij had gedaan. Ook onderling ontstonden er spanningen in het 
team. De collega’s waren het niet altijd met elkaar eens over de benadering 
van X en vonden het soms moeilijk om elkaar aan te spreken op gedrag of 
overtuigingen. Met begeleiding van de externe deskundige* is het echter 
gelukt om weer samen te werken en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
De persoonlijk begeleider vat samen hoe het team nu functioneert: “We zijn 
eerlijk naar elkaar, we vertrouwen elkaar, hebben humor op z’n tijd en weten 
hoe we spanningen te lijf kunnen gaan.” De tip voor andere groepen: “Maak 
alles bespreekbaar en doe het samen, wat er ook aan de hand is.”

Breed kijken en klein denken
Hoewel het incident niet leuk was, kijken de drie collega’s met een goed 
gevoel terug op wat ze van de situatie hebben geleerd.

Coach
“We denken steeds meer in mogelijkheden en in ontwikkeling, niet alleen 
maar in gevaren of problemen.”

Gedragskundige
“We kijken steeds meer naar X als een compleet persoon, in plaats van 
ons blind te staren op één van zijn kenmerken.”

Persoonlijk begeleider
“Op de groep zijn we als team beter gaan samenwerken en steunen we 
elkaar. We hebben ook geleerd om in kleine stapjes te werken. Als we X 
iets willen leren, doen we dat langzaam en geduldig.”

De gezamenlijke moraal van het verhaal
“Heb geen oordeel, maar behandel elke cliënt als volwaardig medemens.”

Het InCIdent

Van impact naar leermoment

* De externe deskundige komt op pagina 6 aan het woord. 

Het incident;  
van impact naar 
leermoment

Als er zich een ernstig incident, calamiteit 
of een andere ernstige gebeurtenis heeft 
voorgedaan vinden we het belangrijk dat 
onze medewerkers nazorg krijgen. Dit kan 
in de eerste plaats door naaste collega’s 
en leidinggevenden. Daarnaast biedt De 
Twentse Zorgcentra andere vormen van 
nazorg. 

BOT
Het bedrijfsopvangteam (BOT) bestaat 
uit collega’s die nazorg bieden bij de 
verwerking van schokkende gebeurtenissen. 
De teamleden van het BOT gaan met je 
in gesprek, bieden een luisterend oor en 

ondersteunen jou in de verwerking van 
wat er is gebeurd. Je kunt op verschillende 
manieren met het BOT in contact komen:
-  Je neemt zelf met het BOT contact op.
-  Het BOT neemt contact met jou op (via 

jouw teammanager of leidinggevende 
of door in het incident meldsysteem aan 
te geven dat je behoefte hebt aan het 
gesprek met het BOT).

Stichting D.O.E.N.
Stichting D.O.E.N. kan worden ingeschakeld 
bij een traumatische ervaring. De trauma-
opvang van D.O.E.N. is bedoeld om het 
schadelijk effect van trauma te beperken 

en/of te behandelen. De regiomanager 
besluit of stichting D.O.E.N. ingezet wordt. 

Resilians 
Heb je een incident meegemaakt en merk 
je dat je na dit incident coaching kunt 
gebruiken over hoe je hier in de toekomst 
mee om kunt gaan? De Twentse Zorgcentra 
heeft een abonnement op de Personal 
Coaching Service van Resilians. Iedere 
medewerker kan vertrouwelijk contact 
opnemen met Resilians en kosteloos 
gebruik maken van hun diensten. 

Meer informatie hierover is op JOP te vinden. 

Bij wie kun je terecht na een incident?
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Externe deskundigheid;  
een andere bril laat  
je anders kijken

Welmoed: “Vaak stellen mensen een vraag 
vanuit een incident waarbij een cliënt seksueel 
grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien. 
Bijvoorbeeld hoe herhaling zoveel mogelijk 
voorkomen kan worden? Het gebeurt echter 
ook steeds vaker dat ik mee mag denken over 
het bevorderen van de seksuele gezondheid 
van cliënten. Dat vind ik een mooie en 
belangrijke ontwikkeling.”

