Praten over pedofilie helpt kindermisbruik voorkomen: 1 jaar Stop it Now!
21-05-2013
Hoe meer duidelijkheid en openheid er over pedofilie bestaat, des te meer kan seksueel
kindermisbruik voorkomen worden. De succesvolle hulplijn Stop it Now! bestaat 1 jaar en
levert een belangrijke bijdrage in het stoppen van kindermisbruik of het voorkomen
hiervan. Het 1-jarig bestaan wordt gevierd met het symposium ‘Start het gesprek’ op 23
mei.
Volwassenen die bij zichzelf een interesse voor kinderpornografie ontdekken of die zich
zorgen maken over hun seksuele gevoelens met betrekking tot kinderen, kunnen zich via
de hulplijn aanmelden voor een preventieve behandeling. Na een jaar kan geconcludeerd
worden dat Stop it Now! de bedoelde doelgroepen bereikt en dat een derde van de groep
bellers met pedofiele gevoelens ook in behandeling is gegaan. Daarnaast is de hulplijn ook
voor professionals en volwassenen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving.
Programma symposium ‘Start het gesprek’
Dagvoorzitter is Ruud Bullens, klinisch psycholoog bij de Waag en het Diagnostisch
Expertise Centrum (DEC) te Amsterdam. Sprekers op het symposium zijn onder andere:
Jules Mulder (initiatiefnemer van Stop it Now! en behandelaar bij de Waag) geeft
inzicht in de resultaten van 1 jaar hulplijn.
Buitenlandse gast is de Britse onderzoekster Sarah Goode. Zij gaat in op haar
onderzoek naar de leefwijze van niet-praktiserende pedofielen.
Joan van Horn (hoofd Onderzoek bij de Waag) spreekt over de stand van zaken
van het Europees onderzoek naar het succes van Stop it Now! in Nederland en
Engeland en de ontwikkeling van een toolkit voor implementatie van de hulplijn in
andere Europese landen.
Jolanda Verbeek (behandelaar en psychotherapeut bij de Waag) heeft de bijdrage
‘Het zal je man maar wezen!’ en vertelt over de impact van (het uitkomen van)
seksueel misbruik van kinderen voor de partner.
Commercial ‘Start het gesprek’
Tijdens het symposium presenteert Stop it Now! ook een commercial voor internet en tv
die de hulplijn bekend moet maken bij de doelgroep(en). Deze commercial wordt vanaf 23
mei door een aantal omroepen belangeloos uitgezonden. En is vanaf dan ook beschikbaar
op het You Tube-kanaal van Stop it Now!
Wat is Stop it Now?
Stop it Now! is een initiatief van de Waag en het Meldpunt Kinderporno op Internet.
Volwassenen die bij zichzelf een interesse voor kinderpornografie ontdekken of die zich
zorgen maken over hun seksuele gevoelens met betrekking tot kinderen, kunnen zich via
de hulplijn aanmelden voor een preventieve behandeling. Zo kan worden voorkomen dat
mensen kinderpornografie gaan downloaden of overgaan tot seksueel misbruik van
kinderen. De anonieme en kosteloze hulplijn Stop it Now! is iedere werkdag geopend van
14.00 tot 17.00 uur via 0800-266 64 36.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Het symposium is van 14.00-16.00 uur in het Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht
17 te Leiden.

Interesse om het symposium bij te wonen of in de commercial? Journalisten kunnen dit
aangeven via cderksen@deforensischezorgspecialisten.nl of
seigeman@deforensischezorgspecialisten.nl
Bezoek ons: www.stopitnow.nl | www.dewaagnederland.nl | www.meldpunt-kinderporno.nl
Volg ons: @stopitnow_NED | @dewaagNI | @meldpuntKP

