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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. 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Waarom is pedofilie zo beangstigend? 

Pedofilie is vaak verkeerd gedefinieerd als de handeling het 
seksueel misbruiken van kinderen. In feite is pedofilie niet een 
handeling maar een seksuele aantrekkingskracht.  

Pedofielen zijn geen monsters, noch zedendelinquenten, noch 
kind-moordenaars. Ze zijn mensen in pijn die hulp nodig 
hebben om hun fantasieën te overwinnen of om te leven met 
hun fantasieën zonder een kind te mishandelen. 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Waarom wordt iemand een pedofiel?  

Er is een brede variëteit aan redenen, en het hangt af van de 
persoonlijke geschiedenis van elk individu. Sommige 
pedofielen hebben geweld in hun kindertijd meegemaakt, die 
wel of niet van seksuele aard geweest zou kunnen zijn. 
Anderen waren diep gestoord tijdens de periode dat ze hun 
eigen seksualiteit gingen onderzoeken, en anderen zouden 
opgegroeid kunnen zijn in families waar de grenzen van 
intimiteit en seks niet duidelijk gesteld waren (we definiëren 
deze als een incestueuze omgeving of familie). 

�5



Eens een pedofiel, altijd een pedofiel? 

Verlangens voor kinderen hebben is een groot leed, maar het 
is niet voor levenslang. Veel mensen voelen zich niet langer 
aangetrokken tot kinderen na het ontvangen van therapie of 
steun van een specialist. Anderen leren te leven met zulke 
fantasieën zonder te voelen dat deze fantasieën te ver gaan in 
hun dagelijks leven.  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Is het waar dat een volwassene verliefd 
kan worden op een kind? 

Een tiener of een volwassene zou gevoelens of liefde voor een 
kind kunnen ervaren maar dit zou nooit moeten leiden tot een 
seksuele relatie, omdat het onmogelijk is om liefde en seksueel 
verlangen te delen met kinderen. Dit is omdat kinderen nog 
niet volwassen genoeg zijn om deze soort dingen te begrijpen, 
en een seksuele relatie is altijd beschadigend voor een kind 
zelf wanneer er tederheid, liefde en zachtheid is. Wanneer een 
geslachtsrijp persoon seksueel verlangen ervaart voor een veel 
jonger voor jongvolwassene persoon, zullen ze zichzelf altijd 
moeten distantiëren en hulp zoeken, want dit is een signaal van 
een ernstig probleem. 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Is onze samenleving pedofiel wanneer 
het kinderen erotiseert? 

Onze samenleving zou noch kinderen moeten erotiseren (zoals 
Mini misschien  wedstrijd, sexy leren of makeup for kleine 
meisjes …) noch volwassenen kinderlijk maken (voor 
geslachtsrijpe lichaamsvormen, afwezigheid van lichaamshar 
…) 

Onze samenleving voorkomt kinderen tegen kinderen zijn en 
volwassenen tegen volwassenen zijn wanneer het de 
verschillen tussen generaties uitwist, en dit zorgt voor ernstige 
verwarring dat soms kan leiden tot seksuele mishandeling van 
een kind.  

Een klein meisje gekleed als een sexy vrouw (in strakke kleding, 
mini-rokjes, korte broekjes, bikini ...) kan ons erg ongemakkelijk 
doen voelen; maar als dit seksuele opwinding opwekt dan 
moet u dit opmerken, en moet u zich bewust zijn dat ze alleen 
speelt en doet alsof ze een volwassene is en dat ze nog steeds 
een kind is. Haar kleding of gedrag is nooit een uitnodiging of 
een uitdrukking van een seksuele bedoeling. 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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 (http://
pedo.help). 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OVER 
SEKSUEEL 
MISBRUIK 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Wat is seksueel misbruik? 

Het moment dat een persoon zijn seksuele verlanges opdringt 
aan een ander persoon, is het misbruik. In elk geval van 
misbruik, is er altijd machtsbruik en vaak schending van 
vertrouwen, aangezien de misbruiker een persoon vaak als 
kwetsbaarder ziet dan hemzelf/haarzelf.  

Kinderen zijn niet in staat om in te stemmen met seks omdat ze 
nog niet weten wat het is, en ze hoeven er niet over te weten. 
Ze zijn te jong en te onvolwassen om ervan te weten en om 
seksualiteit te ervaren. Om een kind een seksuele ervaring te 
laten hebben, zelf als het gedaan is als een deel van een 
spelletje, is alsof u het kind maakt als een object van 
bevrediging van uw eigen volwassen of jongvolwassen 
verlangen, en dat is onacceptabel.  

