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68%

32%

6%2%1%

Duur

Hoe is contact opgenomen? Frequentie contactmomenten

Tevredenheid over Stop it Now!

Waar gehoord van Stop it Now?

5 
minuten

285 
minuten

34 minuten 
gemiddeld van alle gesprekken

overig radio krant professional politie televisie familie/vrienden internet

8%

6%

5%

Stop it Now! 
4 jaar anonieme hulpverleningsgesprekken

Wie belt/mailt ons & waarover bellen/mailen zij?

14%13%9%9% 46%

@
@

87%

94%

telefoon

positief

eenmalig 
contact

meermalig 
contact

telefoon 
en e-mail

e-mail

negatief

maart 2012
tot  juni 2016

...

GESPREKKEN



2 stopitnow.nl 

Stop it Now! biedt telefonische hulp en advies aan mensen die zich zorgen maken om hun seksuele gevoelens en/of gedrag naar minderjarigen 
en/of mensen die kinderporno downloaden. Ook is Stop it Now! er voor mensen die zie zorgen maken over de gevoelens en/of het gedrag van 
een ander, voor naasten en voor professionals. Stop it Now! is een onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik. 

Stop it Now! 
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Wie belt/mailt ons & waarover bellen/mailen zij?

DEFINITIES

Plegers
 
zijn mensen die  
seksueel grensover
schrijdend gedrag 
hebben vertoond met 
betrekking tot minder
jarigen, ongeacht of  
ze hier wel of niet door 
in aanraking zijn  
gekomen met politie 
en justitie. 

Potentiële plegers

hebben geen seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag vertoond, 
maar door hun 
gevoelens en/of de 
situatie waarin zij 
zich bevinden is het 
risico aanwezig dat zij 
grensoverschrijdend 
gedrag kunnen 
vertonen in de 
toekomst.

Downloaders
 
hebben één of 
meerdere malen 
kinderporno bekeken, 
ongeacht of hier wel of 
geen onderzoek naar 
is ingesteld door de 
politie.

Potentiële downloaders
  
hebben geen kinder
porno bekeken, maar 
zouden dit mogelijk 
in de toekomst 
kunnen doen. Zij 
zoeken bijvoorbeeld 
online de grenzen 
van het toelaatbare 
op, doen pogingen 
beeldmateriaal te 
verkrijgen, onder
drukken de neiging om 
kinderporno te kijken 
of zijn nieuwsgierig 
naar het materiaal.
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tot  juni 2016
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KARAKTERISTIEKEN EN OMGEVING VAN BELLERS/MAILERS

95%

5%

Geaardheid volgens bellers/mailersGeslacht

heteroseksueel
71%

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Noord- Holland

Waar wonen veel bellers/mailers?

22.7%

11.4%

23.5%

11%
4%
1%

13%

heteroseksueel
homofiel
exclusief pedofiel
biseksueel
overig

Leeftijd

21-30 jaar 41-50 jaar > 60 jaar51-60 jaar31-40 jaar11-20 jaar

Gemiddelde 
leeftijd

37

25% 20% 11%
5%

30%9%

maart 2012
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OMGEVING OP DE HOOGTE VAN PROBLEEM BELLER/MAILER

27%

niet op de hoogte

41%

59%op de hoogte

Kinderen in het gezin

Partner op de hoogte 
van probleem beller/mailer

geen kinderen
kinderen maar niet in voorkeursleeftijd
kinderen in voorkeursleeftijd 
kinderen maar leeftijd onbekend

63%

23%
4%

10%

geen kinderen

geen partnerrelatie

partnerrelatie

Partnerrelatie

45%
55%

 niet op de hoogte

op de hoogte  70%

30%

behandelaar
12%

61%
anders

partner

Wie weet van probleem?Op de hoogte
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ONDER VERDENKING/ ONDER BEHANDELING/ RISICO

In behandeling

Onder verdenking/risico

Type problematiek

momenteel in 
behandeling of 

gehad

seksuele 
problematiek

Andere problematiek dan seksuele, bijvoorbeeld: depressie,  
persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen

Belafspraak Gaat op belafspraak in

nooit in 
behandeling 
geweest

voor andere 
problematiek

SiN! besluit 
geen afspraak 
met de Waag 
in te plannen

personen die 
daadwerkelijk 
contact leggen 
met de Waag

SiN! besluit 
een afspraak 
met de Waag 
in te plannen

personen die 
geen contact 
met de waag 

leggen

64%

36%

83%

15%

85%

17%

34%

66%

maart 2012
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totaal onder verdenking vs 
niet onder verdenking

risico op misbruik 11,6%

totaal eerder veroordeeld 
vs niet veroordeeld

22,7%

5,1%
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INHOUD VAN DE GESPREKKEN

