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Voor wie is Stop it Now?
Stop it Now! is een website en een anonieme,
kosteloze Hulplijn ten behoeve van:
É Iedereen die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen of tot
kinderporno, danwel al tot misbruik zijn overgegaan.
É Familie en vrienden van mensen van wie ze vermoeden dat ze
kinderen seksueel misbruiken of met kinderporno in de weer zijn.
É Ouders die zich afvragen of het gedrag van hun kind, puber of
adolescent erop wijst dat het op enigerlei wijze met seksueel misbruik
te maken heeft.
Daarom bieden wij mensen die zich seksueel tot kinderen
aangetrokken voelen of daar al naar gehandeld hebben een
uitweg naar hulp, en anderen de informatie die ze nodig hebben
om kinderen voor misbruik te behoeden.

Samen voorkomen
we seksueel
kindermisbruik

De gratis Hulplijn
is iedere werkdag
van 14.00 tot 17.00
uur bereikbaar.
Voor actuele
openingstijden kan
de website geraadpleegd worden.
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Wat doet Stop it Now?

Hoe Stop it Now! u kan helpen

Stop it Now! helpt volwassenen om seksueel
kindermisbruik te voorkomen of te laten ophouden.
Kindermisbruik is een maatschappelijk probleem
waar iets aan te doen is. Een probleem dat vooral
blijft voortbestaan door geheimhouding en taboes.

Als u zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen,
seksuele fantasieën over ze heeft, kinderporno kijkt
of in uw omgang met kinderen al te ver bent
gegaan, kan het bellen naar de Hulplijn een eerste
stap zijn op weg naar een oplossing. Als u twijfelt
of de gevoelens die u voor kinderen heeft een
risico kunnen vormen, dan kunt u op onze site
(www.stopitnow.nl) een korte zelftest doen.

Daarom bieden wij misbruikers en mensen die zich tot seksueel
kindermisbruik aangetrokken voelen een uitweg naar hulp, en
anderen de informatie die ze nodig hebben om kinderen voor
misbruik te behoeden.
Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om kinderen te
beschermen tegen seksueel misbruik. In de eerste plaats door
misbruik te voorkomen, en anders door te zorgen dat het ophoudt.
Anders dan veel mensen denken worden kinderen maar zelden door
een vreemde misbruikt. Meestal gaat het om een familielid, een buur
of een goede bekende.
Ook zijn de meeste misbruikers van kinderen niet de gewelddadige
monsters die de media soms laten zien. Het zijn in de meeste
opzichten gewone volwassenen. Ze zijn net als iedereen voor hun
gedragingen verantwoordelijk, en kunnen besluiten ermee op te
houden. Daar hebben ze soms wel hulp bij nodig.
Die hulp werkt. Onderzoek wijst uit dat misbruikers die hulp en
behandeling krijgen daarna belangrijk minder vaak opnieuw de fout
in gaan.

Doe de zelftest op
www.stopitnow.nl

Als u via internet contact met kinderen probeert te leggen kunt u
ook in aanraking komen met politie. De Hulplijn van Stop it Now! biedt
u vertrouwelijk advies over hoe u uw probleem kunt aanpakken.
Als u met een ervaren behandelaar wilt praten over dit soort
problemen, kunnen de medewerkers van onze Hulplijn daarvoor
een telefonische afspraak maken. Ook die gesprekken zijn kosteloos
en anoniem. Mocht een langerdurende behandeling nodig zijn, dan
wordt u geholpen daarvoor op de juiste plek terecht te komen.
Als u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving, bijvoorbeeld
omdat hij met kinderporno bezig is, of omdat u reden heeft om aan
te nemen dat hij een kind seksueel dreigt te gaan misbruiken of dat al
doet, kunt u uw twijfels en zorgen voorleggen aan een medewerker
van de Hulplijn. U krijgt hulp en advies. Ook kunt u als u dat wilt verder
praten met een ervaren behandelaar. Alle contacten zijn kosteloos,
vertrouwelijk en als u dat wilt anoniem.

Stop it Now! bevordert het begrip van het probleem en vraagt
misbruikers en mensen die zich daartoe aangetrokken voelen om er
nu mee te Stoppen. Om nu hulp in te roepen.
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Daarom: heeft u een kind misbruikt of voelt u zich seksueel
daartoe aangetrokken, bel nu kosteloos en desgewenst anoniem
de Hulplijn als eerste stap op weg naar een ander, beter leven:
0800 - 2666436
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Kosten en vertrouwelijkheid
É Alle contacten met Stop it Now! zijn kosteloos.
É Alle gesprekken met Stop it Now! zijn strikt vertrouwelijk, net als de
e-mails die u stuurt.

Mail anoniem naar
hulp@stopitnow.nl

É Alle contacten zijn als u dat wilt anoniem. De Stop it Now!
medewerker of behandelaar die u spreekt, kan uw telefoonnummer
niet zien. We vragen niet naar uw naam of adres. Uw e-mailadres blijft
voor ons onzichtbaar als u mailt naar hulp@stopitnow.nl.
Onze medewerker kan u wel antwoorden, maar krijgt uw emailadres niet te zien.

Bereikbaarheid
Voor meer info
www.stopitnow.nl

É De telefonische hulplijn 0800 -2666436 is iedere werkdag
geopend. De precieze openingstijden vindt u op onze website:
www.stopitnow.nl.
É U kunt ons anoniem een emailbericht sturen via hulp@stopitnow.nl.

Stop it Now!
Samenwerking
info@stopitnow.nl

Stop it Now! is altijd geïnteresseerd in samenwerking. U ook? Neem
dan contact op via info@stopitnow.nl
Stop it Now! is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS
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Stop it Now! is nieuw in
Nederland, maar bouwt
voort op bewezen
projecten in Groot
Brittannië en in Ierland.
De initiatiefnemers in
Nederland zijn het
Meldpunt Kinderporno
op Internet en
Forensische Polikliniek
De Waag. Wij danken
Stop it Now! UK &
Ireland voor hun steun.
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