Seksueel misbruik is een seksuele activiteit waarin een 
slachtoffer aangespoord word of gedwngen wordt door de 
aanvaller, om de seksuele activiteit uit te voeren op hemzelf of 
op een andere persoon, met of zonder fysiek geweld. Het is 
mogelijk om iemand te misbruiken zonder dat er fysiek contact 
is (intimidatie, grooming, blootstelling ...) ook met het 
plaatsvinden van fysiek contact is mogelijk (zoenen, strelen, 
liefkozing, penetratie ...). Het is altijd seksueel misbruik.  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Wie zijn de daders? 

Seksueel misbruikers van kinderen zijn mannen en vrouwen die 
wired up en die zich vaak overweldigd zijn bijn hun seksuele 
drangen. Gewoonlijk voelen ze zich comfortaber met kinderen 
dan met mensen van hun eigen leeftijd (volwassenen en 
jongvolwassenen).  

We beelden ons vaak  in dat misbruikers sadistisch, pervers, 
manipulatief en bespelend zijn. Hoewel deze mensen bestaan, 
zijn ze eigenlijk zeldzaam. De grote meerderheid van seksueel 
misbruikers van kinderen zijn lief en zorgzame mensen die diep 
van kinderen houden. Bovendien, ze zijn vaak erg populair met 
kinderen en hun ouders, omdat ze zelfverzekerdheid ingeven.  

Verschillend wetenschappelijk onderzoek gedaan over de 
wereld laat zien dat:: 

- Eén op de vier aanvallers een tiener onder de leeftijd van 18 
is. 

- Eén op de twee aanvallers ie een lid van de familie van het 
kind. 

- 90% van de daders zijn een deel van de binnenste cirkel van 
het kind (school, vrijetijdsactiviteiten, buren, familievriend, 
kinderopvang …). 

- Minimaal een/derde van de seksueel misbruikers van 
kinderen zijn zelf slachtoffer geweest van seksueel misbruik 
in de kindertijd; ze zijn nooit in staat geweest om erover te 
praten of ze hebben nooit adequate steun ontvangen. 
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- Terugkerende seksueel misbruikers hebben vaak hun eerste 
geweld gepleegd tijdens de jongvolwassenheid en het heeft 
dan nooit geleid tot een strafrechtelijke sanctie of een 
therapeutische behandeling. Echter, onderzoek laat zien dat 
alleen overtuigingen die samengaan met passende zorg 
voor een significante vermindering van risico op herhaling 
zorgen. 

De grote meerderheid van seksueel misbruikers van kinderen 
durfden nooit te raten over hun achtervolgende pedofiele 
fantasieën voordat ze handelden.  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Wij zijn de slachtoffers? 

Ieder kind kan een slachtoffer zijn van een seksueel misbruiker 
van kinderen. Maar, die hebben begrepen wat het is en dat het 
niet toegestaan is - en de regels van intimiteit begrijpen - zijn 
beter is staat om een aanvaller te identificeren. Ze zijn 
waarschijnlijker om nee durven te zeggen, en waarschijnlijker 
om snel te praten over verduurde of geprobeerde aanval.  

Eenzame kinderen die op zichzelf aan gewezen zijn, en die een 
gebrek hebben aan begeleiding in hun relaties met anderen of 
die de regels van intimiteit niet hebben begrepen 
(bloedschenninge incestuese familie) zijn het grootste mikpunt 
van seksueel misbruikeres van kinderen. 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Wat zijn de gevolgen van seksueel 
misbruik bij een kind? 

Seksueel misbruik heeft altijd ernstige gevolgen, wat dan ook 
de leeftijd of het slachtoffer is. De effecten verschillen 
afhankelijk van het kind, het soort geweld, hoe vaak het geweld 
plaatsvond, de relatie met de misbruiker en de therapeutische 
en legale steun gevolgd na het geweld. 

Nawerkingen vinden altijd plaats, in verschillende manier, op 
verschillende momenten in het leven. 

