
 

 

 

Volwassenenwerking  

 

Heeft u seksueel grensoverschrijdend of strafbaar        
gedrag gesteld? Of vreest u dit te doen? 

Bij I.T.E.R. kan u terecht voor hulpverlening, als: 

- de bovenstaande vragen op u van toepassing zijn of    
u dit wenst te onderzoeken 

- u zelf kiest voor dit hulpaanbod of akkoord bent met   
de voorwaarden van de verwijzer (bv. justitie of een   
vertrouwenscentrum kindermishandeling)  

- u over uw leven wil nadenken en indien nodig aan    
verandering wil werken 

- u wil voorkomen dat u door uw seksueel gedrag in    
de problemen geraakt of dat u schade aan anderen    
veroorzaakt 

- u ouder bent dan 18 jaar en woont in de regio          
Brussel / Vlaams-Brabant.  

Doelen in de therapie bij I.T.E.R. zijn: 

 Voorkomen  van seksueel probleemgedrag 

 Herstelgerichte delict– en/of probleemverwerking 

 Verantwoord burgerschap 

 

 

WWW.ITER-HULP.BE 

I.T.E.R. is een ambulant centrum voor  

preventie, begeleiding en behandeling van  

seksueel grensoverschrijdend gedrag 

(Op de website: ook meer info over de jongerenwerking.) 
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Hoe vindt u de weg naar I.T.E.R.?  

 
Bij voorkeur neemt u (eventueel samen met de ver-
wijzer) telefonisch contact op. I.T.E.R. is elke werkdag    
tussen 9u en 16u bereikbaar op dit adres: 

 
Gaucheretstraat 164 

1030  Brussel 
Tel :  02 512 62 43 
Fax :  02 512 80 53 

E-mail :  iter@iter-hulp.be 

 
Daarna nodigen we u uit voor een kennismakings-
gesprek. We luisteren naar uw vraag en uw verhaal.   
We geven uitleg over onze werking, het beroepsgeheim 
en de kosten.  

 
I.T.E.R. start niet onmiddellijk met therapie. We trekken 
tijd uit om samen met u in kaart te brengen of er een 
probleem is en of therapie daarbij kan helpen. I.T.E.R. is 
geen politiedienst en kan niet beoordelen ‘of iemand het 
gedaan heeft’. Als hulpverleners zijn we gebonden door 
het wettelijk beroepsgeheim zoals dat bijvoorbeeld bij 
uw arts van kracht is.  

 
Na deze probleemverkenning zoeken we een antwoord 
op de volgende vragen:  

 heeft ambulante therapie zin ? (gesprekken bij 
I.T.E.R. op afspraak) 

 Zo ja, hoe zal het begeleidingsaanbod eruitzien ? 

 Onder welke voorwaarden kan een begeleiding    
veilig van start gaan? 

 
Deze resultaten en conclusies worden met u besproken 
en het teamaanbod wordt uitgelegd. De begeleiding 
wordt effectief opgestart na ondertekening van een 
overeenkomst waarin uw en onze rechten en plichten 
zijn uitgelegd. Ook familieleden kunnen bij I.T.E.R.      
terecht voor ondersteuning. Betaling is afhankelijk van  
uw inkomen (tarieven: zie website). 
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