Hulp voor familie van pedoseksuelen
ROTTERDAM
CARLA VAN DER WAL

Familieleden van pedoseksuelen
kunnen nog dit jaar terecht bij
speciale lotgenotengroepen in het
hele land. Hulporganisatie Stop it
now neemt hiervoor het initiatief.
Stop it now heeft al een hulplijn,
waar zowel pedoseksuelen als hun
familieleden en partners zich
kunnen melden. Uit de telefoontjes
die binnenkwamen bleek bij die
laatste groep behoefte te zijn aan
contact met andere familieleden en
partners, die erachter zijn gekomen
dat ze leven met een pedoseksueel
of met iemand die kinderporno
downloadt.

In Engeland zijn er al
lotgenotengroepen voor
pedoseksuelen. Stop it now volgt
dat voorbeeld. ,,Dankzij de subsidie
die we hebben gekregen, kunnen
we dit voorlopig gratis aanbieden,''
zegt Mulder.
Daarnaast blijft de hulplijn open, die
is gericht op het voorkomen van
pedoseksuele handelingen.

,,Het is een groep die het enorm
moeilijk heeft,'' zegt Jules Mulder,
behandelaar bij forensisch zorgaanbieder De Waag en
initiatiefnemer van Stop it now.
Niet alleen moeten familieleden en
partners verwerken dat hun
dierbare interesse heeft in seks met
kinderen, ze krijgen ook te maken
met het taboe dat daarop rust.
Daardoor kunnen ze vaak niet
openlijk praten over de problemen
waar ze tegenaan lopen. Zeker
partners die niet meteen breken
met hun pedofiele geliefde, hebben
het zwaar.
De lotgenotengroep, die wordt
begeleid door een behandelaar van
De Waag en een medewerker van
de hulplijn, komt meerdere keren bij
elkaar. In Den Haag is al een
eerste groep bijeen geweest en de
resultaten waren zo goed dat er nu
in meer plaatsen
lotgenotengroepen komen. De
komende maanden kunnen
familieleden en partners van
pedofielen zich aanmelden. Daarna
wordt gekeken in welke steden de
hulpgroepen van start kunnen
gaan. Mulder verwacht na de
zomer met tien groepen aan de
slag te kunnen. In Den Haag start
in juni al een nieuwe
lotgenotengroep.
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