Net zoals de mogelijk op fysieke schade en persoonlijk letsel 
voortkomend uit verkrachting, kan een kind lijden van meerde 
psychologische consequenties als schuldgevoel en schaamte, 
angst, woede, verlies van zelfvertrouwen, depressie, 
angstaanvallen, chronische pijn, sociale isolatie, wantrouwen 
naar alle jongvolwassenen en/of volwassenen, moeilijkheden in 
het hebben van gezonde seksuele relaties, verzwakt gehougen, 
concentratie, slaap, incontinentie of eetstoornissen ... 

Aanvallen kunnen ook leiden tot destructief gedrag: 
zelfmoordpogingen, automulatie, anorexia/bulimia, prostitutie, 
deliquentie, risicovol gedrag, verslaving aan alcohol, 
verdovende middelen, drugs, pornografie … 

Seksueel misbruik kan ook er voor zorgen dat een slachtoffer 
een dader wordt. 

Zwijgen is niet onvermijdelijk. Lijden is niet onvermijdelijk. Het 
is mogelijk om de horror van seksueel geweld te overwinnen 
door diensten in te roepen van een specialist.  

�15



OVER 
SEKSTOERISME 
BIJ KINDEREN 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Welke kinderen zijn slachtoffer van 
sekstoerisme? 

De slachtoffers van kinderprostitutie zijn beide meisjes en 
jongens. Ze komen vaak van benadeelde socia le 
achtergronden. Sekstoerisme waarbij kinderen in betrokken 
zijn is een groeiend fenomeen. 

Als u getuige bent van een geval van sekstoersime waarin een 
minderjarige betrokken is in uw land of in het buitenland, 
rapporteer het meteen: 

www.reportchildsextourism.eu 

�17

http://www.reportchildsextourism.eu


Wat zijn de risico's? 

Sekstoeristen komen van alle achtergronden. Ze kunnen 
getrouwd zijn of vrijgezel, mannelijk of vrouwelijk, rijk of arm, 
jong of oud. Sekstoeristen die kinderen misbruiken kunnen 
vervolgd zijn in hun land of afkomst als ze niet zijn vervolgd in 
het land waar de overtreding gegaan was.  

De risico's zijn enorm: een celstraf van verscheidene jaren en 
erg hoge boetes - zelfs jaren na het misbruik. Veroordeling kan 
het gevolg zij van de prostitutie van minderjarigen en ook van 
het seksuele geweld, verkrachting, seksuele afbeeldingen van 
kinderen, en andere misdrijven of geprobeerde misdrijven 
tegen de integriteit van kinderen. 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Draagt sekstoerisme bij aan de 
economische ontwikkeling van een 

land? 

Toeristen die een land bezoeken om mensen te gebruiken voor 
hun seksuele plezier moedigen alleen corruptie in het land aan, 
en de uitbuting en vernedering van de populatie.  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Is het in Azië een traditie om seks te 
hebben met kinderen? 

In sommige landen, triggert extreme armoede ouders om hun 
kinderen in de prostitutie te stoppen. Netwerken voor 
mensenhandel gebruiken kinderen uit kwetsbare situaties om 
zichzelf te verrijken, en om andere mensen misbruik te laten 
maken van de ellende om van deze kinderen seksslaven te 
maken. 

In sommige delen van de wereld wordt er geloofd dat seks met 
een kind bepaalde ziekten kan genezen. Maar, het 
tegenovergestelde is waar: In feite zijn seksuele relaties met 
kinderen het waarschijnlijkst om infecties en overdraagbare 
ziektes zoals aids te veroorzaken. Erg vaak, zijn minderjarigen 
die betrokken zijn in de prostitutie zich niet bewust van de 
preventiemiddelen en beschermingsmiddelen van seksueel 
overdraagbare ziekten.  

Ongeacht het land, culturen, tradities of regilieuze geloven, 
een kind vraagt nooit om seks. 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KINDEREN 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Kan iemand een kind op de mond 
kussen? 

Het is beter om kinderen op de mond kussen te vermijden, 
omdat een kus op de mond zich begrenst tot geliefden. 
Kinderen moeten begrijpen dat tieners en volwassenen 
(inclusief hun ouders) niet hun geliefden zijn. 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Wat is een incestuele familie? 

In een incestuele familie zijn de verschillen tussen de 
generaties vervaagd, zich opdringen aan de ruimte en rollen 
van elkaar, en er is niet veel respect voor privacy. Als gevolg 
daarvan, is het moeilijk voor kinderen om juist de verschillen 
tussen jong en oud te begrijpen. In deze families, is er een 
incestuele sfeer zonder dat incest noodzakelijk plaatsvindt. 

