
Wat is pedofilie en wie is een pedofiel? 

Pedofielen zijn jongvolwassen jongens of meisjes of 
volwassen mannen of vrouwen die zich seksueel 
aangetrokken voelen tot voor puberteit kindere (i.e. die 
nog niet de puberteit hebben bereikt). Sommige 
pedofielen voelen zich alleen angetrokken tot meisjes, 
andere alleen tot jongens.  

Sommige voelen zich aangetrokken tot beide, en 
sommige voelen zich evenveel aangetrokken tot 
kinderen en tieners of volwassenen.  

Pedofilie bestaat overal. overal op de wereld en in alle 
omgevingen ongeacht welzijn, educatie of religie. Alleen 
omdat niemand erover praat, betekent niet dat het niet 
bestaat! 

Niemand kiest ervoor om een pedofiel te zijn, en de 
meerderheid van de pedofielen zullen nooit een kind 
misbruiken.  

Niemand is verantwoordelijk voor hun fantasieën, maar 
iedereen is verantwoordelijk voor zijn handelen en 
daden. Ook, elke seksuele handeling waarin een kind 
betrokken is, is verboden: het is verboden om kinderen 
te vertellen dat je verliefd op ze bent, om opmerkingen 
van een suggestieve aard te maken, om hen 
pornografische afbeeldingen te laten zien of om hen uw 
eigen seksuele organen te laten zien of te vragen om die 
van hen te zien, om hen te bekijken tijdens het uitkleden, 
hen strelen, om hun geslachtsdelen aan te raken (de 
schaamstreek, billen, borst), om hen op hun knieën te 
zetten wanneer u een erectie heeft, daarbij uw eigen 
seksuele verlangens hen op te leggen. 

Wat doe ik als ik denk dat iemand die  
ik goed ken een pedofiel is? 

U kunt kalm met die persoon praten zonder te oordelen. 
Vertel die persoon wat u gezien en gevoeld heeft, en 
moedig hem of haar aan om hulp te zoeken van een 
vaardig specialist.  

Voelt u zich vrij om over het PedroHelp® te praten: 

www.pedo.help

Meer weten 

Lees ons boekje voor professionals die werken met 
kinderen, ook zijn er andere documenten (een boekje 
voor ouders, voor kinderen, preventieve posters …), 
beschikbaar op 1vie.org/nl/behoeden.

Professionals  
die werken met 

Kinderen

Hoe meer mensen geïnformeerd zijn, hoe minder slachtoffers er zullen zijn.

Kinderen beschermen  
voor seksueel geweld 

in faciliteiten die  
leveren aan minderjarigen

Association Une Vie® zet zich in voor het bevorderen 
van respect tussen mensen en het stimuleren van de 
vervul l ing van indiv iduele personen en hun 
gemeenschap. Dit bevat het verstrekken van 
bewustzijnsinhoud om kinderen te beschermen voor het 
risico van seksueel misbruik.  

Om meer te weten te komen, bezoek onze website

1vie.org
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Deze gratis brochure is bedoeld voor 
iedreen die werkt met kinderen in alle 
professionale en dienstbare veld: 
animatie, cultuur, educatie, vrije tijd, 
sociaal, sport …

Hoe spot ik een slachtoffer van seksueel  
misbruik bij kinderen? 

Kinderen hebben niet de kennis, ervaring of woorden om uit 
te drukken wat ze hebben meegemaakt of geleden, omdat 
seksualiteit een onbekende wereld voor ze is. Dus zullen ze 
hun leiden en ongelukkigheid uitdrukken door hun lichaam te 
gebruiken. 

Als twijfelt, raadpleeg een professional. 

Hier zijn wat signalen die u alerter maken: 
- kneusingen, pijn en pijnlijke plekken op de genitalieën, 

dijen of ergens anders op het lichaam; 
- irritatie op de genitalieën of mond, terugkerende 

urineweginfectie; 
- groot gewichstverlies of -toename 
- bij oudere kinderen: eetstoornissen, zelfverminking en 

lichamelijke plekken,drugs of alcholgebruik.  

