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Mevr. Heidi de Pauw, CeO Child Focus

“Inzake de seksuele uitbuiting van kinderen ging er tot op heden vooral aandacht naar de 

ondersteuning van kinderen en het aanpassen van strafrechtelijke instrumenten. Vanuit

een breed perspectief op preventie is het echter ook belangrijk om het belang van dadertherapie 

te onderstrepen. Voor Child Focus is het van essentieel belang dat er in ons land toegankelijke, 

betaalbare en vertrouwelijke zorg en ondersteuning voorzien wordt voor daders met een juridische 

maatregel, maar ook voor potentiële daders, die met pedofiele gevoelens, fantasieën of impulsen 

rondlopen en niet gekend zijn bij het gerecht. Zij kunnen nu te vaak nergens terecht.” 

Prof. Kris goethals, directeur uFC

“Naast seksuele daders met een justitieel statuut, zien we in ons behandelcentrum ook mensen 

die zich vrijwillig aanmelden omwille van hun pedofiele gevoelens. We beseffen dat het vaak heel 

moeilijk is voor deze mensen om de stap te zetten naar een daderhulpcentrum. We vinden het dan 

ook belangrijk om er mee voor te zorgen dat er een laagdrempelig contactpunt gecreëerd wordt 

in Vlaanderen, zodat mensen met een hulpvraag of een adviesvraag over pedofilie ergens terecht 

kunnen. De forensische daderteams, die in Vlaanderen actief zijn sinds eind jaren ’90 hebben de 

nodige expertise en ervaring in huis om deze populatie een gepast behandelaanbod te doen en op 

deze manier mee te werken aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.”

Wat zegt europa?

In richtlijn 2011/92/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen 

en kinderpornografie bevelen het Europees Parlement en de Raad de lidstaten aan om de 

nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat doeltreffende interventieprogramma’s of 

–maatregelen beschikbaar worden gesteld met het oog op het voorkomen, en tot een minimum 

terugbrengen van het risico op herhaling van zedendelicten tegen kinderen.
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tijdens deze studiedag willen we, samen met experts uit andere Europese landen, nadenken over 

de hulp die we kunnen bieden aan personen die zich aangetrokken voelen tot kinderen. Door deze 

mensen preventief te helpen, kan voorkomen worden dat er effectief overgegaan wordt tot het 

plegen van een zedendelict op minderjarigen.

Het is belangrijk dat mensen met pedofiele gevoelens ergens terecht kunnen waar ze kunnen 

praten en waar ze, indien nodig, preventief een behandeling kunnen volgen. Ook mensen die 

vermoeden dat iemand in hun omgeving een meer dan gewone interesse in kinderen heeft, of 

dreigt te ontwikkelen, moeten ergens terecht kunnen met hun vragen. De laagdrempeligheid 

en anonimiteit die een telefonische hulplijn of chatkanaal kunnen bieden, maakt het een stap 

makkelijker.

Het oprichten van een telefonische hulplijn, zoals stop it Now UK & Ireland en stop it Now 

Nederland, heeft de voorbije jaren in deze landen haar nut bewezen. In de periode 2012-2013 

namen 500 personen contact op met de hulplijn in Nederland. Niet alleen potentiële daders, 

maar ook familie, betrokkenen en professionals kunnen hier terecht met vragen. Inmiddels 

hebben 50 potentiële daders via de hulplijn hun weg gevonden naar behandeling. In Duitsland 

is het Dunkelfeld project reeds enkele jaren actief, waarbij een anoniem en gratis preventief 

hulpverleningsaanbod gedaan wordt naar mensen met pedofiele gevoelens.

aan de hand van de evaluatie van deze good practices uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 

Nederland en Duitsland, kunnen we in Vlaanderen nadenken op welke manier we het preventieve 

hulpverleningsaanbod verder kunnen uitwerken.  

