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Hulpverleners adverteren op pornosites. ‘Stoppen is mogelijk’ richt zich op
wie kinderporno bekijkt. ‘Het merendeel van hen is geen pedofiel.’

Online zelfhulpcursus voor
wie kinderporno downloadt
VAN ONZE REDACTRICE

ANNSOFIE DEKEYSER
B R U S S E L I ‘Kijk uit wat je kijkt.’
Wie op pornosites zoektermen als
‘young’ of ‘teen sex’ intikt, kan
vanaf vandaag plots een banner
op het scherm zien opduiken van
‘Stoppen is mogelijk’. Dat is een
online zelfhulpprogramma voor
wie kinderporno downloadt.
De organisatie Stop it now
(gemakshalve ook wel eens de
pedofielenhulplijn
genoemd)
richt zich met de online hulp
module specifiek op mensen die
zich zorgen maken over hun kijk
gedrag op internet. ‘Er is een
groep downloaders die gestart is
met legale porno, steeds meer tijd

doorbrengt op het web en steeds
meer op zoek gaat naar jonger of
extremer materiaal. Die groep
dreigt geleidelijk te verglijden
naar strafbare beelden of is zelfs
al een grens overgegaan’, vertelt
Minne De Boeck, projectverant
woordelijke en criminologe bij het
Universitair Forensisch Centrum
(UZ Antwerpen).
Ze benadrukt dat het zeker niet
altijd over de stereotype pervert
gaat, die de donkerste krochten
van het internet opzoekt om te
kicken op kindermisbruik. Het
probleem is wel groot: naar schat
ting zijn zo’n 30.000 Belgen op
zoek naar beelden van minderjari
gen. Door op legale pornosites te

adverteren, hopen De Boeck en
haar collega’s een breder publiek
te bereiken. De campagne mikt
(ook) op normaal functionerende
vaders, buren, collega’s die zou
den kunnen verglijden naar kin
derporno of al de grens zijn over
gegaan.

Snel wegklikken
‘Zestig tot tachtig procent van
wie zich schuldig maakt aan kin
dermisbruik – online of hands on
– is geen pedofiel, blijkt uit
internationale onderzoeken’, zegt
De Boeck. Omgekeerd geldt
ook dat niet elke pedofiel een
pedoseksueel is. Er zijn namelijk
mensen met pedofiele gevoe

lens die deze weten te beheersen
en nooit feiten plegen.
Psychiater Nils Verbeeck van
Fides, een gespecialiseerd cen
trum voor zedendelinquenten, be
aamt. ‘Het is een groot misver

‘Als je meer beelden
van kinderporno
ziet, treedt norma
lisatie op. Zoals bij
oorlogsbeelden op
tv’
NILS VERBEECK

Psychiater (Fides)

stand dat wie kinderporno kijkt
altijd specifiek op zoek is naar
beelden van minderjarigen. Velen
die zich eraan bezondigen, klikten
snel weg en voelden afkeer de eer
ste keer dat ze ermee in contact
kwamen. Later komen ze opnieuw
bij dergelijke beelden terecht en
blijven even hangen, ze stellen
zich vragen als: is dat een echt
kind, hoe is dat mogelijk? Ze klik
ken weg en komen terug. Als je
meer en meer van die beelden ziet,
treedt normalisatie op. Zoals bij
oorlogsbeelden op tv, vroeger wa
ren we in shock als we bloed za
gen, nu kijken we niet meer op van
een dode op het scherm.’
In het merendeel van de geval
len gaat het dus om daders die
geen (langdurige) specifieke voor
keur hebben voor prepuberale
minderjarigen. ‘Dat zeggen ze niet
alleen zelf. Dat blijkt ook uit diag
noses van psychologen en psychi
aters en uit verklaringen van de
omgeving, nadat daders zijn opge
pakt’, vertelt De Boeck. Wat is dan
hun motivatie? ‘Een algemene on
gezonde nieuwsgierigheid naar
alles wat afwijkend is. Of er spelen
andere zaken mee als verslaving,
relatieproblemen, sociaal isole
ment, enzovoort.’
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Heilige graal
Al anderhalf jaar kan wie zich
zorgen maakt om zijn pedofiele
gevoelens of pedoseksuele neigin
gen (of die van iemand uit zijn om
geving) gratis en anoniem naar
professionele hulpverleners bel
len of mailen. Zo vonden al meer
dan 740 mensen hun weg naar
Stop it now. Iets meer dan een
kwart van de mensen die bezorgd
zijn over zichzelf, had vragen over
online beelden van kindermis
bruik. Vandaar dat de module zich
specifiek op die groep richt. Stop
it now koos voor online hulpverle
ning omdat die nog laagdrempeli
ger is dan wat ze vandaag al aan
bieden.
Niet dat De Boeck gelooft dat
een online cursus de heilige graal
is om pedoseksuelen te ‘bekeren’.
‘De zelfhulpmodule bestaat uit
denkoefeningen om inzicht te krij
gen in eigen gedrag, concrete doe
opdrachten en tips and tricks zo
als een eigen veiligheidsplan op
stellen. Het is de eerste stap naar
hulp, we motiveren onze bezoe
kers ook om offline hulp te zoeken.
Stop it now verwijst geregeld door
naar specifieke behandelcentra
voor seksueel afwijkend gedrag.’
stoppenismogelijk.eu
www.stopitnow.be
Telnr. 0800/20050

