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Dadertherapie

Risicotaxatie
RNR
GLM

Psychiatrische 
diagnostiek

hervalpreventie
Delictketen

SOVA
RSV

Seks en de Wet
Vlaggensysteem

Gezinstherapie
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Farmacotherapeutische uitdagingen

- Minderjarige seksuele delinquenten tonen goede respons op 

psychotherapeutische en psychosociale interventies

- (maar) 7-18% hervalt na psychotherapeutische behandeling
- Nood aan farmacotherapeutische behandeling noopt

- ‘Hands-on’ en ‘hands-off’ delicten vergen verschillen in aanpak, ook 

farmacotherapeutisch

- Wat met hoog-risicoprofielen?
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Casussen
Patiënt Arjan, 17j

- V62.89 Zwakbegaafde intelligentie
- 299.80 Autismespectrumstoornis, niveau 2, vereist

substantiële ondersteuning
- 314.01 Aandachtstekortstoornis van het gecombineerde

type (ADHD)
- 315.39 Spraakklank stoornis
- anti-sociaal gedrag bij een kind
- excoriatiestoornis
- Parafilie NAO: hyperseksualiteit

- verschillende parafiele fantasiëen en 
gedragingen (pedofiele, transvestie)

- geweldadige fantasiën, geen geweldadige 
delicten maar hoog risico om de fantasieën uit te 
voeren

- hyperseksualiteit, overmatig masturbatiegedrag
- dwangmatige karakter
- Enkel hands-off delicten

Patiënt Kevin, 17j

- 317 Licht verstandelijke beperking

- 299.00 Autismespectrumstoornis niveau 2, vereist

substantiële ondersteuning

- 315 Veralgemeende leerstoornis met achterstand
op vlak van lezen, schrijven en rekenen

- 307.22 Persisterende motorische ticstoornis met

vooral tics van de nek en hals
- 302.2 Pedofiele stoornis

- Voornamelijk pedofiele parafilie → focus op 
prepubertaire jongens

- meerdere hands-on delicten

- Recidivisme

- Geen niet-seksuele delicten

- hyperseksualiteit, dwangmatig karakter
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Uitdagingen in casus

Arjan

leerbaarheid blijft zeer beperkt vanuit IQ en ASS

weinig transfer

dwangmatig karakter van de pedoseksuele en 

seksueel agressieve fantasieën met hoog risico op 

uitvoeren van de fantasieën

vader gekend voor gelijkaardige feiten

gedragscontrole onvoldoende door ADHD, ASS, 

ODD en dwangmatige seksuele gedachten te 

behandelen

Kevin

leerbaarheid blijft zeer beperkt vanuit IQ en ASS

weinig transfer

Zelfs binnen de beschermde For K omgeving focus 

op kleinere kinderen → bvb focus kinderstem op 

radio; beelden van kinderen op televisie, 

passerende kleuters in ZKH

Moet naar MFC met beperkt toezicht en grote 

verplaatsingen naar huis/school/stageplek
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Neurobiologie seksueel gedrag

Testosteron

- duidelijke invloed op seksueel gedrag

- rechtstreekse correlatie met frequentie 

spontane erecties

- geen associatie met parafilie

Luteïniserend hormoon (LH)

- hypersecretie bij pedofiele stoornis 

beschreven

- associatie met recidivisme

Serotonine

- inverse relatie met seksuele compulsies

- wisselwerking met endocriene systeem

- associatie met impulscontrole

- complexe activatie-inhibitie afhankelijk van 

type 5HT receptor

- concrete invloed onduidelijk

Dopamine

- duidelijke relatie met hyperseksualiteit bij 

overactivatie
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Antipsychotica

- Beperkte evidentie werkzaamheid bij seksuele delinquenten
- 1e generatie antipsychotica bij volwassenen wisselend effectief

- Soms hyperseksuele bijwerkingen bij atypische neuroleptica

- duidelijker effect indien seksueel gedrag geassocieerd met psychotische stoornis

- Frenactil (Benperidol)
- Beperkt aantal studies in ‘70, effectiviteit wisselend

- uitgesproken extrapyramidale bijwerkingen

- Uitgebreid gebruikt in België tot 2014 (uit circulatie)
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Antipsychotica