Perspectieven
Welmoed legt uit dat je vanuit verschillende 
perspectieven kunt kijken naar situaties. Je 
kunt bijvoorbeeld denken vanuit de veiligheid 
van cliënten en de mensen om hen heen, maar 
je kunt je ook afvragen wat een cliënt nodig 
heeft voor een gezonde seksuele ontwikkeling. 
Ook bij het incident met cliënt X speelde dit 
vraagstuk en werd X vaak als dader gezien. 
Welmoed: “Het team vond het moeilijk om 
X kansen te geven, omdat het al een aantal 
keren fout was gegaan. Ook vond het team 
het moeilijk om verder te kijken dan het 

incident. Toch is het gelukt om de focus te 
verleggen naar de seksuele ontwikkeling. Dat 
is een belangrijke en spannende stap voor het 
team en voor X. De insteek is nu het bieden 
van begeleiding die is gericht op seksuele 
gezondheid.”

Ontwikkeling 
Bij veel mensen met een verstandelijke 
beperking lopen de lichamelijke ontwikkeling, 
cognitieve ontwikkeling, sociaal- en 
emotionele ontwikkeling niet gelijk op. 
Welmoed legt uit dat het belangrijk is om 
je daarvan bewust te zijn en de benadering 
van de cliënt daarop aan te passen: “Een 
cliënt heeft vaak de lichamelijke seksuele 
ontwikkeling die past bij zijn kalenderleeftijd. 
In deze casus ging het bijvoorbeeld over een 
volwassen man. De cognitieve en sociaal 
emotionele seksuele ontwikkeling liggen vaak 
veel lager. Dat was in deze casus ook het geval. 
Dat kan ertoe leiden dat iemand wel seksuele 
kennis en vaardigheden heeft, maar deze in 

een sociale context niet goed kan reguleren. 
Hij kan vanwege de oplopende spanningen 
de sociaal seksuele situatie niet aan.” Dan 
is er begeleiding nodig om de behoeften en 
vaardigheden van de cliënt in goede banen te 
leiden.

Aanpak
Als er bij een cliënt sprake is van uiteenlopende 
ontwikkelingsniveaus, is het belangrijk om 
je daarvan bewust te zijn en aan te sluiten 
bij de mogelijkheden en behoeften van de 
cliënt. Welmoed: “Het is belangrijk om als 
team te erkennen dat seksuele ontwikkeling 
ook bij het leven van een cliënt hoort en dat 
je daarin een taak hebt. Dat hoeft niet altijd 
met lange, moeilijke gesprekken. Vaak kan 
dat niet eens. Het kan echter ook op een 
laagdrempelige manier, met een plaatjesboek, 
een TV-programma, onschuldige spelletjes, 
een map met werkbladen, enz.” Deskundigen 
als Welmoed kunnen daarbij ondersteunen en 
adviseren.

externe deskundIgHeId; een 
andere brIl laat je anders kIjken

Welmoed 

Welmoed Visser-Korevaar is basis-orthopedagoog NVO en seksuoloog 
NVVS. Ze wordt regelmatig betrokken bij casussen op het gebied van 
seksualiteit. Via het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is ze 
geruime tijd betrokken geweest bij de casus van X. 

Welmoed
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Centrum voor ConsultatIe  
en expertIse

CCE

CCE is het Centrum voor Consultatie en Expertise. CCE ondersteunt en adviseert zorgprofessionals bij 
ernstig probleemgedrag rond mensen die langdurige of intensieve zorg nodig hebben. Dat doet CCE in 
de vorm van consultaties. 

Centrum voor  
Consultatie en  
Expertise

Meestal zijn de consultatieaanvragen die bij CCE binnenkomen 
afkomstig van zorgprofessionals. Cliënten en hun vertegenwoordigers 
kunnen echter ook zelf contact opnemen en een aanvraag indienen. 
Voorwaarde voor een consultatie is wel dat er zorgprofessionals 
betrokken zijn. CCE werkt namelijk altijd met hen samen in 
consultaties.

Wat CCE doet
Kort samengevat biedt CCE de volgende diensten:
•  Consultatie: dit houdt in dat gespecialiseerde externe 

deskundigen meedenken in een situatie die is vastgelopen of 
dreigt vast te lopen. De externe deskundigen werken nauw samen 
met het team en onderzoeken samen naar manieren om de 
situatie weer vlot te trekken.

