
EVALUATI E  2014-2015



“I could tell you ... stories that would make you 

hate him in an instant. But at the next moment 

I could tell you stories of his humanity, his 

strength and his history that might leave you 

wanting to admire him. Complex, isn’t it?”

Aldus Fran Henry, over haar vader. 

Fran Henry is slachtoffer van seksueel 

kindermisbruik en tevens oprichtster van  

Stop it Now-United States
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VVOORWOORD

In 2012 is Stop it Now! gestart met het bieden 
van anonieme hulp aan mensen die lijden onder 
problemen rond pedofilie en pedoseksueel gedrag. 
De nadruk ligt op vroege, preventieve hulp om 
daarmee seksueel misbruik te voorkomen. Mensen 
met seksuele gevoelens voor kinderen worstelen 
hier vaak jaren mee, voordat zij tot grensoverschrij
dend gedrag komen. Het grootste deel van deze 
mensen weet dat dit gedrag strafbaar is, het de 
slachtoffers kan beschadigen en ook voor henzelf 
enorme consequenties kan hebben. Het praten over 
deze gevoelens is echter een groot taboe. Omdat zij 
langdurig deze gevoelens geheim moeten houden 
en hierdoor in een isolement raken, kunnen zij 
tenslotte toch overgaan tot grensoverschrijdend ge
drag. Stop it Now! wil dat voor zijn. Door over deze 
gevoelens en verlangens te spreken, kan het isole
ment doorbroken worden, kunnen wegen gezocht 
worden om op een veilige manier een  waardevol 
leven te leiden en kan, als dat nodig is, professione
le therapeutische hulp worden gevonden.
Niet alle mensen met pedofiele gevoelens zullen 
uiteindelijk seksueel misbruik plegen of kinder
porno bekijken. Een deel van deze mensen kan hun 
gevoelens en verlangens onder controle houden 

en zal, omdat zij weten dat dit gedrag schadelijk 
is, nooit overgaan tot misbruik of het bekijken van 
kinderporno.  Maar ook gaan zij een moeilijke en 
angstige periode tegemoet waarin zij zich een weg 
moeten vinden in een maatschappij die deze ge
voelens sterk afkeurt. Ook voor deze mensen wil de 
hulplijn een luisterend oor bieden. Stop it Now! stelt 
dat niemand voor deze gevoelens kiest, maar wel 
verantwoordelijkheid moet nemen voor het han
delen. Mensen die hulp nodig hebben om niet tot 
grensoverschrijdend gedrag over te gaan, hebben 
het recht om hierin te worden begeleid.
Het bekijken en downloaden van kinderporno (sek
suele afbeeldingen van kinderen en jongeren onder 
de 18 jaar) van het internet heeft bijna epidemische 
vormen aangenomen. Een belangrijk gegeven is dat 
het niet alleen pedoseksuelen zijn die dit materiaal 
opzoeken. Het relatieve gemak waarmee het mate
riaal gevonden kan worden, prikkelt nieuwsgierig
heid, verzamelzucht en opwinding. De misvatting 
onzichtbaar te zijn, niet gepakt te kunnen worden 
en geen ‘echte’ slachtoffers te maken, verlaagt de 
drempel om kinderporno te kijken en te blijven kij
ken. De abjecte industrie die er achter zit en waarin 
vele kinderen seksueel worden misbruikt  
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en geëxploiteerd, blijft door de constante vraag 
naar materiaal bestaan. De problemen waarin 
bezitters van kinderporno terecht komen zijn echter 
ook groot: walging over het eigen gedrag, vervor
ming van de seksuele verlangens, verstoring van 
eigen  intieme relaties en een enorme tijdsinveste
ring. Na uitkomen en aanhouding komen daar nog 
schaamte en angst voor veroordeling bij, als ook 
afwijzing door de omgeving, wantrouwen in relaties 
en een strafblad. Door deze groep mensen wordt de 
hulplijn veelvuldig gebeld.
Ten slotte zijn er de partners en andere familie
leden van de mensen die delicten plegen. Zij zijn de 
vergeten groep slachtoffers. Vol schaamte, woede 
en zelfverwijt, vol vragen en zorgen over hoe verder. 
De hulplijn biedt hen een luisterend oor en concrete 
informatie en adviezen. Ook organiseert Stop it 
Now! groepsbijeenkomsten voor lotgenoten, waarin 
zij gevoelens kunnen delen, elkaar kunnen steunen 
en een weg kunnen zoeken naar de toekomst. 
Stop it Now! heeft zich de laatste vier jaar ontwik
keld tot kennisinstituut op het gebied van pedofilie 
en de preventie van seksueel kindermisbruik. 
Tientallen keren zijn wij door kranten, radio en 
televisie benaderd om uitleg te geven over pedofilie 
en pedoseksualiteit, over daders en slachtoffers 
van misbruik, over kinderporno en de mensen die 
het bekijken, en over de vijandige houding die in de 

maatschappij naar pedofielen wordt aangenomen. 
Vele presentaties zijn door medewerkers gegeven 
op congressen, aan professionals, studenten en 
reclassering. Niet alleen in Nederland, maar ook 
in de Verenigde Staten, Groot Brittannië, België en 
Frankrijk. 
Ook op casusniveau werd ondersteuning gebo
den. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op 
scholen en sportclubs, in buurten en verenigingen, 
kan Stop it Now! organisaties adviseren over hoe 
ze met de situatie kunnen omgaan. 
Het is een bekend gegeven dat het vele jaren duurt 
voor een anonieme hulplijn bij het grote publiek 
bekend is. Bij Stop it Now! is het hard gegaan en 
is onze naam dankzij de ondersteunende houding 
van media en politiek vaak in het nieuws geweest. 
We merken telkens direct na publiciteit dat er een 
toename van bellers is. We hopen dat Stop it Now! 
de komende jaren nog vaak wordt ingeschakeld bij 
vragen rondom pedofilie, zodat zij die de hulplijn 
nodig hebben, van ons aanbod gebruik kunnen 
maken. 

drs. J. Mulder
Voorzitter Expertisebureau Online Kindermisbruik 
(EOKM)
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“Als verbindingspersoon tussen Stop it Now! en de Waag én 

als behandelaar (in de zorglijn Seksueel Grensoverschrijdend 

gedrag) ben ik mij sterk bewust van de kracht en noodzaak van 

preventieve actie. Ik ken meerdere clienten, die zich schuldig 

hebben gemaakt aan seksueel misbruik of het downloaden 

van kinderporno, waarvan ik bijna zeker weet dat als zij in een 

vroeg stadium hulp hadden gehad bij het leren omgaan met 

hun pedofiele gevoelens, zij niet waren overgegaan tot werkelijk 

seksueel misbruik. Een gemiste kans met onnodige slachtoffers, 

eeuwig zonde dat Stop it Now! er niet al eerder was.” 

Wim Pontier, 

klinisch psycholoog De Waag en schakelpersoon met Stop it Now!

..
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HOE	HET	BEGON	
Stop it Now! is in 1992 opgericht door de Ame
rikaanse Fran Henry, omdat zij andere kinderen 
het misbruik wilde besparen dat haar zelf was 
overkomen. Stop it Now! bestaat inmiddels in de 
Verenigde Staten, Groot Brittannië en Ierland. In 
2010 werd Stop it Now op initiatief van Meldpunt 
Kinderporno en forensische polikliniek De Waag 
naar Nederland gehaald. Stop it Now! wil seksu
eel kindermisbruik voorkomen en legt hierbij de 
nadruk op de (potentiële) pleger. Volwassenen en 
jongeren die zich zorgen maken over hun seksu
ele gevoelens voor kinderen, kunnen hier via de 
hulplijn anoniem over praten. Dit kan hen helpen 
om op een veilige manier met deze gevoelens om 
te gaan. Indien nodig kunnen ze zich aanmelden 
voor een (preventieve) behandeling bij De Waag. 
Daarnaast kunnen familieleden, omstanders en 
professionals ook terecht bij Stop it Now! voor 
advies en hulp. Zo kan worden voorkomen dat 
mensen kinderpornografie gaan downloaden of 
overgaan tot seksueel misbruik van kinderen. De 
hulplijn is iedere werkdag geopend. De samen
werkende organisatie is Forensische Polikliniek 

1DE HULPLIJN

De Waag. In april 2016 bestaat de hulplijn  
vier jaar.

