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PROGRAMMA

• Ter introductie: 

enkele definities & cijfers

• Een studie in Vlaanderen: 

Hulpzoekend gedrag bij personen met seksuele interesses in minderjarigen

• Stop it Now!: 

een tool & een case

• Discussie & Conclusie
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“Ik ben een 20-jarige man. Ik probeer al sinds mijn 13de om te gaan met mijn seksuele interesse

voor jonge meisjes. Vrouwen interesseren me gewoon niet. Ik zou met heel mijn ziel willen dat ik

een brein had dat normaal bedraad was. Ik weet dat ik nooit kan handelen naar wat ik voel, maar ik

moet met een therapeut praten, want ik denk niet dat ik hier alleen uitkom. Maar als ik met een

therapeut praat, kan hij me aangeven, omdat ik dan over mijn aantrekking tot jonge meisjes moet

praten. Ik weet niet of hij dat wel of niet zou doen en ik weet niet eens hoe ik aan meer informatie

kan komen. Zelfs de vriendschappen die ik heb, dreigen uit elkaar te vallen omdat ik niet kan blijven

zeggen 'het gaat wel' en ik met niemand over mijn probleem kan praten. Ik denk vaak aan zelfmoord.”

Anonieme getuige op websiteVirPed.org
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TER INTRODUCTIE

5



WAT IS PEDOFILIE? 

Parafilie

Voyeurisme Exhibitionisme Frotteurisme
Seksueel 

masochisme
Seksueel 
sadisme
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Parafilie volgens DSM-5:

‘een intense en aanhoudende seksuele interesse die afwijkt van de seksuele 

belangstelling voor genitale stimulatie of het voorspel van 

fenotypisch normale, lichamelijk volgroeide en instemmende menselijke partners.’



WAT IS PEDOFILIE? 
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Parafilie

Pedofilie Fetisjisme Transvestisme 



WAT IS 
PEDOFILIE?

• Parafilie ≠ Parafiele stoornis

• Pedofilie: 

“Gedurende tenminste zes maanden terugkerende 

en intens seksueel opwindende fantasieën, seksuele 

drang of gedrag met betrekking tot seksuele 

handelingen met een prepuberaal kind of kinderen 

(tot 13 jaar). De persoon is minimaal 16 jaar oud en 

minstens vijf jaar ouder dan het kind of de kinderen 

waar het in dit verband om gaat.”

• Pedofilie ≠ pedofiele stoornis
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EEN GETUIGENIS
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WAT IS 
PEDOFILIE?

• Parafilie ≠ Parafiele stoornis

• Pedofilie: “Gedurende tenminste zes maanden 
terugkerende en intens seksueel opwindende 
fantasieën, seksuele drang of gedrag met 
betrekking tot seksuele handelingen met een 
prepuberaal kind of kinderen (tot 13 jaar). De 
persoon is minimaal 16 jaar oud en minstens vijf 
jaar ouder dan het kind of de kinderen waar 
het in dit verband om gaat.”

• Pedofilie ≠ pedofiele stoornis

• Pedofilie ≠ enige interesse in -18-jarigen
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‘AGE BASED ATTRACTIONS’ 

• Prepubertair

• Geen lichamelijke 
veranderingen

• 11 of jonger

Pedophilie

• Beperkte lichamelijke
veranderingen

• Duidelijk immatuur

• 12 to 14

Hebephilie

• Seksueel matuur

• Nog geen 
volwassenen

• 15 to 18

Efebofilie

• Seksueel matuur

• Volwassenen

• 18 or older

Teleiophilie

Chronophilieën

Psychiatrische 

stoornis (DSM-5) 

Onder seksuele meerderjarigheid = illegaal

Exclusief / niet-exclusief

• Middelbare leeftijd

• 45 to 65

Mesophilie

• Ouderen

• +65

Gerontophilie

(Seto, 2017)

SG + toestemming = legaal

>90%
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Minor-attracted persons (MAPs): 

Volwassenen die gevoelens ervaren voor of een seksuele 

voorkeur vertonen voor kinderen of adolescenten 

(B4UAct, 2018)



PEDOFILIE ≠ SEKSUEEL KINDERMISBRUIK
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+/- 40%

+/- 60 – 80%

?