•  Kennis: CCE heeft veel specialistische kennis in huis over thema’s 
die met langdurige of intensieve zorg te maken hebben.

•  Opleiding: CCE verzorgt diverse cursussen en trainingen op 
het gebied van voorkoming en aanpak van probleemgedrag en 
vastlopende situaties in de langdurige of intensieve zorg.

•  Meerzorg: als een cliënt tijdelijk extra zorg nodig heeft, die  
boven het passende zorgprofiel uitgaat, kan er Meerzorg 
aangevraagd worden bij het zorgkantoor. CCE kan vervolgens in 
een Meerzorg-ontwikkeltraject samen met betrokkenen kijken 
hoe Meerzorg optimaal ingezet kan worden voor een cliënt of een 
groep cliënten. 

Visie en werkwijze van het CCE
De visie en de werkwijze van het CCE kenmerken zich door de volgende 
begrippen:
•  Context: er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de cliënt 

en zijn omgeving.
•  Breed: de sociale en fysieke omgeving van de cliënt zijn belangrijk, 

maar ook de organisatorische context.
•  Meervoudig: er is aandacht voor feiten, belevingen, belangen, enz. 

van zowel de cliënt als zijn sociale omgeving.
•  Specifiek: dit betreft de unieke situatie waarin de cliënt en de 

betrokkenen om hem of haar heen zich bevinden. De vraag is dan: 
welke specifieke factoren kunnen in deze situatie bepalend zijn 
voor het vastlopen ervan? 

Meer informatie is te vinden op de website van CCE: www.cce.nl.

Rondom het thema seksualiteit kunnen vele dilemma’s ontstaan. 
Als team weet je niet waar je voor moet kiezen. Misschien dat 
de commissie ethiek dan kan helpen met een ethisch dilemma 
gesprek. 

Mag hij wel zijn vriendin meenemen naar de groep? Mag ze blijven 
slapen? Mag een cliënt experimenteren binnen verschillende 
relaties? Moeten we de cliënt over alles voorlichting geven? 
Mag de cliënt zijn seksuele voorkeuren geheimhouden voor zijn 
familie? Mogen we videobeelden maken van een masturberende 
cliënt, vanwege de stress die het kan opleveren? Mag een team 
verschillend omgaan met knuffelen? Moeten we Stichting 

Alternatieve Relatiebemiddeling (SAR) inzetten? Mag een 
medewerker zijn seksuele voorkeuren delen met een cliënt? Mag 
altijd alles besproken worden met ouders en het hele team? 

Allemaal ethische vragen. Soms kun je deze prima beantwoorden, 
op andere momenten blijven de meningen verdeeld of houd je een 
onderbuikgevoel. 

Vanuit de commissie ethiek kunnen we helpen deze vragen te 
onderzoeken door met elkaar in gesprek te gaan. Heb je behoefte  
aan een dergelijk gesprek, stuur dan een mail naar: 
commissieethiek@detwentsezorgcentra.nl.

Ethisch dilemma gesprek

7Editie Mei 2022



9 tIps om Het gesprek aan te 
gaan over seksualIteIt en 
IntImIteIt met de ClIënt

Leidraad om het  
gesprek aan te gaan  
over seksualiteit en 
intimiteit met de cliënt

Duidelijkheid
Maak van tevoren duidelijk waar je het met de cliënt 
over wil hebben. Geef aan dat de cliënt alles mag 
vragen en dat jij als begeleider niks te gek vindt.

Luister actief  
naar wat de cliënt wil
Luisteren is belangrijker dan een discussie aangaan, luister daarom 
actief naar wat de cliënt wil. Cliënten laten eerder hun beleving zien 
als er niet meteen gereageerd wordt, maar eerst geluisterd.

Controle bij  
de cliënt
Geef de controle over het gesprek (zoveel 
mogelijk) aan de cliënt.