- Downstream effecten bepaalde 

antipsychotica
- Dopamine inhibeert hormonale 

vrijstelling in hypofyse

- Resulteert in meer gekende bijwerking 

van hyperprolactinemie

- Prolactine in feedback loop die 

vrijstelling GnRH inhibeert 

- weinig evidentie voor consistent 

hypogonadaal effect
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SSRI
Enige evidentie voor gebruik fluoxetine en sertraline

- compulsieve component

- mogelijk meer preventieve waarde in vroege ontwikkeling parafilie

- seksuele dysfunctie in bijwerkingsprofiel 
- Vermoeden door invloed op aromatisering van geslachtshormonen

- Wisselend effect in klinische ervaring: soms paradoxaal meer opzoeken seksuele prikkels

Paroxetine

- idem andere SSRI’s → “OCD”-achtige seksuele cognities/obsessies

- libidoverlagende bijwerkingen meer uitgesproken
- mede door muscarine antagonisme

- Risico op non-compliance 
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Naltrexone

- Opioid receptor antagonist

- Beperkte evidentie in behandeling hyperseksueel gedrag zowel bij jongeren als volwassenen

- MOA 
- vermoedelijk via dopamine antagonisme in CZS

- ook downstream neuro-endocriene effecten met onderdrukking LH en testosteronproductie

- 1 prospectieve studie (Ryback et al, 2014) met effect op frequentie masturbatie en deviante 

fantasiëen, geen analyse van recidivisme

Ryback RS. Naltrexone in the treatment of adolescent sexual offenders. J Clin Psychiatry. 2004;65(7):982-6
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Anti-hormonale behandeling

Review Curr Psychiatry Rep. 2020 May 

7;22(6):30. Pharmacotherapy of Sexual 

Addiction Leo Malandain 1, Jean-Victor 

Blanc 2, Florian Ferreri 2, Florence Thibaut

3 4

The World Federation of Societies of 

Biological Psychiatry (WFSBP) 2020 

guidelines for the pharmacological 

treatment of paraphilic disorders Florence 

Thibaut, Paul Cosyns, John Paul Fedoroff, 

Peer Briken, Kris Goethals, John M. W. 

Bradford & The WFSBP Task Force on 

Paraphilias
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Cyproterone acetaat (AndrocurⓇ)

- partiele agonist AR

- Anti-androgene werking
- Geen volledige remming testosteronproductie

- Antigonadotrope werking hoge dosering nodig (100-200mg) 
- inhibeert via negatieve feedback loop dan GnRH vrijstelling

- downstream effect dus van ook LH en FSH te onderdrukken

- Evidentie
- Enige effectiviteit aangetoond in studies waar adolescenten geïncludeerd werden

- meeste data is echter verouderd
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Medroxyprogestron-acetaat (Depo-Provera)

- progesteron derivaat

- Vroegste hormonale behandeling voor seksuele delinquentie (‘50)

- MOA
- net zoals endogeen progesteron/testosteron inhibitie GnrH in feedback loop

- induceert metabolisme endogeen testosteron (ɑ-reductase)

- verhoogt binding met TeBG -> vermindert biologische beschikbaarheid

- per os of depot (v/a 50mg t.e.m. 300 mg p.d.)

- Mconaghy et al (1989,1990) bij 6 minderjarigen 50% recidive

- Voorkeur gaat naar Androcur
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Triptorelin (Salvacyl)

- volledige remming testosteron productie

- in eerste fase ‘flare up’ van LH en FSH
- soms tot 2x baseline testosteron

- werkt door overstimulatie en uiteindelijk downregulatie van GnRH receptoren

- kan gecombineerd worden met Androcur in flare-up fase

- 3-maandelijks depot ipv dagelijks per os

- Guidelines: halfjaarlijkse evaluatie om verderzetting te evalueren

- 1 adolescent in bredere studie met volw  met goed resultaat na 2 j FU

- Terugbetaling voor hyperseksualiteit enkel voor Salvacyl
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Andere hormonale behandeling

- Leuprolide acetaat (Leupron)
- 1 case report van gebruik bij minderjarige seksuele delinquent met hyperseksueel gedrag

- Analoge dosering aan Triptorelin bracht onvoldoende testosteronremming, opgetitreerd naar depot 

van 25mg(/3m)

- Chronische behandeling was noodzakelijk, pogingen tot stop leidden tot herval.

