
 
 
 
Kris VANHOECK  centrum- en teamcoo rdinator,  

              Master Psychologie 

Connie NAULAERTS algemeen en forensisch Psychiater, 

  Gedrags-omgevingsanalyse 

Els VAN DAELE  Criminologe en Seksuologe, erkend 

                      Systeemtherapeute, opleider en supervisor 

Ina RAYMENANTS  Master Psychologie, Leerprojecten, 

  Clie ntgerichte therapeute     

Wouter WANZEELE  Maatschappelijk Werker 

Kim GYKIERE  studie Psychologie en Seksuologie 

Hilde POELMAN administratieve kracht 

 

 

 
 

I.T.E.R. is een regioteam waarin vier verschillende 
werkgevers hun middelen gebundeld hebben om sa-
men een optimaal aanbod voor de regio Brussel/
Leuven te organiseren.  Deze vier werkgevers zijn :  
CAW Archipel, CGG Ahasverus, Leerprojecten Daders 
Seksueel Geweld en vzw Alba. I.T.E.R. heeft tevens een 
jongerenteam (zie afzonderlijke folder). 

 
 

 
 

I.T.E.R. wordt geleid door een Stuurgroep : 

Ivan DENAEYER, voorzitter 

Eric STIJNEN, directeur CGG Ahasverus 

Alain ROGIERS, coo rdinator forensisch welzijnswerk 

Riet YSEBAERT, verantwoordelijke vzw Alba 

    (Herstelgerichte Constructieve Afhandelingsvormen) 

Kris VANHOECK, coo rdinator I.T.E.R. en  

     teamverantwoordelijke volwassenenteam 

Ninke DUQUET, verantwoordelijke jongerenteam  

 

 

 
 

De teamleden van I.T.E.R. publiceerden verschillende 
wetenschappelijke artikels, alsook enkele boeken : 

Werkboek Daderhulp, reeks van 20 lessen met bijhoren-
de huistaken.  Uitgegeven bij Acco maar niet meer ver-
krijgbaar in de boekhandel.  Kan bij I.T.E.R. als werkmap 
besteld worden. 

Zeg het aan (n)iemand, uitgegeven bij Acco.  Uitleg voor 
het brede publiek over therapie aan plegers van seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag.  Enkele getuigenissen 
van daders zijn opgenomen. 

Ik beken.  Plegers van zedenfeiten geportretteerd.  Au-
teur Kris Vanhoeck, uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag.  
26 portretten met telkens een korte toelichting. 

 

 

www.iter-hulp.be met algemene uitleg over de werking 
van het centrum en een specifiek preventieluik ‘geen 
dader worden’. 

www.familievan.be website specifiek voor familieleden 
van plegers van zedenfeiten. 

www.iternieuwsbrief.blogspot.com  met de driemaan-
delijkse I.T.E.R.-nieuwsbrief die inzichten uit het recen-
te wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maakt voor 
een professioneel en geï nteresseerd publiek. 
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Info voor hulpverleners 
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I.T.E.R. is een ambulant centrum  

voor preventie, begeleiding en  

behandeling van seksueel  

grensoverschrijdend gedrag 

Structuur 

http://www.iter-daderhulp.be
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http://www.iternieuwsbrief.blogspot.com


 

 

‘Geen dader worden’ 

I.T.E.R. vertrekt van de visie dat alle daderhulp preven-
tieve slachtofferhulp is.  Maar I.T.E.R. doet ook een ex-
pliciet aanbod aan mensen die (nog) geen feiten ge-
pleegd hebben.  Dit zijn ten eerste mensen wiens fanta-
siee n of aandrang gericht zijn op strafbaar seksueel 
gedrag (bv. ten opzichte van kinderen) en die vrezen 
dat ze de controle kunnen verliezen.  Als bijzondere 
groep kunnen hier de mensen vernoemd worden die 
surfen naar kinderporno.  Een tweede groep zijn men-
sen die ooit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag 
veroordeeld zijn en ondervinden dat er nog (of op-
nieuw) een risico op recidive bestaat.  Ook wie seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag gepleegd heeft, maar 
niet bekend is bij de gerechtelijke overheden, komt in 
aanmerking voor preventieve therapie.  

 

Omgeving van plegers  

Familieleden van zedenplegers worden doorgaans ver-
geten. Ze kunnen een belangrijke rol spelen bij de re-
integratie van plegers in de maatschappij.  Maar ze 
worstelen vaak zelf met heel wat vragen en/of proble-
men.  Seksueel grensoverschrijdend gedrag is immers 
een gevoelig thema.  I.T.E.R. biedt ouders, kinderen en 
partners van plegers in de mate van het mogelijke on-
dersteuning en systeemtherapie aan.   

