
Sommige mensen vinden nudes sturen, sexting of cyberseks heel leuk. Anderen

doen het liever niet. We zetten hier even alles op een rijtje, zodat je zelf kan

beslissen of het iets voor jou is.

Waarom sturen mensen naaktbeelden?

Waarom willen mensen geen naaktbeelden sturen?

Wanneer is sexting fout?

Iedereen maakt een eigen keuze over waarom ze wel of niet willen sexten.

Er is niets mis als je geen nudes wil sturen. Wil je dat wel? Daar is ook niets mis mee.

Stuur wel enkel foto's of video's naar iemand die ze wil ontvangen. Check dus eerst

even of jullie dit allebei willen.

Sexting is wel verkeerd als iemand mensen onder druk zet om naaktfoto's te sturen,

of wanneer die sexts doorstuurt of toont aan mensen waarvoor ze niet bedoeld

waren. Sexts doorsturen is trouwens strafbaar.

Verspreidde iemand jouw nudes? Lees hier wat je dan kan doen.

Hoe kan ik veilig nudes sturen?

Denk je dat het iets voor jou is en wil je het proberen? Check dan onze tips om veilig

te sexten. En veel plezier!

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Allesoverseks.be 11-24 jaar

IS NUDES STUREN IETS VOOR MIJ?

Ze vinden het opwindend om nudes te ontvangen of ze vinden het opwindend

dat de ander opgewonden wordt van hun naaktfoto of naaktvideo.

•

Ze willen aftoetsen of de ander hen mooi vindt of interesse heeft om een

stapje verder te gaan.

•

Ze gebruiken het om van elkaar te genieten als ze van elkaar gescheiden zijn,

bv. apart wonen of op vakantie zijn.

•

Ze gebruiken het om hun seksuele voorkeuren te ontdekken.•

Ze vinden het misschien niet opwindend of raar. Het is gewoon niets voor

hen.

•

Ze weten niet goed wat ze moeten zeggen of sturen, of zijn onzeker over wat

de ander van hen of hun lichaam zal vinden.

•

Ze vinden het niet leuk om ongewenste of ongepaste berichten of beelden te

ontvangen.

•

Ze voelen niet echt een klik met de persoon die om een sexy bericht of foto

vraagt, of ze vertrouwen die persoon niet volledig.

•

Ze zijn bang dat hun sexy berichtjes of beelden verder verspreid of

opgenomen worden.

•

Ze zijn bang dat iemand hen online zou pesten of chanteren met deze

beelden (dit heet 'sextortion').

•

PRAAT EROVER

Mail met Child focus

Antwoord binnen 24u

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://admin.watwat.be/sexting/naaktfotos-van-iemand-anders-verspreiden-dat-strafbaar
https://admin.watwat.be/sexting/mijn-naaktfoto-doorgestuurd-wat-nu
https://admin.watwat.be/sexting/veilig-een-naaktfoto-naaktvideo-maken-hoe-doe-ik-dat
https://awel.be/babbel#chat
mailto:116000@childfocus.org
tel:116 000
https://awel.be/forum



