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Anouk Devens, beleidsadviseur Steunpunt Seksueel Geweld

Een “gast” column
Op deze plek leest u normaal de overpeinzingen van
iemand uit het werkveld. Als redactielid is het mijn taak
om bijvoorbeeld een zedenrechercheur lastig te vallen
met het verzoek om die gastcolumn te schrijven. Dit verzoek wordt dan iedere keer met veel bescheidenheid en een
beetje weerzin geaccepteerd. Enige tijd later krijg ik dan een ontzettend leuk en
goed geschreven stukje terug.
Dit keer was ik - moet ik eerlijk bekennen - wat laat om iemand te vragen.
“Dan maar zelf aan de slag.” Dat kwam goed uit, want zonder het te beseffen,
zaten we aan een jubileumnummer te werken. Dit is namelijk de 60ste editie
van InZicht! De eerste uitgave verscheen in de zomer van 1995. Inmiddels 25
jaar geleden. De medewerksters van het Steunpunt Seksueel Geweld van toen
werken er niet meer. Toch voel ik me verbonden met die collega’s van toen.
Ook de onderwerpen van die eerste uitgave staan dichterbij dan verwacht:
het interview ging over de naamsverandering van de toenmalige Telefonische
Opvang Seksueel Geweld. Het werd: De Eerste Lijn. Vanaf dat moment waren
ook mannen welkom om te bellen. De Eerste Lijn bestaat niet meer. Maar sinds
2016 is er het Centrum Seksueel Geweld. 24/7 telefonisch bereikbaar. Ook
tijdens de coronacrisis (zie de CSG update).
Bij de wetenswaardigheden stond dat je voor 25 gulden een Verwijsgids
Seksueel Geweld kon bestellen. Per post werd dan een boekje opgestuurd.
Inmiddels is dit overzicht van hulpverleningsmogelijkheden digitaal beschikbaar.
Handig als je vanuit huis moet werken, zoals veel van ons nu moeten doen.
In 1995 werd ook aandacht gevraagd voor vrouwelijke plegers. Het Steunpunt
vroeg zich af: “Zijn instellingen wel alert genoeg op de mogelijkheid van een
vrouwelijke dader?” Ook dit onderwerp is 60 nieuwsbrieven later, nog steeds
actueel. In het interview met Jill van Dijk van Stop it Now! vertelt Jill dat er ook
vrouwen bellen. Daar sloeg ik op aan: “Goh, interessant, vertel,” zei ik. “Zijn
het vrouwen die kinderporno kijken? Of vrouwen met pedofiele gevoelens?” Ik
hoopte dat Jill ons een uniek inkijkje kon bieden in het hoofd van deze vrouwen.
Maar de meeste vrouwelijke bellers bleken partners of hulpverleners te zijn. “En
het handjevol vrouwen dat voor zichzelf belt, daar weten we eigenlijk nog te
weinig van,” zei Jill. “Daar zouden we graag onderzoek naar doen.”
Zo is er in 25 jaar dus veel, maar ook weinig veranderd. De thema’s van toen
zijn nog steeds actueel, al zijn er zeker grote stappen gezet. 2020 is een jaar van
ontwrichting en snelle ontwikkelingen. Dat kan hoopvol of beangstigend zijn.
Hoe dan ook, ook na 60 edities is er nog grote belangstelling voor onze nieuwsbrief en we zijn van plan deze nog lang te blijven maken. En voor de volgende
uitgave – dat beloof ik – zal ik er op tijd aan denken om iemand te vragen voor
de gastcolumn. Dan is het weer vertrouwd, als vanouds.
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Wetenswaardigheden
Minister Grapperhaus gaat
wetgeving moderniseren

De minister van Justitie en Veiligheid wil de
huidige zedenwetgeving moderniseren en
meer bescherming bieden aan slachtoffers
van seksuele en seksueel getinte misdrijven.
Daarom is er een wetsvoorstel in de maak
om de wetgeving aan te scherpen en uit
te breiden. In het voorstel is getracht een
meer logische ordening aan te brengen
en om relatief nieuwe vormen van
seksueel geweld zoals grensoverschrijdend
gedrag op het internet op te nemen. Tot
16 augustus 2020 is het nog mogelijk
om te reageren op het eerste voorstel
voor een nieuw wetsontwerp seksuele
misdrijven. Iedereen kan reageren via:
internetconsultatie.nl/wetseksuelemisdrijven.

Verbeterafspraken zorg
voor mensen met PTSS
Dat iedereen met PTSS-klachten traumagerichte zorg moet kunnen krijgen lijkt
een open deur. Toch is dat nog lang niet
altijd het geval. Zorginstituut Nederland
maakte daarom samen met zorgaanbieders,
verzekeraars en patiëntenorganisaties
in het kader van ‘Zinnige Zorg’ afspraken om de zorg te verbeteren.
De belangrijkste verbeterpunten in de
zorg voor mensen met PTSS zijn:
• PTSS wordt vaker herkend, hierdoor ontvangen meer mensen hulp bij hun klachten;
• meer mensen met PTSS krijgen
een traumagerichte behandeling,
waardoor hun klachten afnemen;
• mensen met PTSS gaan minder benzodiazepinen (rustgevende middelen) gebruiken,
dan hebben ze minder last van bijwerkingen en is het risico op verslaving kleiner;
• de informatie-uitwisseling tussen GGZ
en huisarts wordt verbeterd, zodat de
huisarts zijn centrale rol kan vervullen.
Het Zorginstituut heeft toegezegd er
op toe te zien dat deze afspraken ook
daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
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#LetsTalkAboutYES
Met de publiekscampagne #LetsTalkAboutYES
wil Amnesty International de dialoog over seks
en instemming op gang brengen. “Nederland
moet ervan doordrongen raken dat onvrijwillige
seks verkrachting is.” Laat Amnesty op haar
website weten. De campagne is gestart in
reactie op de geplande modernisering van
de zedenwetgeving. De actiegroep beoogt
dat het wetsartikel 242 (verkrachting) wordt
aangepast, zodat niet langer dwang, maar
de afwezigheid van wederzijdse instemming
het belangrijkste criterium wordt. In het
voorontwerp zoals het er nu ligt, blijft het
huidige artikel over verkrachting ongewijzigd
en komt er een nieuw artikel seks tegen de
wil bij. Met het sturen van kaartjes, online
acties en bijeenkomsten hopen ze de minister
te overtuigen om de wet aan te passen.

Publicaties

Het fenomeen online seksueel
geweld; een literatuuronderzoek
naar omvang, aard en aanpak
Gorissen, M., El Akehal, J., Weerman, F.
& Van de Weijer, S. (2020), Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving, digitaal via nscr.nl.
Om meer inzicht te krijgen in de verschillende verschijningsvormen, de omvang en
ontwikkeling van online seksueel geweld, de
daders en slachtoffers en het beleid om online
seksueel geweld tegen te gaan, voerde het
NSCR een studie uit. Uit dit rapport blijkt
dat online seksueel geweld op verschillende
manieren wordt geregistreerd. Dit maakt
het lastig om de omvang en ontwikkeling
in kaart te brengen. Daarnaast bestaat er
een grote mate van versnippering in de
aanpak van betrokken partijen en is er nog
weinig bekend over effectieve interventies.

Lopen op een koord
Qpido. Spirit, € 10,00.
‘Voorzichtig stelde ik haar een vraag over
wat er was gebeurd. Ik stelde er nog één,
en nog één. Langzaamaan vertelde ze haar
verhaal. Ik had niet door dat ik mijn adem
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inhield. Het is als lopen op een koord. Je
stapt samen op het koord. Het meisje moet
jou volledig durven te vertrouwen. Iedere
keer trek je haar een stapje mee verder dat
touw op. Je vindt het zelf ook eng. Bang
dat je de verkeerde woorden of zinnen
gebruikt waardoor ze ineens niet meer wil.’
Qpido, het centrum voor seksuele weerbaarheid, begeleidt al jaren jongeren die over de
grens van anderen zijn gegaan en/of bij wie
over de eigen grens is gegaan. Zij verzamelde
verhalen en tekeningen van jongeren, ouders
en hulpverleners waarin seksueel misbruik
en seksueel grensoverschrijdend gedrag een
rol spelen. De verhalenbundel telt achttien
waargebeurde verhalen. Jongeren, ouders
en begeleiders vertellen anoniem hoe zij de
hulpverlening ervaren of erop terugkijken.
Qpido geeft een kijkje achter de schermen
van bijzondere levens onder druk en soms
in extreme omstandigheden. De schrijvers
hopen dat jongeren die te maken hebben met
soortgelijke situaties zich kunnen herkennen in
de verhalen en dat mensen zich bewust worden
van wat er in hun (nabije) omgeving kan spelen.

Video

Hoe kom je van je nachtmerries af?
gzpsychologie.nl/
hoe-kom-je-van-je-nachtmerries-af/
Twee tot vijf procent van de bevolking heeft
een of meer nachtmerries per week en hebben
hier ook last van. Het verstoort hun slaap en
overdag zijn ze er emotioneel vaak nog mee
bezig. Nachtmerries kunnen heel vervelend zijn,
de vraag is, kun je er ook wat aan doen? In dit
college van de Universiteit van Nederland legt
slaaponderzoeker dr. Jaap Lancee (Universiteit
van Amsterdam) precies uit hoe nachtmerries
gevormd worden en hoe je ze kan overwinnen.

Animatiefilm politie voor slachtoffers van seksueel misbruik
Het landelijk programma Zeden
Kinderpornografie en Kindersekstoerisme
maakte een animatiefilm van ongeveer 5 minuten over het contact met de zedenpolitie. Ieder

slachtoffer dat een afspraak maakt voor een
informatief gesprek krijgt deze opgestuurd. De
video kan ook gebruikt worden om slachtoffers
die twijfelen over contact met de politie te
helpen. De simpele en heldere uitleg van de
mogelijkheden en gang van zaken kan dan
houvast bieden bij die beslissing. Stap voor
stap wordt in de video het proces van contact,
sporenonderzoek melding en aangifte behandeld. Ook de mogelijkheden voor hulp van het
Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp
Nederland worden hierbij niet vergeten.
Bekijk de video op: politie.nl/themas/seksueelmisbruik.html of scan de QR-code hierboven.

Websites

vraaghetdepolitie.nl
Wat kan ik doen als mijn naaktfoto verspreid
is? Natuurlijk wil je dat de verspreiding van
een foto zo snel mogelijk stopt. Op deze
site vind je informatie over en advies bij de
te nemen stappen. De politie organiseert
ook regelmatig een themachat waar een
expert voor uitgenodigd wordt. Het is dan
mogelijk om anoniem te chatten met een
zedenrechercheur. Op de woensdagen
12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11
november en 9 december 2020 is er een
themachat gericht op zeden beschikbaar.

