
Sexting is het versturen van seksueel expliciete foto's of video's van jezelf via

sociale media met een smartphone of webcam. Ontdek tips om het veilig te doen.

Seksuolotte gaf deze raad tijdens een Spreekuur op het Instagramkanaal van WAT

WAT.

Wat als het misloopt?

Dwingt iemand jou om foto's of video's van jezelf te sturen? Heeft iemand je foto's of

video's verspreid zonder je toestemming? Je kan terecht bij:

Niet gevonden wat je zocht?

Wat kan er beter aan de info op deze pagina?

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Child Focus 14-24 jaar

VEILIG NUDES STUREN. HOE DOE JE DAT?

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

even of jullie dit allebei willen.

•

Zet nooit iemand onder druk om foto's of video's te sturen•

Sext enkel met iemand die je offline ook kent en die je vertrouwt•

Maak onderling afspraken over het gebruik van de beelden die worden

uitgewisseld

•

Maak jezelf onherkenbaar•

Verstop je gezicht of uiterlijke kenmerken (tattoo, piercing,

geboortevlek, litteken ...)

•

Gebruik een neutrale achtergrond die vrij is van herkenbare zaken

zoals een poster

•

Gebruik bijvoorbeeld een wazige filter via de .Comdom app•

Stuur nooit foto's door van iemand anders zonder zijn toestemming. Je krijgt

zo'n foto in vertroiwen, schaad dit vertrouwen niet. Dit is strafbaar

•

Bouw het langzaam op. Je hoeft niet meteen seksueel expliciete foto's of

video's te sturen. Je kan bijvoorbeeld beginnen met pikante berichten of foto's

in lingerie en dan opbouwen.

•

Gebruik een veilige app•

CyberSquad, het platform voor en door jongeren. Vraag daar hulp aan een

andere jongere

•

Child Focus via het gratis noodnummer 116 000 (24u/24 bereikbaar)•

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

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://www.instagram.com/watwat_jijweet/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://comdomapp.be/
https://admin.watwat.be/sexting/naaktfotos-videos-verspreiden-dat-strafbaar
https://www.watwat.be/sexting/welke-app-gebruik-ik-best-om-naaktfotos-naaktvideos-te-sturen
https://admin.watwat.be/pdf/article/www.cybersquad.be
https://admin.watwat.be/pdf/article/www.childfocus.be
https://www.jac.be/mail
tel:116 000
https://awel.be/forum


LAAT HET ONS WETEN
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