Succes hulplijn Stop it Now! leidt tot verruiming openingstijden
In de eerste anderhalf jaar van het bestaan van hulplijn Stop it Now! is er ruim 300 keer contact
opgenomen door mensen die hulp zoeken omdat ze zich zorgen maken over hun seksuele
gevoelens met betrekking tot kinderen of zich zorgen maken over het gedrag van iemand in hun
omgeving. Ook familieleden belden voor informatie en advies nadat bij een naaste
kinderpornografisch materiaal is aangetroffen. Van de bellers met zorgen over hun eigen gedrag is
40% doorverwezen naar de forensische polikliniek de Waag. 20% van hen is in behandeling
gegaan. Het succes van de hulplijn en nieuwe inzichten met betrekking tot belgedrag hebben geleid
tot een verruiming van de openingstijden.
Verruiming openingstijden
Naast de opening op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur, is de hulplijn vanaf heden ook op
maandagochtend en woensdagavond geopend. Aanleiding hiervoor zijn ervaringen van de hulplijn
Stop it Now! in Engeland. Uit recente analyses zien zij een toename van bellers op de
maandagochtend. Het blijkt dat mensen in het weekend vaker met zichzelf geconfronteerd worden
en na het weekend direct hulp willen zoeken. Deze bevindingen zijn direct door vertaald naar
Nederland. Daarnaast hebben bellers van de Nederlandse hulplijn aangegeven ook graag ’s avonds
te willen bellen omdat zij overdag werken.
Zorgen om financiering hulplijn
De hulplijn Stop it Now! is tot stand gekomen met subsidie van de ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Ook geven de gemeenten Den Haag en
Amsterdam financiële steun. Tevens hebben zij alle huisartsen binnen hun gemeenten
geïnformeerd over Stop it Now!
Juist nu de hulplijn zijn succes bewijst, dreigt de landelijke subsidie te stoppen. Jules Mulder,
initiatiefnemer van Stop it Now! en behandelaar bij de Waag: “Wij maken ons grote zorgen over
het kunnen voortzetten van de hulplijn na 1 april 2014. Het kabinet heeft de wens uitgesproken dat
we doorgaan met ons goede werk, maar geeft tegelijkertijd aan dat na 2 jaar de subsidie stopt.
Zonder de financiële steun vanuit de landelijke overheid kunnen wij ons doel om met de hulplijn
seksueel misbruik van kinderen te voorkomen mogelijk geen vervolg geven. Juist nu er in de media
veel aandacht over dit onderwerp is en wij een toenemende vraag zien, kan en mag dit niet de
bedoeling zijn.”
Over Stop it Now!
Stop it Now! is een initiatief van de forensische polikliniek de Waag en het Meldpunt Kinderporno
op Internet. Volwassenen en jongeren die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens voor
kinderen, kunnen zich via de hulplijn aanmelden voor een (preventieve) behandeling. Familieleden,
omstanders en professionals kunnen ook terecht voor advies. 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,
Op maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en woensdagavond van 17.00 tot 21.00 uur via 0800266 64 36.
www.stopitnow.nl
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Noot voor de redactie, niet ter publicatie:
Voor meer informatie over hulplijn Stop it Now! kunt u contact opnemen met Sandra Eigeman
(030-275 82 15/ seigeman@deforensischezorgspecialisten.nl) en Corinne Derksen (030-275 82 55/
cderksen@deforensischezorgspecialisten.nl).