PREVENTIE	VAN	KINDERMISBRUIK,	OOK	ONLINE
Stop it Now! zet zich in voor het voorkomen 
van seksueel kindermisbruik, zowel online als 
offline, door hulp te bieden aan mensen die 
zich zorgen maken over hun gevoelens voor 
en gedrag naar kinderen, ook wanneer dit zich 
enkel online afspeelt. Dit is hard nodig: de 
onophoudelijke stijging van meldingen bij het 
Meldpunt Kinderporno geeft aan dat de vraag 
naar beeldmateriaal van seksueel kinder misbruik 
groot is. Soms wordt gedacht dat het bekijken 
van dit materiaal niet zo erg is, omdat men 
geen slachtoffers maakt. Echter achter iedere 
afbeelding gaat groot leed schuil: de kinderen 
op het beeldmateriaal worden vaak langdurig 
misbruikt. Daarnaast zullen de foto’s en video’s 
van dit misbruik nog jarenlang, zo niet voor 
altijd, op internet blijven staan. Het bekijken en 
downloaden van dit materiaal houdt bovendien 
de vraag naar nieuw materiaal, en dus nieuw 
misbruik, in stand.
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GEVOELENS	VOOR	KINDEREN		
BESPREEKBAAR	MAKEN
Het taboe op het hebben van gevoelens voor 
kinderen en over de behoefte om beeldmateriaal 
van kindermisbruik te zoeken, is groot. De 
samenleving keurt het af en heeft de neiging 
mensen met deze gevoelens volledig uit te 
sluiten. Het resultaat is dat deze mensen niet 
kunnen praten over hun gevoelens en een 
geïsoleerd bestaan leiden, wat de kans op 
misbruik juist verhoogt. Behandeling, waarbij 
wordt geleerd om te gaan met deze gevoelens 
en behoeften, geeft aantoonbaar succes; het 
zorgt er in veel gevallen voor dat mensen 
stoppen met het bekijken van beeldmateriaal van 
kindermisbruik en kan voorkomen dat mensen 
de stap zetten naar handson misbruik. 

1] Gerard A. Schaefer et al, “Potential and Dunkelfeld offenders: Two neglected target groups for prevention of child sexual abuse”,  

 International Journal of Law and Psychiatry volume 33, Issue 3, juli – augustus 2010, p. 154163.  
2] Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2014). Op goede grond. De aanpak van seksueel   

 geweld tegen kinderen. Den Haag: Nationaal Rapporteur.

OMVANG	DOELGROEP	IN	NEDERLAND
Er is weinig bekend over hoe vaak pedofilie in 
Nederland voorkomt. Internationaal onderzoek 
houdt het voorlopig op 1 tot 3 procent van de 
mannelijke bevolking. Ongeveer 1 procent van de 
mannen zou voldoen aan de diagnose pedofilie 
(zie Schaefer e.a., 20101). In Nederland zou dat 
gaan om 60.000 tot 180.000 mannen. Uit Duits 
onderzoek komt naar voren dat 23 procent van 
deze groep ook handelt naar deze gevoelens 
(Schaefer e.a., 2010). Dat zouden in Nederland 
14.000 mannen zijn. De politie verricht per jaar 
ongeveer 2000 aanhoudingen van plegers van 
seksueel kindermisbruik (CBS, 2008). Het aantal 
zaken in verband met het bezitten en verspreiden 
van kinderporno ligt rond de 500 (Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel, 2011)2.
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DOELGROEPEN	STOP	IT	NOW!
Het doel van de anonieme hulplijn Stop it Now! 
is het voorkomen van seksueel kindermisbruik. 
Daarbij richten wij ons op drie groepen:

1)	Volwassenen	met	zorgen	over	hun	eigen		
	 gedrag	en	/	of	gevoelens	voor	kinderen;	

2)	Volwassenen	met	zorgen	over	het	gedrag	van		
	 een	volwassene	of	kind;	

3)	Professionals	uit	de	gezondheidszorg.

1)	Volwassenen	met	zorgen	over	hun	eigen	
gedrag	en	/	of	gevoelens	voor	kinderen;	
Mensen kunnen allerlei redenen hebben om zich 
zorgen te maken over zichzelf. Eén groep die 
regelmatig contact opneemt met Stop it Now! 
zijn mensen die al lange tijd weten dat ze zich 
aangetrokken voelen tot kinderen, maar nooit 
over zijn gegaan tot grensoverschrijdend gedrag. 
Het kan echter voorkomen dat er een kind in hun 
nabijheid komt waar ze gevoelens voor krijgen. 
Zij bellen Stop it Now! om te vragen hoe ze hier 
mee om moeten gaan. Daarnaast spreekt  
Stop it Now! veel mensen die zich zorgen maken 
over hun gedrag op internet. Zij geven aan 

vaak en langdurig extreme vormen van porno 
te bekijken en zijn hier verslaafd aan geraakt. 
Binnen deze extreme vormen van porno valt 
ook kinderporno; zij zoeken hulp om van deze 
verslaving af te komen. Een andere groep die 
contact opneemt met Stop it Now! zijn mensen 
die zich nooit hebben herkend in de beschrijving 
van pedofilie, maar door een gebeurtenis gaan 
twijfelen. Zo zijn ze per ongeluk een keer op 
kinderporno terechtgekomen, of hebben een 
seksuele gedachte gehad over een kind. Ze 
kunnen hiervan erg zijn geschrokken. Ze kunnen 
hier met Stop it Now! open over praten en 
onderzoeken of ze zich zorgen moeten maken. 

2)	Volwassenen	met	zorgen	over	het		
gedrag	van	een	volwassene	of	kind;	
Deze doelgroep bereikt de hulplijn niet uit zorgen 
over het eigen gedrag, maar uit zorgen over het 
gedrag van een ander in de nabije omgeving. 
Een grote groep is de directe familie van iemand 
die seksueel grensoverschrijdend gedrag naar 
kinderen vertoont of dreigt te vertonen. Tot 
deze groep behoren onder andere partners van 
bijvoorbeeld kinderpornodownloaders; zij zijn na 
een doorzoeking geschokt en blijven achter met 
vragen. De politie laat informatie van  
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Stop it Now! achter en van dit hulpaanbod wordt 
veelvuldig en in toenemende mate gebruik 
gemaakt. Er wordt echter ook gebeld door 
mensen uit de omgeving waarbij (nog) geen 
sprake is van contact met politie of justitie. Dan 

spelen er binnen de familie of in de buurt zorgen 
over gedrag van een ander naar kinderen toe. 
Vragen gaan dan vaak over: ‘Hoe pak ik dit (zo 
subtiel mogelijk) aan?’, ‘Waar en hoe kan ik 
melding maken van dit gedrag?’, ‘Kan ik met 
meneer/mevrouw in gesprek gaan en hoe voer ik 
een dergelijk gesprek?’. De hulplijnmedewerkers 
kunnen deelname aan de lotgenotengroep 
adviseren (zie ‘Lotgenotengroep’ op pagina 25), 
doorverwijzen naar andere instanties (e.g. Meld 
Misdaad Anoniem, Veilig Thuis), informatie geven 
en samen met de beller zoeken naar een juiste 
aanpak van de kwestie.

3)	Professionals	uit	de	gezondheidszorg
De derde groep bellers bestaat uit professionals 
binnen de gezondheidszorg. Gedacht kan worden 
aan o.a. huisartsen, seksuologen, psychologen, 
groepsleiders, psychiaters en begeleiders 
van woongroepen. Deze groep belt om een 
casus over pedofilie of pedoseksualiteit voor te 
leggen en deze met een hulplijnmedewerker 
te bespreken, omdat zij voelen dat hun 
eigen expertise op dit vlak tekort schiet. De 
professionals kunnen hun cliënten tevens 
doorverwijzen naar Stop it Now!, De Waag of er 
kunnen andere opties worden aangedragen.

Poster Stop it Now!
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PROCEDURE	HULPLIJN
Stop it Now! bestaat uit een gefaseerd anoniem 
hulpaanbod:  

1)	Contact	met	de	hulplijn	

2)	het	bieden	van	meer	gespecialiseerde		 	
	 forensische	hulp	door	behandelaars

In de eerste fase staat het bieden van een 
luisterend oor centraal, en daarnaast het 
geven van ondersteuning en advies. Tijdens 
de telefoongesprekken wordt op respectvolle 
wijze een inventarisatie gemaakt van de 
omstandigheden waarin de beller zich bevindt. 
Ook wordt er geprobeerd  een inschatting 
te maken van eventuele directe risico’s voor 
kinderen. Ook kunnen vragen over pedofilie, 
wetgeving en behandeling worden besproken. 
De tweede fase richt zich op het aanreiken van 
handvatten om seksuele gevoelens voor kinderen 
onder controle te krijgen en te houden. Soms 
zullen hier meerdere anonieme gesprekken 
met een hulplijnmedewerker voor nodig zijn. 
Concrete terugbelafspraken worden gepland 
om bijvoorbeeld een gesprek met de familie te 
evalueren of een aanpassing in het (internet)

gedrag te evalueren. Indien de problematiek 
hierom vraagt, kan een gespecialiseerde 
behandelaar (ondergebracht bij De Waag) 
vervolggesprekken voeren. In samenwerking 
met de medewerkers van de hulplijn kan een 
(anonieme) vervolgafspraak voor de beller met 
een behandelaar worden gemaakt. Mocht de 
beller behoefte hebben aan een andere vorm 
van zorg (e.g. seksuologen, nietforensisch), kan 
Stop it Now! hen begeleiden bij het zoeken naar 
passende hulp.