1

3

2
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9 tIps om Het gesprek aan te gaan 
over seksualIteIt en IntImIteIt met 
de ClIënt

Vraag concreet door
Het kan een lastig onderwerp zijn voor cliënten en 
begeleiders, vraag daarom concreet door. Vraag altijd 
wat de ander ergens mee bedoelt: “Wat bedoel je?/ 
Wat is voor jou vrijen?” Cliënten verstaan er vaak 
andere dingen onder dan je denkt.

4 Stel eenvoudige 
(open) vragen
Stel (afhankelijk van het ontwikkelings-
niveau) eenvoudige en open vragen. 

Vat samen wat de  
cliënt gezegd heeft
Vat korte stukjes samen en vraag of de cliënt het begrepen heeft, 
maar stel ook de vraag of jij, als gesprekspartner, het goed snapt.

Geef vooral ik- boodschappen
Jij wilt benadrukken dat jij, als gesprekspartner, het soms moeilijk vindt om 
dingen goed te begrijpen (dat het dus niet door de cliënt komt). Zorg dus dat je 
de vraag of de boodschap vanuit jou stelt. 

Geef gevoelsreflectie
Gevoelsreflectie is het benoemen van het gevoel dat 
jij waarneemt bij iemand anders. Daardoor krijgt de 
ander de gelegenheid daarop te reageren.

Afspraken
Maak samen met de cliënt 
afspraken en leg deze vast in 
‘Mijn Leven’.

5

6

7

8

9
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Het beleid over seksualiteit is bijgesteld in 2021. John Keunen, manager 
behandeling, legt uit waarom: “We hebben gemerkt dat het thema seksualiteit 
een moeilijk en lastig bespreekbaar thema is in plaats van een normaal onderdeel 
van het gewone leven van de cliënt. Ook zien we dat dit thema vaak heel smal 
benaderd wordt, terwijl het heel veel aspecten kent.”

Beleid vriendschap,  
intimiteit en seksualiteit

Het aangepaste beleid richt zich niet alleen op seksualiteit, maar ook  
op vriendschap en intimiteit. Hierdoor wordt de benadering breder 
en wordt duidelijk dat het een thema betreft dat op alle cliënten van 
toepassing is. Bovendien helpt het beleid om duidelijk te maken welke 
algemene afspraken en richtlijnen er binnen de organisatie gelden op  
dit vlak.

Het beleid vriendschap, intimiteit en seksualiteit heeft twee doelen:
1.  Het beschrijven van de visie van De Twentse Zorgcentra op dit 

thema.
2.  Het geven van kaders en handvaten aan medewerkers om passende 

ondersteuning te bieden aan cliënten.

Korte blik op de inhoud
Een kleine greep uit de onderwerpen die in het beleid aan de orde 
komen:
•  Een leidraad om het gesprek aan te gaan met cliënten. Dit zijn 

concrete tips om het thema vriendschap, intimiteit en seksualiteit met 
cliënten te bespreken.

•  Overzicht van functionarissen in de organisatie die zich met dit thema 
bezighouden. Om te voorkomen dat iedere groep zelf het wiel uit moet 
vinden, zijn er deskundigen die met teams kunnen meedenken en tips 
kunnen geven.

•  Deskundigheidsbevordering van medewerkers: er wordt gewerkt aan 
een verplichte scholing over dit thema, die door medewerkers in het 
primair proces gevolgd moet worden. 

Relatie met andere zaken in de organisatie
Het beleid vriendschap, intimiteit en seksualiteit staat niet op zichzelf, 
maar houdt verband met andere zaken binnen De Twentse Zorgcentra:

Twee methodieken
De Twentse Zorgcentra werkt vanuit twee methodieken: LACCS en Triple-C. 
Beide methodieken hebben als doel een zo normaal mogelijk leven te 
creëren voor cliënten. John legt uit dat dat ook de visie is waarop het 
beleid vriendschap, intimiteit en seksualiteit is gebaseerd: “Dit thema is 
onderdeel van het normale leven, ook van het leven van cliënten. Daarom 
is het belangrijk om er aandacht aan te besteden.” In het beleid worden 
daarvoor handvaten geboden.

