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A V O N D

ONTVANGST & KOFFIE

INTRODUCTIE: 
5 JAAR STOP IT NOW!, WAAR STAAN WE EN WAAR GAAN WE VOOR?
Minne De Boeck, projectcoördinator Stop it Now! & UFC

KORTFILM 'PAINFULLY BEAUTIFUL'
Filmmaakster Yvonne Nouwen 

ON THE UBIQUITY OF THE STIGMATIZATION OF SEXUAL INTERESTS IN 
CHILDREN AND ITS EFFECTS
Alexander F. Schmidt, Social & Legal Psychology, University of Mainz

PAUZE & NETWERKMOMENT

DOES SEX OFFENDER TREATMENT WORK FOR NON-OFFENDERS?
David S. Prescott, LICSW

LUNCH & NETWERKMOMENT

HET STIGMA VOORBIJ: HULPZOEKEND GEDRAG BIJ PERSONEN MET  
SEKSUELE INTERESSES IN MINDERJARIGEN
Prof. Kasia Uzieblo, de Forensische Zorgspecialisten & VUB

KOMT EEN PEDOFIEL BIJ DE THERAPEUT 
Privé-therapeut Debby Versteege & Gabriël Levy, pedofilie.nl 

VAN HULPLIJN NAAR LANGDURIGE HULP, EEN STOP IT NOW! CASE 
Vincent Lambrecht & Jeroen Heylen, medewerkers Stop it Now! Vlaanderen & Wouter 
Wanzeele, CAW Oost-Vlaanderen

LOTGENOTENGROEPEN VOOR NAASTEN VAN PERSONEN DIE SEKSUEEL 
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG OF GEDACHTEN NAAR MINDERJARIGEN 
HEBBEN VERTOOND
Ellen Janssen, forensisch psycholoog & Stop it Now! Nederland

PAUZE MET TAART & NETWERKMOMENT 

RONDETAFELGESPREK: DE PREVENTIE VAN SEKSUEEL KINDERMISBRUIK, EEN 
BLIK OP DE TOEKOMST - GELEID DOOR PHILIP HEYMANS (VRT-journalist)

Niels Van Paemel, Child Focus - Julia Day, Sensoa - Vertegenwoordiger Fonds Gerald 
Futter van de Koning Boudewijnstichting - Gorik Kaesemans, Zorgnet Icuro - Kris 
Vanhoeck, Stop it Now! & I.T.E.R. - Yves Goethals, Federale politie - Ine Van Wymersch, 
PdK Parket Halle-Vilvoorde - Ben Kirssen, pedofilie.nl

AFSLUITEND WOORD - VLAAMS MINISTER WOUTER BEKE

NETWERKMOMENT MET BELGISCHE BIERTJES
CONGRESDINNER MET SPREKERS EN HET NETWERK

PROGRAMMA 19 mei 2022PROGRAMMA 19 mei 2022PROGRAMMA 19 mei 2022



PRAKTISCHPRAKTISCHPRAKTISCH
Doelgroep
Dadertherapeuten, hulpverleners, PSD-medewerkers, justitie-assistenten, juristen, onderzoekers,
beleidsmakers & studenten.

Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd.
Accreditatie IGO wordt aangevraagd.

Inschrijving
Deelnameprijs voor partners in het samenwerkingsakkoord (justitiehuizen, PSD gevangenissen,
gespecialiseerde behandelcentra) & studenten: 80 euro
Deelnameprijs voor niet-partners: 100 euro
Inschrijving is pas definitief bij ontvangst van betaling
Inschrijven kan tot en met 12 mei 2022  - nadien annuleren is niet meer mogelijk

Bij inschrijving kan u het handboek "Behandeling van seksueel afwijkend gedrag" aankopen 
aan de reductieprijs 65 euro (excl. BTW) ipv 76 euro
Info: www.ufc.be 

Locatie
Hof van Liere, Stadscampus UAntwerpen

Bereikbaarheid
Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Locatie ligt op 15 minuten wandelen van het
Centraal Station. Consulteer hier de website van de Universiteit van Antwerpen.

Congresdiner (optioneel)
Optioneel congresdiner met sprekers en collega's uit het netwerk.
Restaurant Pasta-Hippo-Vino: 
menu met aperitief, keuze uit voor- en hoofdgerecht & dessert: 49 euro 
Consulteer hier het menu. 

SCHRIJF HIER IN!