MAP’s die geen 

kindermisbruik 

plegen

Kindermisbruik 

zonder specifieke 

interesse in 

minderjarigen 

Kindermisbruik 

met seksuele 

interesse in 

minderjarigen

(MAP’s)



HULP ZOEKEN: 
WHAT’S IN THE NAME? 

• “the act of looking for or going in search 
of a relief or cure to fulfil need” (Cornally & 

Mccarthy, 2011, p. 281)

• Drie kenmerken van HZG: 

 Probleem-georiënteerd

 Intentioneel gedrag  

 Eerst onthullen, dan (eventueel) hulp 
krijgen

• HZG = complex, dynamisch proces



HULP ZOEKEN, 
ALLESBEHALVE VANZELFSPREKEND

• MAPs? (B4UAct, 2011)

 Meer dan helft durft geen hulp te zoeken 

 Vele MAPs ondernemen pas jaren na hun ‘ontdekking’ iets

 Minder dan de helft is tevreden met ontvangen hulp 

• Personen met pedofiele interesses? (Beier et al., 2009)

 84% bewust van interesses

 43% distress

 Meer dan 50% heeft hulp gezocht bij familie, vrienden, hulpverlening

• Zedenplegers?

 39% was bezorgd omwille van seksuele deviante interesse (Levenson et al., 

2017)

 18-20% heeft hulp gezocht (Levenson et al., 2017; Piché et al., 2016) 14



STUDIE IN VLAANDEREN
EEN EXPLORATIE
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https://vvkp.be/het-stigma-voorbij-hulpzoekend-gedrag-bij-personen-met-seksuele-interesses-minderjarigen 



METHODE

• Online enquête: via sociale media & 
Stop it Now! VL 

• Steekproef: 

 N=163

 95% mannen 

 Gemiddeld 34 jaar (bereik: 18 – 77 jaar)

 Belgische nationaliteit (77%)

 Alleenstaand (53%)

 Hoger onderwijs (50%)

 Werkzaam (61%)



AARD & IMPACT VAN 
SEKSUELE INTERESSES IN 

MINDERJARIGEN

• Voornamelijk aantrekking tav
meisjes/jonge vrouwen

• Aantrekking tot -10 jaar < aantrekking 
tot overige leeftijdscategorieën

• Langer dan 6 maanden (95%)

• Bij 31% zeer veel impact op dagelijks 
functioneren

• 51% ervaart dagelijks gedachten, 
gevoelens en/of fantasieën



ZOEKTOCHT NAAR 
HULP

• Minderheid (40%) heeft hulp gezocht

Moeilijk tot zeer moeilijk (72%)

• Aanleidingen?

1. Psychische problemen (34%)

2. Justitie (17%)

3. Verontrustende gedragingen (15%)

4. Verliefdheid (9%)

5. Behoefte om te delen, te begrijpen, …(9%)

6. Druk omgeving (8%)

7. Angst voor daden (8%)

8. Relationele problemen (6%)

9. Concrete situatie (4%)



DE ONTVANGEN 
HULP

• Bij wie? Infosites, psychologen, 

vrienden, familie, & Stop it Now!

• Meest behulpzaam? CAW, 

seksuologen & vrienden

• In toekomst? Websites info, 

psycholoog, Stop it Now! & 

websites zelfhulp



DE NODEN EN DE ONTVANGEN HULP

Behoefte om te praten 
& aan 

behandeling/counseling

Behoefte aan ondersteuning & 
advies 

Behoefte aan informatie

Luisterend oor

Behandeling & counseling

Ondersteuning en advies



WAT HELPT (NIET)?

• Wat helpt? 

 Niet veroordelen

 Begrip tonen

 Duidelijke informatie

 Verplichting

 Stop it Now!, lotgenotengroepen, …

• Redenen om geen hulp te zoeken?

 Geen probleem, onder controle, …

 Angst voor onbegrip en/of gevolgen

 Schaamte

 Effectiviteit behandeling? 

 Bij wie? 

 Voor zichzelf eerst erkennen



ZOEKTOCHT 
FACILITEREN?

• Wanneer wel hulp? 