INHOUD

doelPubliek

• (Forensische) hulpverleners (psychologen, criminologen, psychiaters, maatschappelijk werkers,  

 seksuologen, huisartsen) die geïnteresseerd zijn in het preventieve hulpverleningsaanbod ten  

 aanzien van mensen met pedofilie gevoelens.

• academici en studenten in de Psychologie, Psychiatrie, seksuologie, Criminologie…

• Beleidsmedewerkers uit de domeinen Welzijn, geestelijke gezondheidszorg en Justitie.



DE sPREKERs

donald Findlater

Donald Findlater is Director of Research and Development with child protection charity the Lucy 

Faithfull Foundation. the Foundation works to prevent child sexual abuse through working with adult 

perpetrators and potential perpetrators, as well as parents and, of course, children themselves. Having 

followed a career working in sex offender assessment and treatment in the Probation service, Donald 

joined the Foundation to manage the Wolvercote Residential sex Offender treatment Programme. since 

2002 he has been responsible for developing a range of prevention activities, including the stop it Now! 

Helpline, which has responded to over 40,000 calls to date. 

Zijn presentatie

"Preventing Child sexual abuse in the UK - the role of the stop it Now! Helpline"

Within this presentation Donald Findlater will outline the scale of the problem of child sexual abuse; the 

strategies to address it and the prevention activities developed over the past 12 years. these activities 

include stop it Now! Helpline and campaign, Circles of support and accountability, online splash pages 

and parent education.

Jules Mulder

Jules (J.R.) Mulder is psycholoog-psychotherapeut en specialist op het gebied van pedofilie. Hij is 

oprichter van de forensische polikliniek de Waag en heeft daar 20 jaar leiding gegeven. De laatste 

jaren is hij adviseur van de Raad van Bestuur in de overkoepelende stichting De Forensische 

Zorgspecialisten. In 2012 was hij initiatiefnemer van stop it Now!, een preventief programma voor 

mensen met pedofiele gevoelens en hun families en hij is hier voorzitter van. Hij spreekt in binnen- en 

buitenland over de behandeling van daders van pedoseksuele delicten. Hij heeft gepubliceerd over 

pedofilie, huiselijk geweld en ambulante forensische behandeling.

Zijn presentatie

“start het gesprek. stop it Now! in Nederland”

Het lijkt vanzelfsprekend dat de preventie van seksueel misbruik van kinderen begint bij de potentiële 

daders. toch heeft het lang geduurd voor hier een programma voor kwam. stop it Now! biedt dat. 

Nederland heeft van groot Brittannië geleerd wat er komt kijken bij het opzetten van een stop it Now! 

hulplijn en heeft dit sinds 2012 met succes gedaan. In deze presentatie gaat Jules in op de specifieke 

problemen en meevallers tijdens dit proces. Ook zal hij aan de hand van casussen demonstreren 

wat men daarbij kan verwachten. Vervolgens zal hij een aantal aspecten bespreken waar men bij het 

opzetten van een hulplijn rekening mee dient te houden.



Kris Vanhoeck

Kris Vanhoeck is master in de psychologie en coördinator van I.t.E.R., centrum voor preventie, 

behandeling en begeleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Brussel.  Hij werkt sinds 

25 jaar in de forensische seksuologie en is (co-)auteur van Werkboek Daderhulp (acco, 1999), Zeg 

het aan (n)iemand (acco, 2006) en Ik Beken (Uitgeverij Vrijdag, 2012).

Zijn presentatie

"Ik leef in een glazen gevangenis"

Met deze woorden bracht een zelfverklaarde "pedofiel" in een interview met De standaard van 22 

februari 2014 de bal aan het rollen.  Bestaat er preventieve hulp voor pedofielen in Vlaanderen? 