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/campussen/gebruik-infrastructuur/catering-en-congreszalen/congreszalen/hof-van-liere/
https://www.dropbox.com/s/7uvcawujkx9x364/Groepsmenu%2049%E2%82%AC.pdf?dl=0
https://forms.gle/Xv2RvALz9nHGQJ4m6


SPREKERSSPREKERSSPREKERS
Introductie

Minne De Boeck
Projectcoördinator Stop it Now! & UFC

Kortfilm: 'Painfully Beautiful' (NL)
Yvonne Nouwen

Filmmaakster

BIO
Minne De Boeck is criminologe bij het Universitair Forensisch Centrum. Ze
coördineert er de steunopdrachten en is binnen het behandelcentrum
betrokken bij de intakeprocedure, risicotaxatie en adviesverlening. Minne is
ook projectverantwoordelijke van het Stop it Now!-project, dat staat voor de
preventie van seksueel kindermisbruik, en is tevens voorzitter van NL-ATSA,
de Nederlandstalige vereniging voor de preventie van zedendelicten. 

 

ABSTRACT
Painfully Beautiful brengt ons dichtbij de realiteit van een pedofiele man, zijn onmogelijk
verlangen en het lijden dat het met zich meebrengt. Gebaseerd op een intiem interview,
toont de film zijn worsteling om geen grenzen te overschrijden, en een plekje te vinden in
een maatschappij die hem bestempelt als het ultieme monster.

BIO
Yvonne Nouwen (1984) is een Nederlandse documentaire filmmaakster.
Gedurende acht jaar was zij werkzaam tegen seksueel kindermisbruik
en -uitbuiting, eerst binnen het landelijk politieprogramma aanpak
kinderporno, vervolgens als trainer bij een internationale NGO in
Bangkok, Thailand. In 2019 studeerde zij af in documentairefilm regie,
met de film Painfully Beautiful. Naast haar werk als
communicatieadviseur voor Veilig Thuis, runt zij haar eigen bedrijfje in
documentaire- en videoproductie ‘Wanderer Productions’. 



"On the ubiquity of the stigmatization of sexual 
interests in children and its effects" (ENG)

 Alexander F. Schmidt
Social & Legal Psychology, University of Mainz

BIO
Dr. Alexander F. Schmidt is an Associate Professor at the University
of Mainz. He is a licensed cognitive-behavioral psychotherapist and
works as an expert witness on criminal responsibility in court
proceedings. His research interests focus on pedohebephilic
interests and the boundary conditions under which these are linked
to sexual offending against children. With observational and
experimental methods he strives to develop indirect measures that
can be used in applied forensic contexts. He is an Associate Editor
at the Archives of Sexual Behavior and has extensively published on
topics of primarily forensic and criminal psychology.  

ABSTRACT
It is a widespread misperception that sexual interests in children (i.e., pedophilia, hebephilia)
will necessarily lead to committing child sexual abuse. Based on this notion, lay people show
substantially negative attitudes towards individuals with such sexual inclinations. Research
consistently shows that pedophilia is among the most stigmatized psychological disorders.
This paper introduces research findings on the nascent topic of stigmatization of
pedohebephilic interests from the perspectives of a) lay people, b) outpatient
psychotherapists, and c) individuals with pedohebephilic sexual interests (or minor-attracted
persons [MAPs] as they frequently call themselves). How does it feel to live with such a
publicly despised sexual inclination? What does this implicate for MAPs’ psychological
wellbeing? How willing are outpatient therapists to work therapeutically with treatment–
seeking MAPs and what are therapists’ perceptions of MAPs’ therapeutic needs as compared
to the reasons why MAPs are seeking therapeutic help themselves? It will be discussed how
stigmatization of MAPs is related to risk factors for committing child sexual abuse and how it
might be possible to decrease mental health professionals’ reluctance to treat MAPs.



"Does sex offender treatment work for non- 
offenders?" (ENG)

BIO
A mental health practitioner for 37 years, David Prescott is the Director
of the Safer Society Continuing Education Center. He is the author and
editor of over 20 books in the areas of understanding and improving
services to at-risk clients. He is best known for his work in the areas of
understanding, assessing, and treating sexual violence and trauma. Mr.
Prescott is the recipient of the 2014 Distinguished Contribution award
from the Association for the Treatment of Sexual Abusers and the 2018
recipient of the National Adolescent Perpetration Network’s C. Henry
Kempe Lifetime Achievement award. Mr. Prescott currently trains and
lectures around the world. His published work has been translated into
Japanese, Korean, German, French, Polish, and Southern Tutchone. He
has served on the editorial boards of four scholarly journals.

