
daarvan is met bellers die zich zorgen 
maken over iemand anders. 
 
Stop it Now! biedt advies en hulp aan: 
•  Mensen die zich zorgen maken over 
    hun eigen seksuele gevoelens en/of 
    gedrag naar minderjarigen en/of  
    kinderporno kijken, 
•  Mensen die zich zorgen maken over 
    deze seksuele gevoelens en/of dit 
    gedrag van een naaste, 
•  Professionals die op dit gebied  
   behoefte hebben aan advies. 
 
 
 
Naast een telefonische hulplijn heeft  
Stop it Now! een lotgenotengroep. Deze 

Kom naar de  
lotgenotengroep

Bij Stop it Now! kun je terecht voor: 
• een luisterend oor, 
• informatie, 
• vertrouwelijk advies, steun en/of hulp, 
• doorverwijzing naar behandelaar of  
  lotgenotengroep. 
 
 
 
De partners, familie en andere naasten 
van mensen die seksueel kindermisbruik 
plegen worden vaak vergeten. Terwijl juist 
zij zich verraden, boos, verdrietig of in de 
war kunnen voelen. Bijvoorbeeld wanneer 
je kinderporno vindt op de laptop van een 
naaste of als de politie een doorzoeking 
houdt vanwege een vermoeden over 
seksueel kindermisbruik. Het kan ook zijn 

dat je je zorgen maakt over de gevoelens 
van een naaste voor een minderjarige. 
Deze situaties kunnen een grote impact 
hebben en veel vragen oproepen.  
Waarom heb ik het niet gezien? Hoe 
kon het zo ver komen? Hoe moet het nu 
verder met ons gezin? Doordat het een 
beladen onderwerp is, kan het moeilijk 
zijn om dit te bespreken.  
 
 

Stop it Now! wil seksueel kindermisbruik 
voorkomen. We hebben een anonieme, 
vertrouwelijke en gratis telefonische 
hulplijn. Sinds de start van Stop it Now! 
in 2012 hebben we al duizenden 
gesprekken gevoerd. Een groot deel 

“Ik merkte dat ik niet 
de enige was die met dit 
probleem zat. Ik heb geleerd 
hoe ik mijn man kan helpen 
maar ook hoe ik voor mijzelf 
en mijn kinderen kan blijven 
zorgen.”

Start het gesprek |  
Voorkom seksueel  

kindermisbruik 

Voorkom seksueel  
kindermisbruik

Bel de anonieme  
hulplijn: 0800 266 64 36 



Iemand die dichtbij je 
staat pleegt seksueel 
kindermisbruik 

of kijkt kinderporno.  
Praat erover met ons en 
in onze lotgenotengroep.

biedt een luisterend oor, steun en  
informatie, en daarmee herkenning en 
erkenning, aan lotgenoten. 
 
Onder leiding van professionals  
bespreken lotgenoten tijdens vijf  
bijeenkomsten verschillende thema’s  
met elkaar. Zoals:  
•  Wat voor impact heeft het gedrag van  
    jouw naaste op je leven gehad en hoe 
    ga je daar mee om? 
•  Hoe komt iemand tot seksueel 
    kindermisbruik/het kijken naar  
    kinderporno? 
•  Wat zijn risicosignalen waar ik in de 
    toekomst alert op kan zijn? 
•  Hoe pak ik de draad weer op? 
 

De gesprekken vinden plaats op locaties 
van de Waag (www.dewaagnederland.nl/
over- ons/contact-vestigingen).  
Aan deelname zijn, behalve reiskosten, 
geen kosten verbonden. 
 
 
Wil jij je zorgen over een naaste  
bespreken? Of ben je geïnteresseerd in 
deelname aan de lotgenotengroep? 
Neem dan contact op met Stop it Now! 
 
Bel anoniem en gratis naar: 0800-266 64 36 
Of meld je aan via: www.stopitnow.nl

“U staat er  
niet alleen voor” 

Colofon 
 
Bezoek ons  
www.stopitnow.nl 
 
Volg ons  

 

 
Steun ons 
www.eokm.nl/steun-ons 

Bel ons 
Stop it Now! hulplijn 0800 266 64 36 
(anoniem, vertrouwelijk en gratis) 

Stop it Now!  
Een initiatief van 
 
Ondersteund door
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid,  
gemeente Amsterdam en gemeente Den Haag. 
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Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een 
onafhankelijke stichting die zich inzet om (online) seksueel 
kindermisbruik te bestrijden en te voorkomen. Het EOKM 
heeft de volgende programma’s: Meldpunt Kinderporno, 
Helpwanted.nl en Stop it Now!. 

Contact

@stopitnownederland

www.linkedin.com/company/stop-it-now 

   @StopItNow_NED


