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De Waag  

 
 Onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten 
 9 vestigingen in Westen en Midden van Nederland 
 Ongeveer 250 therapeuten 
 > 5000 nieuwe cliënten  
 per jaar; 10000 behandelingen  
    per jaar 

 
 KP and seksueel 
 misbruik: +150 cliënten  
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  Publiek – media – politiek 
 
 Zeer negatieve sfeer 
 Tegenbeweging pedofielen 
 Kamervragen 
 Actie door minister Schippers van VWS 
 Actie vanuit forensische polikliniek de Waag 

en Meldpunt Kinderporno 
 Stop it Now? 

 
 



Motivatie vanuit de Waag 

 De Waag: altijd ‘te laat’ 
 Cliënten:  

 ‘blij dat het uitgekomen is’ 
 ‘ik kon mijzelf niet stoppen’ 
 ‘ik heb wel hulp gezocht, maar lukte niet’ 
 ‘ik loop al jaren met dit probleem’ 

 Wij wilden er eerder bij zijn; preventie 
 
 



  Stop it Now! 

 Gestart in VS; Fran Henry 1992 
 In VK vanaf 2002 
 Richt zich op 

 (Potentiële) plegers 
 Partners 
 Ouders  
 Professionals (politie; mw; huisarts) 

 Gericht op het voorkomen van seksueel 
misbruik  
 

 



     Stop it Now! 

 (Potentiële) pleger krijgt hulp 
 anoniem 
 kosteloos 

 Verwijzen voor behandelen mogelijk 
 Geen meldplicht bij politie 

 
 



  Stop it Now! 

 Startsubsidie in december 2011 
 Start in april 2012 

 
 



Aanloop Stop it Now! 

 Telefoonlijnen en nummer 
 Ruimte 
 Personeel 
 Folder/flyer/persbericht 
 Database  
 Contacten politie, OM, media 

 
 Zie: Toolkit EU evaluatieonderzoek 
    www.stopitnow-evaluation.co.uk 



  Aanloop voor medewerkers 

 5 medewerkers Meldpunt 
 Telefoontraining 
 Training bij SiN! UK 
 Training motivational interviewing 
 Training pedofilie en seksueel misbruik 

 Pool van 10 Waag-therapeuten over alle 
vestigingen 
 Training en informatiebijeenkomsten 
 Intervisie 

 



Route 
 0800-anoniem (0800-2666436) 

 dagelijks tussen 2 en 5, maandagochtend, 
woensdagavond; e-mail 

 Als specialistische hulp nodig is: 
 telefonische afspraak met Waag-therapeut 

met ander 0800 nummer  
 herhalingscontacten  

 Verwijzing naar een forensische poli ergens 
in Nederland 



Route 

 1ste lijn bij Meldpunt KP 
 Crisisinterventie 
 Steun – advies – doorverwijzing 

 
 2e lijn bij de Waag 

 Risicotaxatie 
 Diagnostiek 
 Hulpverlening 
 Doorverwijzing 



Doelstelling Stop it Now! 

 Voorkomen seksueel misbruik 
 Humane benadering pedofilie 
 Omgaan met pedofiele seksuele identiteit 
 Omgaan met uitkomen pedoseksueel gedrag 
 Ook bij de partner  
 Voorlichting – advies – consultatie 
 Breder inzetten op een veilige en rationele 

benadering seksueel kindermisbruik 



Ralf (22) belt vanaf zijn prepaid telefoon met de 
vraag of hij echt anoniem zijn verhaal kan doen.  

Hij zegt te worstelen met zijn gevoelens.  
Hij voelt zich aangetrokken tot kinderen in de leeftijd 

rond de 12 jaar. Hij zegt nooit te zullen handelen 
(kinderen misbruiken) maar maakt zich zorgen of hij 

ooit toch op zoek zal gaan naar (kinder)porno.  
Hij wil dit voorkomen en zoekt daarom hulp.  

Hij zegt dat hij veel moeite heeft met het feit dat 
Robert M zo een monster lijkt.  