 

Plegers met een (licht) verstandelijke beperking 

Ook deze belangrijke doelgroep wordt vaak vergeten.  
Nochtans is een aangepast behandelaanbod zeer zinvol 
voor hen gebleken.  I.T.E.R. biedt gespecialiseerde the-
rapie (individueel en in groep) aan en coaching/
consult voor instellingen en diensten die vragen heb-
ben rond deze doelgroep.  In de toekomst hopen we dit 
aanbod nog beter te kunnen uitwerken door een inten-
sieve samenwerking met de sector voor mensen met 
een verstandelijke beperking aan te gaan. 

 

 

Enkele voorwaarden om op het hulpaanbod voor vol-
wassenen een beroep te kunnen doen :   

1) passen in de hiernaast beschreven doelgroep of min-
stens bereid zijn om dit te onderzoeken;   

2) zelf kiezen voor dit hulpaanbod, dat wil zeggen dat 
men niet ingaat op andere mogelijkheden die de verwij-
zer biedt (bv. strafuitvoering);   

3) bereid zijn om over zijn leven na te denken en indien 
nodig verandering na te streven;   

4) al het mogelijke doen om geen seksueel grensover-
schrijdend gedrag te plegen; 

5) wonen in de regio Brussel/Halle/Vilvoorde; In geval 
van niet-psychiatrische problematieken komt regio 
Leuven ook in aanmerking. 

 

Wat betreft de aard van de feiten kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen o.a. :  seksueel misbruik op jon-
geren onder de 16 jaar ; seksueel misbruik op minder-
jarigen van 16 en 17 jaar ; verkrachting en aanranding 
van meerderjarigen ; exhibitionisme ; voyeurisme ; 
frotteurisme ; seksuele partnermishandeling ; kinder-
pornografie ; obscene cyberseks ; seksuele stalking ; 
strafbare niet-seksuele feiten met seksuele intenties. 

 

Zowel mensen met als zonder een gerechtelijke maatre-
gel komen in aanmerking voor een hulpaanbod.  

 

 

 

 

Aanmelden kan telefonisch of elektronisch via het se-
cretariaat.  Pas na een grondig evaluatie-onderzoek 
neemt I.T.E.R. beslissing over een hulpaanbod:  indivi-
duele psychotherapie, groepstherapie, medico-
psychiatrische behandeling, partner- en gezinstherapie, 
leerproject,… Er wordt een clie ntenbijdrage gevraagd 
conform de tarieven binnen de sector (zie website).  

 

 

 

I.T.E.R. is een regioteam dat met erkenning en subsi-
dies van de Vlaamse Gemeenschap ambulante behan-
deling, begeleiding en vorming aanbiedt aan jongeren, 
volwassenen en ouderen met een problematiek van 
ree el of dreigend seksueel grensoverschrijdend ge-
drag.  Dat gedrag kan van strafbare, parafiele of hyper-
seksuele aard zijn en kan verschillende vormen van 
schade veroorzaken.  

 
 

 

 

Iter is een Latijns woord en betekent "reisweg". Als 
letterwoord verwijst het naar vier therapeutische 
doelstellingen :  I-mpulscontrole, T-erugvalpreventie, 
E-mpathiebevordering en R-esponsabilisering.  

 
I.T.E.R. doet evaluatieonderzoeken en realiseert een 
ambulant hulpaanbod met het oog op terugvalpreven-
tie, herstelgerichte delictverwerking, rehabilitatie, 
geestelijke gezondheidszorg en welzijnsbevordering.  
I.T.E.R. heeft een drievoudige focus voor ogen : de cli-
e nt en zijn systeem, het slachtoffer en zijn systeem en 
de samenleving. 

 

I.T.E.R. heeft het gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle/Vilvoorde als kerngebied en het arrondissement 
Leuven als uitbreidingsgebied voor sommige specifie-
ke opdrachten.  

 

De mulitidisciplinaire aanpak betreft zowel een veel-
heid aan functies (psychiater, psycholoog, criminoloog, 
seksuoloog, maatschappelijk werker, secretariaat), een 
diversiteit aan hulpverlenings-richtingen (medisch-
psychiatrisch, systemisch, gedragsgericht, welzijns- en 
herstelgericht, clie nt- en motivatiegericht) als een ex-
pliciete keuze om met alle betrokken partners samen 
te werken met respect voor ieders eigenheid en vanuit 
ethisch en deontologisch verantwoorde keuzes. 

Doelgroep Wie kan beroep doen op het aanbod ? Enkele projecten van I.T.E.R. 

Uit de missietekst van I.T.E.R. 

Hoe aanmelden ? 


