
Tijdens het chatten je vrienden kunnen zien, is een leuke extra en kan je heel wat

extra plezier bezorgen. Toch let je beter goed op als je via de webcam chat met

Skype, Facetime, Google Hangouts of een ander programma.

Als je chat met een persoon die je niet kent, dan leer je die best eerst wat beter

kennen voor je de webcam aan zet. Het kan er natuurlijk wel voor zorgen dat je

meteen zeker weet met wie je aan het chatten bent. Als je gesprekspartner vraagt

om de webcam aan te zetten, maar dat zelf niet wil of niet kan, laat dan duidelijk

weten dat je dit geen goed idee vindt. Het kan een excuus zijn om zijn of haar ware

identiteit niet weer te geven.

Je let ook best op wat je allemaal laat zien voor de webcam. Als de andere chatter

je vraagt om bijvoorbeeld een lichaamsdeel te tonen, kan die het zonder jouw

toestemming en zonder dat je het zelf weet, filmen of fotograferen. Die beelden

kunnen dan ook doorgestuurd worden en een eigen leven gaan leiden op het

internet. Eens de beelden verspreid zijn, kan je ze niet meer verwijderen. Lees hier

wat je wel kan doen als je nudes zijn verspreid. Als je beslist om een lichaamsdeel te

tonen, houd dan sowieso je gezicht of tattoos buiten beeld.
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Chat met Awel

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

Door Mediaraven 13-18 jaar

KUNNEN ANDEREN DE BEELDEN VAN MIJN WEBCAM

FILMEN?

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/ik-heb-een-naaktfoto-gestuurd-naar-iemand-wat-als-die-verspreid-raakt
https://awel.be/babbel#chat
mailto:116000@childfocus.org
tel:116 000
https://awel.be/forum