Hoe moet die eruitzien?

het Paneldebat

Het paneldebat in de namiddag van deze studiedag wordt gemodereerd door mevrouw Heidi 

De Pauw, algemeen directeur van Child Focus. De deelnemers aan dit debat zijn de 

Nederlandstalige sprekers van de voormiddag, aangevuld met enkele relevante Vlaamse 

stakeholders, zoals bijvoorbeeld mevrouw Carine De Wilde, coördinator 1712, de Vlaamse hulplijn 

voor geweld, misbruik en kindermishandeling.



9.00u Ontvangst

9.30u Openingswoord door directeur UFC prof. Kris goethals en directeur Child Focus 

 mevr. Heidi De Pauw (dagvoorzitters)

9.45u “Preventing Child sexual abuse in the UK - the role of the stop it Now! Helpline”

 Dhr. Donald Findlater, stop it Now! UK & Ireland (Engelstalige presentatie)

10.30u “start het gesprek. stop it Now! in Nederland”

 Dhr. Jules Mulder, stop it Now! Nederland

11.15u Koffiepauze

11.30u good Practice: het Dunkelfeld project in Duitsland

 Nog te bevestigen

12.15u "Ik leef in een glazen gevangenis"

 Dhr. Kris Vanhoeck, I.t.E.R.

12.30u Lunch

13.30u Wrap up van de voormiddag

14.00u Voorstelling van en kort statement door de panelleden 

14.30u Paneldebat

 Moderator: mevr. Heidi De Pauw

 Deelnemers:

 • Jules Mulder, stop it Now! UK

 • Kris Vanhoeck, I.t.E.R.

 • UFC

 • 1712

 •…

16.00u Eindstatement door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen 

 Nog te bevestigen

16.20u Eindwoord door de dagvoorzitters

16.30u afsluitende receptie

PROgRaMMa 
Het programma is onderhevig aan veranderingen.



PRaKtIsCHE INFORMatIE

De voertaal van het symposium is Nederlands.

De prijs voor deelname aan dit symposium (incl. symposiummap en UsB stick, koffiepauzes, lunch en 

receptie) bedraagt: 

• t60: Voor partners in het Vlaams samenwerkingsakkoord Daders van seksueel misbruik en voor  

 studenten (-26jaar en mits voorleggen geldige studentenkaart)

• t95: Voor alle andere deelnemers

 Inschrijven kan via deze link tot en met 18 november 2014.

accreditatie voor artsen wordt aangevraagd.

De studiedag gaat door in de F. tassiszaal van het Hof van Liere, Universiteit antwerpen (klik hier 

voor meer informatie). Indien u met de wagen komt, kan u die parkeren in één van de ondergrondse 

parkings in de buurt. Wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen. De locatie bevindt zich op 

wandelafstand van station antwerpen-Centraal. Meer info over de bereikbaarheid vindt u hier. 

Voor meer inhoudelijke informatie over dit symposium, kan u contact opnemen met tine Vertommen, 

criminologe van het UFC, op 03 821 34 27 of via mail. 

Nuttige links

stop it now! UK & Ireland: http://www.stopitnow.org.uk/

stop it now! Nederland: https://www.stopitnow.nl/

Ervaringsdeskundigen over de hulplijn in Nederland aan het woord: 

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/13135_drie_pedofielen_over_de_nieuwe_hulplijn_voor_pedos/

Het Dunkelfeld project in Duitsland: https://www.dont-offend.org/

I.t.E.R. preventie: http://www.iter-hulp.be/index.php?n=67&id=67&taal=N&mnav=B

I.t.E.R. website voor familie van seksuele plegers: http://www.familievan.be/

Organisatie:

www.ufc.be

www.childfocus.be  

https://docs.google.com/forms/d/1uZxRajpRHJL-9tVI38hGoZblfKN7OCMe-OpMhgYj6HU/viewform
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/catering-en-congreszalen/congreszalen/hof-van-liere/
https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/stadscampus-paardenmarkt-mutsaard/
mailto:Tine.Vertommen@uza.be