3%3%
4%

5%

7%

9%

10%

10%

49%

seksueel 
parafilie 
combinatie 
coping 
overig 
verzameling
nieuwsgierigheid/spanning
sociale contacten
dwang/verslaving

Reden van (potentieel) kinderporno kijkenDuur van kinderporno kijken voordat 
bellers/mailers contact opnemen

beiden

meisjes

 17%

24%

 59%

jongens

Voorkeur voor sekse minderjarigen

seksueel

0 mnd

180 mnd

Voorkeursleeftijd voor minderjarigen

infantofilie
0-5 jaar

pedofilie
6-10 jaar

hebefilie
11-14 jaar

efebofilie
15-19 jaar

46 
maanden
gemiddeld

13%
37%

68%
49%

maart 2012
tot  juni 2016
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Stop it Now! 
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Profiel per type beller/mailer

maart 2012
tot  juni 2016

Vrouwelijke 
beller/mailer

Gemiddelde leeftijd

Onder verdenking

Eerder veroordeeld 
voor seksueel delict

Stop it Now!  
gevonden via 
internet

Contact (duur)

47,78 jaar

48,1%

36,10 jaar

46,9%

35,96 jaar

46,8%

30,75 jaar

t 20,7% t 2,8% t 2,7% t 0%

87,5%

40,7%0% 4,2%

4 0121

Contactmomenten
meer dan één keer 26,5% 28% 44,4% 34,2% 

Potentiële 
downloaders

DownloadersPotentiële 
plegers

Plegers

10%

50%

1,69 x
33,53 min.

1,61 x
33,68 min.

1,85 x
31,95 min.

1,44 x
36,75 min.
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Voorkeur geslacht

Voorkeurs leeftijd

Type problematiek

Suïcidaal

Seksuele geaardheid

In de meeste gevallen  
 hebefilie en  

 efebofilie

In de meeste gevallen  
 hebefilie en  

 efebofilie

In de meeste gevallen  
 pedofilie  hebefilie en  

 efebofilie

seksuele 25%
andere 14,8%
beiden 3,7%

seksuele 13,2%
andere 23,7%
beiden 2,6%

seksuele 17,6%
andere 13
beiden 0,9%

seksuele 0%
andere 22,2%
beiden 3,7%

In de meeste gevallen  
 hebefilie en  

 efebofilie

infantofiel  00 - 5 jaar
pedofiel  06 - 10 jaar
hebefiel  11 - 14 jaar
efebofiel  15 -19 jaar

14,7% 2,7% 0% 0%

47% 12%41% 21% 20%59% 19% 19%62% 39% 0%61%

Stop it Now! 
4 jaar anonieme hulpverleningsgesprekken

Profiel per type beller/mailer
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13,8% 4,1%
6,8%

74,3%

hete
ro

pedofiel 
homo 
bi 
anders 

Potentiële 
downloaders

DownloadersPotentiële 
plegers

Plegers

9,1% 4,5%
31,8%

54,5%

hete
ro

9,9% 4,5% 1,8%

9,9%

72,1%

hete
ro

Is/was  
in behandeling

44% 31,8%31,5%39,5%

13,6% 4,5%
9,1%

72,7%

hete
ro
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Positieve evaluatie 
over contact
Stop it Now!

In behandeling

89% 
komt zijn bel afspraak  

met de Waag na en 50% 
gaat in behandeling

100% 
komt zijn bel afspraak  

met de Waag na en 31% 
gaat in behandeling

86% 
komt zijn bel afspraak  

met de Waag na en 63% 
gaat in behandeling

100% 
komt zijn bel afspraak  

met de Waag na en 27% 
gaat in behandeling

92% 90% 98% 90%

86%

63%

89%

50%

100%

27%

100%

31%

48% verwacht  
hulp/behandeling

Stop it Now! legt voor  
58% contact met de Waag

80% verwacht  
hulp/behandeling 

Stop it Now! legt voor 
77% contact met de Waag 

33% verwacht  
hulp/behandeling

Stop it Now! legt voor 
50% contact met de Waag 

Verwachting 
mailers/bellers van 
Stop it Now!

67% verwacht  
hulp/behandeling 

Stop it Now! legt voor 
78% contact met de Waag 

Risico misbruik 16,7% 21% 2% 0%

Omgeving op de  
hoogte van reden  
van bellen

t50% t72% t64%t96% 

Potentiële 
downloaders

DownloadersPotentiële 
plegers

Plegers

Gezinssituatie

6% heeft kinderen in de 
voorkeursleeftijd 

40% heeft kinderen 
5% in de voorkeursleeftijd

35% heeft kinderen 
15% in de voorkeursleeftijd

58% heeft kinderen
5% in de voorkeursleeftijd

60% heeft partner 46% heeft partner 66% heeft partner 32% heeft partner


