Sexting
Sexting is het versturen of delen van seksueel getinte berichtjes, foto's of ﬁlmpjes via
een smartphone of andere sociale media. De naam is afgeleid van de woorden sex en
texting. Het versturen gebeurt via smartphone-apps maar ook via socialenetwerk-sites.
De komst van de smartphone maakt het makkelijk om sexy beelden te verzenden en te
ontvangen.
Gebruikmaken van nieuwe media voor het versturen van vooral seksueel getinte
berichtjes kan spannend en leuk zijn. Zolang de beelden binnen een gelijkwaardige
relatie uitgewisseld worden en daar blijven, geeft het geen problemen. Zowel degene
die de foto’s verzendt als degene die de foto’s ontvangt, loopt weinig risico. Sommigen
vinden dat het hun relatie zelfs verbetert. Virtuele seks valt onder sexting.
Toch hangt er een negatieve sfeer rond sexting. Het gevaar bestaat dat de sexy foto
of het ﬁlmpje van jou verspreid wordt via sociale media en dan zijn de gevolgen niet
meer te overzien. Je kunt het in goed vertrouwen versturen, maar als jullie relatie op
niets uitloopt en beelden opgenomen en bewaard zijn, dan kan de ander ze openbaar
maken. Als je denkt dat een ﬁlmpje of foto snel weer van internet af is, zoals bij
snapchat, dan vergeet je dat hiervan toch een screenshot gemaakt kan zijn en jouw
foto toch blijft bestaan.
Helemaal veilig is het verzenden van foto’s en ﬁlmpjes NOOIT!
Goede afspraken van tevoren maken hierover is belangrijk. Zo kun je afspreken om
elkaars naaktfoto’s te verwijderen als jullie relatie uit gaat. Maar het geeft je nooit de
garantie dat dit ook gebeurt. Als de ander boos is, omdat jij het uitgemaakt hebt, dan
loop je wel heel veel risico.
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Gevolgen voor de verzender
Als de foto of het ﬁlmpje eenmaal op internet geplaatst is heb je er geen controle meer
over. Het grootste risico daarbij is, zo blijkt uit een studie van de Internet Watch
Foundation*, dat 88% van de zelfgemaakte seksuele video's of foto's wordt doorgestuurd
of verplaatst naar andere websites. In sommige gevallen worden de ﬁlmpjes geplaatst
op pornograﬁsche sites. Anderen kunnen jouw foto of ﬁlmpje dus gebruiken terwijl dit
niet jouw bedoeling was. Je kunt dan zo in verlegenheid gebracht worden dat je door
schaamte en leed jezelf niet meer wilt vertonen. Je wordt ook heel kwetsbaar omdat
degene die de foto of het ﬁlmpje heeft jou kan chanteren. Die persoon kan dreigen de
beelden naar familie of bekenden te sturen als je niet ingaat op zijn of haar wensen.

Het verspreiden van naaktfoto’s of blootﬁlmpjes is strafbaar
Sexting of het verspreiden van naaktfoto’s of blootﬁlmpjes van personen onder de 18
jaar is een zedenmisdrijf en dus verboden! Het valt onder de Wet kinderporno en is
strafbaar!
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Stuur je een naaktfoto of naaktﬁlmpje door, dan kan dat dus heel grote gevolgen voor
je hebben. Het kan bepalend zijn voor de rest van je leven. Je hebt dan op jonge leeftijd
al een strafblad en daar kom je nooit meer van af. Je zet een stageplaats of je toekomstige
beroep daarmee op het spel. Denk na, voordat je iets verstuurt! Denk na, voordat je
klikt! Als het eenmaal online staat, kun je het niet meer ongedaan maken.

Sexting
Als het uitgaat of gedeeld wordt
is het niet meer leuk of spannend!
*De Internet Watch Foundation is een internationale organisatie, gevestigd in Engeland,
die helpt bij het opsporen en verwijderen van foto’s en ﬁlmpjes met seksuele inhoud op
internet om het zo veiliger te maken. Ook is het een meldpunt als je zelf misbruik
tegenkomt op internet. (https://www.iwf.org.uk)

