
Je staat er niet alleen voor,  
contacteer Stop it Now!

Of praat erover
via chat of e-mail

Je bezorgd bent 
over jezelf:

• Maak je je zorgen over je eigen 
(seksuele) gevoelens of gedrag 
naar minderjarigen? 

• Dreig je over de grens te  
gaan of ben je al over  
de grens gegaan? 

• Voel je de behoefte om mis-
bruikbeelden van minderjarigen 
te bekijken? 

• Heb je pedofiele gevoelens en 
kan je met niemand over je  
gevoelens spreken?

Je bezorgd bent over  
iemand uit je omgeving:

• Ben je bezorgd over de  
(seksuele) gevoelens voor 
minderjarigen van iemand uit je 
omgeving? 

• Ben je bang dat iemand die  
je goed kent over de schreef  
zal gaan?

• Is er iemand uit je dichte 
omgeving al over de  
schreef gegaan? 

• Ben je in je omgeving gecon-
fronteerd met iemand die 
pedofiele gevoelens heeft?

Je bezorgd bent   
als professional:

• Maak je je als professional 
zorgen over iemands (seksuele) 
gevoelens of gedrag naar 
minderjarigen?

• Ben je als hulpverlener,  
huisarts of leraar geconfronteerd 
met iemand die pedofiele 
gevoelens heeft? 

• Heb je behoefte aan advies  
of informatie? 

Bel STOP IT NOW! als:

Minstens 1% van de mannelijke bevolking 
worstelt met pedofiele gevoelens. De 
meesten onder hen willen hier niet 
naar handelen, omdat ze niemand pijn 
willen doen en omdat het strafbaar is.

Seksuele interesse  
kies je niet.

Seksueel  
kindermisbruik wel.

Stop it Now! is een laagdrempelige hulplijn voor 
mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele 
gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten.  

Bij Stop it Now! kan je terecht voor een luisterend 
oor, informatie, advies en ondersteuning.

De hulplijn verkleint de stap naar gepaste hulp als dat 
nodig zou zijn. Neem een kijkje op stopitnow.be.



Of praat erover
via chat of e-mail

Stop it Now! Vlaanderen is een preventieproject dat 
seksueel kindermisbruik wil voorkomen via sociale 
bewustwording en een hulplijn voor mensen die zich 
zorgen maken over hun eigen (seksuele) gevoelens of 
gedrag naar minderjarigen. Ook voor hun omgeving 
biedt Stop it Now! informatie, advies en ondersteuning.

Stop it Now! ontvangt  subsidies 
vanuit het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. 
Ook het Fonds Gerald Futter, 

beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting, financiert  
mee het Stop it Now!-project  
in Vlaanderen.

Kijk voor meer info op stopitnow.be.

Neem contact op met  
Stop it Now!

Wil je je verhaal telefonisch doen? 
Bel 0800 200 50. Deze lijn is 
vertrouwelijk, anoniem en gratis.  
Het nummer verschijnt ook niet op  
je factuur.

Is het makkelijker om je verhaal neer 
te schrijven? Stuur een mail naar  
vragen@stopitnow.be of 
contacteer ons via de chatlijn 
op www.stopitnow.be.

Stop it Now! is er voor 
jongeren en volwassenen.

De Stop it Now!-medewerkers heb-
ben ervaring in de behandeling van 
mensen die zich zorgen maken over 
hun seksuele gevoelens of gedrag 
en zijn experten in laagdrempelige 
telefoon- en e-mailzorg.

Meer info op  
www.stopitnow.be.

Wanneer kan je bij  
Stop it Now! terecht?

Telefonisch op 0800 200 50

dinsdag          15u – 19u
woensdag      9u30 – 12u30
vrijdag            12u – 15u

Via de chatlijn

dinsdag          15u - 19u

Elke dag via e-mail

op vragen@stopitnow.be

Of praat erover
via chat of e-mail

Seksuele  
interesse  
kies je niet.

Seksueel  
kindermisbruik  
wel.