 Als kans op grensoverschrijdend gedrag reëel 
wordt

 Lijden 

 Weten het niet? 

 Als bij wie?

 Nooit hulp zoeken

• Wat faciliteert? 

 Bespreekbaar in maatschappij

 Garantie volledige anonimiteit

 Duidelijkheid & informatie

 Format: chat, lotgenoten, verplichting,…



STOP IT NOW!
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HET PROJECT

 Stop it Now! preventieproject (UFC)

 Hulplijn (I.T.E.R.)
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Mei 2017

Juni 2019



Preventie

Seksueel kindermisbruik

Ondersteuning

Doelgroep en hun naasten

Drempelverlagend 
werken

Hulpverlening

Maatschappelijke 
beeldvorming

Pedofilie en kindermisbruik
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DOELSTELLINGEN
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Stop it Now! 

UK & Ierland

(2002)

Stop it Now! 

Nederland

(2012)

Dunkelfeld

Duitsland

(2009)

Save the Children 

Finland

Save the Children 

Denemarken

Preventell

Zweden

(2006)

Stop it Now! 

Vlaanderen (BE)

(2017)

Stop it Now! VS (1992)
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INTERNATIONAAL
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Bezorgd over eigen seksuele gevoelens

Pleger

(Potentiële) downloaders

Andere seksuele problematiek

Bezorgd over pleger

Bezorgd over (potentiële) downloader

Bezorgd over potentiële pleger

Bezorgd over kind dat signalen vertoont van…

Bezorgd over online gedrag kind

Bezorgd over seksueel overschrijdend gedrag van kind

Bezorgd over andere seksuele problematiek

Professional bezorgd over andere

Maatschappelijke & informatieve vragen

Andere

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

DOELGROEP
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PROJECTEN
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PROJECTEN



ONDERZOEK HULPZOEKEND GEDRAG 

Belangrijkste resultaten Stop it Now!: 

• Formele hulpbronnen zijn belangrijk

• Drempels zijn hoog (~ eerdere negatieve ervaringen)

• Duidelijkheid rond toegang en beschikbaarheid

• Ook rond anonimiteit

• Houding en attitudes hulpverlening spelen een rol

Doelstelling: creëren laagdrempelig aanbod

Stigmatiserende labels verlagen (maatschappelijk & professionals)
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I. Bekendmaking, communicatie en correcte beeldvorming

II. Ondersteuning professionals 

• Opleiding & vorming

• Ondersteuning d.m.v. methodieken en tools

• Beschikbaarheid voor doorverwijzing wanneer nodig
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HOE DAN VERDER? 



I. COMMUNICATIE 
& BEELDVORMING
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I I . 
ONDERSTEUNING 
PROFESSIONALS

• Opleiding en vorming

• Ondersteuning professionals 

methodieken & tools

• Beschikbaarheid doorverwijzing 

(wanneer nodig)
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HOE ZOU U HET AANPAKKEN?
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Herinner u:

• Misvattingen en stigma’s hebben grote impact op sociale 

leven en psychosociaal welzijn van MAPs

• Dit heeft tevens een invloed op het hulpzoekend gedrag 

EN TOCH… 

Vindt de man de moed ‘iets’ aan jou te vertellen over zijn 

seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen



HANDLEIDING 
START HET GESPREK

PROFESSIONALS

Stappen

1. De voorbereiding

2. Ga het gesprek aan

3. Stimuleer de cliënt/patiënt om zelf te 

vertellen

4. Vat het gesprek samen

5. Bespreek het vervolg

6. Zorg voor jezelf
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STAP 1 
DE VOORBEREIDING

• Kies een geschikte moment

• Vertrouw op je gevoel

• Verdiep je in het thema ( ~ Stop it Now!)

• Concretiseer je bezorgdheid

• Praat over je bezorgdheden met een collega/in team

• Bereid het uiteindelijke gesprek goed voor 
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STAP 2 
GA HET GESPREK AAN

• Start het gesprek 

• Tast de situatie af op een open, niet veroordelende manier

• Onderscheid het eventuele gedrag van de persoon!
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STAP 3 
STIMULEER OM ZELF TE VERTELLEN

• Stel open vragen

• Laat de cliënt/patiënt zelf zijn/haar verhaal doen



TIPS 

DO!