Agenda

Online congres - Seksueel geweld
7 oktober 2020
Zou je graag deelnemen aan een congres over
seksueel geweld, maar houdt de prijs of de
tijdsinvestering je tegen? Wellicht is een online
congres de oplossing? In plaats van één dag
zijn de verschillende bijdragen een maand lang
beschikbaar in een digitale leeromgeving en is
er een flinke korting mogelijk. Congresthema is
het werken met slachtoffers en daders. Bijdrage
van o.a.: Jan Hendriks (Jeugdige zedendelinquenten). Marijke Naezer (Ouderschap na seksuele kindermishandeling). Aafke Scharloo (Het
voeren van taxatiegesprekken) en Jacqueline
Kleijer (Online seksueel misbruik). Kijk voor
gehele het programma op: congresburo.com.
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InZicht, augustus 2020
verschijnt 2 maal per jaar
oplage: 1000
uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
redactie
Marjolein Leguijt, Anouk Devens,
Pascalle Vittali, Vera Schüller
grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO
verspreiding
gratis onder hulpverleners in
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten
en artikelen uit de nieuwsbrief met
bronvermelding is toegestaan.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer
ontvangen of een adreswijziging
doorgeven? Dat kan via onderstaand
e-mailadres.
Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
W: ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld

Interview met Jill van Dijk, forensisch psycholoog bij Stop It Now!

Bellen naar
Stop it Now!
Forensisch psychologe Jill van Dijk bemant samen met haar collega’s de telefonische hulplijn van Stop it Now!. Vier dagen per week spreekt ze kinderpornokijkers, kindermisbruikers, mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen en hun familieleden. “Het doel van ons werk is het stoppen en het
liefst voorkomen van seksueel kindermisbruik,” vertelt Jill, maar “het grootste gedeelte van de tijd ben ik bezig om mensen gerust te stellen. Als ze
gekalmeerd zijn, kunnen we bedenken hoe verder. Bellen naar Stop it Now!
is behoorlijk spannend en een grote stap. Vaak komen mensen net uit een
crisissituatie. Vlak daarvoor stond de politie op de stoep om de computer in
beslag te nemen. Het leven van die mensen staat dan op z’n kop.”

hulpverlening zijn we een kennisbank. We
doen onderzoek en geven voorlichting en
lezingen.

pakken. Soms lukt dat zelf door een aantal keren met ons te bellen, maar meestal
verwijzen we ze door voor behandeling.
We hebben een korte lijn met de Waag,
het centrum voor ambulante forensische
geestelijke gezondheidszorg. Dat is fijn.

Hoe werkt de hulplijn?
Het is een anonieme en kosteloze
hulplijn. Ik zie Stop it Now! als een soort
Hoe help je iemand met stoppen naar
eerste station. Vaak willen mensen stoppen met hun strafbare gedrag of willen ze kinderporno te kijken?
hun seksuele gevoelens in kaart brengen, We hebben een online zelfhulpmodule
maar durven ze de stap naar behandeling voor kinderpornokijkers, waar iemand zelf
mee aan de slag kan. Het eerste gedeelte
of naar de huisarts nog niet te nemen.
gaat voornamelijk over inzicht in waarom
Ze kunnen ons eerst geheel vrijblijvend
je kijkt en wanneer. Daarna volgen
en laagdrempelig bellen. De behoeftes
van de bellers zijn verschillend. Dat loopt modules over bewustwording: weet je
überhaupt wel waar je naar kijkt? Snap
uiteen van een luisterend oor, ‘Ik heb dit
nog nooit met iemand gedeeld’, tot men- je dat wanneer een kind lacht op deze
sen die inzien dat ze hun gedrag moeten beelden, het niet wil zeggen dat het blij
is en instemt? Dan worden de cognities
veranderen en geschikte hulpverlening
uitgedaagd. Uiteindelijk willen we graag
zoeken.
Wat is Stop it Now!?
Wanneer iemand die kinderporno kijkt of bereiken dat mensen genoeg handvatten hebben om weg te blijven van de
Stop it Now! is onderdeel van het Experti- kinderen heeft misbruikt belt hoor je na
sebureau Online Kindermisbruik (EOKM). 10 minuten meestal een diepe zucht. Het kinderporno.
Dit is een onafhankelijke stichting waar
is duidelijk dat er een zware last van ze af- Dit bespreken wij ook aan de telefoon.
Maar omdat je een beller niet kent
drie programma’s onder vallen: het
valt. Mensen zijn soms blij dat ze gepakt
en je nooit weet of iemand voor een
Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl en zijn of blij dat er nu wat gebeurt.
vervolggesprek terugbelt, starten wij
Stop it Now!. We werken met ongeveer
met praktische handvatten. Ik kan dan
25 collega’s. De meesten zitten bij het
Is het lastig om geen oordeel te
zeggen: ’Als de computer voor jou zo’n
Meldpunt, vier bij Helpwanted.nl en wij
hebben over de dingen die iemand
aanleiding is om te gaan kijken, waarom
zijn ook met zijn vieren bij Stop it Now!.
doet of wil doen?
doe je dat dan op zolder waar niemand je
De stichting is in 1996 begonnen met het Met welk verhaal iemand ook belt, ik
particuliere initiatief Meldpunt Kinderpor- probeer geen oordeel te hebben. Soms is kan controleren? Zet ‘m in de woonkamer
bij je gezin.’ In die gesprekken maken we
no. Iedereen die afbeeldingen of video’s
het verschrikkelijk wat iemand heeft gevan seksueel kindermisbruik aantreft, kan daan en dan hoef ik het gedrag natuurlijk ook een begin met onderzoeken waarom
iemand kijkt. Uiteindelijk is dat wel iets
dat hier melden.
niet goed te keuren. Dat wijs ik altijd af.
De tweede programmagroep HelpwanMaar als iemand zegt dat hij kinderporno voor in de behandeling, want dan kun je
ted.nl kwam hieruit voort. Ze merkten
kijkt en daardoor in één maand zijn gezin langer met iemand aan de slag.
dat er steeds meer zelfgemaakte content en baan verliest, is dat heftig. Daar kan ik
Zijn jullie er ook voor de familieleden?
online kwam van jongeren onder de acht- wel empathie voor opbrengen.
Ongeveer de helft van de mensen die ons
tien jaar. In 2007 is daarom Helpwanted.
Strafbaar gedrag moet stoppen. Dat wilbellen zijn bezorgd over zichzelf. De annl gestart. Zij richten zich volledig op de
len de meeste bellers ook. Natuurlijk is
dere helft maakt zich zorgen over iemand
advisering van jongeren, opvoeders en
er enige ambivalentie. Vaak twijfelen ze
anders. Deze bellers zijn vaak naasten
scholen.
lang om contact met ons op te nemen.
Toen was er nog steeds niets voor de
Als mensen al 30 jaar kinderporno kijken, die met vragen komen als: ‘De politie
stond net op de stoep en die lieten een
groep die zelf naar kinderporno kijkt
kunnen ze niet ineens stoppen. Wij gaan
of seksueel kindermisbruik pleegt. Dat
dan samen kijken hoe ze dat kunnen aan- folder van jullie achter, wat gebeurt er
was wel nodig, omdat de vraag naar het
materiaal ervoor zorgt dat het aantal
afbeeldingen niet vermindert. Dus werd
de preventieve interventie Stop it Now!
ontwikkeld. Daar werk ik nu twee jaar. Wij
richten ons op de mensen die zich zorgen
maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag richting minderjarigen.
Wil je stoppen
Wil je stoppen
Wij maken daarin duidelijk onderscheid
met het
met seksueel
kijken
naar
kindermisbruik?
tussen drie groepen: een groep mensen
kinderporno?
die seksueel kindermisbruik pleegt – of
potentieel risico zijn om dat te gaan doen
–, mensen die kinderporno kijken, en
mensen die seksuele gevoelens hebben
Start het gesprek en voorkom seksueel kindermisbruik
*Ook voor naasten en professionals/publieke instanties
voor minderjarigen. Naast de telefonische
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“ Er zijn mensen die hun hele computer vol hebben staan met
plaatjes van speedboten, kastelen ... en kinderporno.”
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nu met mijn gezin?’ Dan zijn we een
eerste opvang. Die verhalen raken mij
persoonlijk. Die familieleden hebben zelf
niets gedaan, maar ook hun leven wordt
overhoop gehaald.
Samen met de Waag bieden we naasten
een lotgenotengroep. Deelnemers van
de lotgenotengroep zijn bijna allemaal
partners van mensen die kinderporno
hebben gekeken of seksueel kindermisbruik hebben gepleegd. In de vijf keer
dat de groep bij elkaar komt, kunnen
lotgenoten hun verhaal delen. Dit is nog
steeds een taboe. Ze kunnen hun verhaal
haast niet in hun omgeving kwijt. Daarom
is het belangrijk dat we lotgenotengroepen kunnen aanbieden. Ik hoop dat we in
de toekomst ook online groepen kunnen
gaan geven. Lotgenoten wonen door
heel Nederland. Online bijeenkomsten
op een veilig platform zou het makkelijker
maken om anderen te ontmoeten die in
hetzelfde schuitje zitten.
Weten de professionals jullie ook goed
te vinden?
Ja, steeds meer. Veel hulpverleners bellen
samen met hun cliënten. Of professionals
bellen ons voor collegiaal overleg. Het is
voor hulpverleners niet makkelijk om te
weten wat je kunt zeggen als je nooit eerder iemand hebt gesproken die seksuele
gevoelens voor minderjarigen heeft, of
als je niet eerder met seksueel kindermisbruik te maken hebt gehad.
Veel gesprekken met professionals gaan
over het wel of niet verbreken van het
beroepsgeheim. Bijvoorbeeld wanneer
een cliënt kinderporno kijkt. Zonder acuut
gevaar voor anderen of de persoon zelf,
hoeft hier geen melding van te worden
gemaakt. Zeker als dit in het verleden
ligt. Toch blijft dit een ingewikkelde
afweging. Als er sprake is van hands-on
kindermisbruik moet een hulpverlener natuurlijk wel het beroepsgeheim
verbreken, maar dat doen ze ook, is mijn
ervaring.
Wat is jouw advies aan hulpverleners
als ze te maken krijgen met cliënten
die aangeven seksuele gevoelens voor
minderjarigen te hebben?
De manier waarop je het gesprek
insteekt, is afhankelijk van of iemand
seksuele gevoelens voor minderjarigen
heeft, of dat er sprake is van strafbaar
gedrag. Een geaardheid is nooit strafbaar, gedrag wel. In beide gevallen zou ik
zeggen: maak het bespreekbaar. Blijf het
erover hebben. Bij mensen met pedofiele

gevoelens gaat het gesprek vaak over acceptatie. Iemand moet accepteren dat hij
of zij nooit een relatie of seks zal kunnen
hebben met minderjarigen. Dat is een
proces waar je iemand in kan begeleiden.
Als iemand zegt dat hij kinderporno kijkt
of misbruik pleegt, blijf daar ook open
over in gesprek en maak afspraken over
hoe je dat gaat aanpakken. Iemand moet
echt met het strafbare gedrag stoppen.
Kom je er als hulpverlener zelf en met
je team niet uit, bel dan gerust Stop it
Now!. Voor mensen die het lastig vinden
om een gesprek te starten, hebben we
kortgeleden een handleiding geschreven:
Start het gesprek! Die is te vinden op
onze website.
Wie zijn de mensen die jullie bellen?
Waarom kijken ze kinderporno?
De bellers zijn vooral mannen. Het is een
handjevol vrouwen die voor zichzelf belt.
De meeste vrouwen die bellen, doen dit
omdat ze zich zorgen maken om iemand
uit hun omgeving. Uit onderzoek blijkt
dat ongeveer 80% van het seksueel
kindermisbruik wordt gepleegd door
mensen die niet pedofiel zijn. Het is nog
steeds een groot misverstand dat alle
kindermisbruikers pedofiel zijn en dat
houdt niet-pedofielen waarschijnlijk tegen
om te bellen. Ze kijken kinderporno of
plegen seksueel kindermisbruik, maar ze
bellen niet, want ze vinden zichzelf geen
pedofiel.
Wij horen veel verschillende redenen
waarom mensen, die niet pedofiel zijn,
toch kinderporno kijken. Er is altijd wel
een element van seksuele opwinding.
Naast de seksuele functie kan het kijken
van kinderporno ook een niet seksuele
functie hebben. Ik heb vrij veel mensen
gesproken die een (porno)verslaving hebben. Zij zijn begonnen met het bekijken
van legale porno en gaan steeds iets
extremer materiaal kijken. Zo kan iemand
beginnen met het kijken naar ruigere vormen van porno en eindigen bij strafbaar
materiaal als bestialiteit en kinderporno.
De kick zit dan vaak in het taboe.
Verzamelwoede kan ook een rol spelen.
Er zijn mensen die hun hele computer vol
hebben staan met plaatjes van speedboten, kastelen en … kinderporno. Naast de
seksuele functie van kinderporno speelt
er dan nog een motief; het verzamelen.
Verder spreek ik mensen die vermoedelijk op het autistisch spectrum zitten, die
de sociale structuur niet begrijpen en
sociaal contact halen uit plaatjes online
uitwisselen. Het gaat dan niet eens zozeer
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“ als iemand zegt dat hij kinderporno kijkt en daardoor in
één maand zijn gezin en baan verliest, is dat heftig.”

