
 

 

 

 

Het inschatten, begrijpen en behandelen van stalking 
 

Stalking is complex en wordt veroorzaakt door een veelheid aan factoren. Het is daardoor moeilijk in te 

schatten en uitdagend om te behandelen. Deze workshop is ontwikkeld om behandelaars praktisch, 

‘evidence-based’ advies te geven over de beoordeling en het management van stalkers. 

Doel 
Aan het eind van de workshop zijn deelnemers in staat om: 

‒ te herkennen welk type stalking zij moeten inschatten en zijn zij in staat te beoordelen welke 

factoren relevant zijn voor dit gedrag 

‒ een model toe te passen om stalking zodanig te formuleren dat het de behandeling en het 

management van de stalker ondersteunt 

‒ potentiële responsiviteitskwesties te identificeren en een behandelplan op te stellen dat bijdraagt aan 

risicoreductie voor toekomstige stalking 

Inhoud 
We starten met een overzicht van relevante onderzoeksliteratuur, waarna de nadruk zal liggen op een 

praktijkgerichte bespreking van inschatting, risico inschatting en behandeling. Aan de hand van een 

gedetailleerde casus maken de deelnemers kennis met een raamwerk voor het inschatten en formuleren 

van stalking. De inhoud van de workshop behelst o.a.: 

‒ het herkennen van de meest voorkomende motivaties voor stalking 

‒ het begrijpen van de rol van psychopathologie 

‒ het uitvoeren van risicotaxaties bij stalkers 

‒ het geven van voorlichting over verschillende manieren om stalkers te interviewen 

‒ de presentatie van een raamwerk voor de behandeling van stalkers  

‒ de verschillende behandelbehoeften in relatie tot de verschillende onderliggende motivaties en 

context factoren passeren de revue 

We sluiten af met een reflectie moment gecombineerd met een Nederlandse borrel. 

Docent 

Dr. Troy McEwan is universitair hoofddocent aan het Centre for Forensic Behavioural Science in 

Melbourne, Australië en senior klinisch en forensisch psycholoog aan het Victorian Institute of Forensic 

Mental Health. Ze behandelt en onderzoekt sinds tien jaar stalkers en is mede auteur van de Stalking 

Risk Profile, een veelgebruikt risicotaxatieinstrument voor stalking. Naast haar klinische werkzaamheden 

heeft dr. McEwan meer dan 45 artikelen gepubliceerd over stalking, brandstichting, huiselijk geweld en 

risicotaxatie en is zij mede auteur van een psychologisch behandelprogramma voor stalkers. Zij heeft 

reeds vele clinici wereldwijd opgeleid om stalkers te behandelen en verzorgt advies en training aan zowel 

politie als andere overheidsinstanties over het inschatten en managen van stalking en huiselijk geweld. 

Certificaat 
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent en de cursus met goed gevolg hebt 

afgerond. 

 

Meer informatie 

Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50 of 

infodesk@rinogroep.nl 

 