In een incestuele familie is de privacy van een kind 
geschonden: een persoon kust hun op de mond, een andere 
neemt een bad of een douche met ze, een andre lat hun in een 
bed slapen met ouders of oudere mensen … de deuren van de 
toiletten, badkamers en kamers kunnen niet op slot, of iederen 
kan de badkamer binnenkomen terwijl iemand aan het wassen 
is. De kleren en eigendommen zijn zelden persoonlijk: 
iedereen gebruikt iedereens dingen. 

De verwarring zou een kind een getuige kunnen maken van 
situaties die ze niet aankunnen: naaktheid van een volwassene, 
de seksualiteit van hun ouders, pornografie tegenkomen … 
Hun status als kinderen wordt niet gerespecteerd, en ze leren 
niet de geschikte gedragingen in hun relaties met anderen. Als 
gevolg, zouden ze niet in staat kunnen zijn om de seksuele 
toenadering van een volwassen te identificeren, en ze zouden 
niet in staat kunnen zijn om zichzelf te beschermen tegen zulke 
voorvallen of in staat zijn om ze achteraf te bespreken. 

Het is altijd essentieel dat iederen zijn eigen individuele ruimte 
heeft, zonder het te verwarren met dat van iemand anders. 
Deze grenzen bieden bescherming en moedigen respect voor 
de privacy en verschillen van anderen aan (leeftijd, cultuur, 
verlangen ...). 
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Kinderen die opgroeien in een incestuele familie zouden 
moeite kunnen hebben met het opbouwen van hun eigen 
identiteit en hun eigen verlangens, en ze zouden het ook 
moeilijk kunnen vinden om zichzelf te zien als anders dan 
degenen om hen heen. Dit gebrek kan ervoor zorgen dat ze 
zelf aanvallers worden , door hun keuzes en verlangens op te 
dringen zonder te begrijpen dat anderen deze niet delen.  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Kan een kind verlangen en seksueel 
plezier voelen? 

De seksualiteit van kinderen is heel anders dan de seksualiteit 
van volwassenen, en het is essentieel dat ze niet verward of 
verweven raken.  

Terwijl ze zich ontwikkelen, ontdekken kinderen seks en hun 
lichaam en ondervinden ze genot in het onderzoeken en 
aanraken ervan. Dit natuurlijke proces zou alleen plaats moeten 
vinden in een intieme ruimte. Een kind zou nooit 
aangemoedigd, gedwongen, gestuurd en bekeken worden 
tijdens de daad, zelf als het met tederheid en liefde gebeurt. 
de volwassene of jongvolwassene die dit doet, pleegt een heel 
erg seksueel misbruik - een die erg beschadigend is voor de 
ontwikkeling van het kind.  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Kan een kind seks willen? 

Een kind wil nooit een seksuele relatie. Dit is omdat ze nog niet 
de psychologische of psychologische capacatitei bezitten om 
bewust en met kennis seksuele ervaring hebben. Ze kunnen 
tegen een tiner of volwassene zeggen dat ze het gevoel 
hebben dat ze het willen, of ze zouden geen nee durven te 
zeggen omdat ze hen blij willen maken, maar een kind verlangt 
er nooit naar. 

Wanneer een tiener of een volwassene een seksuele handig 
voorstelt aan kind, het kind wil niet weten wat het is, of of het 
goed of slecht voor hen is. Ze zijn te jong om erover te weten 
en ze kunnen geen ja of nee zeggen tegen iets waar ze niks 
over weten. Ze zouden nieuwsgierig kunnen zijn, maar dit 
betekent nooit dat ze ermee instemmen. alles heeft zijn tijd: 
een kinderen zal seks ontdekken met iemand van hun eigen 
leeftijd wanneer ze ouder zijn. 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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. 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Kan iemand een kind inwijden? 

De ontdekking van hun eigen lichaam en de lichamen van 
anderen is een signaal van een gezonde nieuwsgierigheid die 
kinderen hebben; het is een fijn spel aleen als het gedeeld 
wordt tussen kinderen van dezelfde leeftijd die het zelfde 
niveau van volwassenheid hebben. Het is niet acceptabel 
wanneer een kind zijn of haar macht misbruikt op een ander. 
Als dit gebeurt, dan moet een volwassene ingrijpen. 

