START HET GESPREK EN VOORKOM SEKSUEEL KI N DE R M I S B R U I K ! STO P I T N OW. N L

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
gedrag of seksuele gevoelens voor kinderen
en/of kinderporno downloaden.
Volwassenen met zorgen over seksuele
gevoelens en/of gedrag van een volwassene of
over een kind in hun omgeving.
Professionals en hulpverleners die behoefte
hebben aan advies of informatie.

De hulplijn is bedoeld voor volwassenen en voor
jongeren onder de 18 jaar.

* Schaefer et al. (2010),
‘Potential and Dunkelfeld
offenders: Two neglected
target groups for prevention
of child sexual abuse’,
International Journal of Law.

DE ORGANISATIE
Het team van Stop it Now! bestaat uit profes
sionele hulplijnmedewerkers en behandelaars.
Stop it Now! is een samenwerking van Meldpunt
Kinderporno en forensische polikliniek de
Waag en wordt financieel ondersteund door de
ministeries Welzijn, Volksgezondheid en Sport
(VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J).

OPENINGSTIJDEN
De hulplijn is elke werkdag telefonisch te
bereiken via 0800 266 64 36 (0800-anoniem)
Maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00-17.00 uur
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur
Woensdag 14.00 - 20.00 uur
Donderdag 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 14.00 - 17.00 uur

WELKE
HULP
BIEDEN
WIJ?

■
■
■

We zijn gesloten tijdens weekenden en feest
dagen. Afwijkende openingstijden worden op
stopitnow.nl vermeld.
WAAROM STOP IT NOW! NODIG IS
Er is weinig bekend over hoeveel mensen
seksuele gevoelens voor kinderen hebben.
Internationaal onderzoek houdt het voorlopig
op 1 tot 3 procent van de mannelijke bevolking.*
In Nederland komt dat neer op 60.000 tot
180.000 mannen. Hoeveel mensen ook seksueel
grensoverschrijdend gedrag vertonen, is niet
bekend. Wel maken de cijfers duidelijk dat veel
mensen, met name mannen, met dit probleem
rondlopen. Doorgaans kunnen zij hier niet
over spreken. Stop it Now! biedt hun deze
mogelijkheid wel.

ANONIEME TELEFONISCHE HULP
Stop it Now! kan geheel anoniem en kosteloos
worden gebeld. Je kunt bij onze hulplijnmede
werkers terecht:
met je zorgen over jezelf of een ander
voor adviezen
om doorverwezen te worden naar een
behandelaar of lotgenotenhulpgroep

BEHANDELING
Stop it Now! werkt samen met gespecialiseerde
behandelaars. Na een eerste telefonisch contact
met de hulplijn kan een anoniem telefonisch
gesprek met een behandelaar volgen. Daarna
kan op verzoek van de beller een langdurige
behandeling worden gestart, individueel of in
groepsverband.

BEL GRATIS EN ANONIEM
STOP IT NOW!

LOTGENOTENHULPGROEP
Stop it Now! organiseert regelmatig een lotge
notenhulpgroep voor partners en familie van
mensen die seksuele gevoelens hebben voor
kinderen, kinderporno hebben gedownload of
kinderen hebben misbruikt. Partners van plegers
of verdachten hebben het zwaar. Hun leven staat

op zijn kop en ze zitten vol vragen over onder
andere de veiligheid van hun kinderen en willen
meer weten over pedofilie. Elke lotgenotenhulp
groep bestaat uit vijf bijeenkomsten. Voor meer
informatie en aanmelden zie stopitnow.nl.
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN
CONSULTATIE
Stop it Now! geeft op aanvraag presentaties over
preventie van seksueel kindermisbruik voor
professionals en instanties. Ook kan Stop it Now!
gevraagd worden te spreken op congressen en
voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld bij
sportverenigingen, scholen, gemeenten etc.
INFORMATIE
Stop it Now! wil seksueel kindermisbruik
voorkomen en mensen met seksuele gevoelens
in een vroeg stadium bereiken. Naast het tv- en
internetspotje ‘Start het Gesprek’ zijn er diverse
voorlichtingsmaterialen, als flyers, posters,
radiospotjes en visitekaartjes, ontwikkeld.
Via stopitnow.nl kan het materiaal bekeken en
besteld worden.
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“Tienermeisjes tussen 10 en 16 jaar
vind ik best aantrekkelijk. Mijn 12-jarige
buurmeisje is vaak bij mij over de vloer
en ik heb toch wel angst dat ik op een
gegeven moment een bepaalde grens over
ga. Ik ben in de war en zit continue met een
opgejaagd gevoel. Ben ik nu pedofiel?”
Deze beller is in behandeling om zijn gedrag te
onderzoeken

WAT
KUNNEN
WIJ
VOOR
JOU
DOEN?

“Uit nieuwsgierigheid ging ik een paar
plaatjes bekijken, maar het werden er
steeds meer. Als het goed met mij gaat,
heb ik daar niet zo’n behoefte aan. Alleen
de laatste weken zit ik weer dagelijks
achter mijn computer!”
Deze beller download kinderporno en is daarvoor
in behandeling gegaan

BEL GRATIS EN ANONIEM
STOP IT NOW!