Er zijn wat veranderingen in het gedrag die u alerter kunnen 
maken: 
- Ze isoleren zichzelf, ze praten niet meer over hun dag, ze 

zeggen niet meer wat ze gedaan hebben, ze zijn niet meer 
geïnteresseerd in waar ze eerder van genoten; 

- Ze zijn bang, ze weigeren om ergens alleen heen te gaan; 
- hun cijfers verslechteren; 
- Ze weigeren knuffels, lichamelijke nabijheid; 
- Ze willen zich niet uitkleden terwijl er een volwassene is 

wanneer ze zich wassen, ze willen niet naar een medisch 
onderzoek of het zwembad en het strand bezoeken; 

- Ze zijn angstig, nerveus, huilen vaak of worden boos, 
regressie, zich gedragen of praten als een baby, 
duimzuigen, in hun bed plassen terwijl ze al zindelijk waren; 

- Ze verliezen hun eetlust, ze lijden aan slapelooshied, ze zijn 
bang om in slaap te vallen vanwege terugkerende 
nachtmerries; 

- Ze laten een abnormale interesse in seks zien: ze richten zich 
op seksuele onderwerpen waar ze nog niet van zouden 
moeten weten op hun leeftijd, seksueel gedrag nadoen, 
masturberen of seksuele geluiden nadoen in het openbaar, 
uitvoerige tekeningen maken, toename van verleidend 
gedrag; 

- Ze zijn agressief met de mensen om hen heen.

Wat is het beste om te doen als  
een kind misbruikt is? 

Ten eerste, blijf kalm. 

Geloof het kind, help hem of her om zichzelf uit te drukken 
met hun eigen woorden, zonder iets toe te voegen en 
zonder overweldigd te raken bij uw eigen zorgen, uw 
imaginatie en uw kennis over seksualiteit. Vraag hem of haar 
niet te herhalen of zeg niet herhaaldelijk wat ze hebben 
meegemaakt. 

Begeleid hem of haar snel naar de relevante afdelingen 
(politie …) om gesteund te worden door getrainde 
professionals die hun getuigenis af zullen nemen. 

Laat de legale professionals vragen stellen aan de beweerde 
misbruiker en hun onderzoeken doen.  

Wees bezorgd over het welzijn van het kind en zijn of haar 
bescherming zonder ooit te proberen om zelf recht te gaan 
halen.  

Als u twijfels heeft, of de woorden van  het kind zijn niet 
duidelijk, u kunt hem of haar meenemen om een 
kindertherapeut raad te plegen.  

In ieder geval, vertel het kind dat hij/zij gelijk had om met u 
te praten, prijs hem of haar voor zijn of haar moed en bedank 
hem of haar voor het vertrouwen in u. 

U kunt de kinderhelplijn van uw land bellen om te 
reporteren: www.1vie.org/childhelp. 

In Nederland: 0800 0432 (De Kindertelefoon) 

Hoe reageer ik wanneer een kind seksueel  
expliciet is met een ouder iemand? 

Een kind zou lastiggevallen kunnen zijn door iets dat ze 
hebben meegemaakt of gezien of gehoord, en ze zouden 
een volwassene of een jongvolwassene kunnen benaderen 
om hen vragen te stellen, om hen aan te raken of om aan hen 
te vragen om de schaamstreek aan te raken.  

Dit is nooit een verzoek tot seks, het is alleen een 
uitddrekking van een behoefte om te weten of te checken 
wat toegestaan is en wat niet.  

De jongvolwassene of volwassene moet altijd grenzen 
stellen, moet altijd herinneren wat verboden is, en moet 
kinderen beschermen voor wat hen pijn zal doen.

 
Aan de leiders van instituties die werken met 

kinderen en jongvolwassenen 

We moedigen u aan om de berichten in deze brochure te 
verspreiden met alle medwerkers bij het begin van elk 
schooljaar, en met elk werving tijdens het jaar.

Nee! Nee! Nee! 
Luc Desportes / 

PedoHelp® (ARV)

http://www.1vie.org/childhelp
http://www.1vie.org/childhelp