over de seksuele inhoud van de plaatjes,
de seksuele functie komt op de tweede
plaats. De primaire drijfveer is dan het
leggen van sociale contacten.
Wat is je motivatie om dit werk te
doen?
Het doel van Stop it Now! is om seksueel
kindermisbruik te voorkomen. Bij een
deel lukt dat: mensen zeggen dat ze kinderporno willen opzoeken, maar hebben
het dan nog niet gedaan. Bij een grote
groep is er al sprake van (online) seksueel
kindermisbruik. Dan wil je dat dat zo snel
mogelijk stopt. Het stigma zorgt ervoor
dat mensen ermee blijven zitten, waardoor het probleem alleen maar groter
wordt. Juist doordat ze wel hulp ontvangen, wordt erger voorkomen.
Ik vind dat het onderwerp in ieder geval
bespreekbaarder moet worden. Je kan
nog twisten over of het stigma eraf moet.
Misbruik is fout en dus geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Maar nu zie
je dat mensen het er niet over durven
te hebben. Terwijl het natuurlijk niet die
enge man in de bosjes is, maar bijna
altijd iemand binnen het netwerk van het
slachtoffer. Daar moet over gesproken
worden.
Heb je nog wensen voor Stop it Now!?
Vorig jaar hebben we ongeveer 450 hulpvragen beantwoord. Helaas lukt het niet
om alle oproepen te beantwoorden, zo’n
64% van de mensen die contact zoeken,
krijgen we niet te spreken. We zijn maar
beperkt open en werken met een klein
team. Zowel buiten als tijdens openingstijden zijn er daardoor gemiste oproepen.
De lijn is te vaak niet bereikbaar en dat
is zonde. Mijn grote wens is dat we een
groter budget krijgen om meer mensen
advies te kunnen geven. Dit vergoot
de kans dat we mensen de juiste hulp
kunnen bieden en dat kindermisbruik
voorkomen wordt.

steunpunt seksueel geweld

Update
CSG Amsterdam-Amstelland
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden,
professionals of personen met een andere vraag kunnen tijdens kantooruren bij het CSG terecht.

Casemanager tijdens de
coronacrisis

een dienst vrij om voor corona ingezet te
worden. Ik ben bemonstering gaan doen.
Forensisch verpleegkundige Kristy is case- In eerste instantie gingen we daarvoor
manager bij het CSG Amsterdam-Amstel- met de auto op pad, maar later kwamen
land. Ook tijdens de coronacrisis staat ze de mensen naar ons in de teststraat toe.
In de eerste weken was het crisis en nu is
slachtoffers van zedenzaken bij. “Ik vind
het belangrijk dat mensen geen schroom het in no-time een professionele organisatie geworden. Dat is wel heel bijzonder
hebben om ons te bellen, juist nu,” wil
om mee te maken.”
Kristy laten weten. De afgelopen maanKristy denkt dat de sluiting van de horeca
den was haar werk anders dan anders,
van grote invloed is geweest op de lage
maar toch ook grotendeels hetzelfde.
hoeveelheid aanmeldingen bij het CSG
“Ik werk nu 4 jaar als forensisch vertijdens de lockdown. “Wij zien normaal
pleegkundige bij de GGD Amsterdam.
veel zaken waar alcohol een rol in speelt.
Naast het CSG-werk doe ik de medische
Nu waren de kroegen dicht, waren er
arrestantenzorg in de drie grote cellencomplexen in Amsterdam en nu sinds een amper feestjes en gingen mensen niet
paar maanden neem ik ook coronatesten meer op date.
Er zijn niet veel Tinder dates geweest
af.”
tijdens de lockdown, dat maakt verschil.
Kristy merkt op dat de zorg voor zedenJe kon wel merken dat mensen niet af
slachtoffers de afgelopen jaren een
durfden te spreken,” geeft ze aan, “maar
steeds groter deel van haar werk is
die verloren tijd wordt nu met de vergeworden: “Het aantal mensen dat zich
bij ons meldt wordt elk jaar meer. Ik denk soepelingen dubbel en dwars ingehaald.
dat de #metoo-actie daar van invloed op
is geweest. Daardoor trekken mensen
eerder aan de bel. Dat vind ik een goede
ontwikkeling.” Hoe de begeleiding er uit
ziet is volgens haar telkens anders. “Er
zijn wel richtlijnen, waar we ons aan houden” - voegt ze daar snel aan toe- “maar
het blijft maatwerk. Sommige slachtoffers
hebben veel meer tijd en aandacht nodig
dan een ander. De mensen waarderen
dat. Dat is ook waar je het voor doet: om
mensen weer op weg te helpen en om
iemand te zijn waar een slachtoffer met
Dat snap ik, maar het heeft helaas soms
alle mogelijke vragen terecht kan.”
vervelende consequenties. Het is daardoor nu wel erg druk. In de maand juni
is er zeker 17 keer een sporenonderzoek
”Er zijn niet veel Tinder dates
bij de zedenpolitie geweest en daarnaast
geweest tijdens de lockdown,
is er vrijwel elke dag nog iemand die
dat maakt verschil.”
wel hulp wil, maar geen contact met de
Toen de lockdown van start ging werd
politie. Dat is echt veel.” Of die drukte
het reguliere werk van de forensisch
reden tot zorg is, kan Kristy niet inschatverpleegkundigen een flink stuk rustiger.
ten. “Andere jaren zagen we dat het in
In de cellencomplexen was het stil en
het voorjaar het drukste was. Dit lijkt nu
slachtoffers van recent seksueel geweld
verschoven. In plaats van in de lente, is
belden bijna niet meer. “Er kwam dus
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de zomer nu de piek. Ik ben benieuwd
wat de komende maanden nog gaan
brengen.”

“Bij een forensisch medisch
onderzoek … ben je helemaal
ingepakt.”
Slachtoffers helpen volgens de RIVMrichtlijnen levert geen problemen op.
“Bij een forensisch medisch onderzoek
[zo heet een sporenonderzoek], moet
je wel dichtbij iemand komen, maar
dan ben je helemaal ingepakt. Daarna
nemen we ook bloed van iemand af,
dat kan veilig. We checken of iemand
klachten heeft en gebruiken persoonlijke
bescherming als dat nodig is.” Voor de
begeleiding vormen de maatregelen ook
geen belemmering. Met elkaar praten
kan prima op anderhalve meter afstand
of via de telefoon. “We houden rekening
met de veiligheid,” zegt Kristy, “maar het
belangrijkste is dat slachtoffers van een
verkrachting of aanranding gewoon de
zorg krijgen die ze nodig hebben en dat
kan, coronacrisis of niet.”

hulpverlening zijn we een kennisbank. We
doen onderzoek en geven voorlichting en
lezingen.

pakken. Soms lukt dat zelf door een aantal keren met ons te bellen, maar meestal
verwijzen we ze door voor behandeling.
We hebben een korte lijn met de Waag,
het centrum voor ambulante forensische
geestelijke gezondheidszorg. Dat is fijn.

Hoe werkt de hulplijn?
Het is een anonieme en kosteloze
hulplijn. Ik zie Stop it Now! als een soort
Hoe help je iemand met stoppen naar
eerste station. Vaak willen mensen stoppen met hun strafbare gedrag of willen ze kinderporno te kijken?
hun seksuele gevoelens in kaart brengen, We hebben een online zelfhulpmodule
maar durven ze de stap naar behandeling voor kinderpornokijkers, waar iemand zelf
mee aan de slag kan. Het eerste gedeelte
of naar de huisarts nog niet te nemen.
gaat voornamelijk over inzicht in waarom
Ze kunnen ons eerst geheel vrijblijvend
je kijkt en wanneer. Daarna volgen
en laagdrempelig bellen. De behoeftes
van de bellers zijn verschillend. Dat loopt modules over bewustwording: weet je
überhaupt wel waar je naar kijkt? Snap
uiteen van een luisterend oor, ‘Ik heb dit
nog nooit met iemand gedeeld’, tot men- je dat wanneer een kind lacht op deze
sen die inzien dat ze hun gedrag moeten beelden, het niet wil zeggen dat het blij
is en instemt? Dan worden de cognities
veranderen en geschikte hulpverlening
uitgedaagd. Uiteindelijk willen we graag
zoeken.
Wat is Stop it Now!?
Wanneer iemand die kinderporno kijkt of bereiken dat mensen genoeg handvatten hebben om weg te blijven van de
Stop it Now! is onderdeel van het Experti- kinderen heeft misbruikt belt hoor je na
sebureau Online Kindermisbruik (EOKM). 10 minuten meestal een diepe zucht. Het kinderporno.
Dit is een onafhankelijke stichting waar
is duidelijk dat er een zware last van ze af- Dit bespreken wij ook aan de telefoon.
Maar omdat je een beller niet kent
drie programma’s onder vallen: het
valt. Mensen zijn soms blij dat ze gepakt
en je nooit weet of iemand voor een
Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl en zijn of blij dat er nu wat gebeurt.
vervolggesprek terugbelt, starten wij
Stop it Now!. We werken met ongeveer
met praktische handvatten. Ik kan dan
25 collega’s. De meesten zitten bij het
Is het lastig om geen oordeel te
zeggen: ’Als de computer voor jou zo’n
Meldpunt, vier bij Helpwanted.nl en wij
hebben over de dingen die iemand
aanleiding is om te gaan kijken, waarom
zijn ook met zijn vieren bij Stop it Now!.
doet of wil doen?
doe je dat dan op zolder waar niemand je
De stichting is in 1996 begonnen met het Met welk verhaal iemand ook belt, ik
particuliere initiatief Meldpunt Kinderpor- probeer geen oordeel te hebben. Soms is kan controleren? Zet ‘m in de woonkamer
bij je gezin.’ In die gesprekken maken we
no. Iedereen die afbeeldingen of video’s
het verschrikkelijk wat iemand heeft gevan seksueel kindermisbruik aantreft, kan daan en dan hoef ik het gedrag natuurlijk ook een begin met onderzoeken waarom
iemand kijkt. Uiteindelijk is dat wel iets
dat hier melden.
niet goed te keuren. Dat wijs ik altijd af.
De tweede programmagroep HelpwanMaar als iemand zegt dat hij kinderporno voor in de behandeling, want dan kun je
ted.nl kwam hieruit voort. Ze merkten
kijkt en daardoor in één maand zijn gezin langer met iemand aan de slag.
dat er steeds meer zelfgemaakte content en baan verliest, is dat heftig. Daar kan ik
Zijn jullie er ook voor de familieleden?
online kwam van jongeren onder de acht- wel empathie voor opbrengen.
Ongeveer de helft van de mensen die ons
tien jaar. In 2007 is daarom Helpwanted.
Strafbaar gedrag moet stoppen. Dat wilbellen zijn bezorgd over zichzelf. De annl gestart. Zij richten zich volledig op de
len de meeste bellers ook. Natuurlijk is
dere helft maakt zich zorgen over iemand
advisering van jongeren, opvoeders en
er enige ambivalentie. Vaak twijfelen ze
anders. Deze bellers zijn vaak naasten
scholen.
lang om contact met ons op te nemen.
Toen was er nog steeds niets voor de
Als mensen al 30 jaar kinderporno kijken, die met vragen komen als: ‘De politie
stond net op de stoep en die lieten een
groep die zelf naar kinderporno kijkt
kunnen ze niet ineens stoppen. Wij gaan
of seksueel kindermisbruik pleegt. Dat
dan samen kijken hoe ze dat kunnen aan- folder van jullie achter, wat gebeurt er
was wel nodig, omdat de vraag naar het
materiaal ervoor zorgt dat het aantal
afbeeldingen niet vermindert. Dus werd
de preventieve interventie Stop it Now!
ontwikkeld. Daar werk ik nu twee jaar. Wij
richten ons op de mensen die zich zorgen
maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag richting minderjarigen.
Wil je stoppen
Wil je stoppen
Wij maken daarin duidelijk onderscheid
met het
met seksueel
kijken
naar
kindermisbruik?
tussen drie groepen: een groep mensen
kinderporno?
die seksueel kindermisbruik pleegt – of
potentieel risico zijn om dat te gaan doen
–, mensen die kinderporno kijken, en
mensen die seksuele gevoelens hebben
Start het gesprek en voorkom seksueel kindermisbruik
*Ook voor naasten en professionals/publieke instanties
voor minderjarigen. Naast de telefonische
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“ Er zijn mensen die hun hele computer vol hebben staan met
plaatjes van speedboten, kastelen ... en kinderporno.”