- Uitgesproken gewichtstoename en stijging cholesterol, verder geen majeure bijwerkingen

- Als add-on bij onvoldoende werkzaamheid naltrexone
- effectief in lagere dosissen 7,5mg /3m
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Veiligheid GnRH analogen

Bij volwassen seksuele delinquenten

- Botmineraaldensiteit
- verlies van densiteit beschreven in enkele gevallen

- incidentie varieert per studie (10% van cases overall) 

- 3 gevallen van osteoporose tgv GnRH analogen

- behandeld met vit d+ bisfosfonaten -> enkele casussen resistent

- stopzetten bij blijvende demineralisatie

- “Opvliegers” -50%

- feminisatie/gynecomastie 10%

- Haarverlies 2-23%

- depressieve symptomen 20%

- gewichtstoename (30%)
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Veiligheid GnRH analogen

Bij (pre-)adolescente transgender populatie

- Botmineraaldensiteit
- bij jongens verlies van zowel BMD als van Z-score

- slechts gedeeltelijk ‘ingehaald’ op oudere leeftijd nog steeds lager Z-score

- bone mass accrual wel bewaard gedurende behandeling

- Hypertensie incidenteel beschreven (3 casussen)

- “Opvliegers”

- Toename in vetpercentage

- 1 adverse event met verhoogde ICP (Leupron)
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Veiligheidsprotocol 

Kinderpsychiatrisch onderzoek

- oog voor seksuele ontwikkeling

- bijkomende interviews  seksualiteit (SKAVE)

- opvolging depressieve symptomen en SI na 

start

Risicotaxatie 

- J-SOAP-NL

- (SAPROF-Y)

Medische voorgeschiedenis

- Maligniteit, thrombo-embolische 

aandoeningen (CPA)

Biometrie (i.s.m. endocrinoloog): 

- Tanner staging (minimaal V)

- lichamelijke parameters (G,L,BMI,BD)

- Botdensitometrie (Calcium/fosfaten)

- Hormonaal bilan

- Leverset (CPA)

- Metabole parameters

- Perifeer bloedbeeld (CPA)

Opvolging bij (kinder)endocrinoloog: 

- 3-maandelijks 

- Botdensitometrie jaarlijks
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Indicatie
Minimaal 12 jaar oud

Laag-risicoprofiel:

- Parafiele stoornis

- geen geassocieerd (seksueel) geweld

Geen indicatie voor farmacotherapeutische 

behandeling

Medium-risicoprofiel:

- hands-on OF hands-off delicten met matig 

gewelddadig gedrag (dreigen, aanrakingen)

SSRI in hoge dosissen analoog aan OCD behandeling 

(Fluoxetine tot 40mg/d, Sertraline tot 150mg/d)

Hoog-risicoprofiel:

- Alle seksuele delinquenten met risico op 
(seksueel) geweldadig gedrag, aanwezigheid 
van geweldadige seksuele fantasiëen

(Tanner V voorwaarde)

1. Lage dosis antiandrogeen associeren aan SSRI 
(CPA eerste keus 50mg/d)

2. 1 onvoldoende werkzaam, of te hoog risico: 
a. verhoging dosis CPA (tot 200mg/d) OF
b. GnRH analoog (Salvacyl eerste keus) 

11.5mg/3m

Indien gestart voor de leeftijd van 17 jaar moet 
onderbreking van behandeling elke 6 maand 
overwogen worden
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Deontologische overwegingen

Anti-hormonale therapie kan alleen maar

- ultimum remedium: geen andere interventies nog zinvol

- juiste indicatie ? 
- Parafilie, hyperseksualiteit hoog risico op slachtoffers

- Volgroeide adolescent A5P5G5

- vrijwillige keuze van adolescent en context

- duidelijk plan van aanpak en opvolging, in de tijd beperkt
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Deontologische overwegingen

Hormonale therapie blijft beperkt onderzocht bij adolescenten, zowel qua effectivitieit als 

qua veiligheid

- openlijk bespreken met jongere en opvoedingsfiguren
- effecten, bijwerkingen, hoe lang proberen, hoe opvolgen, …

- kan alleen binnen vrijwillige, informed consent → medicolegaal ook schriftelijk 

vastleggen

- samenwerking met ervaren kinderendocrinoloog die op z’n minst kennis heeft van 

hormonale behandelingen (bvb endocrinoloog van transgenderteam)