Na het anonieme traject kan een regulier 
(forensisch) traject worden ingezet waarmee 
de werkzaamheden van Stop it Now! worden 
beëindigd. In elke fase worden bellers 
gemotiveerd om de stap te zetten naar de 
volgende fase. De anonimiteit wordt pas 
opgeheven als het traject eindigt en de gebruiker 
de reguliere forensische behandeling opstart.



“Sinds 2000 behandel ik mannen die een pedoseksueel delict 

gepleegd hebben en ik heb vaak gehoord dat zij al jaren voordat 

zij het seksueel misbruik gepleegd hadden worstelden met hun 

pedofiele gevoelens. Zij durfden echter nergens aan te kloppen 

voor hulp. En zij wisten ook niet waar zij moesten zijn.. soms zoch-

ten zij wel hulp, maar kregen deze niet, omdat hulpverleners niet 

wisten hoe zij om moesten gaan met deze problematiek.  

Stop It Now! biedt hulp die laagdrempelig en deskundig is, wat 

hen ervan kan weerhouden om seksueel misbruik te plegen.”

Jolanda Verbeek, 

psychotherapeute bij De Waag Den Haag
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VERVOLGTRAJECT	DE	WAAG
Na verwijzing door de medewerkers van  
Stop it Now is het mogelijk om op anonieme 
basis te starten met gesprekken bij een 
gespecialiseerde behandelaar van De Waag. 
Behandelaren hebben meerdere uren per 
week spreekuur. Deze start kan telefonisch 
zijn maar wanneer daar behoefte aan is, is het 
ook mogelijk om direct face to face te starten. 
Het is mogelijk om een aantal gesprekken 
te hebben op anonieme basis; pas wanneer 
er voldoende vertrouwen is en er redenen 
zijn om de behandeling te vervolgen en te 
verdiepen zijn persoonsgegevens nodig om de 
zorgverzekeraar in te schakelen. De Waag is een 
forensisch psychiatrisch centrum met meerdere 
zorgprogramma’s op het gebied van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. De behandeling kan 
plaatsvinden op individuele basis, groepstherapie 
behoort tot de mogelijkheden, zo nodig wordt de 
partner er bij betrokken en er is de mogelijkheid 
voor partners en familieleden om te participeren 
in een eigen lotgenotengroep. De gesprekken 
zijn gericht op veiligheid en voorkomen van 
seksueel misbruik van kinderen. 

CASUSSEN 
CASUS	1:	
Man	(23)	heeft	contact	met	een	meisje	van	14		
via	Snapchat	en	heeft	gevoelens	voor	haar.

Samenvatting	telefoongesprek:
Een jonge man van begin twintig heeft via Snap
chat contact met een minderjarig meisje dat hij 
op internet heeft leren kennen. Er spelen verlief
de gevoelens en er worden over en weer seksueel 
getinte foto’s gestuurd. Beller vraagt zich af of 
hij een strafbaar feit pleegt en of er sprake is van 
pedofiele gevoelens. 

Overeengekomen	acties:
Tijdens het gesprek worden de gevoelens van 
beller voor het meisje besproken. Beller wordt 
geadviseerd om het contact met het meisje te 
verbreken, omdat hij met het sturen van naaktfo
to’s inderdaad seksueel grensoverschrijdend ge
drag vertoont. Mochten de ouders van het meisje 
aangifte doen, ziet het er voor beller niet goed uit. 
Ook het aanhouden van het contact kan er voor 
zorgen dat hij toenemend gehecht aan haar raakt, 
waardoor het beëindigen van de ‘relatie’ steeds 
moeilijker wordt. Met beller wordt afgesproken 
dat hij de hulplijn terugbelt en bespreekt hoe  
hij het contact heeft verbroken. 
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CASUS	2: 
Medewerker van een GGZ-instelling vraagt hulp 
over cliënt die grensoverschrijdend is geweest 
naar jonge meisjes.

Samenvatting	telefoongesprek:
De medewerker belt met een adviesvraag. Het 
gaat om een aanmelding van een jonge man 
die grensoverschrijdend is geweest naar jonge 
meisjes (op internet afspraken maken). De cliënt 
geeft aan bang te zijn zich niet in de hand te kun
nen houden. Cliënt wil graag hulp maar de GGZ 
voelt zich niet deskundig genoeg. De huisarts is 
tevens betrokken. 

Overeengekomen	acties: 
Geadviseerd wordt cliënt aan te melden bij De 
Waag in de desbetreffende regio voor behande
ling op het gebied van seksueel grensoverschrij
dend gedrag naar jonge kinderen. De beller volgt 
direct het advies op. 

CASUS	3:	
Een man van middelbare leeftijd maakt zich zorgen 
om zijn gevoelens voor kinderen en dat deze in 
de weg staan bij het vormen van een volwassen 
intieme relatie. 

Samenvatting	telefoongesprek:
Meneer weet al lang dat hij zich aangetrokken voelt 
tot kinderen. Hij herkent zich in de beschrijving 
“pedofiel”, maar geeft ook aan op volwassenen te 
vallen en nooit een kind iets aan te willen doen. Toch 
is hij geschrokken van de gevoelens die hij voor een 
jongetje in zijn directe omgeving heeft. Daarnaast 
komt meneer in zijn beroep veelvuldig in aanraking 
met kinderen. Meneer heeft in het verleden relaties 
gehad, maar is momenteel al langere tijd vrijgezel. 
Hij vraagt zich af of dit kan komen doordat zijn 
gevoelens voor kinderen in de weg staan.

Overeengekomen	acties:
De hulplijnmedewerker van Stop it Now! uit in dit 
gesprek duidelijk de zorgen over het jongetje in 
meneers omgeving. Meneer wordt geadviseerd hulp 
te zoeken en een belafspaak te maken met een 
behandelaar van De Waag, voor een risicotaxatie 
voor de veiligheid van kinderen in zijn omgeving en 
voor het omgaan met pedofiele gevoelens.
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Er is kinderporno bij u aangetroffen. U bevindt zich momenteel in een moeilijke situatie en zit misschien met de volgende vragen: - wat gaat er nu met mij gebeuren? - waarom heb ik kinderporno gedownload? - wat zijn de gevolgen voor mijn omgeving?

Wat kan Stop it Now! voor u betekenen? - een luisterend oor en het geven van advies. - mogelijke doorverwijzing naar een behandelaar.
Start het gesprek met Stop it Now! - 0800-266 64 36 (gratis).
- iedere werkdag geopend van 14.00-17.00 uur.* - vertrouwelijk en anoniem.
- gespecialiseerde medewerkers.

*Kijk voor actuele openingstijden op de website: STOPITNOW.NL

“Door te bellen met  Stop it Now!, leer ik met mijn  
gevoelens om te gaan!”

Er is kinderporno bij uw partner of ander  gezinslid  aangetroffen. 
Uw wereld staat op zijn kop en u hebt vragen zoals: - waarom had ik het niet door?- zijn mijn kinderen veilig?
- wat zijn de gevolgen voor ons gezin?

Waarvoor kunt u bij Stop it Now! terecht?- vragen over ‘hoe nu verder’ met mijn gezin.- inzicht in wat uw partner, ouder of kind bezielde.- mogelijke doorverwijzing voor behandeling voor   u of uw gezinslid.
- lotgenoten hulpgroep.

Start het gesprek met Stop it Now! - 0800-266 64 36 (gratis).
- iedere werkdag geopend van 14:00-17:00 uur.*- vertrouwelijk en anoniem.
- gespecialiseerde medewerkers.

*Kijk voor actuele openingstijden op de website: STOPITNOW.NL

“Door te bellen met  
Stop it Now!, voelde ik mij  begrepen en kreeg ik steun!”

Er heeft een doorzoeking, 

dan wel inbeslagname bij u 

plaatsgevonden.

STOPITNOW.NL  |  0800-266 64 36  |

      info@stopitnow.nl  |        stopitnow_NED  |             StopitNowNED
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Er heeft een doorzoeking, 
dan wel inbeslagname bij u 
plaatsgevonden.

STOPITNOW.NL  |  0800-266 64 36  |
      info@stopitnow.nl  |        stopitnow_NED  |             StopitNowNED  Er heeft een doorzoeking, 

dan wel inbeslagname in  
uw familie plaatsgevonden.

STOPITNOW.NL  |  0800-266 64 36  |
      info@stopitnow.nl  |        stopitnow_NED  |             StopitNowNED

Er is kinderporno bij u aangetroffen. 
U bevindt zich momenteel in een moeilijke 
situatie en zit misschien met de volgende vragen:
- wat gaat er nu met mij gebeuren?
- waarom heb ik kinderporno gedownload?
- wat zijn de gevolgen voor mijn omgeving?