Hoewel het belangrijk is om te proberen antwoord te geven op 
de nieuwsgierigheid en vragen van kinderen over seksualiteit- 
indien nodig-de hulp van leeftijdpassende boeken, zou dit 
altijd gelimiteerd moeten worden tot hun vragen en capaciteit 
om te begrijpen. het zou ongepast zijn om hun te laten zien wat 
seksueel plezier is door ze aan te raken, door hen te vragen om 
u aan te raken en door uw seksueel orgaan te alten zien of 
seksuele afbeeldingen: geen seksuele handeling kan als 
informatief worden gezien. 

Passende educatieve uitleg zijn geruststellend, acties zijn 
destructief seksueel misbruik. 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Wat te doen wanneer een kind een 
pornografische afbeelding ziet? 

Afhankelijk van hun leeftijd en seksuele kennis, kunt u 
uitleggen dat pornografie niets te makne heeft met de realiteit 
van seks. Net als in de films, waar acteurs doen alsof ze 
vermoorden of doen alsof ze emoties voelen, professionele 
acteurs doen alsof ze plezier hebben in pornografische 
afbeeldingen. Hun bewegingen zijn abrupt, eh hun posities zijn 
gemaakt zodat de camere close-ups kunnen laten zien van 
bepaalde lichaamsdelen. Acteurs en actrices gebruiken drugs 
om effectiever te zijn, en vaak ondergaan ze plastische 
chirurgie om hun lichamen te veranderen. Soms is hun 
lichaamshaar geschoren, en makup en lich worden gebruikt 
om pukkels, littekens of huidskleuren te verwijderen. 
Pornografie laat seks zien, niet een liefdevolle seksuele relatie. 

In het echte leven, is het het tegenovergestel: ''de liefde 
bedrijven'' is teder, fijn en zacht. Mensen praten, knuffelen en 
kussen die beide partners een fijn gevoel geven.  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Is een meisje klaar om seks te hebben 
wanneer ze haar eerste menstruatie 

heeft gehad? 

Meisjes, net als jongens, hebben tijd nodig na het begin van de 
puberteit voordat ze er klaar voor zijn om seks te hebben, 
omdat seksualiteit zowel fysiek als psychologisch is.  

Om een huwelijk of seksuele realiet op te leggen op tieners is 
alleen maar omdat ze biologisch in staat zijn om voor te 
planten, dit is misbruik en schadelijk voor de ontwikelling en 
voor het toekomstige leven. 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Hoe kinderen bewust maken van het 
risico van seksueel misbruik? 

Kinderen moeten in staat zijn om de namen van de 
verschillende delen van het lichaam te benoemen, inclusief hun 
seksuele plekken: de penis, vagina, billen … met woorden die 
ze niet eng vinden om te zeggen tegen volwassenen. Deze 
woorden zouden niet als vies of brutaal beschouwd moeten 
worden. Kinderen moeten leren om intieme gebieden te 
identificieren om deze gebieden van hun lichamen te 
respecteren en ook deze van anderen. 

Kinderen moeten weten dat ze volwassenen kunnen 
vertrouwen, en dat volwassen beschikbaar zijn om naar hen te 
luisteren; ze moeten weten dat ze het recht hebben om iedere 
handling die ze bang maakt of pijn doet, af te wijzen, inclusief 
van u. Ze moeten iets zeggen wanneer ze zich verdrietig of 
ongemakkelijk voelen. 

Verwijs naar boeken die passend zijn voor de leeftijd voor uw 
kinderen om ze te helpen te begrijpen dat seksuele relaties 
tussen twee toestemmende volwassenen leuk en vervullend 
zijn. 

U kunt ook onze website, die aangewezen is voor kinderen, 
bezoeken: http://nonono.help  

�31

http://nonono.help


Moeten we met kinderen praten 
wanneer iemand dichtbij seksueel 

misbruikt is? 

Als kinderen in contact komen met een aanvaller, moeten ze 
gewaarschuwd worde om zichzelf te beschermen. 

In andere gevallen, moet u vragen van uw kinderen 
beantwoorden met in gedachten wat ze willen weten, en hoe 
oud ze zijn. Een zwart familiegeheim is schadelijk voor de 
ontwikkeling van een kind, maar een voorbarige openbaring is 
dat ook. Twijfel niet om hulp te zoeken van een therapeut om u 
te gidsen en te begeleiden. 

�32



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; 
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- 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. 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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 
duideli jk, 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.childhelplineinternational.org/where-we-work/ 

�35

http://www.childhelplineinternational.org/where-we-work/


Wat als uw kind of tiener een ander kind 
heeft seksueel misbruikt? 