steunpunt seksueel geweld

nu met mijn gezin?’ Dan zijn we een
eerste opvang. Die verhalen raken mij
persoonlijk. Die familieleden hebben zelf
niets gedaan, maar ook hun leven wordt
overhoop gehaald.
Samen met de Waag bieden we naasten
een lotgenotengroep. Deelnemers van
de lotgenotengroep zijn bijna allemaal
partners van mensen die kinderporno
hebben gekeken of seksueel kindermisbruik hebben gepleegd. In de vijf keer
dat de groep bij elkaar komt, kunnen
lotgenoten hun verhaal delen. Dit is nog
steeds een taboe. Ze kunnen hun verhaal
haast niet in hun omgeving kwijt. Daarom
is het belangrijk dat we lotgenotengroepen kunnen aanbieden. Ik hoop dat we in
de toekomst ook online groepen kunnen
gaan geven. Lotgenoten wonen door
heel Nederland. Online bijeenkomsten
op een veilig platform zou het makkelijker
maken om anderen te ontmoeten die in
hetzelfde schuitje zitten.
Weten de professionals jullie ook goed
te vinden?
Ja, steeds meer. Veel hulpverleners bellen
samen met hun cliënten. Of professionals
bellen ons voor collegiaal overleg. Het is
voor hulpverleners niet makkelijk om te
weten wat je kunt zeggen als je nooit eerder iemand hebt gesproken die seksuele
gevoelens voor minderjarigen heeft, of
als je niet eerder met seksueel kindermisbruik te maken hebt gehad.
Veel gesprekken met professionals gaan
over het wel of niet verbreken van het
beroepsgeheim. Bijvoorbeeld wanneer
een cliënt kinderporno kijkt. Zonder acuut
gevaar voor anderen of de persoon zelf,
hoeft hier geen melding van te worden
gemaakt. Zeker als dit in het verleden
ligt. Toch blijft dit een ingewikkelde
afweging. Als er sprake is van hands-on
kindermisbruik moet een hulpverlener natuurlijk wel het beroepsgeheim
verbreken, maar dat doen ze ook, is mijn
ervaring.
Wat is jouw advies aan hulpverleners
als ze te maken krijgen met cliënten
die aangeven seksuele gevoelens voor
minderjarigen te hebben?
De manier waarop je het gesprek
insteekt, is afhankelijk van of iemand
seksuele gevoelens voor minderjarigen
heeft, of dat er sprake is van strafbaar
gedrag. Een geaardheid is nooit strafbaar, gedrag wel. In beide gevallen zou ik
zeggen: maak het bespreekbaar. Blijf het
erover hebben. Bij mensen met pedofiele

gevoelens gaat het gesprek vaak over acceptatie. Iemand moet accepteren dat hij
of zij nooit een relatie of seks zal kunnen
hebben met minderjarigen. Dat is een
proces waar je iemand in kan begeleiden.
Als iemand zegt dat hij kinderporno kijkt
of misbruik pleegt, blijf daar ook open
over in gesprek en maak afspraken over
hoe je dat gaat aanpakken. Iemand moet
echt met het strafbare gedrag stoppen.
Kom je er als hulpverlener zelf en met
je team niet uit, bel dan gerust Stop it
Now!. Voor mensen die het lastig vinden
om een gesprek te starten, hebben we
kortgeleden een handleiding geschreven:
Start het gesprek! Die is te vinden op
onze website.
Wie zijn de mensen die jullie bellen?
Waarom kijken ze kinderporno?
De bellers zijn vooral mannen. Het is een
handjevol vrouwen die voor zichzelf belt.
De meeste vrouwen die bellen, doen dit
omdat ze zich zorgen maken om iemand
uit hun omgeving. Uit onderzoek blijkt
dat ongeveer 80% van het seksueel
kindermisbruik wordt gepleegd door
mensen die niet pedofiel zijn. Het is nog
steeds een groot misverstand dat alle
kindermisbruikers pedofiel zijn en dat
houdt niet-pedofielen waarschijnlijk tegen
om te bellen. Ze kijken kinderporno of
plegen seksueel kindermisbruik, maar ze
bellen niet, want ze vinden zichzelf geen
pedofiel.
Wij horen veel verschillende redenen
waarom mensen, die niet pedofiel zijn,
toch kinderporno kijken. Er is altijd wel
een element van seksuele opwinding.
Naast de seksuele functie kan het kijken
van kinderporno ook een niet seksuele
functie hebben. Ik heb vrij veel mensen
gesproken die een (porno)verslaving hebben. Zij zijn begonnen met het bekijken
van legale porno en gaan steeds iets
extremer materiaal kijken. Zo kan iemand
beginnen met het kijken naar ruigere vormen van porno en eindigen bij strafbaar
materiaal als bestialiteit en kinderporno.
De kick zit dan vaak in het taboe.
Verzamelwoede kan ook een rol spelen.
Er zijn mensen die hun hele computer vol
hebben staan met plaatjes van speedboten, kastelen en … kinderporno. Naast de
seksuele functie van kinderporno speelt
er dan nog een motief; het verzamelen.
Verder spreek ik mensen die vermoedelijk op het autistisch spectrum zitten, die
de sociale structuur niet begrijpen en
sociaal contact halen uit plaatjes online
uitwisselen. Het gaat dan niet eens zozeer
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“ als iemand zegt dat hij kinderporno kijkt en daardoor in
één maand zijn gezin en baan verliest, is dat heftig.”

over de seksuele inhoud van de plaatjes,
de seksuele functie komt op de tweede
plaats. De primaire drijfveer is dan het
leggen van sociale contacten.
Wat is je motivatie om dit werk te
doen?
Het doel van Stop it Now! is om seksueel
kindermisbruik te voorkomen. Bij een
deel lukt dat: mensen zeggen dat ze kinderporno willen opzoeken, maar hebben
het dan nog niet gedaan. Bij een grote
groep is er al sprake van (online) seksueel
kindermisbruik. Dan wil je dat dat zo snel
mogelijk stopt. Het stigma zorgt ervoor
dat mensen ermee blijven zitten, waardoor het probleem alleen maar groter
wordt. Juist doordat ze wel hulp ontvangen, wordt erger voorkomen.
Ik vind dat het onderwerp in ieder geval
bespreekbaarder moet worden. Je kan
nog twisten over of het stigma eraf moet.
Misbruik is fout en dus geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Maar nu zie
je dat mensen het er niet over durven
te hebben. Terwijl het natuurlijk niet die
enge man in de bosjes is, maar bijna
altijd iemand binnen het netwerk van het
slachtoffer. Daar moet over gesproken
worden.
Heb je nog wensen voor Stop it Now!?
Vorig jaar hebben we ongeveer 450 hulpvragen beantwoord. Helaas lukt het niet
om alle oproepen te beantwoorden, zo’n
64% van de mensen die contact zoeken,
krijgen we niet te spreken. We zijn maar
beperkt open en werken met een klein
team. Zowel buiten als tijdens openingstijden zijn er daardoor gemiste oproepen.
De lijn is te vaak niet bereikbaar en dat
is zonde. Mijn grote wens is dat we een
groter budget krijgen om meer mensen
advies te kunnen geven. Dit vergoot
de kans dat we mensen de juiste hulp
kunnen bieden en dat kindermisbruik
voorkomen wordt.
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Update
CSG Amsterdam-Amstelland
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden,
professionals of personen met een andere vraag kunnen tijdens kantooruren bij het CSG terecht.

