
Advies van de politie  

Pas op voor:  

� Bedreiging, afpersing en
webcam(seks) misbruik

� Oplichting (bv nepscouts voor
fotomodellen)

� Ongewenste foto’s of �lmpjes

� Hacking

� Belediging

� Stalking / pesten

Wat te doen als het toch gebeurt? 

1. Verzamel bewijs:
sla de smsjes,  e -mails en chat -
gesprekken op. Maak
printscreens van foto’s/
Facebook / Twitter.

2. Praat erover: met je ouders,
vrienden, leraren op school.

3. Doe aangifte: bij de politie, neem
de bewijzen mee.
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Wat is?  
Social media is een soort 
openbaar dagboek op internet. 
Je laat iedereen weten wat jij die 
dag hebt meegemaakt.  

Maar: persoonlijke informatie 
doorgeven is niet echt slim. 
Anderen kunnen er misbruik van 
maken als je privéfoto’s op 
Facebook of Twitter zet. Het is 
ook niet verstandig om je adres, 
school en telefoonnummer op 
internet te zetten, de hele wereld 
kan dit dan namelijk zien.  
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Ben ook voorzichtig  met foto’s en 
gegevens van anderen. Zet alleen 
informatie op internet als  je zeker 
bent dat je er geen problemen 
mee krijgt.  

Toch problemen?

Zie jij iets op internet dat je 
vervelend vindt? Gaat het over 
jou? Meld dit dan!  

� Bewaar het bericht op je pc
of telefoon en maak als het
kan een kopie.

� Ga naar je ouders / mentor
op school en vertel wat je
probleem is.

� Probeer samen met je
mentor het probleem op te
lossen.

Do’s & Don’ts 

Do’s

� Leuke berichtjes
� Grappige �lmpjes
� Pro�elfoto
� E -mailadres

Don’ts

� Pesten

� Rare foto’s

� Vervelende of
gemene berichten 

� Adresgegevens van jezelf  of
anderen

� Telefoonnummer van jezelf
of  anderen
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