Wat kan Stop it Now! voor u betekenen?
- een luisterend oor en het geven van advies.
- mogelijke doorverwijzing naar een behandelaar.

Start het gesprek met Stop it Now! 
- 0800-266 64 36 (gratis).
- iedere werkdag geopend van 14.00-17.00 uur.*
- vertrouwelijk en anoniem.
- gespecialiseerde medewerkers.

*Kijk voor actuele openingstijden op de website: STOPITNOW.NL

“Door te bellen met  
Stop it Now!, leer ik met mijn  

gevoelens om te gaan!”

Er is kinderporno bij uw partner of ander  
gezinslid  aangetroffen. 
Uw wereld staat op zijn kop en u hebt vragen zoals: 
- waarom had ik het niet door?
- zijn mijn kinderen veilig?
- wat zijn de gevolgen voor ons gezin?

Waarvoor kunt u bij Stop it Now! terecht?
- vragen over ‘hoe nu verder’ met mijn gezin.
- inzicht in wat uw partner, ouder of kind bezielde.
- mogelijke doorverwijzing voor behandeling voor  
 u of uw gezinslid.
- lotgenoten hulpgroep.

Start het gesprek met Stop it Now! 
- 0800-266 64 36 (gratis).
- iedere werkdag geopend van 14:00-17:00 uur.*
- vertrouwelijk en anoniem.
- gespecialiseerde medewerkers.

*Kijk voor actuele openingstijden op de website: STOPITNOW.NL

“Door te bellen met  
Stop it Now!, voelde ik mij  

begrepen en kreeg ik steun!”

SAMENWERKING	MET	OM	EN	POLITIE
Politiefolder
Samen met de politie en het Openbaar Ministerie 
heeft Stop it Now! een folder gemaakt, die de 
politie na een doorzoeking verstrekt aan mensen 
die worden verdacht van het in bezit hebben van 
kinderporno. Deze folder nodigt verdachten en 
hun eventuele partner of gezinsleden uit om 
Stop it Now! te bellen. Vaak zitten verdachten 
en hun naasten met veel zorgen en vragen; hier 
kan Stop it Now! hen bij ondersteunen. Op het 
moment dat er een doorzoeking plaatsvindt, 

verkeren de verdachten en naasten in een 
shock en is het voor de politie moeilijk om hen 
zo achter te laten. In deze situatie kan Stop 
it Now! uitleg geven over de gevolgen van de 
doorzoeking en het behandeltraject voor de 
verdachte al in gang zetten. 

Regionale kenniskring Kinderpornografie
Begin 2016 is kennis gemaakt met de 
verschillende partijen van de Regionale 
Kenniskring Kinderpornografie, opgezet door 
het Team Bestrijding Kinderpornografie en 
Kindersekstoerisme (TBKK). Naast de TBKK’s 
zijn het Openbaar Ministerie, Reclassering 
Nederland, De Waag en Stop it Now! 
betrokken. De kenniskring is samengesteld 
om de samenwerking binnen het proces van 
kinderporno bestrijding te verbeteren, met als 
gemeenschappelijke doelen zowel de preventie 
van seksueel kindermisbruik, als ook het 
voorkomen van recidive. Hoewel iedere partij 
een eigen aandeel in dit proces heeft, zijn de 
partijen tevens afhankelijk van elkaar. Elk 
kwartaal komen afgevaardigden rond de tafel om 
onderling kennis te delen en afspraken te maken 
over wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Politiefolder die 
verstrekt wordt na 
een doorzoeking
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HET	TEAM	
In 2015 waren er vijf hulplijnmedewerkers 
werkzaam op de hulplijn. Eind 2015 is het aantal 
formatieplaatsen teruggebracht naar drie. Twee 
daarvan zijn forensisch psychologen, de derde 
een medewerker werkzaam bij het EOKM en 
heeft veel kennis van de doelgroep en werk
ervaring bij een hulplijn. Door de verandering 
in de formatie is de capaciteit verminderd en 
de werkdruk binnen Stop it Now! enorm toege
nomen. Om de hulplijn te blijven draaien en te 
investeren in campagnes is uitbreiding van het 
aantal hulplijnmedewerkers noodzakelijk.

OPENINGSTIJDEN
De anonieme en kosteloze hulplijn is iedere 
werkdag geopend via 0800266 64 36. 
De actuele openingstijden staan op stopitnow.nl 
vermeld. 
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2CIJFERS & TRENDS

TOENAME	CONTACTMOMENTEN	HULPLIJN		
In de eerste drie jaar van het bestaan van de 
hulplijn (20122014) is het aantal bellers sterk 
toegenomen. De hulplijn werd toen, door het 
voeren van campagne, bekender onder de 
doelgroepen en onder professionals, waardoor 
het aantal contactmomenten per jaar snel 
toenam. In 2015 is deze stijging minder groot. In 
2015 werd in totaal 416 keer contact opgenomen 
met de hulplijn. 99 unieke bellers maakten zich 
zorgen om eigen gevoelens of gedrag; 66 unieke 
bellers maakten zich zorgen om iemand anders. 

Een belangrijk verschil wat Stop it Now! ziet 
tussen 2014 en 2015, is dat mensen meerdere 
keren contact opnemen met Stop it Now!. In 
2014 kwam het vaker voor dat het contact bij 
één telefoontje of mailtje bleef. Herhaaldelijk 
contact met de hulplijn kan meerdere redenen 
hebben. Voor sommige bellers is de drempel 
om in behandeling te gaan erg hoog, omdat ze 
zich schamen of bang zijn dat hun problematiek 
publiek bekend wordt. Ze hebben een aantal 
gesprekken nodig om de stap naar behandeling 
te durven zetten. Voor een andere groep bellers 

2012
(apr – dec)

2013 2014 2015

Bellers 107 230 290 303

E-mails 23 24 77 113

Totaal	aantal
contactmomenten 130 254 367 416

Overzicht bellers en 
mailers 20122015
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2014 2015

Uniek Totaal Uniek Totaal

Zorgen	over	zichzelf 111 178 99 200

Zorgen	over	iemand	anders 85 115 66 107

Professional 18 20 35 42

Vraag	voor	informatie 43 48 41 53

De cijfers per doelgroep 
2014 en 2015

is behandeling niet geïndiceerd, maar kan 
het hebben van een aantal gesprekken met 
de hulplijn hen steunen en op de juiste weg 
helpen. Stop it Now! wil zich in de toekomst 
meer gaan richten op het hebben van meerdere 
contactmomenten. Niet alle mensen die zich 
zorgen maken over zichzelf hebben behandeling 
nodig, en ook voor mensen die zich zorgen 
maken over een ander kan het prettig zijn om 
regelmatig een luisterend oor te hebben en 
om advies te kunnen vragen. Daarnaast kan 
er bij ieder nieuw contactmoment een nieuwe 
risicoinschatting worden gemaakt en kan het 

voorgaande advies aangepast worden op een 
eventuele veranderde situatie. 

We zien dat het aantal bellers stijgt wanneer er 
meer mediaaandacht is voor Stop it Now!, en 
voor pedofilie in het algemeen. Dit was vooral 
te zien in het najaar van 2015, toen voorzitter 
Jules Mulder met pensioen ging en er een aantal 
artikelen werden geplaatst over zijn werk (o.a. 
over Stop it Now!). Mediaaandacht heeft dus 
zeker effect. Vaak zijn mensen niet op de hoogte 
van het bestaan van Stop it Now! en denken 
zij dat zij nergens naartoe kunnen met hun 
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Totaal aantal 
contactmomenten
met Stop it Now!

problemen, of durven niet naar hun huisarts te 
gaan. Juist voor de groep die het moeilijk vindt 
om hulp te zoeken, is het van belang dat zij 
herhaaldelijk Stop it Now! langs zien komen in 
de media of er van anderen van horen, zodat zij 
gemotiveerd raken om te bellen. 

