Sexting is:
Persoonlijke intieme
beelden delen via
telefoon, tablet of pc

Sexting. Je bent
niet alleen
Het is spannend, als het
tussen jullie blijft.

Naaktfoto’s of -filmpjes naar elkaar sturen. Jezelf en elkaar
ontdekken. Of beter leren kennen. Toch even samen zijn, ook
als je alleen bent. Sexting is leuk. Sexting is spannend. Als jullie
het allebei willen én het tussen jullie twee blijft, tenminste.

Sexting. Kwestie
van vertrouwen

3 van de 4 gaat er vanuit
dat intieme beelden onder
4 ogen blijven.

Een kwart van de jongeren maakt wel eens pikante beelden
van zichzelf. Voor de webcam of met de smartphone. Eén op de
acht jongeren stuurt zulke beelden naar een ander. 74 procent
vertrouwt erop dat deze privébeelden privé blijven.

Heeft persoonlijke
intieme beelden
ontvangen

Sexting. De
naakte waarheid

Eén op de twintig jongeren
stuurt intieme beelden
door.

Eén op de vijf jongeren stuurt een eigen naaktfoto of filmpje
naar een ander. Eén op de vijf jongeren heeft daar spijt van.
En niet voor niets. Eén op de twintig jongeren speelt zulke
beelden weer door naar anderen.

Sexting. De risico’s

Wat nu als iemand jouw
beelden verspreidt?

Stel: iemand stuurt jouw naaktfoto of -filmpje door. Of plaatst ze
online. Per ongeluk, door een hacker of juist opzettelijk. Om je
belachelijk te maken, te bedreigen of af te persen? Dan is sexting
zeer schadelijk. Dan wordt sexting ineens online seksueel geweld.

Als Sexting online
sexueel geweld
wordt

Wat als iets spannends
ineens enge gevolgen krijgt?

Slachtoffers van online seksueel geweld lijken vaak alleen te staan.
Ze voelen zich verdrietig, angstig, onzeker, waakzaam, hopeloos
en machteloos. Met vaak serieuze gevolgen.

Online sexueel
geweld. Wat kun
je doen?

Verspreiding zonder
toestemming is strafbaar.

Overweeg aangifte bij politie. Verzamel zoveel mogelijk bewijs
(screenshots, url’s, etc.) Voorkom verdere verspreiding, laat de
beelden snel verwijderen. Doe een medische check na fysiek
contact. Behandel psychische klachten.

Online sexueel
geweld. Je bent
niet alleen

Op SlachtofferWijzer.nl vind
je alle organisaties die hulp
bieden.

Weet: je bent niet alleen. Op SlachtofferWijzer.nl staan alle
organisaties die hulp bieden bij elkaar. Je vindt er snel juridische,
praktische, financiële, emotionele hulp. Ook kom je er in contact
met lotgenoten en vind je er een veilige opvangplek.