Een maand geleden heeft er een huiszoeking plaatsgevonden en 
zijn de computers en dvd's van deze heer (55) in beslag 
genomen. Hierop zijn honderden filmpjes en afbeeldingen 
gevonden. Hij geeft te kennen al 10 jaar te downloaden; hij 
verspreidt het niet. Het gaat om j/m in leeftijdscategorie van 7-14 
jaar. Hij worstelt met zijn seksuele geaardheid; valt ook op 
volwassen mannen en vrouwen; doet aan webcamseks met 
volwassenen en zit op datingsites. Nooit relatie gehad. Hij zegt 
nooit contact te hebben opgezocht met kinderen. Geen netwerk, 
lange tijd bij moeder ingewoond, sinds 10 jaar op zichzelf.   



De pedofiel 

 Rond de 22 jaar bewustwording 
 Onderzoek Sarah Goode, PPD, de Waag 

 Ontkennen, verdringen, hulp zoeken 
 Zoeken naar “pedofiele” identiteit 
  

 Mondt uit in 
 Niet praktiserende pedofiel 
 (Nog) niet gepakte pedofiel 



De pedofiel 

 (Nog) niet gepakte pedofiel 
 Bang terug te vallen 
 Gemotiveerd voor hulp 
 Wat ouder 

 Niet praktiserende pedofiel 
 Jonger 
 Betere zelfcontrole, veroordelend naar 

seksueel misbruik, meer sociale contacten 
 



Hulp aan pedofielen 

 Hulp zoeken op internet 
 Bij andere pedofielen, MAA’s (pedofilie.nl) 

 Zoeken naar rolmodellen  
 Hulpverlening (al dan niet anoniem) 

 Gericht op acceptatie seksuele identiteit 
zonder misbruik,  

 Het vinden van steun en een sociaal netwerk 
 Ontkrachten misbruik ondersteunende 

opvattingen 
 Preventie maatregelen nemen 



Meneer (43) heeft vandaag een brief in de bus gekregen van 
de zedenpolitie dat hij woensdag op afspraak moet komen. 
Hij heeft zijn vrouw vertelt wat er is gebeurd. Meneer woont 
nog wel steeds thuis. Zijn vrouw steunt hem in die zin dat zij 
ons nummer heeft gegeven en de dominee heeft gebeld (het 
gezin is erg gelovig). Samen hebben zij een dochtertje van 2 
jaar. Meneer zegt dat zijn dochtertje en nichtje echt veilig zijn. 
Zijn vrouw is daar onzeker over.   
Meneer heeft erg veel schaamte en heeft er nooit over 
durven te praten (dit gaat nog steeds erg moeilijk).  



Partners 

 Veel partners en familieleden bellen 
 Angstig, onzeker over 

 Veiligheid kinderen 
 Justitie en gevangenis 
 Relatie en pedofilie 

 Lotgenotengroep (5 bijeenkomsten) 
 Delen van emoties 
 Informatie en concrete hulp 
 Veiligheidsplan  

 



Resultaten (april 2012 tot oktober 2014) 

 Meer dan 500 contacten door 340 bellers  
 191 mannen met pedoseksuele problemen 
 139 partners en familieleden 
 78 professionals and ‘anderen’ 
 92 e-mails 

 
 Verwezen naar 2e lijn: 132 
 In behandeling gekomen: 74  



Problemen  

 Privacy 
 De naam 
 Financiering 
 Continue aandacht 



Financiering 

 Startsubsidie VWS 
 Subsidie gemeenten Den Haag en 

Amsterdam 
 Sponsoring particulieren 
 Structurele subsidie van VWS en V&J 
 Totaal + €100.000 per jaar 



Acties 

 Posters 
 Flyers 
 Kaartjes 
 Twitter 
 Radiospotje 
 Televisiespotje 
 Publiciteit door interviews 
 Presentaties 



 Dank 
 

 Jules Mulder 
 

 jmulder@dfzs.nl 
 

 www.stopitnow.nl 
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