In 2015 hebben we tevens een stijging gezien 
in het aantal professionals dat contact met ons 

opnam. Stop it Now! vindt het een goede en 
belangrijke ontwikkeling dat de hulplijn meer 
bekendheid verwerft onder professionals in de 
(geestelijke) gezondheidszorg. In de meeste 
gevallen leggen professionals een casus voor 
van een cliënt met pedofiele gevoelens of die 
kinderporno downloadt. Vaak hebben deze 
professionals geen specialistische kennis 
in huis over pedofilie, kinderporno en/of 

Totaal

Mailers

Bellers

2012
aprdec
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kindermisbruik, of vinden het lastig om over 
deze onderwerpen te praten. Ook kan het 
voorkomen dat een cliënt niet voor problemen 
omtrent pedofilie is aangemeld, maar dat dit 

2014 2015

Uniek Totaal Uniek Totaal

Zorgen	over	zichzelf 111 178 99 200

Telefoon 99 147 79 147

Mail 12 31 20 53

Zorgen	over	iemand	anders 85 115 66 107

Telefoon 75 101 54 92

Mail 10 14 12 15

Professional 18 20 35 42

Telefoon 15 16 28 33

Mail 3 4 7 9

Algemene	vraag	voor	informatie 43 48 41 53

Telefoon 18 20 17 17

Mail 25 28 24 36

Niet	serieus  6 	 14

Totaal	aantal	contactmomenten  367 	 416

Unieke contacten 
hulplijn in 2014 en 2015

tijdens de behandeling aan het licht komt. Stop 
it Now! kan professionals hierin goed adviseren, 
hen voorlichten over pedofilie en over hoe zij het 
gesprek hierover met hun cliënt aan kunnen gaan.
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DOORVERWIJZING	NAAR	BEHANDELING
In 2015 namen er 99 unieke personen contact 
op die zich zorgen maakten over zichzelf. Voor 
62 van deze mensen werd een telefonische 
belafspraak gemaakt met een behandelaar. 
42 mensen kwamen deze afspraak na. Van de 
mensen die een anoniem telefonisch gesprek 
hadden met een behandelaar, gingen 23 mensen 
ook bij De Waag in behandeling. Daarnaast 
gingen 13 mensen in behandeling bij een andere 

instelling. Een belangrijke reden hiervoor is dat 
De Waag alleen in de Randstad is gevestigd. Als 
het nodig is, helpt Stop it Now! of De Waag deze 
groep bellers ook om zich bij een instantie elders 
in Nederland aan te melden, door bijvoorbeeld 
contact op te nemen met contactpersonen 
bij deze instanties. Van de 99 unieke bellers 
die Stop it Now! belden omdat ze zich zorgen 
maakten over zichzelf, gingen dus 36 mensen in 
behandeling (36%).
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MANNELIJKE	EN	VROUWELIJKE	BELLERS
Tussen het geslacht van de mensen die contact 
opnamen met Stop it Now!, is een duidelijk ver
schil te zien. Het overgrote deel, 92 procent, van 
de bellers die zich zorgen maakten over zichzelf 
was man. Deze cijfers komen overeen met het 
beeld dat het voornamelijk mannen zijn die met 
deze problemen kampen. Stop it Now! spreekt 
echter ook vrouwen die met deze gevoelens 
worstelen. Van de bellers die zich daarentegen 
zorgen maakten over iemand anders, was het 
grootste deel vrouw: 74 procent. Dit is te verkla
ren doordat een groot deel van de vrouwelijke 
bellers erachter is gekomen dat haar man of 
vriend kinderporno heeft gedownload. Dit kan 
komen doordat er een doorzoeking van de  
politie heeft plaatsgevonden, maar ook spreekt 
Stop it Now! regelmatig vrouwen die dit toe
vallig op de computer van hun partner vinden. 
Ook wordt Stop it Now! gebeld door vrouwen 
bij wie kindermisbruik binnen het gezin heeft 
plaats gevonden door een partner of een ander 
familielid.

Uniek aantal personen die zich 
zorgen maakt over het gedrag 
van iemand in hun omgeving

Uniek aantal personen die zich 
zorgen maakt over hun eigen 
gedrag of gevoelens voor kinderen
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Familie/vrienden

3%

Televisie

4,8%
Radio

0,4%

Doorverwijzing 
via professional

8,2%

Internet

49,4%

Krant

0,4%
Overig

8,2%

Doorverwijzing 
door politie (na 

doorzoeking)

25,5%

Hoe men in 2015 bij de 
hulplijn is terechtgekomen

HOE	IS	MEN	BIJ	DE	HULPLIJN	
TERECHTGEKOMEN?
Stop it Now! wordt het meest gevonden via het 
internet. Om deze reden wil Stop it Now! in de 
toekomst meer online campagne voeren. Dat 
een kwart van de bellers door de politie naar 
Stop it Now! wordt doorverwezen, toont aan dat 
de samenwerking met het Team Bestrijding 
Kinderporno en Kindersekstoerisme succesvol 
verloopt. Stop it Now! hoopt dat in de toekomst 
meer mensen ons via andere professionals 
vinden en hoopt op meer exposure in de media. 



"Eindelijk, ik kan mijn verhaal kwijt en weet nu dat ik niet de  

enige ben die worstelt met mijn gevoelens voor mijn partner.  

Wat fijn, die herkenning bij anderen en de adviezen en tips om 

met de situatie om te kunnen gaan."

 

Deelneemster logenotengroep



25 Stop it Now! 

3INDIVIDUELE BEHANDELING EN HULPGROEPEN
men er in het algemeen vanuit gaat dat partners, 
vrienden en familieleden zelf geen ‘psychische’ 
problemen ervaren, waardoor ze dus niet bij de 
reguliere hulpverlening terecht kunnen. Zonder 
deze erkenning is dit een groep ‘vergeten slacht
offers’. Het is voor hen niet alleen een enorme 
schok wanneer het seksueel misbruik bekend 
wordt, maar zij worden er ook op aangekeken. 
De schok en het stigma uit de omgeving maakt 
een enorme impact en men kan er met niemand 
over praten. Een deelneemster vertelde bijvoor
beeld dat zij van een hulpverleningsinstantie te 
horen kreeg dat ‘zij geen slachtoffer was’.

Naast informatie is er ook behoefte aan steun en 
erkenning. De ervaring is dat deelnemers zich 
in contact met andere partners en familieleden 
gesteund voelen en zij in de groep leren hoe zij 
hun man of familielid kunnen steunen en kunnen 
helpen om herhaling van misbruik te voorkomen. 
Onder begeleiding van een psychotherapeut 
en een psychologe van de hulplijn werden 
verschillende thema’s besproken, zoals hoe 
het komt dat iemand kinderporno downloadt, 
wat de risicosignalen zijn en welke impact 

LOTGENOTENGROEPEN
Partners van plegers of verdachten van seksueel 
kindermisbruik hebben het zeer zwaar. Hun 
leven wordt op zijn kop gezet en ze zitten vol 
vragen over de veiligheid van de eigen kinderen, 
de waarde van hun huwelijk, en er zijn algemene 
vragen over pedofilie en kinderporno etcetera. 
Ook is er grote behoefte het eigen verhaal te doen 
tegen iemand die weliswaar anoniem is, maar 
wel ter zake kundig. Eventuele vervolggesprekken 
kunnen kosteloos plaatsvinden.

Sinds april 2014 is de eerste lotgenotenhulp
groep voor partners, familie en vrienden van 
personen die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag vertonen van start gegaan. De groep is 
ontstaan vanuit de behoefte aan meer informatie 
bij partners, familie en vrienden die de hulplijn 
het afgelopen jaar belden. Hun vragen hebben 
vooral betrekking op het seksueel misbruik van 
een kind, het vermoeden van pedofilie, het down
loaden van kinderporno of exhibitionisme en op 
de veiligheid van hun kinderen. Tot op heden wa
ren er geen instanties waar deze doelgroep voor 
hulp terecht kon. Dit heeft ermee te maken dat 
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dergelijk gedrag heeft op een gezin. Na iedere 
bijeenkomst werd een kort evaluatieformulier 
ingevuld. De groepsleden gaven daarin aan dat 
ze zeer tevreden waren over het verloop van de 
bijeenkomsten, en dat ze het prettig vonden om 
eindelijk met mensen te kunnen praten die in 
een soortgelijke situatie zitten. Zowel in 2014 
als in 2015 zijn er 3 lotgenotengroepen  
geweest. 

ONDERSTEUNINGSGROEP
Eind 2015 is de eerste ondersteuningsgroep 
van start gegaan. Stop it Now! krijgt regelmatig 
telefoontjes van mensen die worstelen met 
hun pedofiele gevoelens. Ze hebben deze 
gevoelens onder controle, het risico op 
grensoverschrijdend gedrag is laag, maar 
zouden graag met anderen praten over hoe ze 
hun leven kunnen vormgeven. Om aan deze 
wens tegemoet te komen gaat Stop it Now! 
groepsbijeenkomsten (maximaal 6 deelnemers) 
organiseren. De groep is besloten en zal in 
Amsterdam plaatsvinden. De bijeenkomsten 
worden begeleid door een psychotherapeut  
en er worden verschillende thema’s besproken 
omtrent invulling van het leven en de  
toekomst.

Folder 
lotgenotengroep

   Wie zijn wij?

Stop it Now! is een telefonische hulplijn 
met als doel het voorkomen van seksueel 
kindermisbruik. Wij bieden advies en hulp aan:
●   Mensen die zich zorgen maken over hun  
 eigen seksuele gevoelens en/of gedrag naar   
 kinderen en/of kinderporno downloaden
●   Mensen die zich zorgen maken over het  
 seksuele gedrag van een volwassene uit hun  
 omgeving naar kinderen toe
●   Professionals en hulpverleners die op  
 dit gebied behoefte hebben aan advies of  
 informatie.

