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Beroepsgeheim
De desinfecteerder
‘Lijkvocht krijg je
nooit uit laminaat’
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Hulplijn voor pedofielen
bewijst meteen haar nut
De Vlaamse hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens wordt bijna elke dag
gecontacteerd. ‘Een succes, als je weet dat 1 tot 3 procent hiermee worstelt.’
SARAH VANKERSSCHAEVER
B R U S S E L I Sinds 19 mei kunnen
mensen met pedofiele gevoelens in
Vlaanderen terecht bij de hulplijn
Stop it Now!. Ook partners, familie,
kennissen of betrokken professio
nals vinden er een aanspreekpunt. In
de afgelopen drie en een halve
maand werd de hulplijn 127 keer ge
contacteerd, en dat is best veel in
vergelijking met de andere landen
waar het project loopt, zoals
Nederland.
De meeste mensen zochten con
tact via mail, een kleine helft via tele
foon. De grootste groep waren men
sen die worstelen met seksuele ge
voelens voor en hun gedrag tegen
over minderjarigen. Doorgaans ging
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het om mannen, maar er was ook
contact met een vrouw. ‘Sommige
mensen geven aan dat ze hulp willen’,
zegt projectverantwoordelijke Min
ne De Boeck (Universitair Forensisch
Centrum). ‘Maar evengoed willen ze
gewoon eens hun verhaal doen. Per
sonen met pedofiele gevoelens geven
aan dat ze eronder lijden, niet het
minst omdat ze hun geheim vaak al
leen dragen. Verschillende bellers
kampten met suïcidegedachten.’
Dat zegt ook Kristof *, die al jaren
worstelt met zijn seksualiteit en met
de hulplijn een eerste, nietveroorde
lend aanspreekpunt vond. ‘Ik be
schuldig mezelf al meer dan genoeg,
maar dat helpt niet. Wat wel helpt, is
spreken over datgene waar je nor
maal nooit over kunt praten zonder
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kwade blikken als antwoord te krij
gen.’

Confronterend
Ook enkele personen die mis
bruikbeelden van minderjarigen be
keken, namen contact op met de
hulplijn. De Boeck: ‘Zij zijn vaak
meer gemotiveerd om hulp te zoe
ken. Als ze zelf contact opnemen, be
seffen ze dat ze een probleem heb
ben, iets strafbaars deden en erger
moeten voorkomen.’
Een tweede grote groep die con
tact opnam met Stop it Now!, zijn
mensen die zich zorgen maken over
een naaste: enkele partners en fami
lieleden, maar ook een collega. Ze
zoeken ondersteuning na de con
fronterende ontdekking dat iemand
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‘Eindelijk kon ik
spreken over datgene
waar je normaal nooit
over kunt praten
zonder kwade blikken
als antwoord te
krijgen’
KRISTOF

Nam contact op met de hulplijn

uit de dichte omgeving met pedofiele
gevoelens worstelt of beelden van
misbruik heeft bekeken.
Een derde groep (24 procent) was
op zoek naar informatie of had maat
schappelijke vragen.
Dat best veel mensen de weg naar
Stop it Now! vinden: is dat nu goed
of niet? Minne De Boeck: ‘We weten
dat ongeveer 1 à 3 procent van de
mannen en vrouwen in Vlaanderen
met deze problematiek worstelt. Als
zij de weg vinden naar Stop it Now!,
is dat wel degelijk goed nieuws: zo
kunnen ze tenminste ergens terecht
voor hulp. Ondersteuning, ook door
en voor naasten, is de sleutel naar het
voorkomen van nieuw misbruik.’
*Kristof is een schuilnaam.
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Cijfers

60%
van de oproepen
kwam van mensen
met pedofiele ge
voelens. 16 procent
kwam van mensen
die zich zorgen
maken over een
naaste.

12
mensen met pedo
fiele gevoelens wer
den doorverwezen
naar een behandel
centrum in Vlaande
ren. Zeven ervan
startten effectief
een traject.

21
Een oproep duurt
gemiddeld 21 minu
ten.