David S. Prescott
LICSW

ABSTRACT
The prevention of sexual abuse has garnered international attention in recent years (e.g., Beier,
2016). In the absence of more established methods for helping adults who are sexually
attracted to minors, a variety of resources have emerged, including internationally recognized
support groups, confidential helplines, and approaches to psychotherapy that honor both the
individual client and mandatory reporting laws (Levenson et al., 2020). This workshop will
provide an overview of considerations for providing psychotherapy to people who are sexually
attracted to children, most commonly referred to as MAPs. The presenter will provide an
overview of what is and is not known in treating these individuals. A primary focus will be on
pursuing a tripartite approach of enhancing wellbeing, reducing risks, and self-acceptance and
self-compassion in treatment. Ethical considerations regarding mandatory reporting will also be
addressed, as well as suggestions for seeking out a therapist who can be helpful to these often
highly vulnerable clients.

 



Prof. Kasia Uzieblo 
De Forensische Zorgspecialisten en VUB

"Het stigma voorbij: Hulpzoekend gedrag bij 
personen met seksuele interesses in 

minderjarigen" 

BIO
Kasia Uzieblo is psycholoog en doctor in de Klinische Psychologie
(UGent). Zij is momenteel als senior onderzoeker verbonden aan de
Forensische Zorgspecialisten (Van der Hoevenkliniek, Utrecht,
Nederland). Tevens is ze als professor aangesteld aan de Vrije
Universiteit Brussel alwaar ze forensische en criminologische
psychologie doceert. Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn
psychopathie, (seksueel) geweld, de forensische psychodiagnostiek
en risicotaxatie.

ABSTRACT
Deze empirische studie beoogt meer inzicht te verwerven in het hulpzoekende gedrag van
personen met een seksuele voorkeur voor minderjarigen – in het Engels minor-attracted persons
(MAPs) genoemd. Uit de resultaten blijkt dat slechts een minderheid hulp heeft gezocht. Vooral
formele hulpbronnen of hulp door professionals lijken van belang in hun zoektocht naar hulp,
maar de drempel ernaartoe blijft groot. Niet alleen duidelijkheid rond de toegang en de
beschikbaarheid van formele hulpbronnen zijn noodzakelijk om de zoektocht naar gepaste hulp
te faciliteren, ook de houding en attitude van hulpverleners ten aanzien van MAPs spelen een
belangrijke rol. Deze presentatie gaat dieper in op hoe de studie werd opgezet, wat de
belangrijkste resultaten zijn en welke belangrijke inzichten we hieruit kunnen meenemen.



BIO
Na jaren werkzaam te zijn geweest in de jeugdzorg, is Debby in 2017
overgestapt naar haar eigen praktijk voor psychosociale therapie in
Schagen. Gebruikmakend van een combinatie van verschillende
methodieken, o.a. ACT (Acceptance & Commitment Therapy), T.A.,
begeleidt ze cliënten met uiteenlopende problematiek, waaronder ook
pedofilie, om hun psychologische flexibiliteit te vergroten. Daarnaast
is zij sinds 2018 als vrijwillige hulpverlener verbonden aan
pedofilie.nl. Een gemodereerde anonieme chat waar pedofiele
gevoelens bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Waarbij zij een
ondersteunende rol heeft tijdens de groepschats en waar nodig één-
op-één gesprekken voert met de deelnemers.

Debby Versteege & Gabriël Levy 
Psychosociaal therapeut bij Movearis & pedofilie.nl

"Komt een pedofiel bij de therapeut(?)"

BIO
Gabriël Levi (pseudoniem) is pedofiel, ondernemer in IT en afgestudeerd in politicologie en
filosofie. Hij is ook vrijwilliger bij Pedofilie.nl. Deze site vormt sinds 2004 een platform voor
ondersteuning en informatie rond pedofilie, met name voor pedofielen en hun omgeving.
Insteek: een geaardheid, met verantwoordelijkheid.