Casemanager tijdens de
coronacrisis

een dienst vrij om voor corona ingezet te
worden. Ik ben bemonstering gaan doen.
Forensisch verpleegkundige Kristy is case- In eerste instantie gingen we daarvoor
manager bij het CSG Amsterdam-Amstel- met de auto op pad, maar later kwamen
land. Ook tijdens de coronacrisis staat ze de mensen naar ons in de teststraat toe.
In de eerste weken was het crisis en nu is
slachtoffers van zedenzaken bij. “Ik vind
het belangrijk dat mensen geen schroom het in no-time een professionele organisatie geworden. Dat is wel heel bijzonder
hebben om ons te bellen, juist nu,” wil
om mee te maken.”
Kristy laten weten. De afgelopen maanKristy denkt dat de sluiting van de horeca
den was haar werk anders dan anders,
van grote invloed is geweest op de lage
maar toch ook grotendeels hetzelfde.
hoeveelheid aanmeldingen bij het CSG
“Ik werk nu 4 jaar als forensisch vertijdens de lockdown. “Wij zien normaal
pleegkundige bij de GGD Amsterdam.
veel zaken waar alcohol een rol in speelt.
Naast het CSG-werk doe ik de medische
Nu waren de kroegen dicht, waren er
arrestantenzorg in de drie grote cellencomplexen in Amsterdam en nu sinds een amper feestjes en gingen mensen niet
paar maanden neem ik ook coronatesten meer op date.
Er zijn niet veel Tinder dates geweest
af.”
tijdens de lockdown, dat maakt verschil.
Kristy merkt op dat de zorg voor zedenJe kon wel merken dat mensen niet af
slachtoffers de afgelopen jaren een
durfden te spreken,” geeft ze aan, “maar
steeds groter deel van haar werk is
die verloren tijd wordt nu met de vergeworden: “Het aantal mensen dat zich
bij ons meldt wordt elk jaar meer. Ik denk soepelingen dubbel en dwars ingehaald.
dat de #metoo-actie daar van invloed op
is geweest. Daardoor trekken mensen
eerder aan de bel. Dat vind ik een goede
ontwikkeling.” Hoe de begeleiding er uit
ziet is volgens haar telkens anders. “Er
zijn wel richtlijnen, waar we ons aan houden” - voegt ze daar snel aan toe- “maar
het blijft maatwerk. Sommige slachtoffers
hebben veel meer tijd en aandacht nodig
dan een ander. De mensen waarderen
dat. Dat is ook waar je het voor doet: om
mensen weer op weg te helpen en om
iemand te zijn waar een slachtoffer met
Dat snap ik, maar het heeft helaas soms
alle mogelijke vragen terecht kan.”
vervelende consequenties. Het is daardoor nu wel erg druk. In de maand juni
is er zeker 17 keer een sporenonderzoek
”Er zijn niet veel Tinder dates
bij de zedenpolitie geweest en daarnaast
geweest tijdens de lockdown,
is er vrijwel elke dag nog iemand die
dat maakt verschil.”
wel hulp wil, maar geen contact met de
Toen de lockdown van start ging werd
politie. Dat is echt veel.” Of die drukte
het reguliere werk van de forensisch
reden tot zorg is, kan Kristy niet inschatverpleegkundigen een flink stuk rustiger.
ten. “Andere jaren zagen we dat het in
In de cellencomplexen was het stil en
het voorjaar het drukste was. Dit lijkt nu
slachtoffers van recent seksueel geweld
verschoven. In plaats van in de lente, is
belden bijna niet meer. “Er kwam dus
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de zomer nu de piek. Ik ben benieuwd
wat de komende maanden nog gaan
brengen.”

“Bij een forensisch medisch
onderzoek … ben je helemaal
ingepakt.”
Slachtoffers helpen volgens de RIVMrichtlijnen levert geen problemen op.
“Bij een forensisch medisch onderzoek
[zo heet een sporenonderzoek], moet
je wel dichtbij iemand komen, maar
dan ben je helemaal ingepakt. Daarna
nemen we ook bloed van iemand af,
dat kan veilig. We checken of iemand
klachten heeft en gebruiken persoonlijke
bescherming als dat nodig is.” Voor de
begeleiding vormen de maatregelen ook
geen belemmering. Met elkaar praten
kan prima op anderhalve meter afstand
of via de telefoon. “We houden rekening
met de veiligheid,” zegt Kristy, “maar het
belangrijkste is dat slachtoffers van een
verkrachting of aanranding gewoon de
zorg krijgen die ze nodig hebben en dat
kan, coronacrisis of niet.”
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verwijzen we ze door voor behandeling.
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het centrum voor ambulante forensische
geestelijke gezondheidszorg. Dat is fijn.
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Het is een anonieme en kosteloze
hulplijn. Ik zie Stop it Now! als een soort
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nog nooit met iemand gedeeld’, tot men- je dat wanneer een kind lacht op deze
sen die inzien dat ze hun gedrag moeten beelden, het niet wil zeggen dat het blij
is en instemt? Dan worden de cognities
veranderen en geschikte hulpverlening
uitgedaagd. Uiteindelijk willen we graag
zoeken.
Wat is Stop it Now!?
Wanneer iemand die kinderporno kijkt of bereiken dat mensen genoeg handvatten hebben om weg te blijven van de
Stop it Now! is onderdeel van het Experti- kinderen heeft misbruikt belt hoor je na
sebureau Online Kindermisbruik (EOKM). 10 minuten meestal een diepe zucht. Het kinderporno.
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drie programma’s onder vallen: het
valt. Mensen zijn soms blij dat ze gepakt
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Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl en zijn of blij dat er nu wat gebeurt.
vervolggesprek terugbelt, starten wij
Stop it Now!. We werken met ongeveer
met praktische handvatten. Ik kan dan
25 collega’s. De meesten zitten bij het
Is het lastig om geen oordeel te
zeggen: ’Als de computer voor jou zo’n
Meldpunt, vier bij Helpwanted.nl en wij
hebben over de dingen die iemand
aanleiding is om te gaan kijken, waarom
zijn ook met zijn vieren bij Stop it Now!.
doet of wil doen?
doe je dat dan op zolder waar niemand je
De stichting is in 1996 begonnen met het Met welk verhaal iemand ook belt, ik
particuliere initiatief Meldpunt Kinderpor- probeer geen oordeel te hebben. Soms is kan controleren? Zet ‘m in de woonkamer
bij je gezin.’ In die gesprekken maken we
no. Iedereen die afbeeldingen of video’s
het verschrikkelijk wat iemand heeft gevan seksueel kindermisbruik aantreft, kan daan en dan hoef ik het gedrag natuurlijk ook een begin met onderzoeken waarom
iemand kijkt. Uiteindelijk is dat wel iets
dat hier melden.
niet goed te keuren. Dat wijs ik altijd af.
De tweede programmagroep HelpwanMaar als iemand zegt dat hij kinderporno voor in de behandeling, want dan kun je
ted.nl kwam hieruit voort. Ze merkten
kijkt en daardoor in één maand zijn gezin langer met iemand aan de slag.
dat er steeds meer zelfgemaakte content en baan verliest, is dat heftig. Daar kan ik
Zijn jullie er ook voor de familieleden?
online kwam van jongeren onder de acht- wel empathie voor opbrengen.
Ongeveer de helft van de mensen die ons
tien jaar. In 2007 is daarom Helpwanted.
Strafbaar gedrag moet stoppen. Dat wilbellen zijn bezorgd over zichzelf. De annl gestart. Zij richten zich volledig op de
len de meeste bellers ook. Natuurlijk is
dere helft maakt zich zorgen over iemand
advisering van jongeren, opvoeders en
er enige ambivalentie. Vaak twijfelen ze
anders. Deze bellers zijn vaak naasten
scholen.
lang om contact met ons op te nemen.
Toen was er nog steeds niets voor de
Als mensen al 30 jaar kinderporno kijken, die met vragen komen als: ‘De politie
stond net op de stoep en die lieten een
groep die zelf naar kinderporno kijkt
kunnen ze niet ineens stoppen. Wij gaan
of seksueel kindermisbruik pleegt. Dat
dan samen kijken hoe ze dat kunnen aan- folder van jullie achter, wat gebeurt er
was wel nodig, omdat de vraag naar het
materiaal ervoor zorgt dat het aantal
afbeeldingen niet vermindert. Dus werd
de preventieve interventie Stop it Now!
ontwikkeld. Daar werk ik nu twee jaar. Wij
richten ons op de mensen die zich zorgen
maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag richting minderjarigen.
Wil je stoppen
Wil je stoppen
Wij maken daarin duidelijk onderscheid
met het
met seksueel
kijken
naar
kindermisbruik?
tussen drie groepen: een groep mensen
kinderporno?
die seksueel kindermisbruik pleegt – of
potentieel risico zijn om dat te gaan doen
–, mensen die kinderporno kijken, en
mensen die seksuele gevoelens hebben
Start het gesprek en voorkom seksueel kindermisbruik
*Ook voor naasten en professionals/publieke instanties
voor minderjarigen. Naast de telefonische
2

“ Er zijn mensen die hun hele computer vol hebben staan met
plaatjes van speedboten, kastelen ... en kinderporno.”
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nu met mijn gezin?’ Dan zijn we een
eerste opvang. Die verhalen raken mij
persoonlijk. Die familieleden hebben zelf
niets gedaan, maar ook hun leven wordt
overhoop gehaald.
Samen met de Waag bieden we naasten
een lotgenotengroep. Deelnemers van
de lotgenotengroep zijn bijna allemaal
partners van mensen die kinderporno
hebben gekeken of seksueel kindermisbruik hebben gepleegd. In de vijf keer
dat de groep bij elkaar komt, kunnen
lotgenoten hun verhaal delen. Dit is nog
steeds een taboe. Ze kunnen hun verhaal
haast niet in hun omgeving kwijt. Daarom
is het belangrijk dat we lotgenotengroepen kunnen aanbieden. Ik hoop dat we in
de toekomst ook online groepen kunnen
gaan geven. Lotgenoten wonen door
heel Nederland. Online bijeenkomsten
op een veilig platform zou het makkelijker
maken om anderen te ontmoeten die in
hetzelfde schuitje zitten.
Weten de professionals jullie ook goed
te vinden?
Ja, steeds meer. Veel hulpverleners bellen
samen met hun cliënten. Of professionals
bellen ons voor collegiaal overleg. Het is
voor hulpverleners niet makkelijk om te
weten wat je kunt zeggen als je nooit eerder iemand hebt gesproken die seksuele
gevoelens voor minderjarigen heeft, of
als je niet eerder met seksueel kindermisbruik te maken hebt gehad.
Veel gesprekken met professionals gaan
over het wel of niet verbreken van het
beroepsgeheim. Bijvoorbeeld wanneer
een cliënt kinderporno kijkt. Zonder acuut
gevaar voor anderen of de persoon zelf,
hoeft hier geen melding van te worden
gemaakt. Zeker als dit in het verleden
ligt. Toch blijft dit een ingewikkelde
afweging. Als er sprake is van hands-on
kindermisbruik moet een hulpverlener natuurlijk wel het beroepsgeheim
verbreken, maar dat doen ze ook, is mijn
ervaring.
Wat is jouw advies aan hulpverleners
als ze te maken krijgen met cliënten
die aangeven seksuele gevoelens voor
minderjarigen te hebben?
De manier waarop je het gesprek
insteekt, is afhankelijk van of iemand
seksuele gevoelens voor minderjarigen
heeft, of dat er sprake is van strafbaar
gedrag. Een geaardheid is nooit strafbaar, gedrag wel. In beide gevallen zou ik
zeggen: maak het bespreekbaar. Blijf het
erover hebben. Bij mensen met pedofiele