‘Mijn Leven’
Voor iedere cliënt wordt het zorgplan beschreven in het elektronisch 
cliëntendossier ‘Mijn Leven’. Hierin is ook ruimte voor het thema 
vriendschap, intimiteit en seksualiteit. Doelen en aandachtspunten voor 
dit thema kunnen dan ook in het zorgplan vastgelegd worden. Bij de 
gesprekken in het kader van ‘Mijn Leven’ komt het dan weer aan de orde.

Teamplan en teamvergadering
Sinds dit jaar zijn er binnen de organisatie vaste formats voor het teamplan 
en de teamvergadering. In het teamplan staat seksualiteit bij het onderdeel 
‘Goed leven’. Hiermee wordt een goed leven voor de cliënt bedoeld. Doordat 
‘Goed leven’ een vast onderdeel is van het teamplan en de teamvergadering, 
komt het onderdeel seksualiteit regelmatig aan de orde binnen het team.

beleId vrIendsCHap,  
IntImIteIt en seksualIteIt

John

“ Vriendschap, intimiteit en 
seksualiteit zijn onderdeel 
van het normale leven, ook 
van het leven van cliënten.”
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seksuele ontwIkkelIng In  
goede banen leIden

Casus

Casus
Z. is een jongeman in de puberleeftijd, met een ernstig verstandelijke beperking. Zijn 
lichaam ontwikkelt zich op een manier die bij zijn leeftijd past, maar cognitief blijft hij ernstig 
verstandelijk beperkt. Z. ontwikkelt seksuele gevoelens, maar kan deze niet zelf reguleren. 
Hij weet bijvoorbeeld niet dat masturberen in het openbaar niet gepast is. Daarom heeft 
hij zijn omgeving, met name zijn begeleiders, nodig om hem daarin te begeleiden. Diverse 
betrokkenen vertellen hoe zij naar deze situatie kijken en hoe zij hier mee omgaan.

Seksuele  
ontwikkeling in  
goede banen leiden

Vader
De vader van Z. beschrijft dat hij sinds 
een aantal jaren gedrag bij zijn zoon ziet 
dat opvalt. Vader: “Z. wordt aangetrokken 
door mensen met een bepaald uiterlijk. 
Hij kan zijn ogen dan niet van zo iemand 
afhouden. Ook is hij erg geneigd om 
allerlei dingen in zijn mond te stoppen.” 
Vader geeft aan dat niet direct duidelijk 
was dat deze gedragingen met seksuele 
gevoelens te maken hadden. Toen bleek 
dat Z. ging masturberen en er zaadlozingen 
plaatsvonden, werd dat duidelijk. Vader is 
toen in gesprek gegaan met de begeleiders 
van Z., om te kijken hoe ze hiermee om 
konden gaan. Vader is erg blij met de manier 
waarop de begeleiders dit hebben opgepakt.

PB-er
De persoonlijk begeleider van Z. vat in één 
zin samen hoe de aanpak van de groep 
eruitziet: “We willen de seksuele behoeftes 

van Z. niet onderdrukken, maar in goede 
banen leiden.” Vervolgens legt ze uit dat 
dat gebeurt doordat er duidelijke afspraken 
zijn gemaakt, bijvoorbeeld:
-  Masturberen mag niet in openbare 

ruimtes, maar wel in de badkamer.
-  Z. krijgt op vaste tijden rustmomenten 

aangeboden, waarna hij zijn gang mag 
gaan.

-  Begeleiders houden een oogje in het 
zeil, maar helpen niet en maken geen 
oogcontact met Z. als hij zichzelf 
bevredigt.

Begeleider
Eén van de begeleiders van de groep geeft 
aan dat het erg fijn is dat het team één lijn 
trekt. “We hebben allemaal aan kunnen 
geven waar onze grenzen liggen en we 
hebben samen afspraken gemaakt. Daar 
houden we ons aan en als het nodig is, 
bespreken we ze nog een keer. We hebben 

nu een werkwijze waar we allemaal achter 
staan en waar Z. zich ook prettig bij voelt.”

