
Studienamiddag 

Stalking en Ongewenst, Intrusief Gedrag 

 

 13u – 13u30: Ontvangst  

 

 13u30 – 14u15:  

 

“Het voorkomen van stalking en ongewenst, intrusief gedrag bij ex-

partners en de relatie met psychologische kenmerken van de pleger ” 

Olivia De Smet (UGent) & Kasia Uzieblo (Lessius Hogeschool) 

 

In het voorbije decennium hebben onderzoekers zich voornamelijk gefocust op 

het doorgronden van stalking en dit voornamelijk vanuit het perspectief van 

slachtoffers. Hoewel steeds werd aangenomen dat ook mildere vormen van 

dergelijk gedrag voorkwamen, blijft de kennis daarover tot op heden eerder 

beperkt. Deze vaststellingen in acht nemend, beoogde de huidige studie vooreerst 

het voorkomen van mildere vormen van ongewenst, intrusief gedrag naast 

stalking bij ex-partners in kaart te brengen en dit vanuit het perspectief van 

diegenen die het gedrag stellen. Daarnaast werd nagegaan in welke mate 

psychologische eigenschappen van de pleger, zoals deviante 

persoonlijkheidstrekken (zijnde narcisme, psychopathie en borderline), ruminatie 

of piekergedrag, onveilige hechtingsstijlen en een gebrekkig empathisch 

vermogen, bijdragen tot het ontstaan en de persistentie van dergelijk gedrag. 

Tijdens deze lezing worden de preliminaire resultaten voorgesteld en worden de 

implicaties voor praktijk en verder onderzoek besproken.  

 

 14u15 – 15u30: 

 

"Politie in confrontatie met een emotioneel misdrijf: harde en zachte 

onderzoekstechnieken"  

Wim D’haese (KUL – Politie Leuven) 

 

Het aanpakken van stalkingsdelicten door de politie vergt een specifieke aanpak. 

Ondanks de omschrijving van stalking (of belaging) in de wetgeving, komt de 

politie vaak in contact met gedrag dat zich in een grijze zone bevindt. In vele 

gevallen moet de politie dan terugvallen op eigen interpretatie en inschatting. 

Deze presentatie gaat dieper in op de unieke zienswijze en onderzoeksbenadering 

die politieambtenaren hanteren bij cases van stalking. Wat moet de politie 



bewijzen bij dergelijke dossiers? Hoe interpreteert men bedreiging? Wat zijn 

mogelijke interventiestrategieën? Deze en andere topics worden toegelicht en 

geïllustreerd met casusmateriaal. 

 

 15u30 – 15u45: pauze 

 

 15u45 – 16u30:  

 
“Aanklampend werken bij partnergeweld/stalking: sleutel tot succes?” 

Anne Groenen (KUL - KHK) 

 

In het welzijnsdomein is er een duidelijke trend zichtbaar om problemen proactief 

te detecteren. Hulpverleners zijn doordrongen van het belang om in situaties van 

partnergeweld op een snelle en accurate wijze op te treden. Dit geldt ook als de 

cliënt (nog) niet erkent dat er problemen zijn. De cliënt aanklampend benaderen 

komt erop neer om aan hem of haar duidelijk te maken dat het ertoe doet om de 

problemen samen aan te pakken, en dit steeds opnieuw.  

In de presentatie wordt een explorerend onderzoek in drie CAW's naar 

aanklampende hulpverlening bij partnergeweld toegelicht. In het onderzoek 

werden hulpverleners geïnterviewd en werden vragenlijsten afgenomen bij 

hulpverleners en cliënten over hun visie over hulpverlening bij partnergeweld. 

Verder werd een groepsdiscussie gehouden met hulpverleners. De resultaten 

wijzen op het belang van een actieve, sturende hulpverlening vanaf de 

aanmelding, een verschil in benadering tussen beleid en praktijk, en brengen 

enkele voorwaarden van het aanklampend werken in kaart die het 

hulpverleningsproces kunnen ondersteunen. 

 

 16u30 – 17u:  

 

“Theorie en praktijk: vragen door en voor het publiek” 

 

Ter afsluiting van de studienamiddag wordt een moment voorzien waarin de 

onderzoekers en het publiek in interactie kunnen treden betreffende ideeën over 

en ervaringen met stalking/ongewenst, intrusief gedrag. 

 