Als uw kind een ander kind heeft misbruikt, kan het zijn dat ze 
zelf dingen hebben ervaren, gezien of gehoord die hun 
emotionele en seksuele ontwikkeling hebben gestoord. Bied 
hem of haar de optie om met een een kindertherapeut te 
praten en begeleid hem/haar als hij/zij daarmee instemt. 

Het zal ook wijs zijn om een therapeut te raadplegen - alleen of 
vergezeld door uw partner of uw familie - om na te denken 
over hoe uw familie functioneert en om te begrijpen waarom 
uw kind niet heeft geleerd wat fundamenteel is verboden.  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Waar hulp vinden? 

Voelt u zich aangetrokken tot kinderen?  

Er is geen schaamte om om hulp te vragen - in tegenstelling, 
het is een teken vaan moed! 

In veel landen, zijn er organisaties en verenigingen die 
specialisten die opgeleid zijn om mensen te helpen 
samenbrengen om mensen te helpen die gevoelens van 
seksuele aantrekkingskracht voor kinderen ervaren om ze te 
helpen beter om te gaan met fantasieën en om drangen die ze 
mogelijkheden beter in controle te hebben. 

U vindt een lijst van ze op deze pagina: 
http://pedo.help/help/  

Als er niet zo'n organisatie bestaat in uw land, kunt u nog 
steeds een therapeut bezoeken (psychoanalist, psychiater, 
psycholoog …) en hun vertellen over uw pedofiele fantasieën. 
Allles dat je moet doen is er zeker van zijn dat uw therapeut 
een staatsdiploma heeft verkregen en een lid is van een 
kredietwaardige organisatie. Sommige therapeuten zullen u 
doorverwijzen naar andere collega's die mogelijk beter in staat 
zijn om u te helpen, anderen zouden de deruren dicht kunnen 
doen zonder u te helpen, maar verlies nooit de hoop! In elk 
land zijn er gekwalificeerde therapeuten die mensen kunnen 
helpen die seksuele aantrekkingskracht ervaren voor kinderen.  

Voelt u vrij om te praten over het PedoHelp® project met 
therapeuten, we kunnen hen helpen om u te helpen.  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Het PedoHelp® project 

PedoHelp® is een internationaal informatie en preventie project 
over pedofilie. 

Deze gratis, internationaal en ecovriendelijk project richt zich 
op het vergroten van bewustzijn onder veel betrokkenen om 
het aantal seksueel misbruiken van kinderen te verminderen. 

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

Hoofdwebsite: www.pedo.help  

Website voor bewustzijn voor kinderen: www.nonono.help  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Association Une Vie® 

Association Une Vie® zet zich in voor het bevorderen van 
respect tussen mensen en het stimuleren van de vervulling van 
individuele personen en hun gemeenschap 

Dit bevat het verstrekken van bewustzijnsinhoud om kinderen 
te beschermen voor het risico van seksueel misbruik. 

Het project PedoHelp® is ontworpen door Association Une Vie. 

Meer weten: www.1vie.org 

2019 © Gepubliceerd door Association Une Vie.  
Alle rechten voorbehouden. 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Wist u dat… 

- 1 op de 3 meisjes en 1 op de 5 jongens seksueel misbruikt 
zullen worden voorat ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. 

- Seksueel misbruik begint voor 11 voor 1 slachtoffer op 2 en 
voor 6 voor 1 slachtoffer op 5 

- In meer dan 90% van de gevallen is de dader een familielid, 
1 kind op 2 is misbruikt door een familielid. 

- 1 dader van 4 is onder 18. 

- Kinderpornografie is een vorm van seksuele exploitatie van 
kinderen. 

- 1 slachtoffer op 2 misbruikt tijdens de kindertijd probeert 
zelfmoord te plegen. 

- Bloodgesteld zijn aan gewleld in de kindertijd kan resulteren 
in verlies van tot 20 jaar van levensverwachting als 
verschillende soorten geweld gecombineerd zijn. 

- Wereldwijd, 1 op 10 meisjes onder de leeftijd van 18 zijn 
verkracht, dit komt neer op 120 miljoen.  

Bronnen van statistiek: The Advocacy Center, Darkness to light, 
Mémoire Traumatique et Victimologie, Interpol, UNICEF. 

Het is tijd om bewustzijn te vergroten!
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