• Problematiseer het gedrag, niet de 

persoon

• Geef voorbeelden van het gedrag 

waarover je bezorgd bent 

• Verduidelijk wat dit met jou doet of 

heeft gedaan

• Stel duidelijke en open vragen

• Durf door te vragen 

DON’T 

• Generaliseer niet, veralgemeen niet

• Vul de antwoorden niet zelf in

• Ga niet uit van je eigen veronderstellingen

• Trek geen overhaaste beslissingen 
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STAP 4
VAT HET GESPREK SAMEN

• Vat samen wat jullie besproken hebben
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STAP 5
BESPREEK HET VERVOLG

• Maak afspraken

• Geef nummer van Stop it Now! aan cliënt/patiënt

• Bespreek mogelijkheden voor hulpverlening

• Stel - indien nodig - samen een veiligheidsplan op

• Rond het eerste gesprek goed af

• Schat de situatie en de veiligheid in

• Indien nodig, zet verdere stappen (bv. aangifte)



STAP 6
ZORG VOOR JEZELF

• Neem de ruimte om het even te laten bezinken

• Evalueer het gesprek 

 Bespreek na met je collega/ in team

 Bespreek het na met Stop it Now!
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CONCLUSIES EN DISCUSSIE
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STAP 1: 
ERKENNING, 

IDENTIFICATIE, 
BESLISSEN

• Assumptie “Zij hebben geen 

hulpvraag.” gaat NIET op. 

• “Erkenning” begint vaak tijdens 

adolescentie

• Ervaren problemen:

 Seksuele deviante 

interesses/gedragingen

 Psychosociale problemen



STAP 2: 
VOOR WELKE HULP 
WIL/KAN IK GAAN? 

• Interne en externe obstakels

• Onduidelijk beeld:

 Formeel > informeel (Levenson et al., 2018)

 Informeel > formeel (Beier et al., 2009)

 Formeel = informeel (Houtepen et al., 2016)

 Ervaringsdeskundigen & anonieme 

websites



“Ik heb nooit seksueel contact gehad met pre-puberale meisjes, maar de aantrekkingskracht is erg

sterk. Ik wist dat ik hulp nodig had en ging naar een therapeut.

De eerste sessie had ik het over mijn aantrekkingskracht en mijn problemen. De blik die hij me gaf

was er een van terugtrekking, het gesprek uit de weg gaan...naar een plek in z'n eigen geest waar hij

veilig was voor de gruwel van wat hij net had gehoord.

Ik was dapper genoeg geweest om hulp te vragen, maar aan het einde van de eerste sessie wist ik

dat ik nooit meer in therapie zou gaan. Het heeft geen zin. Ik ben op mezelf aangewezen.”

(Citaat uit Jimenez-Arista & Reid, 2022)



STAP 3: 
HOE ERVAAR IK DE 
VERKREGEN HULP? 

• Niet “Alle hulp is behulpzaam.” 

• Wat helpt o.a. niet? 

Ongefundeerde assumpties 

Gebrekkige kennis over MAP

Ongefundeerd doorbreken 
beroepsgeheim

… 

• Nood aan (zelf)evaluatie



NODEN

• Nood aan laagdrempelige, 
toegankelijke, beschikbare formele 
hulp

• Nood aan informatie over pedofilie, 
mogelijke hulp, ervaringen van 
anderen, …

• Anonimiteit vs. onzekerheden over 
het beroepsgeheim

• Opleiding & attitudewijziging bij 
professionals (maatschappij)



“ IT  I S  A PARADOX 
THAT THERAPISTS 

BEL IEVE THAT 
MAPS SHOULD 

GREATLY BENEFIT 
FROM SECONDARY 
PREVENTION BUT 

MANY ARE 
UNWILL ING TO 

PROVIDE THERAPY 
OF DO NOT FEEL  
COMPETENT TO 
PROVIDE MAPS 

WITH 
PROFESS IONAL 

HELP.
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DANK! 

Contact:

Kuzieblo@dfzs.nl

Katarzyna.uzieblo@vub.be

Minne.Deboeck@uza.be

Liesbeth.Merckx@uza.be
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