 

ABSTRACT
Wanneer en met welke hulpvragen komt een pedofiel bij de privé-therapeut? Aan welke
voorwaarden moet een hulpverlener voldoen en hoe zou een opbouw van een traject er uit
kunnen zien bij het begeleiden van iemand met pedofiele gevoelens? Gabriel Levy en Debby
Versteege gaan hier vanuit praktijkervaring op in.

http://pedofilie.nl/


ABSTRACT
Eens iemand met pedofiele gevoelens (of zijn/haar omgeving) de stap naar de hulplijn zet,
begint een nieuw verhaal. De medewerkers van Stop it Now! bieden een luisterend oor en beogen
via bejegening een laagdrempelige stap naar hulp. Hoe gaan ze te werk? En hoe wordt de
verbinding met een gespecialiseerde voorziening gelegd? Aan de hand van een case bieden de
betrokken hulpverleners een blik achter de schermen. Samen gaan ze voor preventie van
seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Van hulpijn naar langdurige hulp: 
een Stop it Now! case"

BIO
Wouter Wanzeele is forensisch therapeut en sociaal werker bij het
Forensisch Ambulant Begeleidingsteam (CAW Oost-Vlaanderen) en bij
Psychotherapie-BRUG (CGG Ahasverus in de Brusselse gevangenissen).
Daarnaast geeft hij vorming en gastcolleges inzake het forensisch
welzijnswerk. Ten slotte is Wouter mede-initiatiefnemer van het GLM
Network (samenwerking UGent en CAW Oost-Vlaanderen).

Wouter Wanzeele
CAW Oost-Vlaanderen & medewerker Stop It Now!

Vincent Lambrecht & Jeroen Heylen
Forensisch Therapeut I.T.E.R. & medewerker Stop It Now

BIO
Vincent Lambrecht is Master in de klinische psychologie en werkt als
forensisch therapeut bij het volwassenenteam bij I.T.E.R. in Brussel
(CAW Brussel) en medewerker bij de hulplijn Stop it Now!.

Jeroen Heylen is criminoloog en forensisch therapeut bij I.T.E.R. en
Psychotherapie-BRUG. Hij bemant ook de chat- en telefoonpermanentie
bij Stop it Now!. 



Ellen Janssen
Stop it Now! Nederland

BIO
Ellen werkt als forensisch psycholoog en teammanager bij Stop it Now!
Nederland, onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik.
Stop it Now! heeft als doel seksueel kindermisbruik te voorkomen. Bij de
hulplijn wordt informatie, advies en hulp gegeven aan mensen die bezorgd
zijn over hun eigen of andermans seksuele gevoelens en/of gedrag naar
minderjarigen. Denk hierbij aan mensen die kinderporno bekijken of
seksueel kindermisbruik plegen. Ook professionals kunnen bij de hulplijn
terecht. Naast de hulpverlening, lotgenotengroepbegeleiding,
teamcoördinatie en -coaching, houdt Ellen zich bezig met beleid en
innovatie van Stop it Now!. Ook neemt zij deel aan onderzoeksprojecten,
zowel nationaal als internationaal en doet zij de woordvoering voor Stop it
Now!. Tot slot is zij secretaris van NL-ATSA (Vereniging voor de Preventie
van Zedendelicten). 

ABSTRACT
Als bekend wordt dat iemand kinderporno kijkt of seksueel kindermisbruik pleegt, heeft dit ook
een enorme impact op de omgeving. De naaste wordt geconfronteerd met zaken waar deze
eerder geen weet van had. Ook roept dit allerlei vragen op: waarom kijkt iemand naar deze
beelden? Hoe gaat het nu verder? Juist dan is het belangrijk om hier met anderen over te
kunnen praten. Stop it Now! organiseert in samenwerking met de Waag lotgenotengroepen
voor naasten van personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van
minderjarigen hebben vertoond. In de lotgenotengroep kunnen mensen steun vinden en
ervaringen met elkaar uitwisselen. In de presentatie wordt stil gestaan bij wie deze groep
naasten is en hoe de lotgenotengroep hen kan helpen in deze moeilijke situatie. 

Lotgenotengroepen voor naasten van personen 
die seksueel grensoverschrijdend gedrag of 

gedachten naar minderjarigen hebben vertoond



Rondetafelgesprek  
geleid door Philip Heymans (VRT-journalist)

 
 De preventie van seksueel kindermisbruik, 

een blik op de toekomst
 
 Niels Van Paemel, Child Focus

Julia Day, Sensoa 

Fonds Gerald Futter van de Koning Boudewijnstichting 

Gorik Kaesemans, Zorgnet Icuro 

Kris Vanhoeck, I.T.E.R. & Stop it Now!

Yves Goethals, Federale politie 

Ine Van Wymersch, Parket Halle-Vilvoorde 

Ben Kirssen, pedofilie.nl