gevoelens gaat het gesprek vaak over acceptatie. Iemand moet accepteren dat hij
of zij nooit een relatie of seks zal kunnen
hebben met minderjarigen. Dat is een
proces waar je iemand in kan begeleiden.
Als iemand zegt dat hij kinderporno kijkt
of misbruik pleegt, blijf daar ook open
over in gesprek en maak afspraken over
hoe je dat gaat aanpakken. Iemand moet
echt met het strafbare gedrag stoppen.
Kom je er als hulpverlener zelf en met
je team niet uit, bel dan gerust Stop it
Now!. Voor mensen die het lastig vinden
om een gesprek te starten, hebben we
kortgeleden een handleiding geschreven:
Start het gesprek! Die is te vinden op
onze website.
Wie zijn de mensen die jullie bellen?
Waarom kijken ze kinderporno?
De bellers zijn vooral mannen. Het is een
handjevol vrouwen die voor zichzelf belt.
De meeste vrouwen die bellen, doen dit
omdat ze zich zorgen maken om iemand
uit hun omgeving. Uit onderzoek blijkt
dat ongeveer 80% van het seksueel
kindermisbruik wordt gepleegd door
mensen die niet pedofiel zijn. Het is nog
steeds een groot misverstand dat alle
kindermisbruikers pedofiel zijn en dat
houdt niet-pedofielen waarschijnlijk tegen
om te bellen. Ze kijken kinderporno of
plegen seksueel kindermisbruik, maar ze
bellen niet, want ze vinden zichzelf geen
pedofiel.
Wij horen veel verschillende redenen
waarom mensen, die niet pedofiel zijn,
toch kinderporno kijken. Er is altijd wel
een element van seksuele opwinding.
Naast de seksuele functie kan het kijken
van kinderporno ook een niet seksuele
functie hebben. Ik heb vrij veel mensen
gesproken die een (porno)verslaving hebben. Zij zijn begonnen met het bekijken
van legale porno en gaan steeds iets
extremer materiaal kijken. Zo kan iemand
beginnen met het kijken naar ruigere vormen van porno en eindigen bij strafbaar
materiaal als bestialiteit en kinderporno.
De kick zit dan vaak in het taboe.
Verzamelwoede kan ook een rol spelen.
Er zijn mensen die hun hele computer vol
hebben staan met plaatjes van speedboten, kastelen en … kinderporno. Naast de
seksuele functie van kinderporno speelt
er dan nog een motief; het verzamelen.
Verder spreek ik mensen die vermoedelijk op het autistisch spectrum zitten, die
de sociale structuur niet begrijpen en
sociaal contact halen uit plaatjes online
uitwisselen. Het gaat dan niet eens zozeer
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“ als iemand zegt dat hij kinderporno kijkt en daardoor in
één maand zijn gezin en baan verliest, is dat heftig.”

over de seksuele inhoud van de plaatjes,
de seksuele functie komt op de tweede
plaats. De primaire drijfveer is dan het
leggen van sociale contacten.
Wat is je motivatie om dit werk te
doen?
Het doel van Stop it Now! is om seksueel
kindermisbruik te voorkomen. Bij een
deel lukt dat: mensen zeggen dat ze kinderporno willen opzoeken, maar hebben
het dan nog niet gedaan. Bij een grote
groep is er al sprake van (online) seksueel
kindermisbruik. Dan wil je dat dat zo snel
mogelijk stopt. Het stigma zorgt ervoor
dat mensen ermee blijven zitten, waardoor het probleem alleen maar groter
wordt. Juist doordat ze wel hulp ontvangen, wordt erger voorkomen.
Ik vind dat het onderwerp in ieder geval
bespreekbaarder moet worden. Je kan
nog twisten over of het stigma eraf moet.
Misbruik is fout en dus geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Maar nu zie
je dat mensen het er niet over durven
te hebben. Terwijl het natuurlijk niet die
enge man in de bosjes is, maar bijna
altijd iemand binnen het netwerk van het
slachtoffer. Daar moet over gesproken
worden.
Heb je nog wensen voor Stop it Now!?
Vorig jaar hebben we ongeveer 450 hulpvragen beantwoord. Helaas lukt het niet
om alle oproepen te beantwoorden, zo’n
64% van de mensen die contact zoeken,
krijgen we niet te spreken. We zijn maar
beperkt open en werken met een klein
team. Zowel buiten als tijdens openingstijden zijn er daardoor gemiste oproepen.
De lijn is te vaak niet bereikbaar en dat
is zonde. Mijn grote wens is dat we een
groter budget krijgen om meer mensen
advies te kunnen geven. Dit vergoot
de kans dat we mensen de juiste hulp
kunnen bieden en dat kindermisbruik
voorkomen wordt.
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Update
CSG Amsterdam-Amstelland
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden,
professionals of personen met een andere vraag kunnen tijdens kantooruren bij het CSG terecht.

Casemanager tijdens de
coronacrisis

een dienst vrij om voor corona ingezet te
worden. Ik ben bemonstering gaan doen.
Forensisch verpleegkundige Kristy is case- In eerste instantie gingen we daarvoor
manager bij het CSG Amsterdam-Amstel- met de auto op pad, maar later kwamen
land. Ook tijdens de coronacrisis staat ze de mensen naar ons in de teststraat toe.
In de eerste weken was het crisis en nu is
slachtoffers van zedenzaken bij. “Ik vind
het belangrijk dat mensen geen schroom het in no-time een professionele organisatie geworden. Dat is wel heel bijzonder
hebben om ons te bellen, juist nu,” wil
om mee te maken.”
Kristy laten weten. De afgelopen maanKristy denkt dat de sluiting van de horeca
den was haar werk anders dan anders,
van grote invloed is geweest op de lage
maar toch ook grotendeels hetzelfde.
hoeveelheid aanmeldingen bij het CSG
“Ik werk nu 4 jaar als forensisch vertijdens de lockdown. “Wij zien normaal
pleegkundige bij de GGD Amsterdam.
veel zaken waar alcohol een rol in speelt.
Naast het CSG-werk doe ik de medische
Nu waren de kroegen dicht, waren er
arrestantenzorg in de drie grote cellencomplexen in Amsterdam en nu sinds een amper feestjes en gingen mensen niet
paar maanden neem ik ook coronatesten meer op date.
Er zijn niet veel Tinder dates geweest
af.”
tijdens de lockdown, dat maakt verschil.
Kristy merkt op dat de zorg voor zedenJe kon wel merken dat mensen niet af
slachtoffers de afgelopen jaren een
durfden te spreken,” geeft ze aan, “maar
steeds groter deel van haar werk is
die verloren tijd wordt nu met de vergeworden: “Het aantal mensen dat zich
bij ons meldt wordt elk jaar meer. Ik denk soepelingen dubbel en dwars ingehaald.
dat de #metoo-actie daar van invloed op
is geweest. Daardoor trekken mensen
eerder aan de bel. Dat vind ik een goede
ontwikkeling.” Hoe de begeleiding er uit
ziet is volgens haar telkens anders. “Er
zijn wel richtlijnen, waar we ons aan houden” - voegt ze daar snel aan toe- “maar
het blijft maatwerk. Sommige slachtoffers
hebben veel meer tijd en aandacht nodig
dan een ander. De mensen waarderen
dat. Dat is ook waar je het voor doet: om
mensen weer op weg te helpen en om
iemand te zijn waar een slachtoffer met
Dat snap ik, maar het heeft helaas soms
alle mogelijke vragen terecht kan.”
vervelende consequenties. Het is daardoor nu wel erg druk. In de maand juni
is er zeker 17 keer een sporenonderzoek
”Er zijn niet veel Tinder dates
bij de zedenpolitie geweest en daarnaast
geweest tijdens de lockdown,
is er vrijwel elke dag nog iemand die
dat maakt verschil.”
wel hulp wil, maar geen contact met de
Toen de lockdown van start ging werd
politie. Dat is echt veel.” Of die drukte
het reguliere werk van de forensisch
reden tot zorg is, kan Kristy niet inschatverpleegkundigen een flink stuk rustiger.
ten. “Andere jaren zagen we dat het in
In de cellencomplexen was het stil en
het voorjaar het drukste was. Dit lijkt nu
slachtoffers van recent seksueel geweld
verschoven. In plaats van in de lente, is
belden bijna niet meer. “Er kwam dus
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de zomer nu de piek. Ik ben benieuwd
wat de komende maanden nog gaan
brengen.”

“Bij een forensisch medisch
onderzoek … ben je helemaal
ingepakt.”
Slachtoffers helpen volgens de RIVMrichtlijnen levert geen problemen op.
“Bij een forensisch medisch onderzoek
[zo heet een sporenonderzoek], moet
je wel dichtbij iemand komen, maar
dan ben je helemaal ingepakt. Daarna
nemen we ook bloed van iemand af,
dat kan veilig. We checken of iemand
klachten heeft en gebruiken persoonlijke
bescherming als dat nodig is.” Voor de
begeleiding vormen de maatregelen ook
geen belemmering. Met elkaar praten
kan prima op anderhalve meter afstand
of via de telefoon. “We houden rekening
met de veiligheid,” zegt Kristy, “maar het
belangrijkste is dat slachtoffers van een
verkrachting of aanranding gewoon de
zorg krijgen die ze nodig hebben en dat
kan, coronacrisis of niet.”

SSG bestaat inmiddels 32 jaren en is geinitieerd door Noor Moussault en Marrianne van Staa

Anouk Devens, beleidsadviseur Steunpunt Seksueel Geweld

Een “gast” column
Op deze plek leest u normaal de overpeinzingen van
iemand uit het werkveld. Als redactielid is het mijn taak
om bijvoorbeeld een zedenrechercheur lastig te vallen
met het verzoek om die gastcolumn te schrijven. Dit verzoek wordt dan iedere keer met veel bescheidenheid en een
beetje weerzin geaccepteerd. Enige tijd later krijg ik dan een ontzettend leuk en
goed geschreven stukje terug.
Dit keer was ik - moet ik eerlijk bekennen - wat laat om iemand te vragen.
“Dan maar zelf aan de slag.” Dat kwam goed uit, want zonder het te beseffen,
zaten we aan een jubileumnummer te werken. Dit is namelijk de 60ste editie
van InZicht! De eerste uitgave verscheen in de zomer van 1995. Inmiddels 25
jaar geleden. De medewerksters van het Steunpunt Seksueel Geweld van toen
werken er niet meer. Toch voel ik me verbonden met die collega’s van toen.
Ook de onderwerpen van die eerste uitgave staan dichterbij dan verwacht:
het interview ging over de naamsverandering van de toenmalige Telefonische
Opvang Seksueel Geweld. Het werd: De Eerste Lijn. Vanaf dat moment waren
ook mannen welkom om te bellen. De Eerste Lijn bestaat niet meer. Maar sinds
2016 is er het Centrum Seksueel Geweld. 24/7 telefonisch bereikbaar. Ook
tijdens de coronacrisis (zie de CSG update).
Bij de wetenswaardigheden stond dat je voor 25 gulden een Verwijsgids
Seksueel Geweld kon bestellen. Per post werd dan een boekje opgestuurd.
Inmiddels is dit overzicht van hulpverleningsmogelijkheden digitaal beschikbaar.
Handig als je vanuit huis moet werken, zoals veel van ons nu moeten doen.
In 1995 werd ook aandacht gevraagd voor vrouwelijke plegers. Het Steunpunt
vroeg zich af: “Zijn instellingen wel alert genoeg op de mogelijkheid van een
vrouwelijke dader?” Ook dit onderwerp is 60 nieuwsbrieven later, nog steeds
actueel. In het interview met Jill van Dijk van Stop it Now! vertelt Jill dat er ook
vrouwen bellen. Daar sloeg ik op aan: “Goh, interessant, vertel,” zei ik. “Zijn
het vrouwen die kinderporno kijken? Of vrouwen met pedofiele gevoelens?” Ik
hoopte dat Jill ons een uniek inkijkje kon bieden in het hoofd van deze vrouwen.
Maar de meeste vrouwelijke bellers bleken partners of hulpverleners te zijn. “En
het handjevol vrouwen dat voor zichzelf belt, daar weten we eigenlijk nog te
weinig van,” zei Jill. “Daar zouden we graag onderzoek naar doen.”
Zo is er in 25 jaar dus veel, maar ook weinig veranderd. De thema’s van toen
zijn nog steeds actueel, al zijn er zeker grote stappen gezet. 2020 is een jaar van
ontwrichting en snelle ontwikkelingen. Dat kan hoopvol of beangstigend zijn.
Hoe dan ook, ook na 60 edities is er nog grote belangstelling voor onze nieuwsbrief en we zijn van plan deze nog lang te blijven maken. En voor de volgende
uitgave – dat beloof ik – zal ik er op tijd aan denken om iemand te vragen voor
de gastcolumn. Dan is het weer vertrouwd, als vanouds.
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Wetenswaardigheden
Minister Grapperhaus gaat
wetgeving moderniseren

De minister van Justitie en Veiligheid wil de
huidige zedenwetgeving moderniseren en
meer bescherming bieden aan slachtoffers
van seksuele en seksueel getinte misdrijven.
Daarom is er een wetsvoorstel in de maak
om de wetgeving aan te scherpen en uit
te breiden. In het voorstel is getracht een
meer logische ordening aan te brengen
en om relatief nieuwe vormen van
seksueel geweld zoals grensoverschrijdend
gedrag op het internet op te nemen. Tot
16 augustus 2020 is het nog mogelijk
om te reageren op het eerste voorstel
voor een nieuw wetsontwerp seksuele
misdrijven. Iedereen kan reageren via:
internetconsultatie.nl/wetseksuelemisdrijven.

