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Voor het eerst is in Nederland onderzoek gedaan naar (ex-) partners van 
pedoseksuelen met als doel meer te weten te komen over de leefwereld 
van pedoseksuelen. De (ex-)partners geven een gedetailleerd beeld van de 
achtergronden en gedragskenmerken van de pedoseksuelen, hun relatie met 
hun vrouwen en het seksuele gedrag in het algemeen en richting kinderen 
in het bijzonder. De verhalen van de vrouwen laten de aanloop van het de-
lict zien, de wijze waarop het misbruik van de kinderen volgens de vrouwen 
plaatsvindt en wat de nasleep is als het misbruik bekend wordt. Deze bevin-
dingen zijn interessant voor de opsporing en de behandeling van pedosek-
suelen.

Achtergrond

Zedenmisdrijven behoren tot een lastige categorie misdrijven om op te spo-
ren en te vervolgen. Het is bekend dat zedendelinquenten vaak niet het 
achterste van hun tong laten zien. Ze liegen, ontkennen, bagatelliseren of 
overdrijven juist en projecteren de schuld op het slachtoffer. Het onderzoek 
naar mannen die kinderen seksueel misbruiken, richt zich echter meestal 
toch op informatie van de pleger zelf. In een internationale samenwerking 
met Roy Hazelwood (voormalig FBI-agent van de Behavioral Science Unit uit 
de Verenigde Staten) is daarom een alternatieve bron aangeboord om meer 
te weten te komen over het (dagelijkse) gedrag en de persoon van de pe-
doseksueel: de (ex-)partners. Het Nederlandse onderzoek is in opdracht van 
Politie & Wetenschap uitgevoerd door Bureau Beke in samenwerking met De 
Waag en het KLPD. 

Onderzoeksgroep

In totaal zijn er in de Nederlandse studie twintig (ex-)partners (vrouwen) 
van pedoseksuelen geïnterviewd en is van hen justitiële en klinische infor-
matie geraadpleegd. 
De meeste vrouwen hebben een relatie van gemiddeld achttien jaar met hun 
man achter de rug voordat het pedoseksuele delict uitkomt. De delicten zijn 
zeer gevarieerd. De slachtoffers zijn vaak meisjes en in sommige gevallen 
jongens. Hun leeftijden variëren van drie tot zestien jaar. Het betreft soms 
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Niet eerder is er in Nederland onderzoek gedaan naar (ex-)partners van

pedoseksuelen met als doel meer te weten te komen over de leefwereld

van pedoseksuelen. Dit onderzoek is een eerste stap om die leemte op te

vullen. Er zijn interviews gehouden met in totaal twintig vrouwen van man-

nen die een pedoseksueel delict hebben gepleegd. Hun verhalen geven

een gedetailleerd beeld van de achtergronden en gedragskenmerken van

de mannen, de relatie met hun vrouwen, en het seksuele gedrag in het

algemeen en richting kinderen in het bijzonder. De verhalen van de

vrouwen laten de aanloop tot het delict zien, de wijze waarop het misbruik

van de kinderen volgens de vrouwen plaatsvindt en wat de nasleep is als

het misbruik bekend wordt. Om het relaas van de vrouwen in perspectief

te plaatsen zijn tevens gegevens gebruikt van de behandelinstelling waar

de mannen in behandeling zijn geweest (De Waag) en is justitiële informatie

bekeken. 

Dit unieke document is mogelijk gemaakt door het Programma Politie en

Wetenschap en is het product van een intensieve samenwerking tussen

Bureau Beke, het Korps Landelijke Politiediensten en De Waag. Het laat

zien dat het raadplegen van de directe omgeving van de dader een

waardevolle onderzoeksmethode is om de kennis over pedoseksuelen te

verdiepen. Professionals – politie, justitie en behandelaars – krijgen aan de

hand van de verhalen van de vrouwen meer inzicht in achtergronden en

kenmerken van pedoseksuelen, waarmee zij in de praktijk hun voordeel

kunnen doen. 
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eigen kinderen, maar stief- en kleinkinderen en kinderen van kennissen zijn 
eveneens slachtoffer. Het misbruik bestaat uit penetratie en/of betasten en 
kan beperkt zijn tot een eenmalig contact, maar ook jaren duren.  
Het gebruikmaken van externe informatiebronnen in de directe omgeving 
van de dader blijkt een genuanceerd en uitgebreid beeld te geven van – in 
dit geval – mannen die kinderen seksueel misbruiken. Daarmee blijkt het 
een interessante toepassing in criminologisch onderzoek te zijn. Hier kan 
ook de politie- en behandelpraktijk bij gebaat zijn.

Belangrijkste resultaten
•	 De	mannen	groeien	op	in	een	ongezonde,	onveilige	situatie	met	emotio-

nele verwaarlozing, agressie, geweld en er is sprake van een verstoorde 
seksuele opvoeding.

•	 Terwijl	de	vader	als	een	negatieve	factor	in	het	leven	van	de	mannen	naar	
voren komt, heeft een deel van de mannen ook nog op latere leeftijd een 
bijzonder, hechte band met moeder. 

•	 De	mannen	kampen	met	gevoelens	van	incompetentie	en	minderwaardig-
heid en hebben gebrekkige sociale competenties. 

•	 De	mannen	vertonen	daarentegen	ogenschijnlijk	aangepast,	sociaal	wen-
selijk gedrag richting de buitenwereld.

•	 De	mannen	kampen	met	allerlei	gezondheidsklachten,	vertonen		neuro-
tisch, onrustig gedrag en zijn gevoelig voor verslaving. 

•	 De	mannen	vertonen	leugenachtig	gedrag	en	leiden	een	dubbelleven.	
•	 De	mannen	gaan	op	een	problematische	manier	om	met	seksualiteit	en/

of hebben seksuele problemen. Sommige mannen zijn hyperseksueel.
•	 De	meeste	vrouwen	blijven	bij	hun	man	als	het	delict	is	uitgekomen	maar	

zijn bang dat hun man weer in herhaling zal vallen. 
•	 Voor	de	politie	kan	de	informatie	van	personen	uit	de	directe	omgeving	

van de verdachte met name bij het verdachtenverhoor waardevol zijn. 
•	 Ook	voor	de	klinische	praktijk	kan	het	betrekken	van	de	partner	belangrijk	

zijn aangezien de delicten plaatsvinden binnen de context van de relatie 
die vaak intact blijft. 
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