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ANONIEME HULPLIJN VOOR PEDOFIELEN

0800/20050 is beschikbaar op dinsdag- en vrijdagnamiddag en op 

woensdagochtend. © rr

‘Niet iedereen met 
pedofiele gedachten, 
misbruikt ook’ 

Wie zich seksueel aangetrokken voelt tot 

minderjarigen, kan daarvoor vanaf vandaag 

terecht op het gratis en anonieme nummer 

HALLO?

(http://www.standaard.be/)
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0800/20050. ‘Op die gevoelens rust nog altijd 

een taboe. Om misbruik te voorkomen, moeten 

we de problematiek bespreekbaar maken.’

MYRTE DE DECKER

‘Een op de vijf minderjarigen komt in contact met 

grensoverschrijdend gedrag’, zegt Minne De Boeck, 

criminologe van het Universitair Forensisch Centrum 

(UFC) verbonden aan het UZA. ‘Toch was de aanpak tot 

nu toe vooral gericht op bestraffing en behandeling 

achteraf. Nu gaan we ook preventief te werk, opdat het 

zover niet komt.’ Vlaams minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) maakt geld vrij 

voor de anonieme hulplijn Stop it Now! Wie bezorgd is 

over seksuele gevoelens of gedrag gericht op kinderen, 

kan er advies en ondersteuning krijgen.

De hulplijn wordt bemand door medewerkers die 

gespecialiseerd zijn in de thematiek. ‘De hulp heeft twee 

pijlers’, zegt De Boeck. ‘De medewerkers bieden een 

luisterend oor. Niet iedereen met pedofiele gedachten 

misbruikt immers kinderen: een grote groep kan een 

gewoon leven leiden en slaagt erin om goed om te gaan 

met de gevoelens. Een gesprek kan dan helpen als het 

even moeilijk gaat. Als er nood is aan verdere hulp, 

zullen medewerkers gericht naar de gepaste hulp in de 

regio begeleiden.’

Volgens De Boeck is het uiteindelijke doel om het belang 

van de seksuele aantrekkingskracht te laten afnemen. 

‘Als andere zaken voldoening geven, zoals een job, 

hobby’s of sociaal leven, kan het ertoe leiden dat de 

seksuele aantrekkingskracht gericht op kinderen naar de 

achtergrond verschuift. Je kan de windsterkte doen 

veranderen, maar de windrichting niet.’
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Al acht oproepen

‘Onze medewerkers werden opgeleid door hun 

Nederlandse collega’s. Daar bestaat Stop it Now! al 

langer’, zegt Kris Vanhoeck, teamcoördinator van 

I.T.E.R, een centrum gespecialiseerd in seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. ‘Zij hebben beschreven welk 

soort oproepen we kunnen krijgen, hoe we die moeten 

aanpakken en hoe we dan kunnen helpen. Zij hebben ons 

er ook op gewezen dat we heel wat telefoontjes van 

naasten kunnen verwachten. De hulplijn was vandaag 

tussen twaalf en drie een eerste keer bereikbaar. We 

kregen al een achttal oproepen.’

‘Dat toont hoe nuttig dit gratis nummer is. Als dergelijke 

hulplijn een slachtoffer voorkomt, is ze al te 

verantwoorden’, zegt psychiater Nils Verbeeck, 

gespecialiseerd in de behandeling van seksuele 

delinquenten. ‘We zijn het aan onze kinderen verplicht 

om hen zo goed mogelijk te beschermen.’

© imageglobe

Er zijn ook nadelen
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Toch heeft hij een bedenking bij de hulplijn. ‘70 tot 80 

procent van alle seksueel overschrijdend gedrag 

tegenover kinderen gebeurt door een familielid of 

bekende. Zij zullen niet bellen, want die groep ervaart de 

eigen handelingen niet als problematisch. Zij geloven 

immers dat ze nooit zullen handelen naar hun gedachten, 

tot het te laat is. Dat denkpatroon zagen we ook bij 

pedofiele priesters.’

Bovendien is een preventief gesprek anders dan een 

gesprek na de daden. ‘Onbevooroordeeld luisteren is 

uiteraard belangrijk’, zegt Verbeeck. ‘Toch moet je aan de 

hand van het gesprek kunnen afleiden of je iemand 

meteen moet doorsturen. Face-to-face contact maakt die 

beslissing toch gemakkelijker.’ 

Geen kliklijn

‘Als de medewerkers vermoeden dat er effectief strafbare 

feiten zullen worden gepleegd of al gepleegd zijn, kunnen 

zij dat doorgeven aan politie en parket’, verduidelijkt De 

Boeck. ‘Zijzelf respecteren het beroepsgeheim van de 

hulpgever, maar de politie kan wel IP-adressen of 

telefoongegevens achterhalen als er gevaar is.’ 

‘Toch is dit nummer geen kliklijn’, benadrukt Vanhoeck. 

‘We geven alleen concrete informatie door, bijvoorbeeld 

van iemand uit de omgeving die aan de alarmbel trekt.’

Is het dan geen geaardheid?

Advies geven en ondersteuning bieden, het klinkt 

positief. Maar sommigen omschrijven pedofiele 

gedachten – en eventuele handelingen – als een 

geaardheid. Daar kan je iemand toch niet bij helpen?
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‘In de wetenschappelijke literatuur wordt pedofilie 

beschreven als een combinatie van sociale, 

psychologische en genetische factoren’, zegt De Boeck. 

‘Dé pedofiele persoon bestaat niet.’

Dat beaamt ook Verbeeck. ‘Wel kunnen we drie groepen 

onderscheiden. Zij die perfect in de maatschappij 

functioneren zonder te handelen naar hun gedachten, zij 

die hun drang volgen en de oorzaak bij de maatschappij 

leggen en tot slot de zogeheten cognitieve distorties. Dat 

zijn degenen die hun gedachten na verloop van tijd 

beginnen goedpraten en er uiteindelijk naar handelen. 

Bijvoorbeeld mannen met een stiefdochter die wat 

huishoudelijke taken op zich neemt. Dat is de grootste 

groep.’

‘Je kunt het dus niet altijd als een geaardheid 

omschrijven’, zegt Verbeeck. ‘De meesten zijn geen 

pedofielen, maar pedoseksuelen. Zij kunnen relaties met 

volwassenen aangaan, maar doen dat om een bepaalde 

reden niet. Ze hebben problemen met zichzelf, waardoor 

dat onmogelijk is. Vergeet daarbij niet dat 50 procent 

van de pedoseksuelen zelf werd misbruikt.’

Het belangrijkste van het hele debat, vindt zowel De 

Boeck als Verbeeck, is dat de publieke opinie beter 

geïnformeerd wordt. ‘Zo kunnen we beter anticiperen op 

de noden en vragen van iedereen’, besluit De Boeck.

■ 0800/20050 is beschikbaar op dinsdag- en 

vrijdagnamiddag en op woensdagochtend.

LEES MEER
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