Verbeterafspraken zorg
voor mensen met PTSS
Dat iedereen met PTSS-klachten traumagerichte zorg moet kunnen krijgen lijkt
een open deur. Toch is dat nog lang niet
altijd het geval. Zorginstituut Nederland
maakte daarom samen met zorgaanbieders,
verzekeraars en patiëntenorganisaties
in het kader van ‘Zinnige Zorg’ afspraken om de zorg te verbeteren.
De belangrijkste verbeterpunten in de
zorg voor mensen met PTSS zijn:
• PTSS wordt vaker herkend, hierdoor ontvangen meer mensen hulp bij hun klachten;
• meer mensen met PTSS krijgen
een traumagerichte behandeling,
waardoor hun klachten afnemen;
• mensen met PTSS gaan minder benzodiazepinen (rustgevende middelen) gebruiken,
dan hebben ze minder last van bijwerkingen en is het risico op verslaving kleiner;
• de informatie-uitwisseling tussen GGZ
en huisarts wordt verbeterd, zodat de
huisarts zijn centrale rol kan vervullen.
Het Zorginstituut heeft toegezegd er
op toe te zien dat deze afspraken ook
daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
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#LetsTalkAboutYES
Met de publiekscampagne #LetsTalkAboutYES
wil Amnesty International de dialoog over seks
en instemming op gang brengen. “Nederland
moet ervan doordrongen raken dat onvrijwillige
seks verkrachting is.” Laat Amnesty op haar
website weten. De campagne is gestart in
reactie op de geplande modernisering van
de zedenwetgeving. De actiegroep beoogt
dat het wetsartikel 242 (verkrachting) wordt
aangepast, zodat niet langer dwang, maar
de afwezigheid van wederzijdse instemming
het belangrijkste criterium wordt. In het
voorontwerp zoals het er nu ligt, blijft het
huidige artikel over verkrachting ongewijzigd
en komt er een nieuw artikel seks tegen de
wil bij. Met het sturen van kaartjes, online
acties en bijeenkomsten hopen ze de minister
te overtuigen om de wet aan te passen.

Publicaties

Het fenomeen online seksueel
geweld; een literatuuronderzoek
naar omvang, aard en aanpak
Gorissen, M., El Akehal, J., Weerman, F.
& Van de Weijer, S. (2020), Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving, digitaal via nscr.nl.
Om meer inzicht te krijgen in de verschillende verschijningsvormen, de omvang en
ontwikkeling van online seksueel geweld, de
daders en slachtoffers en het beleid om online
seksueel geweld tegen te gaan, voerde het
NSCR een studie uit. Uit dit rapport blijkt
dat online seksueel geweld op verschillende
manieren wordt geregistreerd. Dit maakt
het lastig om de omvang en ontwikkeling
in kaart te brengen. Daarnaast bestaat er
een grote mate van versnippering in de
aanpak van betrokken partijen en is er nog
weinig bekend over effectieve interventies.

Lopen op een koord
Qpido. Spirit, € 10,00.
‘Voorzichtig stelde ik haar een vraag over
wat er was gebeurd. Ik stelde er nog één,
en nog één. Langzaamaan vertelde ze haar
verhaal. Ik had niet door dat ik mijn adem
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inhield. Het is als lopen op een koord. Je
stapt samen op het koord. Het meisje moet
jou volledig durven te vertrouwen. Iedere
keer trek je haar een stapje mee verder dat
touw op. Je vindt het zelf ook eng. Bang
dat je de verkeerde woorden of zinnen
gebruikt waardoor ze ineens niet meer wil.’
Qpido, het centrum voor seksuele weerbaarheid, begeleidt al jaren jongeren die over de
grens van anderen zijn gegaan en/of bij wie
over de eigen grens is gegaan. Zij verzamelde
verhalen en tekeningen van jongeren, ouders
en hulpverleners waarin seksueel misbruik
en seksueel grensoverschrijdend gedrag een
rol spelen. De verhalenbundel telt achttien
waargebeurde verhalen. Jongeren, ouders
en begeleiders vertellen anoniem hoe zij de
hulpverlening ervaren of erop terugkijken.
Qpido geeft een kijkje achter de schermen
van bijzondere levens onder druk en soms
in extreme omstandigheden. De schrijvers
hopen dat jongeren die te maken hebben met
soortgelijke situaties zich kunnen herkennen in
de verhalen en dat mensen zich bewust worden
van wat er in hun (nabije) omgeving kan spelen.

Video

Hoe kom je van je nachtmerries af?
gzpsychologie.nl/
hoe-kom-je-van-je-nachtmerries-af/
Twee tot vijf procent van de bevolking heeft
een of meer nachtmerries per week en hebben
hier ook last van. Het verstoort hun slaap en
overdag zijn ze er emotioneel vaak nog mee
bezig. Nachtmerries kunnen heel vervelend zijn,
de vraag is, kun je er ook wat aan doen? In dit
college van de Universiteit van Nederland legt
slaaponderzoeker dr. Jaap Lancee (Universiteit
van Amsterdam) precies uit hoe nachtmerries
gevormd worden en hoe je ze kan overwinnen.

Animatiefilm politie voor slachtoffers van seksueel misbruik
Het landelijk programma Zeden
Kinderpornografie en Kindersekstoerisme
maakte een animatiefilm van ongeveer 5 minuten over het contact met de zedenpolitie. Ieder

slachtoffer dat een afspraak maakt voor een
informatief gesprek krijgt deze opgestuurd. De
video kan ook gebruikt worden om slachtoffers
die twijfelen over contact met de politie te
helpen. De simpele en heldere uitleg van de
mogelijkheden en gang van zaken kan dan
houvast bieden bij die beslissing. Stap voor
stap wordt in de video het proces van contact,
sporenonderzoek melding en aangifte behandeld. Ook de mogelijkheden voor hulp van het
Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp
Nederland worden hierbij niet vergeten.
Bekijk de video op: politie.nl/themas/seksueelmisbruik.html of scan de QR-code hierboven.

Websites

vraaghetdepolitie.nl
Wat kan ik doen als mijn naaktfoto verspreid
is? Natuurlijk wil je dat de verspreiding van
een foto zo snel mogelijk stopt. Op deze
site vind je informatie over en advies bij de
te nemen stappen. De politie organiseert
ook regelmatig een themachat waar een
expert voor uitgenodigd wordt. Het is dan
mogelijk om anoniem te chatten met een
zedenrechercheur. Op de woensdagen
12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11
november en 9 december 2020 is er een
themachat gericht op zeden beschikbaar.

Agenda

Online congres - Seksueel geweld
7 oktober 2020
Zou je graag deelnemen aan een congres over
seksueel geweld, maar houdt de prijs of de
tijdsinvestering je tegen? Wellicht is een online
congres de oplossing? In plaats van één dag
zijn de verschillende bijdragen een maand lang
beschikbaar in een digitale leeromgeving en is
er een flinke korting mogelijk. Congresthema is
het werken met slachtoffers en daders. Bijdrage
van o.a.: Jan Hendriks (Jeugdige zedendelinquenten). Marijke Naezer (Ouderschap na seksuele kindermishandeling). Aafke Scharloo (Het
voeren van taxatiegesprekken) en Jacqueline
Kleijer (Online seksueel misbruik). Kijk voor
gehele het programma op: congresburo.com.

steunpunt seksueel geweld

InZicht, augustus 2020
verschijnt 2 maal per jaar
oplage: 1000
uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
redactie
Marjolein Leguijt, Anouk Devens,
Pascalle Vittali, Vera Schüller
grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO
verspreiding
gratis onder hulpverleners in
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten
en artikelen uit de nieuwsbrief met
bronvermelding is toegestaan.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer
ontvangen of een adreswijziging
doorgeven? Dat kan via onderstaand
e-mailadres.
Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
W: ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld

Interview met Jill van Dijk, forensisch psycholoog bij Stop It Now!

Bellen naar
Stop it Now!
Forensisch psychologe Jill van Dijk bemant samen met haar collega’s de telefonische hulplijn van Stop it Now!. Vier dagen per week spreekt ze kinderpornokijkers, kindermisbruikers, mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen en hun familieleden. “Het doel van ons werk is het stoppen en het
liefst voorkomen van seksueel kindermisbruik,” vertelt Jill, maar “het grootste gedeelte van de tijd ben ik bezig om mensen gerust te stellen. Als ze
gekalmeerd zijn, kunnen we bedenken hoe verder. Bellen naar Stop it Now!
is behoorlijk spannend en een grote stap. Vaak komen mensen net uit een
crisissituatie. Vlak daarvoor stond de politie op de stoep om de computer in
beslag te nemen. Het leven van die mensen staat dan op z’n kop.”