Sinds Stop it Now! in 2012 is opgestart, 
hebben wij al meer dan duizend contact
momenten gehad. Ongeveer de helft van 
onze bellers maakt zich zorgen over eigen 
gevoelens en/of gedrag. De overige bellers zijn 
voornamelijk mensen die zich zorgen maken 
over iemand anders.

stopitnow.nlstopitnow.nlstopitnow.nl stopitnow.nl

   Wat kunnen we voor u doen?

Sinds de start van Stop it Now! werden wij 
er ons steeds meer van bewust dat er in 
Nederland nauwelijks hulp is voor familieleden 
en naasten van (potentiële) plegers van een 
zedendelict. Na bijvoorbeeld een doorzoeking 
van de politie omdat iemand kinderporno heeft 
gedownload, staat het leven op z’n kop. Men 
voelt zich mogelijk verraden, boos, verdrietig, 
of in de war. Vragen die kunnen opkomen zijn:
●   Waarom heb ik het niet gezien?
●   Hoe kon het zo ver komen?
●   Hoe moet het nu verder met ons gezin?

Een gebeurtenis als deze heeft veel impact  
op de omgeving en roept veel vragen op. 
Naasten zitten met zorgen en vragen 
en kunnen (en/of durven) dit, gezien de 
beladenheid van het onderwerp, niet met 
anderen te bespreken. Dit is dus een groep 
slachtoffers die vaak wordt vergeten. 

‘Ik merkte dat ik niet de enige was die met 
dit probleem zat. Ik heb geleerd hoe ik 
mijn man kan helpen maar ook hoe ik voor 
mijzelf en mijn kinderen kan blijven zorgen’

Lotgenotengroep voor partners,
familie en naasten van personen 
die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag vertonen.

Vergeten
slachtoffers
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   Wie zijn wij?

Stop it Now! is een telefonische hulplijn 
met als doel het voorkomen van seksueel 
kindermisbruik. Wij bieden advies en hulp aan:
●   Mensen die zich zorgen maken over hun  
 eigen seksuele gevoelens en/of gedrag naar   
 kinderen en/of kinderporno downloaden
●   Mensen die zich zorgen maken over het  
 seksuele gedrag van een volwassene uit hun  
 omgeving naar kinderen toe
●   Professionals en hulpverleners die op  
 dit gebied behoefte hebben aan advies of  
 informatie.

Sinds Stop it Now! in 2012 is opgestart, 
hebben wij al meer dan duizend contact
momenten gehad. Ongeveer de helft van 
onze bellers maakt zich zorgen over eigen 
gevoelens en/of gedrag. De overige bellers zijn 
voornamelijk mensen die zich zorgen maken 
over iemand anders.

stopitnow.nlstopitnow.nlstopitnow.nl stopitnow.nl

   Wat kunnen we voor u doen?

Sinds de start van Stop it Now! werden wij 
er ons steeds meer van bewust dat er in 
Nederland nauwelijks hulp is voor familieleden 
en naasten van (potentiële) plegers van een 
zedendelict. Na bijvoorbeeld een doorzoeking 
van de politie omdat iemand kinderporno heeft 
gedownload, staat het leven op z’n kop. Men 
voelt zich mogelijk verraden, boos, verdrietig, 
of in de war. Vragen die kunnen opkomen zijn:
●   Waarom heb ik het niet gezien?
●   Hoe kon het zo ver komen?
●   Hoe moet het nu verder met ons gezin?

Een gebeurtenis als deze heeft veel impact  
op de omgeving en roept veel vragen op. 
Naasten zitten met zorgen en vragen 
en kunnen (en/of durven) dit, gezien de 
beladenheid van het onderwerp, niet met 
anderen te bespreken. Dit is dus een groep 
slachtoffers die vaak wordt vergeten. 

‘Ik merkte dat ik niet de enige was die met 
dit probleem zat. Ik heb geleerd hoe ik 
mijn man kan helpen maar ook hoe ik voor 
mijzelf en mijn kinderen kan blijven zorgen’

Lotgenotengroep voor partners,
familie en naasten van personen 
die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag vertonen.

Vergeten
slachtoffers

   Professionele begeleiding

In de groep komen eerder genoemde 
thema’s aan bod en is er ruimte voor wensen 
en vragen van de deelnemers. Naast het 
verstrekken van informatie, het meedenken 
over moeilijke situaties en het bieden van 
een luisterend oor is er met name veel 
ruimte voor erkenning en herkenning onder 
de lotgenoten. De groepen staan onder 
begeleiding van professionals met specifieke 
kennis op dit gebied.

De gesprekken vinden plaats op locaties van 
de Waag (www.dewaagnederland.nl/over-
ons/contact-vestigingen). Aan deelname zijn  
(op reiskosten na) geen kosten verbonden. 

stopitnow.nl stopitnow.nl

   Contact 

Als u zich zorgen maakt over het seksuele 
gedrag van iemand in uw omgeving naar 
kinderen toe, of als u geïnteresseerd bent in 
deelname aan de lotgenotengroep, kunt u 
contact opnemen met Stop it Now!  
U kunt bellen met het gratis en anonieme 
telefoonnummer 0800-266 64 36 of een mail 
sturen naar info@stopitnow.nl. 

Kijk voor de actuele openingstijden op de site.

U staat er 
niet alleen 
voor”

“

stopitnow.nl

   Lotgenotengroep

Naast het bieden van steun en advies aan  
deze groep via de hulplijn, is Stop it Now!  
in 2013 in samenwerking met de Waag  
(www.dewaag-nederland.nl) gestart met 
het begeleiden van lotgenotengroepen. 
Gedurende vijf bijeenkomsten worden 
verschillende thema’s besproken waarin u 
als naaste centraal staat. Voorbeelden van 
thema’s zijn:

●   Wat voor impact heeft het gedrag van uw  
 naaste op uw leven gehad en hoe gaat u  
 hiermee om?
●   Hoe komt iemand tot seksueel grens 
 overschrijdend gedrag?
●   Wat zijn risicosignalen waar ik in de   
 toekomst alert op kan zijn?
●   Hoe pak ik de draad weer op?

Folder 
lotgenotengroep



“Door de intensivering van de samenwerking met Stop it Now!  

zijn wij als politie ons veel meer bewust van de ingestorte 

wereld die wij vaak achterlaten zodra wij de deur achter ons 

dichttrekken na een doorzoeking of uitlevering bij een verdachte 

van het bezit van kinderpornografie.”

Coen Dufais, 

operationeel specialist Team Bestrijding Kinderpornografie en 

Kindersekstoerisme
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4PUBLICITEIT, MEDIA AANDACHT EN VOORLICHTING  
PUBLICITEIT		
Dat op het hebben van en praten over seksuele 
gevoelens voor kinderen  een groot taboe rust, 
merkt Stop it Now! ook door het moeizaam 
op gang krijgen van de publiciteitscampagnes 
voor de hulplijn. Een uitzondering die we 
graag noemen is de gemeente Den Haag, die 
lokale campagnes in Den Haag en omstreken 
financieel ondersteunt. Ondanks het kleine 
communicatiebudget heeft Stop it Now! in 
het najaar van 2015 de uitzending van de 

commercial als stopper op lokale TV zenders 
uitgebreid. Om de bekendheid van de hulplijn te 
vergroten heeft Stop it Now dringend behoefte 
aan uitbreiding van het communicatiebudget.
Het afscheid van Jules Mulder als directeur bij 
De Waag heeft in 2015 heeft veel free publicity 
gegenereerd. De artikelen die verschenen over  
hulpverlening aan pedofielen zorgde voor een 
aanzienlijke toename in het aantal bellers in de 
laatste maanden van 2015. Deze trend lijkt zich  
in 2016 voort te zetten.

Commercial 
Stop it Now!
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MEDIA	AANDACHT

10 jan 2014 Jules Mulder bij RTV Noord over grooming n.a.v. de zaak Michel S. 

17 feb 2014 Jules Mulder bij BNR radio  over terugkeer veroordeelde pedoseksuelen in de maatschappij 

18 feb 2014 Jules Mulder in Telegraaf  over terugkeer veroordeelde pedoseksuelen in de maatschappij 

19 feb 2014 Jules Mulder in de uitzending Arena EO over terugkeer van veroordeelde 
 pedoseksueel in de maatschappij 

20 feb 2014 Jules Mulder KRO Kruispunt radio over terugkeer veroordeelde pedoseksuelen  
 in de maatschappij 

21 feb 2014 Jules Mulder bij NOS Radio 1 over behandeling van zedendelinquenten. 

