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Definitie pedofilie De term pedofilie wordt door deskundigen verschillend gedefinieerd. Over 

het algemeen verwijst deze term naar mensen die zich seksueel 
aangetrokken voelen tot minderjarigen die nog geen secundaire 
geslachtskenmerken vertonen, zoals verlaging van de stem, haargroei of 
borstontwikkeling.

1
 Hierbij wordt vaak uitgegaan van minderjarigen onder 

de 13 jaar. Wanneer iemand zich seksueel aangetrokken voelt tot 
minderjarigen boven de 13 jaar, noemen we dit Efebofilie. Minderjarigen 
in deze leeftijdsklasse vertonen wel al secundaire geslachtskenmerken, 
maar kunnen nog niet instemmen met seksuele activiteiten. In Nederland 
is de minimumleeftijd voor het instemmen tot het stellen of ondergaan 
van seksuele activiteiten 16 jaar. 

 
 
Pedofilie als stoornis  Volgens het classificatiesysteem van de Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM-5
2
), valt pedofilie onder de parafiele 

stoornissen: seksuele voorkeuren die afwijken van de heersende norm.  
Om van een pedofiele stoornis te spreken, moet een persoon ten minste 
zes maanden recidiverende, intense, seksueel opwindende fantasieën, 
seksuele drang ervaren of gedrag met betrekking tot seksuele handelingen 
met een kind jonger dan 13 jaar. Daarnaast moet iemand zelf minstens 16 
jaar oud zijn en minstens 5 jaar ouder dan het kind waartoe hij zich 
aangetrokken voelt. Ook moet iemand naar deze seksuele fantasie of 
drang hebben gehandeld, veroorzaakt dit een aanzienlijke lijdensdruk of 
zorgt het voor een belemmering in het dagelijks functioneren. 
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Oorzaak pedofilie  Pedofilie is een seksuele voorkeur waar biologische, psychologische en 

sociologische factoren aan ten grondslag kunnen liggen.
3
 De oorzaak 

verschilt van persoon tot persoon en is niet altijd even duidelijk. Ook in de 
wetenschappelijke literatuur is er nog geen algemene theorie die pedofilie 
voor iedereen kan verklaren. Bestaande theorieën proberen vooral te 
verklaren hoe het komt dat mensen die zich seksueel aangetrokken voelen 
tot minderjarigen, daadwerkelijk overgaan tot seksueel kindermisbruik.
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Verschil met pedoseksualiteit Pedofilie wordt vaak verward met pedoseksualiteit. Waar pedofilie 

verwijst naar een seksuele voorkeur voor minderjarigen, betreft 
pedoseksualiteit het verrichten van seksuele handelingen met 
minderjarigen jonger dan 16 jaar. Hier valt ook het downloaden van 
kinderporno onder. Hiermee wordt al het seksueel getint beeldmateriaal 
bedoeld van personen die de kennelijke leeftijd van 18 jaar nog niet 
hebben bereikt.  
Het verschil zit dus in het wel of niet handelen naar de seksuele voorkeur. 
Het ervaren van seksuele gevoelens voor minderjarigen is niet strafbaar, 
het verrichten van pedoseksuele handelingen of het downloaden van 
kinderporno wel. Niet ieder pedoseksueel gedrag vindt plaats omwille van 
seksuele gevoelens voor minderjarigen. Andere motieven, zoals 
emotionele eenzaamheid of machtsmisbruik, kunnen hierbij een rol 
spelen. Uit onderzoek is gebleken dat tussen de 25% en 50% van de 
mensen die kindermisbruik plegen,  pedofiele gevoelens heeft.
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Demografie Ongeveer 1-3% van de mannen hebben gevoelens voor kinderen onder de 

13 jaar. Dit blijkt uit onderzoek gedaan in Duitsland, Noorwegen en 
Finland.

6
 In Nederland zijn dit ongeveer tussen de 60.000 en 180.000 

mannen. Ongeveer een kwart van de mensen met pedofiele gevoelens 
geeft aan dat zij bewust werden van hun pedofiele gevoelens voor hun 
vijftiende levensjaar.

7
 Pedofilie komt voor onder zowel mannen als 

vrouwen; de meeste mensen met pedofiele voorkeur zijn echter wel man.
8
  

 
 
Strafbaarheid Het hebben van seksuele gevoelens voor minderjarigen is in Nederland 

niet strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht. Strafbaarheid 
volgt pas wanneer naar deze gevoelens op strafbare wijze wordt 
gehandeld. Hiervan is onder andere sprake wanneer kinderporno

9
 wordt 

bekeken, vervaardigd of verspreid, en/of wanneer tot seksueel 
kindermisbruik over wordt gegaan. 
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Recidive De kans op recidive is het grootst onder pedoseksuele mannen met een 

voorkeur voor jongens in de vroege puberteit. Ongeveer 77% van deze 
groep recidiveert. Recidive komt het minst voor onder incestplegers; 
ongeveer 6% van deze groep werd opnieuw veroordeeld voor een 
seksueel delict. Gemiddeld gezien recidiveert tussen de 10 en 20% van de 
pedoseksuelen binnen vijf jaar.

10
 Voor kinderporno downloaders wordt 

het  recidiviepercentage geschat op 3% op een termijn van zes jaar.
11

   
       
 
Behandeling Pedofilie is een seksuele voorkeur en valt daarom niet te ‘genezen’. Het 

accepteren van deze seksuele voorkeur en het veilig leren omgaan met 
deze gevoelens kan zwaar zijn. Hierover praten met hulpverlening kan 
ondersteuning bieden. Middels behandeling kan iemand leren zijn 
seksuele gevoelens en impulsen onder controle te houden. Hiermee kan 
voorkomen worden dat bijvoorbeeld overgegaan wordt op seksueel 
kindermisbruik. Een voorbeeld van een instelling die deze behandelingen 
aanbiedt, is de Waag. De Waag biedt ambulante forensische zorg.

12
 

Mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen kunnen zichzelf 
aanmelden voor behandeling bij deze instelling. Daarnaast kan een 
verplichte behandeling worden opgelegd door de rechter wanneer iemand 
zedenfeiten pleegt jegens minderjarigen. 

 
 
Stop it Now! Internationaal is in diverse landen het concept van Stop it Now!

13
 

overgenomen. Het Meldpunt Kinderporno heeft in samenwerking met De 
Waag, Stop it Now! in 2012 naar Nederland gehaald. Ons doel is seksueel 
kindermisbruik voorkomen door hulp te bieden aan mensen die dreigen 
een grens over te gaan of dat al zijn gegaan.

 14
 Stop it Now! biedt anoniem, 

vertrouwelijk en gratis telefonische hulp aan mensen die kinderporno 
hebben bekeken, of hiertoe neigen, of seksuele gevoelens hebben voor 
minderjarigen. Daarnaast biedt Stop it Now! ook hulp aan mensen die 
neigen tot of al seksueel kindermisbruik plegen. Tot slot wordt ook hulp 
geboden aan naasten van bovenstaande en professionals. De 
medewerkers aan de telefoonlijn zijn hulpverleners met expertise in het 
bespreken van seksualiteit. Alle medewerkers zijn getraind in telefonische 
hulpverlening. We geven advies, informatie en voorlichting over seksuele 
gevoelens voor minderjarigen en hoe met deze gevoelens om te gaan of 
het stoppen met het bekijken van kinderporno. Ook helpt Stop it Now! bij 
het vinden van gepaste hulpverlening. 
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