Persuitnodiging
Avondlezing ‘Meer dan vijftig tinten. BDSM in Vlaanderen’
Alomtegenwoordig maar nog steeds miskend?
Tegenwoordig sijpelt extreme seks ons leven binnen via allerhande media, als ware het niets
speciaals. Expliciet naakt, seksspeeltjes, handboeien en mensen aan de leiband worden niet enkel
tentoongespreid in hardcore pornografie maar zelfs in videoclips van onder andere Rammstein,
Rihanna en Britney Spears. Het wereldwijde succes van het drieluik "Vijftig tinten grijs, donkerder en
vrij" en de verfilming daarvan bewijst dat heel wat mensen nieuwsgierig zijn naar dat tikje meer en
geïntrigeerd zijn door BDSM (bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme &
masochisme), een breed spectrum aan activiteiten en vormen van alternatieve interpersoonlijke
relaties en seksualiteitsbeleving.
Wat betekent BDSM voor de beoefenaars ervan in Vlaanderen? Zijn zij de perverten waarvoor zij
aangezien worden? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, deed Jantien Seeuws twee jaar lang
een kwalitatief exploratief onderzoek waarbij ze BDSM-avonden bezocht en online meeleefde met
BDSM-liefhebbers. Prikkelende vaststelling die de studie relevant maakt voor de forensische
hulpverlening: een aantal mensen in een forensisch behandelingstraject hebben een
voorgeschiedenis in de BDSM of extreme seks. Wetenschappelijk gezien is het minder duidelijk of
het beoefenen van BDSM een risicofactor is om tot seksuele delinquentie over te gaan, of dat dit
eerder een beschermende factor kan zijn.
Op dinsdagavond 24 februari 2015 organiseert het Universitair Forensisch Centrum in samenwerking
met de Forensische sectie Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie de avondlezing "Meer dan vijftig
tinten" waarin psychologe Jantien Seeuws de onderzoeksresultaten van haar Masterproef over
BDSM in Vlaanderen zal toelichten.
U bent van harte welkom vanaf 19u in het auditorium Kinsbergen van het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen. De avond wordt geopend door prof. Kris Goethals en na de presentatie is er uitgebreid
de tijd voor vragen en discussie. We ronden af rond 21u, en nodigen u nadien uit voor een drankje.
Organisatie
Het Universitair Forensisch centrum (UFC) biedt gespecialiseerde hulpverlening aan mensen met
afwijkende seksuele gevoelens en/of gedrag. Het UFC staat daarnaast als steuncentrum in voor de
wetenschappelijke en logistieke ondersteuning van de behandelcentra voor seksuele daders in
Vlaanderen.
De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) verenigt meer dan 600 psychiaters en psychiaters in
opleiding. De VVP wil alle in Vlaanderen werkende psychiaters verenigen, de kwaliteit van de
psychiatrie als medisch specialisme bevorderen en psychiatrie op de kaart van het maatschappelijk
en politiek debat zetten.
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