21 feb 2014 Jules Mulder in Editie NL over hoe het is om als pedoseksueel terug te keren in de
 samenleving

6 mrt 2014 Interview Jules Mulder over de lotgenotengroep, nieuw initiatief van Stop it Now!

18 apr 2014 Interview Jules Mulder bij RTL Nieuws i.v.m uitspraak Hoge Raad over verbod 
 pedofielenvereniging Martijn

18 apr 2014 Interview Jules Mulder bij RTL Nieuws radio n.a.v verbod pedofielenvereniging Martijn 

23 apr 2014 Interview Jules Mulder bij Radio 1 bij n.a.v verbod pedofielenvereniging Martijn 

http://www.volkskrant.nl/archief/pedo-met-argwaan-en-agressiebejegend~a3598850?scn=84ff
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/03/hulpgroep-voor-partner-van-pedofiel
http://nos.nl/video/637637-pedofiele-gevoelens-waren-ooit-minder-vreemd.html
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13 mei 2014 Interview Jules Mulder in  Algemeen Dagblad over de lotgenotenbijeenkomsten 

22 mei 2014 Interview Jules Mulder bij Radio 1 Vandaag over de lotgenotenbijeenkomsten 
 http://www.eenvandaag.nl/binnenland/51673/help_mijn_man_is_pedo
24 jun 2014 Jules Mulder in Algemeen Dagblad over commotie rondom huisvesting Sytze van der V. 

26 jun 2014 Jong Digitaal besteedt aandacht aan Stop it Now! jaarcijfers en jaarpresentatie 2013 
 de Waag 

28 jun 2014 Jules Mulder in Trouw  over de terugkeer van pedofielen in de samenleving 

18 sept 2014 Reformatorisch Dagblad interviewt Jules Mulder over Stop it Now! 
 
18 nov 2014 Artikel in Haagsche Courant (AD) over Stop it Now! 

9 dec 2014 Interview in Het Nieuwsblad Vlaanderen met Jules Mulder over Stop it Now! 
 
12 aug 2015 Jules Mulder in NRC Handelsblad aan het woord over de reintegratie van 
 pedoseksuelen in de samenleving ‘Die man moet weg’

8 sep 2015 Brandpunt reportage: Benno L. roept pedoseksuelen op hulp te zoeken 

9 sep 2015 Ouders Benno L. aan het woord over Stop it Now!

17 sep 2015 Interview op Radio 1 met moeder van slachtoffer Benno L. met aandacht voor  
 Stop it Now!

https://www.stopitnow.nl/files/nieuws/20140510%20AD%20-%20Hulp%20voor%20familie%20van%20pedoseksuelen.pdf 
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/51673/help_mijn_man_is_pedo
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/51673/help_mijn_man_is_pedo
https://www.stopitnow.nl/files/nieuws/20140624%20AD%20-%20Sytze%20van%20der%20V%20%20Pedoseksueel%20maakte%20nooit%20een%20geheim%20van%20zijn%20seksuele%20voorkeur.pdf
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3680495/2014/06/28/Morele-paniek-over-pedoseksueel.dhtml.
https://www.stopitnow.nl/files/nieuws/20140919%20Reformatorisch%20dagblad%20-%20Hulplijn%20tegen%20dreigend%20delict%20door%20pedofiel.pdf
https://www.stopitnow.nl/files/nieuws/20141209%20Het%20Nieuwsblad%20-%20	Pedofielen%20geholpen%20nog%20voor%20ze%20-opnieuw-%20misbruik%20plegen.pdf
http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/08/12/die-man-moet-weg-1523333
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/08-09-2015/fragmenten/de-boodschap-van-benno-l
http://www.omroepbrabant.nl/?news/235615822/Ouders+slachtoffer+Benno+Larue+over+uitzending+Brandpunt+%E2%80%98Een+gemiste+kans%E2%80%99+.aspx
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2015-09-17/12:00
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12 okt 2015 Jules Mulder in het Parool ‘Jaag pedoseksuelen niet op’ 

12 okt 2015 Jules Mulder in het Parool ‘Ook pedofiel verdient een nieuw begin’ 

13 okt 2015 Jules Mulder in NRC Handelsblad ‘Jaren tussen mannen met verboden gevoelens’

29 dec 2015 Je Zal Het Maar Zijn: Pedofilie, BNN

https://www.stopitnow.nl/files/nieuws/Jaag%20pedoseksuelen%20niet%20op%20-%20Het%20Parool%2012102015.pdf
https://www.stopitnow.nl/files/nieuws/Ook%20pedofiel%20verdient%20nieuw%20begin%20-%20Het%20Parool%2012102015.pdf
https://www.stopitnow.nl/files/nieuws/Jaren%20tussen%20mannen%20met%20verboden%20gevoelens%20JM%20NRC%2013-10-2015.pdf
http://www.npo.nl/je-zal-het-maar-zijn/29-12-2015/BNN_101376512
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Web banner 
Stop it Now!

VOORLICHTING
Rond pedoseksualiteit en pedofilie bestaan 
veel misverstanden. Plegers worden vaak als 
vreemde mannen afgeschilderd die erop uit zijn 
om kinderen aan te randen. In werkelijkheid ligt 
dit heel anders. Meer dan 80% van de kinder
misbruikers leeft in de directe omgeving: denk 
aan onze vrienden, familieleden en buren.Om 

paniekreacties rond pedofilie te voorkomen is 
het belangrijk te investeren in de deskundigheid 
van beroepskrachten en in goede informatie 
aan burgers. Jules Mulder (voorzitter van Stop it 
Now!) en medewerkers van de hulplijn hebben  
over dit onderwerp presentaties gehouden op 
voorlichtingsbijeenkomsten, congressen en 
studiemiddagen over seksueel geweld.



“We worden vaak gezien als een ‘pedofielenhulplijn’. Het blijft 

noodzakelijk dat ook andere groepen bellers onze relevantie zien. 

Dus sta ik erop dat we niet als een pedofielenhulplijn worden  

gezien. Volwassenen die misbruikt hebben, evenals mensen die 

zich zorgen maken over hun seksuele gedachten en gedrag, zijn 

een belangrijke (maar niet de enige) doelgroep van de hulplijn. ”

Donald Findlater, 

directeur, Stop it Now! UK & Ireland
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5PERSPECTIEVEN 2016 
Stop it Now! wil het komende jaar breder 
inzetten en wil met alle belanghebbende 
partijen optrekken. We willen aanjager zijn in de 
discussie en starten met een publiekscampagne 
over pedofilie. Voorkomen van kindermisbruik 
zou vooral moeten gaan over het praten over 
misbruik en niet over een heksenjacht op een 
onbekende dader. Het misbruik verdwijnt niet 
door het te overschreeuwen of te verzwijgen. 
Stop it Now! gaat zich meer verdiepen in 
meer subgroepen, waaronder de jongere 
pedofielen en de familie/naasten van plegers 
en downloaders van kinderporno. Om een goed 
profiel te kunnen opstellen van de bellers, is 
Stop it Now! begonnen met een kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek. Eind 2016 zullen de 
eerste resultaten gepresenteerd worden. In 
2016 willen we factsheets publiceren met als 
onderwerpen pedofilie, het voorkomen en/of 
signaleren van kindermisbruik, misbruik in de 
sportwereld, trends en cijfers kinderpornografie, 
kinderpornodownloaders. 

STOP	IT	NOW	UK	ALS	VOORBEELD
Stop it Now! Nederland werkt regelmatig samen 
met Stop it Now! UK. Stop it Now! UK bestaat 
sinds 2002, tien jaar langer dan Stop it Now! 
Nederland.  Stop it Now! UK is een grotere 
organisatie dan Stop it Now! Nederland: de 
hulplijn is op werkdagen geopend van 09.00 
tot 21.00 uur. Van enkele tientallen telefoontjes 
in 2002 groeiden zij naar meer dan 5500 
telefoontjes in 2012. Ook voeren zij regelmatig 
nationale en lokale campagnes. Op de hulplijn 
werken meerdere hulplijnmedewerkers, en 
specialisten waar bellers afspraken mee kunnen 
inplannen. Stop it Now! NL heeft ook de ambitie 
om te groeien en kan daarin veel leren van Stop 
it Now! UK. Het is belangrijk om regelmatig 
samen te werken met Stop it Now! UK en te 
profiteren van de kennis en ervaring die zij in de 
afgelopen 14 jaar hebben opgedaan. 