Gedragskundige
De gedragskundige van de groep waar Z. 
woont, is nauw betrokken bij de situatie. 
Ze heeft meegedacht over een benadering 
die past bij de seksuele ontwikkeling van 
Z. Ze beschrijft haar complimenten aan 
de groep: “Het is de groep gelukt om Z. te 
respecteren en zijn gedrag in goede banen 
te leiden. Ze bieden Z. de mogelijkheden 
om aan zijn behoeftes te voldoen, zonder 
dat anderen daar last van hebben of dat 
zijn privacy in het geding raakt.”

Moraal
Tot slot verklapt de pb-er het succes 
van de benadering die de groep gekozen 
heeft: “We accepteren Z. zoals hij is. We 
denken positief en blijven zoeken naar 
mogelijkheden voor zijn ontwikkeling.” 
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sCHolIng seksualIteIt

Thijs

Binnen De Twentse Zorgcentra zijn er twee scholingen op het gebied van seksualiteit.  
Hieronder zetten we de verschillen en overeenkomsten op een rij:

Leeswijzer
dit artikel gaat over de 
eerste scholing seksualiteit, 
die al geruime tijd wordt 
aangeboden.

Scholing 1: de scholing die al aangeboden wordt Scholing 2: de scholing die ontwikkeld wordt naar aanleiding  
van het beleid vriendschap, intimiteit en seksualiteit

Voor wie Begeleiders Begeleiders 

Karakter - Vrijwillig
- Op aanvraag
- Individueel inschrijven of als team

- Verplicht
- Onderdeel van het nieuwe inwerkprogramma

Duur 2-3 dagen onder leiding van 2 trainers 2 dagdelen onder leiding van 1 trainer

Trainers Geschoolde collega’s, met name gedragskundigen Geschoolde collega’s 

Inhoud -  Algemene informatie, theorie en tips
-  Bespreken van ingebrachte casussen
-  Bespreken van voorlichtingsmateriaal dat gebruikt kan worden

Bewustwording en algemene tips

Scholing seksualiteit
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sCHolIng seksualIteIt

Thijs

Deelnemers
Thijs Krooshof is één van de gedragskundigen die de scholing 
seksualiteit geeft. Hoewel het programma redelijk vaststaat, is 
iedere scholing anders. Thijs legt uit: “Alle deelnemers komen met 
hun eigen achtergrond, ideeën, opvoeding, voorkennis en wensen 
naar de scholing. Daarom beginnen we met een kennismaking om 
elkaar wat beter te leren kennen.” Verder verschilt ook de aanleiding 
voor deelname aan de scholing. Sommige deelnemers hebben zich 
individueel en op eigen initiatief ingeschreven. Maar het komt ook 
regelmatig voor dat een team als geheel de scholing volgt. Daarbij 
kan er sprake zijn van een incident op de groep, waardoor het team 
besluit de scholing te volgen. Het komt ook voor dat een team graag 
wil leren hoe ze op een goede manier met cliënten in gesprek kunnen 
gaan over seksualiteit, zonder dat er sprake is van een incident. In 
andere gevallen wordt de scholing gevolgd op aanraden van een coach, 

gedragskundige of andere betrokkene bij het team. In alle gevallen 
wordt de inhoud van de scholing aangepast aan de deelnemers.

Programma en werkvormen
De scholing bestaat uit een combinatie van theoretische onderdelen 
en meer praktische onderdelen. Het theoretische deel gaat over de 
gezonde seksuele ontwikkeling, de rol van de diverse deskundigen in 
de organisatie en over de combinatie van seksualiteit met bepaalde 
stoornissen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan seksualiteit en autisme. 

De praktische onderdelen gaan over het gebruik van voorlichtingsmateriaal, 
manieren om aan te sluiten bij het niveau van de cliënt, woordgebruik, 
bespreking van casussen, enz. Hierbij worden verschillende werkvormen 
gebruikt. Zo spelen de deelnemers een rollenspel om zich daarmee te 
verplaatsen in een ander of om zelf te ervaren hoe een gesprek over dit 
thema kan verlopen. Ook het geven van een presentatie is onderdeel van 
het programma. Iedere deelnemer kiest één van de voorlichtingsmaterialen 
die beschikbaar zijn en geeft aan de andere deelnemers een presentatie 
over het gebruik van dit middel.