- Prijs: 1 dosis = 275.65€ → RIZIV betaalt alleen Salvacyl terug voor Hyperseksualiteit 

(Decapeptyl voor transgender-suppressie) → aanvraag doen als psychiater + 

endocrinoloog
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Werkzaamheid Arjan

Arjan

Rilatine 

10mg 3x1 

Paroxetine 

20mg 1/d 

Salvacyl IM 

11.25mg 

1x/3m

Risperdal 

2x0.5mg
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Hormonale effecten Arjan

3m na 
stop

na 1j na 3m voor start ref waarde

LH U/L 5,5 1,2 - 2,7 10,5 +

FSH U/L 2,0 2,8 3,0 4,8

Prolactine µg/L 28,9 + 56 + 62 + 108 + 2,70 - 15,20

Cortisol nmol/L 344

Oestradiol ng/L 15 <5 - 13 11 - 43

Progesteron µg/L <0,050 <=0,15

Testosteron nmol/L 3,79 - 0,66 0,37 22,0 8,64 - 29,00
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Impact op botdensiteit Arjan

23/11/2020: voor opstart

BOTDENSITOMETRIE. : Klinische inlichtingen: kleine lengte. Onderzoek volgens 

DEXA-techniek. Er werden metingen verricht ter hoogte van de beide heupen, de 

lumbale wervelzuil en het totale axiale skelet. De totale botmassa bedraagt 
2.086 kilogram bij een lichaamslengte van 158 cm en een gewicht van 47.81 kg.

Ter hoogte van de beide heupen vinden wij een gemiddelde botmassa van 1.263 

gr/cm² Ter hoogte van de lumbale wervelzuil vinden wij een gemiddelde 
botmassa van 1.047 gr/cm² (Z-score: -1.2)over de wervellichamen L1 t/m L4 in 

vooraanzicht.

1/12/2021: na 1 j Salvacyl

BOTDENSITOMETRIE. : Klinische inlichtingen: langdurig hypogonadisme. 
Onderzoek volgens DEXA-techniek. Er werden metingen verricht ter hoogte van 

de beide heupen, de lumbale wervelzuil en het totale axiale skelet. De totale 

botmassa bedraagt 2.122 kilogram bij een lichaamslengte van 158 cm en een 
gewicht van 59.68 kg. Ter hoogte van de beide heupen vinden wij een 

gemiddelde botmassa van 1.199 gr/cm². Ter hoogte van de lumbale wervelzuil 

vinden wij een gemiddelde botmassa van 0. 935 gr/cm²  (Z-score: -2.1)over de 
wervellichamen L1 t/m L4 in vooraanzicht.

Arjan geeft aan dat hij een paar weken na de inspuiting beginnen merken is dat 

hij geen erecties of ejaculaties meer kan hebben. Zowel z'n adequate als niet 

adequate seksuele fantasieën zijn verdwenen, terwijl hij nog wel een focus op 

gezonde seksualiteit zou willen hebben. Daarom lijkt hij compensatoir wat op 

zoek te zijn naar extremere naaktbeelden. 

Arjan is nu 3 maanden na stop Salvacyl. Op seksueel vlak lijkt er weinig 

zorgwekkend gebeurd te zijn. Hij brengt geen toename van seksuele fantasieën, 

foute fantasieën of meer dwanggedachten rond seks. Ook gedragsmatig zien 

ouders op seksueel vlak geen dingen mislopen. Ze merken wel dat zijn reacties 

weer wat korter zijn, hij feller kan zijn in z’n reacties, … het is hierdoor toch wel 

enkele keren tot conflicten gekomen zowel thuis als bij grootouders. Dit is nog 

niet problematisch, maar toch een klein verschil met de zelfcontrole in de 

periode ervoor.

In overleg met de endocrinoloog werd afgesproken de opstart van Androcur 

nog even uit te stellen. Enerzijds omdat de bezorgheden op seksueel vlak niet 

zeer groot zijn op dit moment. Ook om zijn lichaam te laten herstellen van de 

totale testosteron-blok met Salvacyl. 
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Klinisch verloop Arjan

Multidisciplinair overleg Dr Klink, Dr Neves Ramos, Dr Loic Jeuniaux, Zohra Lkasbi na 1 j Salvacyl:

therapeutisch effect: frequentie masturberen is duidelijk omlaag en ook bijna onmogelijkheid tot ejaculatie, seksuele fantasieën
blijven dagelijks aanwezig maar deviante fantasieën (kinderporno, verkrachting, incest) lijken minder aanwezig te zijn.

