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Beste lezer,
Fijn dat je de tijd neemt om het jaarverslag van Stop it Now!
Vlaanderen te lezen. Stop it Now! doet als preventieproject
pionierswerk in België. We zetten maximaal in op de
preventie van seksueel kindermisbruik en ondersteunen een
gestigmatiseerde doelgroep die moeilijk aansluiting vindt bij
de hulpverlening. Dit jaarverslag biedt een overzicht van het
eerste jaar van de hulplijn. Daarnaast geeft het een idee over
alles waar Stop it Now! voor staat en op inzet.
We blikken terug op een uiterst zinvol jaar. Stop it
Now! bereikte heel wat mensen die anders de weg naar
ondersteuning of hulp misschien niet hadden gevonden.
We spraken verschillende doelgroepen aan: mensen met
pedofiele gevoelens die vooral op zoek waren naar een
luisterend oor, maar ook (potentiële) plegers die bereid
waren hulp te zoeken voor hun probleem. Ook heel wat dichte
naasten zoals partners, familieleden en vrienden, maar ook
betrokken professionals hebben we de weg kunnen wijzen
in hun zoektocht naar hulp. Ook komend jaar blijven we
de werking en kwaliteit van de hulplijn verbeteren en onze
boodschap en visie verspreiden.

Ik wil iedereen bedanken die Stop it Now! gesteund
heeft. In het bijzonder de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin en het Fonds Gerald Futter,
beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, maar ook de
stuurgroep, voor het geloof in - en de steun aan - het project.
Tot slot mijn grote appreciatie voor de medewerkers van de
hulplijn die met hart en ziel de hulplijn draaiende houden.
De thema’s die Stop it Now! behandelt zijn niet altijd even
evident maar het voorbije jaar bewijst dat preventie en hulp
broodnodig is én zinvol.

Minne De Boeck
Projectverantwoordelijke (UFC) Stop it Now!
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Stop It Now!
blijft doorgaan

Het wat en waarom
van Stop It Now!

Een blik op
onze cijfers

Stop It Now!
in de pers

“

Onlangs kwam mij ter
ore dat een goede vriend
pedofiele neigingen heeft.
Het makkelijkste zou
zijn hem helemaal op te
geven. Maar dat doe je
toch niet met een vriend?”

EVEN VOORSTELLEN

1 tot 3% van de mannelijke bevolking worstelt
met pedofiele gevoelens. Stop it Now! biedt
ondersteuning aan mensen met pedofiele
gevoelens en mensen die zich zorgen
maken over hun seksuele gevoelens of
gedrag ten aanzien van minderjarigen. Ook
is Stop it Now! er voor hun dichte naasten
en betrokken professionals. Enerzijds met als doel de absolute
bescherming van het kind door ondersteuning van een groep die
(dreigt) een grens over (te) gaan en hier iets aan wil veranderen.
Anderzijds met als doel de ondersteuning van een gestigmatiseerde doelgroep omwille van hun gevoelens, zonder daarbij een
potentieel risico te vormen. Ook de dichte naasten en betrokken
professionals van deze doelgroep verdienen een luisterend oor,
ondersteuning - en waar nodig – gepaste hulp.
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WEBSITEBEZOEKERS
VOOR SOCIALE
MEDIA CAMPAGNE
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van de bellers
is bezorgd
over zichzelf

WEBSITEBEZOEKERS
NA SOCIALE
MEDIA CAMPAGNE

12•123

MEER

CONTACTEN BIJ
PERSAANDACHT
DE PERS HEEFT EEN
POSITIEVE INVLOED
M.B.T. PREVENTIEVE
WERKING: DE
BOODSCHAP, NAMELIJK,
‘VOORKOM MISBRUIK’
BEREIKT DADERS EN
POTENTIËLE DADERS.

Aantal
bezoeken
op website
steeg met

61%

EEN BLIK OP
ONZE CIJFERS
Stop it Now! is er voor iedereen die pedofiele gevoelens
ervaart of zich zorgen maakt over zijn/haar seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen. Maar ook op vragen van
professionals (zoals huisartsen, seksuologen, psychologen
en leerkrachten) of personen die zich zorgen maken over de
gevoelens of het gedrag van iemand uit zijn omgeving kan de
hulplijn een antwoord bieden.

6%

WIE NEEMT ER CONTACT OP?
12%

Bezorgd over zichzelf
Bezorgd over
dichte naaste

7%

Professional bezorgd
over andere

59%

Maatschappelijke en
informatieve vragen

16%

Andere

Heb je nood aan een luisterend oor, om welke reden dan ook?
Neem gerust contact op met ons, telefonisch of via mail.
Onze medewerkers staan voor je klaar.

DOELGROEP 1
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DOELGROEP 4
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Downloader
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over downloader
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Maatschappelijke vraag
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Potentiële downloader
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Psycholoog
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over potentiële pleger
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Niet serieus

Pleger
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Bezorgd over andere
seksuele problematiek
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Andere professional
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Andere hulplijn
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Een telefoongesprek
duurt gemiddeld

E-MAIL
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44%
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Personen ervaren de
hulplijn expliciet als

personen hebben
 ffectief actie ondere
nomen na het advies van

POSITIEF
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“De reden waarom
ik gekozen heb
om Stop it Now!
te contacteren, in
plaats van hulp te
zoeken, ligt denk
ik bij het (nog
steeds) grote taboe
rond abnormale
seksuele gedachten.
Daarover praat je
niet gemakkelijk.”