Doel
Tenslotte legt Thijs uit wat het belangrijkste doel is van de scholing: 
“We hopen te bereiken dat het thema seksualiteit bespreekbaar wordt 
binnen de teams. Seksualiteit is onderdeel van het normale leven, ook 
van het leven van cliënten.”

“De scholing is niet alleen 
maar serieus; we maken  

ook grapjes.”
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expertIseteam seksualIteIt

Patrick

Expertiseteam seksualiteit
Inzet van het expertiseteam
Patrick Scholten, gedragskundige en lid van het expertiseteam, vertelt over 
de inzet van het expertiseteam: “In de ideale situatie verloopt de seksuele 
ontwikkeling van cliënten normaal en zijn er geen bijzondere vraagstukken 
op dit vlak. Het thema valt dan onder de normale verantwoordelijkheid 
van de persoonlijk begeleider van de cliënt. Er kunnen echter situaties 
ontstaan waarin de seksuele ontwikkeling van een cliënt problemen 
oplevert, waarin er iets misgaat op dit vlak of waarin er simpelweg lastige 
vragen zijn over dit thema. Dan kan de persoonlijk begeleider te rade gaan 
bij de gedragskundige die het team ondersteunt. Als er desondanks toch 
nog problemen of vragen overblijven, kan het expertiseteam seksualiteit 
ingeschakeld worden.” Het expertiseteam kan meedenken met het team, 
met de gedragskundige of met allebei.

Gezond en ongezond
Het is niet zo dat het expertiseteam alleen in beeld komt als er 
problemen zijn op het gebied van seksualiteit. Patrick: “Vaak wordt 
de nadruk gelegd op de ongezonde kant van seksualiteit, bijvoorbeeld 

grensoverschrijdend of ongeremd gedrag. We zijn er echter ook 
voor de gezonde kant: we geven informatie en voorlichting over een 
gezonde seksuele ontwikkeling, we zorgen er onder andere voor dat er 
voorlichtingsmateriaal beschikbaar is, en we geven de gedragskundigen 
scholing. Door veel aandacht te geven aan een gezonde seksuele 
ontwikkeling, hopen we te voorkomen dat ongezonde situaties 
ontstaan.”

Als het toch misgaat
Ondanks alle preventieve aandacht kan niet altijd voorkomen worden dat 
er risico’s of ongewenste situaties ontstaan. Het expertiseteam kan dan op 
verschillende manieren ingeschakeld worden:
-  Bij vermoedens van seksueel misbruik kan het expertiseteam onderzoek 

doen of gesprekken voeren om te achterhalen wat eventueel is 
voorgevallen.

-  Bij daadwerkelijke incidenten kan het expertiseteam onderzoek doen 
naar bijvoorbeeld de wilsbekwaamheid, stoornis, intelligentie of sociaal-
emotionele ontwikkeling van cliënten.

-  Bij vermoedens van bovenmatige seksuele interesses kan het 
expertiseteam onderzoek doen naar de mogelijke risico’s en hierover 
advies geven.

Voor deze specialistische inzet worden de leden van het expertiseteam 
extra geschoold.

Taboe
Inmiddels is Patrick al 12 jaar lid van het expertiseteam, vanaf de 
oprichting. Hoewel het onderwerp seksualiteit nog steeds weleens moeilijk 
te bespreken is, ziet hij wel een verschuiving: “Het is nu minder een taboe 
dan 12 jaar geleden. Seksualiteit wordt gelukkig steeds meer gezien als 
onderdeel van het normale leven, ook van het leven van onze cliënten. En 
dat is precies wat we willen bereiken!”

Het expertiseteam in het kort

-  Het expertiseteam is ontstaan in 2009.

-  Het expertiseteam bestaat uit drie gedragskundigen, een arts en twee 

consulenten seksuele gezondheid.

-  Het expertiseteam ondersteunt en adviseert teams en gedragskundigen.

-  Het expertiseteam houdt zich zowel met gezonde als met ongezonde 

kanten van seksualiteit bezig.