MAAK JIJ JE ZORGEN OVER JE EIGEN
SEKSUELE GEVOELENS VOOR KINDEREN?
Je kunt bij Stop it Now! terecht als je wilt
praten over:
■
■
■
■

■

seksuele gevoelens voor kinderen
seksueel misbruik van een kind
het downloaden van kinderporno
politie heeft bij doorzoeking kinderporno
aangetroffen
professionele behandeling

PROCEDURE HULPLIJN
Als je belt naar Stop it Now! kun je je verhaal
kwijt en wordt, zonder oordelen, advies
aangeboden. Het kan zijn dat je belt omdat de
politie kinderporno bij je heeft gevonden. De
hulpverleners zullen je dan uitleggen wat er
mogelijk gaat gebeuren en wat de gevolgen
kunnen zijn. Ook kan het zijn dat je seksuele
gevoelens voor kinderen hebt, daar erg mee zit
en er met iemand over wil praten.
Stop it Now! kan na een eerste gesprek
adviseren om een telefonisch gesprek met
een behandelaar aan te gaan, wat eveneens
geheel anoniem is. Soms kunnen meerdere

anonieme gesprekken nodig zijn. Samen met
de behandelaar kun je overeenkomen dat een
behandeling gewenst is.
START OOK HET GESPREK
Honderden mensen hebben de afgelopen
jaren naar de hulplijn gebeld om het gesprek
te starten over hun gedrag en/of seksuele
gevoelens voor kinderen. Velen zijn in
behandeling gegaan! Zo voorkomen we met
elkaar seksueel misbruik van kinderen.
GRATIS EN ANONIEM
Alle telefonische gesprekken met Stop it Now!
zijn kosteloos. Ook is de telefoonlijn anoniem en
vragen de hulplijnmedewerkers niet naar jouw
naam of adres.
STOP IT NOW!
Op onze website valt meer te lezen over onze
werkwijze, kun je een zelftest doen en is onze
commercial ‘Start het Gesprek’ en ander
informatiemateriaal te bekijken.
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BEL GRATIS EN ANONIEM
STOP IT NOW!

MAAK JIJ JE ZORGEN OVER IEMAND IN JE
OMGEVING MET SEKSUELE GEVOELENS VOOR
KINDEREN?
Partners en familieleden, maar ook publieke
instanties als sportverenigingen, scoutingclubs,
scholen etc. kunnen bij Stop it Now! terecht voor:
■
■

■

advies
informatie over hoe te handelen bij een
vermoeden van seksueel grensoverschrijdend
gedrag van een jongere of volwassene
doorverwijzing naar behandelaar of
lotgenotenhulpgroep

LOTGENOTENHULPGROEP
Voor partners en familie van mensen die
seksuele gevoelens hebben voor kinderen
en/of die kinderporno hebben gedownload
organiseren wij een aantal keren per jaar de
lotgenotenhulpgroep. Partners van plegers of
verdachten zitten vol vragen. Hoe komt het dat
mijn partner kinderporno heeft gedownload? Hoe
vertel ik het mijn omgeving? Wie vertel ik wat?
Wat betekent dit voor mijn gezin? En hoe moeten
we nu (samen) verder? Elke lotgenotenhulpgroep
bestaat uit vijf bijeenkomsten. Via stopitnow.nl
kun je je daarvoor inschrijven.
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INFORMATIEBIJEENKOMST AANVRAGEN
Sportverenigingen, scholen, scouting etc. die
meer informatie willen over bijvoorbeeld het
signaleren van seksueel grensoverschrijdend
gedrag van volwassenen kunnen Stop it Now!
benaderen voor informatie en presentaties. Wij
kunnen voorlichting geven over:
■
■
■

■

wie wij zijn en wat wij doen
pedofilie en het downloaden van kinderporno
impact van seksueel grensoverschrijdend 		
gedrag op kinderen
preventieve maatregelen

BEN JIJ PROFESSIONAL EN WIL JE ADVIES
OVER EEN CASUS OF CLIËNT?
Professionals zoals psychologen, pedagogen
en psychiaters die een casus voorleggen of een
cliënt willen doorverwijzen voor behandeling of
wat meer informatie willen over het downloaden
van kinderporno of pedofilie kunnen naar de
hulplijn bellen of mailen.
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Stop it Now! geeft op verzoek presentaties over
preventie van daderschap op congressen of
symposia.

“Mijn vriend heeft gisteren opgebiecht dat hij een seksuele
voorkeur voor kinderen heeft. Hij zegt dat hij nooit een kind
heeft aangeraakt en dat hij van de gevoelens af wil. Wat
moet ik nu? Aan de ene kant wil ik hem steunen, maar ik
ben in de war en weet niet of ik hem moet geloven. Ik durf
er verder met niemand over te praten.”
Deze beller heeft haar vriend over kunnen halen de hulplijn te bellen.
De vriend is in behandeling gegaan en de beller neemt deel aan de
lotgenotenhulpgroep

“Mijn client chat met minderjarige meisjes en zoekt ook
contact met hen op openbare plekken zoals het schoolplein.
Hij lijkt niet door te hebben dat het fout is wat hij doet.
Hij is in behandeling voor geheel iets anders en ik kan
(daarom) het bijbehorende risico niet goed inschatten.”
Deze beller is een professional die graag advies ontvangt over het
gedrag van een cliënt met een verstandelijke beperking
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Bezoek ons
www.stopitnow.nl
Volg ons
@stopitnow_NED
Steun ons
www.meldpunt-kinderporno.nl/steun_ons

▼

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