DOORSTROMING
EN OPVOLGING

60
25

DOORVERWIJZINGEN

IN BEHANDELING

1
3
neemt opnieuw contact
op met de hulplijn

54

Met
personen spraken we af
dat ze opnieuw contact
zouden opnemen

“

“Ik vind het
heel goed dat
Stop it Now! een
gespecialiseerde
hulplijn is. Zo ben ik
er zeker van dat er
op de juiste manier
naar mijn verhaal
geluisterd wordt.”

STOP IT NOW!
BLIJFT DOORGAAN

Een arsenaal aan doelgroepen
Het percentage ‘downloaders van
misbruikbeelden’ ligt heel hoog. Die
doelgroep willen we nog beter en sneller
bereiken met laagdrempelige hulp aan
de hand van een zelfhulpmodule. In
het tweede jaar van de Stop it Now!
hulplijn zal de online zelfhulp module
gelanceerd worden.
Ook de dichte naasten verdienen
ondersteuning en advies. We moedigen
hen altijd aan om hun bezorgdheden
te bespreken met de persoon over wie
ze bezorgd zijn. De juiste aanpak voor
zo’n gesprek hebben we uitgewerkt
in een handleiding, gebaseerd op de
richtlijnen van Sensoa die seksualiteit in
het algemeen bespreekbaar maken.
Professionals (zoals hulpverleners,
huisartsen of politieagenten) vormen
momenteel slechts een beperkt
percentage van onze contacten. Die
9

doelgroep proberen we nog meer aan
te spreken met direct mailings, door hen
te overtuigen om het gesprek aan te
gaan en met ons te bellen als ze advies
of informatie nodig hebben om mensen
die zich zorgen maken over hun seksuele
gevoelens of gedrag op de juiste manier
te kunnen begeleiden.

In de media
We blijven maximaal inzetten op
bekend
m aking en zichtbaarheid.
We proberen ook deel te nemen aan
het maatschappelijke debat rond de
thematiek en de problematiek van
pedofilie en kindermisbruik, maar altijd
met een genuanceerd verhaal.

Ingrijpen bij suïcidegedachten
Onze doelgroep krijgt te maken met
heel wat moeilijkheden en psychisch
lijden. Dat weten we uit de literatuur,

maar dat bleek ook in de praktijk.
De medewerkers van onze hulplijn
worden regelmatig geconfronteerd met
mensen die ernstige depressieklachten
of zelfs suïcidegedachten uiten.
Om op een gepaste manier op die
gevoelens te kunnen reageren, kregen
onze medewerkers een opleiding in
samenwerking met het Centrum ter
Preventie van Zelfdoding.

Grenzeloze samenwerking
Stop it Now! wordt alleen maar sterker
als de internationale Stop it Now!projecten samenwerken en hun expertise
uitwisselen. Daarom bezochten we dit
jaar Stop it Now! UK, organiseerden we
intervisie en overleg met Stop it Now!
UK en Nederland en werkten we samen
aan verschillende projecten. Dankzij
onze aanwezigheid op internationale
congressen en presentaties over de
grenzen heen hebben we ons project
ook internationaal op de kaart gezet.

“

“Hoewel er sinds jaren wel
degelijk een hulpaanbod
bestaat voor potentiële
daders, vonden velen
de weg erheen moeilijk.
Stop it Now! maakt dit
hulpaanbod zichtbaar en
toegankelijk. Meer dan ooit
vinden potentiële daders
de weg naar de preventie.
Zo redden we kinderen.
Child Focus engageert
zich om Stop it Now! te
blijven ondersteunen.”
Heidi De Pauw,
Algemeen directeur Child Focus

Het wat en waarom
VAN STOP IT NOW!
Wat doet Stop it Now!
eigenlijk?
Stop it Now! biedt een luisterend oor,
informatie, advies en ondersteuning aan
mensen met pedofiele gevoelens en personen die zich zorgen maken over hun
seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, én aan hun naasten. Daarnaast
wil Stop it Now! de stap naar gepaste hulp
– wanneer nodig - verkleinen.

Waarom?
Stop it Now! wil (nieuw) seksueel misbruik voorkomen door hulp te bieden
aan mensen die (dreigen) een grens
(te) overschrijden. De hulplijn biedt
ook ondersteuning aan personen met
pedofiele gevoelens en hun naasten. Door
te luisteren, te informeren en te adviseren
wil Stop it Now! de stap naar eventuele
hulpverlening verkleinen. Stop it Now!
10 JAARVERSLAG STOP IT NOW!

zet zich ook in om het thema correct en
genuanceerd bespreekbaar te maken, o.a.
door het belang van preventie te benadrukken en correct te informeren over
pedofilie en seksueel kindermisbruik.

Alleen in Vlaanderen?
Stop it Now! is een internationaal preventieproject dat seksueel misbruik aanpakt
via sociale bewustwording en een hulplijn
voor mensen met pedofiele gevoelens of
mensen die zich zorgen maken over hun
seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen én hun naasten.
In de Verenigde Staten bestaat de hulplijn sinds 1992, in het Verenigd Koninkrijk
sinds 2002, in Nederland sinds 2012 en
in Vlaanderen sinds 2017.
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IN DE PERS

VRT-NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/18/_ikben-pedofiel--maar-misbruik-geen-kinderen/

VTM Nieuws: https://nieuws.vtm.be/binnenland/
vlaanderen-krijgt-pedofielenhulplijn
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STOP
IT NOW!

? vragen@stopitnow.be

0800 200 50

• Vrijdag (12.00 - 15.00 u.)

Bel gratis en anoniem

Openingsuren:
• Dinsdag (15.00 - 19.00 u.)
• Woensdag (09.30 - 12.30 u.)

Stop it Now! Vlaanderen

