
Bijlage 4: Vragenlijst interviews 
 
Opening 
Praten over pedofiele gevoelens is lastig, heb ik begrepen. En naarmate ik me meer verdiep in 
deze scriptie over pedofilie begrijp ik dit ook steeds meer. Ik vind het erg dapper van u dat u 
wilt meewerken. Bedankt daarvoor. Allereerst wil ik met u de geheimhoudingsverklaring 
doornemen die ik heb opgesteld (zie bijlage 2: Geheimhoudingsverklaring). 
 
Kennismaking 
1. Mag ik weten wat u doen heeft besluiten om mee te doen aan dit interview? 
2. Mag ik vragen hoe u uw seksuele voorkeur zou omschrijven? 
3. Welke rol speelt het in uw leven? 
4. Kunt u iets vertellen hoe het voor u was toen u ontdekte dat uw geaardheid buiten de 
norm viel? 
5. En hoe heeft u hier mee leren omgaan? (Wat heeft hierbij geholpen?) 
 
Gevoelsgenotencontact 
1. Wat maakte dat u op zoek ging naar gevoelsgenoten? 
2. Hoe was dat voor u, om daarnaar op zoek te gaan? 
3. Hoe voelde u zich na het eerste gevoelsgenotencontact? 
4. Hoe heet de groep waaraan u deelneemt? 
5. Sinds wanneer neemt u deel aan gevoelsgenotencontact? 
6. Hoe vaak komen jullie samen? 
7. Online of fysiek? 
8. Hoe heeft u passend gevoelsgenotencontact gevonden? 
9. Wat heeft contact met gevoelsgenoten u gebracht? 
10. En wat heeft u gebracht aan anderen? 
11. Heeft u nu andere mensen om u heen dan voor het gevoelsgenotencontact? 
12. En hoe? 
13. Zou u gevoelsgenotencontact aanbevelen bij anderen? 
14. Waarom? Wat zijn voor- en nadelen van gevoelsgenotencontact? 
15. Wat heeft u als nadelig of lastig ervaren aan gevoelsgenotencontact? 
 
Sociaal netwerk 
1. In hoeverre wordt pedofilie als taboe gezien in uw omgeving? 
2. Hoe is het voor u dat pedofilie zo’n enorm taboe is? 
3. Kunt u iets vertellen over de steun die u ervaart van uw omgeving? 
4. Weten mensen in uw omgeving van uw geaardheid? 
5. Met wie heeft u gesproken hierover? 
6. Waarom heeft u dit gedeeld met hen? 
7. Was dit voor of nadat u met gevoelsgenoten in contact bent geweest? 
8. Wat is het verschil tussen gevoelsgenoten en vrienden en familie als u het heeft over uw 
gevoelens? 
9. Heeft u contact gezocht met hulpverleners? 
10. Was dit voor, na of tijdens gevoelsgenotencontact? 
11. Welke mensen zijn belangrijk in uw leven? 
12. Op het eerste gezicht past u niet in het traditionele ‘huisje-boompje-beestje’-plaatje. Hoe is 
dit voor u? 
 
Hulpverlening 
1. Voelt u zich wel eens alleen met uw geaardheid? 
2. Wat helpt u dan? 
3. Heeft u hulp gezocht met het omgaan met uw geaardheid? Van wie? 



4. Waarom wel en waarom niet? 
5. Waar heeft u het meest aan gehad? 
6. Waar lag dat aan? 
7. Hoe kijkt u naar de hulpverlening als het gaat om pedofilie? 
8. Voelt u zich begrepen door de hulpverlening of vertrouwenspersoon? 
 
Optioneel 
Als u een cijfer mocht geven op een schaal van 1-10, hoe waardeert u dan de steun die u heeft 
gekregen van: 
1. Uw directe omgeving, 
2. Contact met lotgenoten 
3. Hulpverlening (huisarts, psycholoog, seksuoloog, maatschappelijk werk etc.) 
4. Informatie via internet 
5. Overig, waar u iets aan heeft gehad. 
 
Laatste vraag 
1. Waar wil je vanaf en waar wil je naartoe? 
2. Is er nog iets wat u wilt vertellen of vragen? 