“ Het expertiseteam kan 
meedenken met het team, 
met de gedragskundige of 
met allebei.”
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Wanneer zich een ernstig incident of calamiteit voordoet, wordt dit gemeld bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit was ook het geval bij de casus van cliënt X. De IGJ 
vraagt, naar aanleiding van de melding, om een onderzoek uit te voeren naar het incident. 
Bij De Twentse Zorgcentra wordt hiervoor gebruik gemaakt van PRISMA. PRISMA is een 
onderzoeksmethode om incidenten te kunnen analyseren. 

Het PRISMA-onderzoek

PRISMA-methode
Het doel van een PRISMA-onderzoek is om 
inzicht te krijgen in de verschillende oorzaken 
die samen ertoe hebben geleid dat het 
incident heeft kunnen gebeuren. Dit gebeurt 
door middel van interviews met de (direct) 
betrokkenen en door dossier-onderzoek. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door PRISMA-

onderzoekers: dit kunnen zowel medewerkers 
van De Twentse Zorgcentra zijn die hiervoor 
zijn opgeleid, als externe onderzoekers. Het 
is niet de bedoeling om een schuldige aan te 
wijzen, maar om basisoorzaken te vinden. 
Aan de hand van de basisoorzaken worden 
verbetervoorstellen gedaan om herhaling in 
de toekomst te voorkomen. Het doel van het 

PRISMA-onderzoek is om er met elkaar van 
te leren. 

Een PRISMA-onderzoek duurt 6 tot 8 weken. 
Na afronding van het onderzoek wordt het 
onderzoeksrapport naar de IGJ gestuurd en 
worden de uitkomsten met de betrokkenen 
besproken. 

Het Adviesteam Meldcode

Samenstelling 
Het adviesteam bestaat uit minimaal vier leden, namelijk drie 
gedragskundigen en een arts. Voorzitter van het adviesteam is de 
manager behandeling. De leden van het adviesteam hebben een speciale 
opleiding gevolgd om aan het adviesteam deel te kunnen nemen. Zij zijn 
ook aangesloten bij een landelijke vakgroep op dit gebied.

Het adviesteam is er voor alle medewerkers, cliënten, cliëntvertegen-
woordigers en vrijwilligers van De Twentse Zorgcentra, zodra er sprake  
is van geweld of een vermoeden hiervan. 

Afbakening van het werkveld
Het Adviesteam Meldcode houdt zich bezig met (vermoedens van) de 
volgende situaties:
- mishandeling 
- kindermishandeling
- seksueel geweld
- huiselijk geweld

De term huiselijk heeft geen betrekking op de locatie van een incident, 
maar op de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. De pleger is iemand 
uit de huiselijke kring van het slachtoffer, bijvoorbeeld partner, gezinslid of 
familielid. Situaties tussen twee cliënten of tussen een begeleider en een 
cliënt behoren niet tot het aandachtsgebied van het adviesteam.

Rol en werkwijze van het adviesteam
Het adviesteam neemt geen casussen over, maar geeft alleen advies. 
Het adviesteam helpt professionals om goed te reageren bij huiselijk 
geweld, (kinder)mishandeling en seksueel geweld of bij vermoedens 
hiervan. Daarbij wordt het stappenplan van de meldcode, bestaande 
uit vijf stappen, gevolgd. Op basis van deze stappen wordt vervolgens 
bepaald of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis 
Twente. Het adviesteam kan ook adviseren over de inzet van een 
procesbegeleider. 

Verschil met het expertiseteam
Dit magazine gaat over het thema vriendschap, intimiteit en 
seksualiteit. Daarom worden zowel het expertiseteam seksualiteit als 
het Adviesteam Meldcode toegelicht. De verschillen tussen de twee 
teams zijn opgesomd in onderstaande tabel:

Het Adviesteam Meldcode is een meldpunt en vraagbaak bij vragen en vermoedens over 
mishandeling, kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld. 

advIesteam meldCode /  
prIsma-onderzoek

Expertiseteam seksualiteit Adviesteam Meldcode

Voor wie Voor alle medewerkers Voor alle medewerkers, cliënten,  
cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers

Thema Vriendschap, intimiteit en 
seksualiteit

(Kinder)mishandeling, seksueel geweld 
en huiselijk geweld

Inzet van  
het team

Bij gezonde en ongezonde  
situaties en preventief

Alleen bij (vermoedens) van geweld
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