VOORLICHTING	ALS	SPEERPUNT	
Uit het rapport over ontucht van de Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen (februari 2016), blijkt 
dat seksueel misbruik bij minderjarigen bijna 
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altijd door bekenden van het slachtoffer wordt 
gepleegd. In slechts zeven procent van alle 
gevallen is de dader onbekend, terwijl het in 
36 procent gaat om een direct familielid.  De 
algemene publieke opinie lijkt ervan uit te 
gaan dat seksueel misbruik van kinderen door 
vreemden wordt gepleegd. Volgens Nationaal 
Rapporteur Corinne Dettmeijer richten we ons te 
veel op de zwemleraar: “Het is wellicht makkelijk 
om het buiten jezelf te zetten, maar ik denk dat 
mensen veel meer moeten kijken binnen het 
gezin of de familie”. Per jaar zijn er ongeveer 
300 veroordelingen, wat een klein aantal is. Dat 
zou volgens Dettmeijer te maken hebben met de 
familiaire sfeer waarin het misbruik plaatsvindt: 
“Als je kijkt naar de duur van het misbruik, dan 
loopt dat van eenmalig tot twaalf jaar. Dan kun je 
zeker wel zeggen dat het onder de oppervlakte 
blijft”. Stop it Now! wil in haar communicatie de 
inzichten, zoals gepresenteerd door de Nationaal 
Rapporteur, onder de aandacht brengen.

NIEUW	ONDERZOEK
Stop it Now! is van plan in januari 2016 
te beginnen met het analyseren van de 
gespreksverslagen (20122016) van bellers die 
zich zorgen maken over hun eigen gedrag en 

gevoelens. We hopen dat dit onderzoek inzicht 
zal geven in de verschillende soorten bellers, 
het  soort problematiek die zij ervaren en wat 
hun hulpvraag is. Er bestaan namelijk grote 
onderlinge verschillen binnen deze groep. Zo 
zijn er bellers die nog nooit grensoverschrijdend 
gedrag hebben vertoond, maar met zichzelf in de 
knoop zitten omdat zij bijvoorbeeld verliefd zijn 
geworden op een minderjarige. Andere bellers 
lijden onder hun pornoverslaving, waarbij zij 
steeds extremer materiaal zijn gaan bekijken en 
zo ook kinderporno zijn gaan downloaden. De 
reden tot zorg is zeer verschillend, en daarmee 
ook de hulpvraag. We denken dat dit onderzoek 
de diversiteit van de bellers én de problematiek 
zal onderstrepen, en een beeld zal schetsen 
van de groep die hulp nodig heeft. Mogelijk 
worden er in situatieve omstandigheden (e.g. 
dagbesteding, gezin) of (eerdere) psychische 
problematiek verschillen waargenomen, die 
verband kunnen houden met het al dan niet 
overgaan tot delictgedrag. Daarnaast hopen we 
met deze informatie beter in te kunnen spelen op 
de hulpbehoefte van onze bellers. Er is namelijk 
niet één soort downloader, of één soort pedofiel.  
We hopen eind 2016 de resultaten te kunnen 
publiceren.
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MEER	INZET	SOCIAL	MEDIA
Om zo veel mogelijk mensen uit de doelgroep te 
bereiken, is het van belang dat Stop it Now! haar 
naamsbekendheid vergroot. Daarnaast zien we 
ook dat de meeste mensen Stop it Now! vinden 
via het internet. Om deze redenen zal in de 
toekomst veel aandacht worden besteed aan het 
promoten van de hulplijn via sociale media.  

UITBREIDING	KENNIS	SOCIALE	KAART
Stop it Now! is een landelijke hulplijn en de 
locaties van forensische polikliniek De Waag 
zijn randstadgebonden en niet voor elke beller 
bereikbaar. Het is dan ook van belang dat de 
hulplijnmedewerkers de bellers uit andere delen 
van het land op voor hen passende hulpverlening 
kunnen wijzen. Het afgelopen jaar is hier een 
slag in gemaakt door kennis te maken met 
verschillende professionals werkzaam in onder 
andere reguliere GGZinstanties, forensische 
poliklinieken elders in het land en vrijgevestigde 
psychotherapeuten en seksuologen. Deze koers 
zet de hulplijn graag voort, zodat Stop it Now! 
de centrale raadgever wordt op het gebied van 
pedofilie en pedoseksualiteit. Uiteraard is het 
effect andersom ook wenselijk: het vergroten 
van de naamsbekendheid van Stop it Now! 

onder professionals genereert enerzijds meer 
doorverwijzingen naar de hulplijn, maar vergroot 
anderzijds de kans dat professionals ons weten 
te vinden ten aanzien van adviesvragen over 
cliënten.

ONDERSTEUNING	SCHOLIEREN	EN	STUDENTEN
Stop it Now! krijgt in toenemende mate 
het verzoek om interviews of presentaties 
van scholieren en studenten, waar wij in de 
toekomst meer ruimte voor willen creëren. 
Het is belangrijk om jongeren te bereiken 
door op landelijk niveau kennis over pedofilie/
pedoseksualiteit te verspreiden. Het opzetten 
van een gedegen website met voldoende 
informatie over pedofilie, pedoseksualiteit en de 
doelen en werkwijze van de hulplijn kan tevens in 
de basisinformatieverstrekking voorzien. 

E-HEALTH	PROJECT
Stop it Now! gaat investeren in de mogelijkheden 
om een Ehealth programma te ontwikkelen 
die potentiële daders die de stap naar De Waag 
(nog) niet durven te zetten op anonieme basis 
helpt. In eerste instantie zal hiervoor een 
aparte ‘zelfhulpwebsite’ in het leven worden 
geroepen, waar informatie over pedofilie 
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en pedoseksualiteit beschikbaar is voor 
het brede publiek. Op de website zal tevens 
informatie te vinden zijn met betrekking tot de 
verschillende hulpvragen, zal handvatten geven 
om pedofiele gevoelens of het (overmatige) 
internetgebruik zelfstandig te controleren en 
zal voorlichting gegeven worden over wetgeving 
en het juridisch proces inzake seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Hoewel sommigen 
aan een websitebezoek genoeg hebben, creëert 
de website tevens een ‘eerste kennismaking’ 
met Stop it Now!, wat de drempel verlaagt om 
te gaan praten over het probleem. Naast de 
website wil Stop it Now! in de toekomst zowel 
een anonieme chatdienst als anonieme email 
opzetten, omdat voor sommige mensen de lat 
van telefoneren over dit gevoelige onderwerp 
te hoog ligt. Een chatdienst is duur en kost tijd; 
momenteel hebben wij hier het geld, noch de 
capaciteit voor. 

E-HEALTH	EN	DE	DOELGROEP	JONGERE		
PEDOFIELEN
Naast het geven van informatie en handvatten 
op een ‘zelfhulpwebsite’ is Stop it Now! 
voornemens een chatdienst op te zetten. 
Omdat pedofilie een geaardheid is, en daarmee 
aangeboren, ontdekken jongeren rond de 
puberteit en beginnende adolescentie pedofiele 
gevoelens. Juist in die fase van het leven is het 
bespreekbaar maken van pedofiele gevoelens 
vanwege het taboe dat er op rust nauwelijks 
mogelijk. Dat wil niet zeggen dat de gevoelens 
verdwijnen en het onderdrukken ervan kan later 
tot grote problemen leiden. Die groep wil Stop 
it Now! aanspreken en hulp online is voor de 
jongeren laagdrempeliger. Om deze doelgroep 
te helpen zal Stop it Now! zich echter meer 
moeten verdiepen in zowel de doelgroep zelf, als 
in Ehealth, en is het huidig te besteden budget 
van Stop it Now! ontoereikend om deze dienst te 
verlenen. 
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FINANCIERING
De Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en 
Justitie (V en J) hebben in 2014 toegezegd om 
tot en met 2017 het tekort op de begroting van 
de hulplijn jaarlijks te bekijken en dit, indien 
nodig, tot en met 2017 aan te vullen tot een 
maximum van € 69.256, per jaar onder de door 
de ministeries gestelde voorwaarden. Gemeente 
Den Haag ondersteunt Stop it Now! jaarlijks 
met een bijdrage van € 20.000. Stop it Now! 
wil hiermee de Gemeente Den Haag bijstaan in 

haar aanpak van seksueel geweldzaken. Het 
geld is evenwel geoormerkt voor activiteiten 
voor de Gemeente Den Haag, waaronder lokale 
publiciteit voor Stop it Now!. De gemeente 
Amsterdam draagt al enkele jaren € 15.000 
subsidie per jaar bij. Hiervan wordt extra zorg 
voor het voorkomen van seksueel misbruik 
in de gemeente Amsterdam bekostigd. De 
initiatiefnemers van Stop it Now! hopen dat de 
beide ministeries bereid zijn in 2017 gezamenlijk 
dit bijzondere project verder financieel te 
ondersteunen.

© Stop it Now! 
Amsterdam, 
mei 2016

Stop	it	Now!	Een initiatief van Ondersteund	door



Bezoek	ons
www.stopitnow.nl

Volg	ons
@stopitnow_NED

Steun	ons
www.meldpunt-kinderporno.nl/over-ons/steun-onze-strijd

Bel	ons
StopItNow! hulplijn 0800 266 64 36 (kosteloos en anoniem)
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