
Wat is de Blue Whale Challenge?

De Blue Whale Challenge is een online challenge van fake profielen.

De eerste challenges of uitdagingen zijn onschuldig, maar ze worden alsmaar

gevaarlijker en zelfs levensgevaarlijk. De persoon achter het account vraagt je

bijvoorbeeld om jezelf pijn te doen.

Het nep-account dreigt om persoonlijke gegevens online te zetten als je niet alle

opdrachten doet. Maar die persoon liegt en heeft helemaal geen persoonlijke info.

Zolang jij er niet in meegaat, kan er niks gebeuren.

Hoe herken ik deze gevaarlijke challenge?

Wat als ik zo'n bericht krijg?

Is het veilig om dat account te blokkeren?

Ja, het is helemaal veilig om een account te blokkeren. En dat is ook het beste wat

je kan doen.

Dat nep-profiel heeft geen informatie van jou als jij geen informatie hebt gedeeld.

Het is dus niet waar dat die je ip-adres of andere info van jou heeft als jij die

blokkeert. Die persoon kan je dan zelfs helemaal niet meer sturen.

Moet ik bang zijn voor de Blue Whale Challenge?

Nee, je hoeft je geen zorgen te maken. Zolang jij er niet in meegaat, kan er niks

gebeuren.

Wat als ik heb geantwoord, op een link heb geklikt of al een
opdracht heb gedaan?

Je kan altijd stoppen, ook als je al hebt geantwoord of meegedaan.

Blokkeer het account.

Chat met Awel

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

Door Child Focus 11-24 jaar

BLUE WHALE CHALLENGE: WAT IS HET EN WAT KAN IK

ERTEGEN DOEN?

Het bericht komt van een profiel dat je niet kent.•

Dat fake account vraagt of je wil meedoen aan een spel, uitdaging of

challenge.

•

Vaak heet het de Blue Whale Challenge, Momo Challenge of Jonathan

Galindo Challenge, maar het kan ook een andere naam zijn.

•

Negeer het bericht. Deel geen informatie met die persoon.1.

Neem een screenshot, voor als je dit later wilt tonen aan een volwassene.2.

Rapporteer het account bij het socialmediakanaal, bijv. TikTok of Instagram3.

Blokkeer het account.4.

Tip: zet je eigen profiel privé. Dan kan niemand je zomaar sturen.5.

PRAAT EROVER

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

https://awel.be/babbel#chat
tel:116 000


Heb je op een verdachte link geklikt? Ook dan heeft dat account geen gegevens van

jou. Verander wel voor de zekerheid het wachtwoord van je account, en van alle

andere accounts waarvoor je dat wachtwoord gebruikt.

Wie zit er achter deze online challenges?

Tieners die zich vervelen en andere jongeren online proberen te pesten. Het is

geen echte hacker, die persoon doet alleen alsof om je bang te maken.

Moet ik naar de politie als ik zo'n bericht krijg?

Nee, dat moet niet, want je loopt geen enkel risico.

Wil je er graag met iemand over praten? Doe dat dan met een volwassene

vertrouwenspersoon die je kent, zoals je ouders.

Liever anoniem? Chat met Awel of bel de Child Focus-hulplijn op 116 000.

https://admin.watwat.be/praten-met-je-ouders/hoe-kan-ik-openhartig-met-mijn-ouders-praten-over-gevoelige-onderwerpen
https://awel.be/babbel#chat
tel:116000