Geen herval hands-on delicten

testosterononderdrukking is momenteel geëvolueerd met verlies van absolute botmassa (z: -1.2 >-2.1), nog geen risico op fractuur, 
maar toch contra-indicatie om deze behandeling nog langdurige verder te zetten.

Recent toch meer zorgwekkend gedrag: stalking van meisjes op voetbal en naaktfoto's vragen van meisjes; plusvader doet een 
uitgebreide multimediacontrole om pedoseksuele dingen online te traceren.

G: +14kg op 1 jaar, mede ook door Risperdal

Strategie: na 1j stop Salvacyl

Nadien gesprek met Arjan en ouders rond afweging lichamelijke risico's vs therapeutische winst --> switch naar Androcur 
overwegen met risico op minder onderdrukking van testosteron.
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Kevin werkzaamheid

Kevin

Sertraline 

20mg 2/d

Salvacyl 

11.25mg 

1/3m 
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Hormonale impact Kevin

na 18m na 12m na 3m voor start

LH U/L <1,0 - 1,2 - 4,1 4,7

FSH U/L 2,1 2,3 4,6 5,7

Prolactine µg/L 8,69 4,48 19,0 + 18,5 +

Oestradiol ng/L <5 - <5 - 36 38

Progesteron µg/L 0,260 + 0,160 +

Testosteron nmol/L 0,64 - 0,74 - 13,2 13,6
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Impact botdensiteit Kevin

23/11/2020

BOTDENSITOMETRIE. : Klinische inlichtingen: langdurig hypogonadisme. 

Onderzoek volgens DEXA-techniek. Er werden metingen verricht ter hoogte van 

de beide heupen, de lumbale wervelzuil en het totale axiale skelet. De totale 
botmassa bedraagt 2.773 kilogram bij een lichaamslengte van 168 cm en een 

gewicht van 85 kg. Ter hoogte van de beide heupen vinden wij een gemiddelde 

botmassa van een. 1.148 gr/cm². Ter hoogte van de lumbale wervelzuil vinden 
wij een gemiddelde botmassa van 1.223 gr/cm² (Z-score: 0) over de 

wervellichamen L1 t/m L4 in vooraanzicht.

1/12/2021

BOTDENSITOMETRIE. : Klinische inlichtingen: langdurig hypogonadisme. 
Onderzoek volgens DEXA-techniek. Er werden metingen verricht ter hoogte van 

de beide heupen, de lumbale wervelzuil en het totale axiale skelet. De totale 

botmassa bedraagt 2.782 kilogram bij een lichaamslengte van 168 cm en een 
gewicht van 81.34 kg. Ter hoogte van de beide heupen vinden wij een 

gemiddelde botmassa van 1.093 gr/cm². Ter hoogte van de lumbale wervelzuil 

vinden wij een gemiddelde botmassa van 1.059 gr/cm² (Z-score: -1,2)over de 
wervellichamen L1 t/m L4 in vooraanzicht

gaat wel goed, weinig opvliegers, geen vermoeidheid.

Gaat naar school en werkt in grootkeuken

merkt dat er geen negatieve gevoelens zijn tav van de seksuele 
fantasieën, pedoseksuele fantasieën zijn weg, geen herval

ochtend erecties minder → vervelend want intussen een actieve relatie, 
impact op seksualiteit is groot

minder vaak scheren in het gelaat, minder acne

KLINISCH ONDERZOEK

Tanner:  G5P5

Testis Volume

23/11/2020: 10/11  ml

1/12/2021: 6-8ml
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Klinisch verloop Kevin
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Take Home

Behandeling SGG is in eerst instantie non-

farmacologisch. 

SSRI hebben een mogelijk effect bij laag-medium 

risico-patiënten met dwangmatige component

Beperkt onderbouwde guideliness om hormonale 

therapie bij minderjarigen te verantwoorden

Anti-androgeentherapie blijft omstreden en moet 

binnen een multidisciplinaire aanpak: therapeut -

psychiater - endocrinoloog 

VRAGEN?
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