SSG bestaat inmiddels 32 jaren en is geinitieerd door Noor Moussault en Marrianne van Staa

Anouk Devens, beleidsadviseur Steunpunt Seksueel Geweld

Een “gast” column
Op deze plek leest u normaal de overpeinzingen van
iemand uit het werkveld. Als redactielid is het mijn taak
om bijvoorbeeld een zedenrechercheur lastig te vallen
met het verzoek om die gastcolumn te schrijven. Dit verzoek wordt dan iedere keer met veel bescheidenheid en een
beetje weerzin geaccepteerd. Enige tijd later krijg ik dan een ontzettend leuk en
goed geschreven stukje terug.
Dit keer was ik - moet ik eerlijk bekennen - wat laat om iemand te vragen.
“Dan maar zelf aan de slag.” Dat kwam goed uit, want zonder het te beseffen,
zaten we aan een jubileumnummer te werken. Dit is namelijk de 60ste editie
van InZicht! De eerste uitgave verscheen in de zomer van 1995. Inmiddels 25
jaar geleden. De medewerksters van het Steunpunt Seksueel Geweld van toen
werken er niet meer. Toch voel ik me verbonden met die collega’s van toen.
Ook de onderwerpen van die eerste uitgave staan dichterbij dan verwacht:
het interview ging over de naamsverandering van de toenmalige Telefonische
Opvang Seksueel Geweld. Het werd: De Eerste Lijn. Vanaf dat moment waren
ook mannen welkom om te bellen. De Eerste Lijn bestaat niet meer. Maar sinds
2016 is er het Centrum Seksueel Geweld. 24/7 telefonisch bereikbaar. Ook
tijdens de coronacrisis (zie de CSG update).
Bij de wetenswaardigheden stond dat je voor 25 gulden een Verwijsgids
Seksueel Geweld kon bestellen. Per post werd dan een boekje opgestuurd.
Inmiddels is dit overzicht van hulpverleningsmogelijkheden digitaal beschikbaar.
Handig als je vanuit huis moet werken, zoals veel van ons nu moeten doen.
In 1995 werd ook aandacht gevraagd voor vrouwelijke plegers. Het Steunpunt
vroeg zich af: “Zijn instellingen wel alert genoeg op de mogelijkheid van een
vrouwelijke dader?” Ook dit onderwerp is 60 nieuwsbrieven later, nog steeds
actueel. In het interview met Jill van Dijk van Stop it Now! vertelt Jill dat er ook
vrouwen bellen. Daar sloeg ik op aan: “Goh, interessant, vertel,” zei ik. “Zijn
het vrouwen die kinderporno kijken? Of vrouwen met pedofiele gevoelens?” Ik
hoopte dat Jill ons een uniek inkijkje kon bieden in het hoofd van deze vrouwen.
Maar de meeste vrouwelijke bellers bleken partners of hulpverleners te zijn. “En
het handjevol vrouwen dat voor zichzelf belt, daar weten we eigenlijk nog te
weinig van,” zei Jill. “Daar zouden we graag onderzoek naar doen.”
Zo is er in 25 jaar dus veel, maar ook weinig veranderd. De thema’s van toen
zijn nog steeds actueel, al zijn er zeker grote stappen gezet. 2020 is een jaar van
ontwrichting en snelle ontwikkelingen. Dat kan hoopvol of beangstigend zijn.
Hoe dan ook, ook na 60 edities is er nog grote belangstelling voor onze nieuwsbrief en we zijn van plan deze nog lang te blijven maken. En voor de volgende
uitgave – dat beloof ik – zal ik er op tijd aan denken om iemand te vragen voor
de gastcolumn. Dan is het weer vertrouwd, als vanouds.
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Wetenswaardigheden
Minister Grapperhaus gaat
wetgeving moderniseren

De minister van Justitie en Veiligheid wil de
huidige zedenwetgeving moderniseren en
meer bescherming bieden aan slachtoffers
van seksuele en seksueel getinte misdrijven.
Daarom is er een wetsvoorstel in de maak
om de wetgeving aan te scherpen en uit
te breiden. In het voorstel is getracht een
meer logische ordening aan te brengen
en om relatief nieuwe vormen van
seksueel geweld zoals grensoverschrijdend
gedrag op het internet op te nemen. Tot
16 augustus 2020 is het nog mogelijk
om te reageren op het eerste voorstel
voor een nieuw wetsontwerp seksuele
misdrijven. Iedereen kan reageren via:
internetconsultatie.nl/wetseksuelemisdrijven.

Verbeterafspraken zorg
voor mensen met PTSS
Dat iedereen met PTSS-klachten traumagerichte zorg moet kunnen krijgen lijkt
een open deur. Toch is dat nog lang niet
altijd het geval. Zorginstituut Nederland
maakte daarom samen met zorgaanbieders,
verzekeraars en patiëntenorganisaties
in het kader van ‘Zinnige Zorg’ afspraken om de zorg te verbeteren.
De belangrijkste verbeterpunten in de
zorg voor mensen met PTSS zijn:
• PTSS wordt vaker herkend, hierdoor ontvangen meer mensen hulp bij hun klachten;
• meer mensen met PTSS krijgen
een traumagerichte behandeling,
waardoor hun klachten afnemen;
• mensen met PTSS gaan minder benzodiazepinen (rustgevende middelen) gebruiken,
dan hebben ze minder last van bijwerkingen en is het risico op verslaving kleiner;
• de informatie-uitwisseling tussen GGZ
en huisarts wordt verbeterd, zodat de
huisarts zijn centrale rol kan vervullen.
Het Zorginstituut heeft toegezegd er
op toe te zien dat deze afspraken ook
daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

steunpunt seksueel geweld

#LetsTalkAboutYES
Met de publiekscampagne #LetsTalkAboutYES
wil Amnesty International de dialoog over seks
en instemming op gang brengen. “Nederland
moet ervan doordrongen raken dat onvrijwillige
seks verkrachting is.” Laat Amnesty op haar
website weten. De campagne is gestart in
reactie op de geplande modernisering van
de zedenwetgeving. De actiegroep beoogt
dat het wetsartikel 242 (verkrachting) wordt
aangepast, zodat niet langer dwang, maar
de afwezigheid van wederzijdse instemming
het belangrijkste criterium wordt. In het
voorontwerp zoals het er nu ligt, blijft het
huidige artikel over verkrachting ongewijzigd
en komt er een nieuw artikel seks tegen de
wil bij. Met het sturen van kaartjes, online
acties en bijeenkomsten hopen ze de minister
te overtuigen om de wet aan te passen.

Publicaties

Het fenomeen online seksueel
geweld; een literatuuronderzoek
naar omvang, aard en aanpak
Gorissen, M., El Akehal, J., Weerman, F.
& Van de Weijer, S. (2020), Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving, digitaal via nscr.nl.
Om meer inzicht te krijgen in de verschillende verschijningsvormen, de omvang en
ontwikkeling van online seksueel geweld, de
daders en slachtoffers en het beleid om online
seksueel geweld tegen te gaan, voerde het
NSCR een studie uit. Uit dit rapport blijkt
dat online seksueel geweld op verschillende
manieren wordt geregistreerd. Dit maakt
het lastig om de omvang en ontwikkeling
in kaart te brengen. Daarnaast bestaat er
een grote mate van versnippering in de
aanpak van betrokken partijen en is er nog
weinig bekend over effectieve interventies.

Lopen op een koord
Qpido. Spirit, € 10,00.
‘Voorzichtig stelde ik haar een vraag over
wat er was gebeurd. Ik stelde er nog één,
en nog één. Langzaamaan vertelde ze haar
verhaal. Ik had niet door dat ik mijn adem
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inhield. Het is als lopen op een koord. Je
stapt samen op het koord. Het meisje moet
jou volledig durven te vertrouwen. Iedere
keer trek je haar een stapje mee verder dat
touw op. Je vindt het zelf ook eng. Bang
dat je de verkeerde woorden of zinnen
gebruikt waardoor ze ineens niet meer wil.’
Qpido, het centrum voor seksuele weerbaarheid, begeleidt al jaren jongeren die over de
grens van anderen zijn gegaan en/of bij wie
over de eigen grens is gegaan. Zij verzamelde
verhalen en tekeningen van jongeren, ouders
en hulpverleners waarin seksueel misbruik
en seksueel grensoverschrijdend gedrag een
rol spelen. De verhalenbundel telt achttien
waargebeurde verhalen. Jongeren, ouders
en begeleiders vertellen anoniem hoe zij de
hulpverlening ervaren of erop terugkijken.
Qpido geeft een kijkje achter de schermen
van bijzondere levens onder druk en soms
in extreme omstandigheden. De schrijvers
hopen dat jongeren die te maken hebben met
soortgelijke situaties zich kunnen herkennen in
de verhalen en dat mensen zich bewust worden
van wat er in hun (nabije) omgeving kan spelen.

Video

Hoe kom je van je nachtmerries af?
gzpsychologie.nl/
hoe-kom-je-van-je-nachtmerries-af/
Twee tot vijf procent van de bevolking heeft
een of meer nachtmerries per week en hebben
hier ook last van. Het verstoort hun slaap en
overdag zijn ze er emotioneel vaak nog mee
bezig. Nachtmerries kunnen heel vervelend zijn,
de vraag is, kun je er ook wat aan doen? In dit
college van de Universiteit van Nederland legt
slaaponderzoeker dr. Jaap Lancee (Universiteit
van Amsterdam) precies uit hoe nachtmerries
gevormd worden en hoe je ze kan overwinnen.

Animatiefilm politie voor slachtoffers van seksueel misbruik
Het landelijk programma Zeden
Kinderpornografie en Kindersekstoerisme
maakte een animatiefilm van ongeveer 5 minuten over het contact met de zedenpolitie. Ieder

slachtoffer dat een afspraak maakt voor een
informatief gesprek krijgt deze opgestuurd. De
video kan ook gebruikt worden om slachtoffers
die twijfelen over contact met de politie te
helpen. De simpele en heldere uitleg van de
mogelijkheden en gang van zaken kan dan
houvast bieden bij die beslissing. Stap voor
stap wordt in de video het proces van contact,
sporenonderzoek melding en aangifte behandeld. Ook de mogelijkheden voor hulp van het
Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp
Nederland worden hierbij niet vergeten.
Bekijk de video op: politie.nl/themas/seksueelmisbruik.html of scan de QR-code hierboven.
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vraaghetdepolitie.nl
Wat kan ik doen als mijn naaktfoto verspreid
is? Natuurlijk wil je dat de verspreiding van
een foto zo snel mogelijk stopt. Op deze
site vind je informatie over en advies bij de
te nemen stappen. De politie organiseert
ook regelmatig een themachat waar een
expert voor uitgenodigd wordt. Het is dan
mogelijk om anoniem te chatten met een
zedenrechercheur. Op de woensdagen
12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11
november en 9 december 2020 is er een
themachat gericht op zeden beschikbaar.
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Zou je graag deelnemen aan een congres over
seksueel geweld, maar houdt de prijs of de
tijdsinvestering je tegen? Wellicht is een online
congres de oplossing? In plaats van één dag
zijn de verschillende bijdragen een maand lang
beschikbaar in een digitale leeromgeving en is
er een flinke korting mogelijk. Congresthema is
het werken met slachtoffers en daders. Bijdrage
van o.a.: Jan Hendriks (Jeugdige zedendelinquenten). Marijke Naezer (Ouderschap na seksuele kindermishandeling). Aafke Scharloo (Het
voeren van taxatiegesprekken) en Jacqueline
Kleijer (Online seksueel misbruik). Kijk voor
gehele het programma op: congresburo.com.
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Stop it Now!
Forensisch psychologe Jill van Dijk bemant samen met haar collega’s de telefonische hulplijn van Stop it Now!. Vier dagen per week spreekt ze kinderpornokijkers, kindermisbruikers, mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen en hun familieleden. “Het doel van ons werk is het stoppen en het
liefst voorkomen van seksueel kindermisbruik,” vertelt Jill, maar “het grootste gedeelte van de tijd ben ik bezig om mensen gerust te stellen. Als ze
gekalmeerd zijn, kunnen we bedenken hoe verder. Bellen naar Stop it Now!
is behoorlijk spannend en een grote stap. Vaak komen mensen net uit een
crisissituatie. Vlak daarvoor stond de politie op de stoep om de computer in
beslag te nemen. Het leven van die mensen staat dan op z’n kop.”

