
Eline (14) krijgt de vraag om naaktfoto’s te sturen in ruil 
voor geld. Het is niet duidelijk wie haar de vraag stelt.1

2
Liam (19) en Yana (17) zijn nog geen echt koppel, maar ze 
hebben wel al een seksuele relatie. Liam is scoutsleider 
van Yana.

BIJLAGE 5 – WHATSAPP?! 



Wout (13) stuurt Siebe (13) een link met 
porno. Is wat Wout doet oké?3

Eline (15) en Lorenzo (16) zijn 3 maanden samen. 
Eline zet Lorenzo onder druk om foto’s te sturen.4

BIJLAGE 5 – WHATSAPP?! 



Maxime (20) zit in een 
relatie met Megan (18) en 
vraagt om naaktfoto’s van 
haar. Megan wil niet.

5

Gilles stuurt een dickpick naar een 
meisje dat hij niet zo goed kent.6



Jeroen en Sofie zijn vrienden. Jeroen vraagt 
Sofie een foto van haar borsten.7

Steffen (15) heeft het nummer van Niora 
(15) verkregen via een gemeenschappelijke 
vriend, Mike. Mike heeft haar nooit gevraagd 
of hij haar nummer mocht doorgeven.

8



Alex (18) en Jolien (17) hebben een serieuze relatie. Toen Jolien 
een nacht bij Alex bleef slapen, heeft zijn broer Bram (22) 
per ongeluk Jolien naakt gezien in de badkamer. Hij dreigt 
Alex hiermee te pesten als Jolien geen foto doorstuurt.

9

Kris (17) blijft maar berichtjes sturen naar Lotte (16). 
Lotte reageert niet, in de hoop dat hij stopt, maar de 
berichten blijven komen. Bij het laatste bericht weet 
zij niet hoe te reageren. Negeert ze dit ook? Antwoordt 
ze ‘nee’? Zal ze dit melden aan een volwassene?

10



Pauline (13) en Marthe (13) kennen elkaar van de Chiro. 
Ze vinden elkaar duidelijk leuk. Pauline vraagt Marthe 
om een vakantiefoto in bikini.11

Saïda (15) en Adil (16) zijn drie weken samen.

12



Daan (17) en Louis (17) kennen elkaar van 
school en flirten stiekem via Snapchat 
en WhatsApp, intussen al een tijdje.13

Wout (13) stuurt Siebe (13) een link met porno.

14



Thomas (18) en Suzanne (17) zijn een koppel. Ze 
flirten kort met elkaar waarna Suzanne vraagt of 
hij een naaktfoto van haar wil. Thomas stemt toe.15

Thomas (17) en Dylan (18) zijn een koppel. 
Ze flirten wat met elkaar en Dylan vraagt of 
Thomas een naaktfoto van hem wil.16



Evert flirt met Lies via WhatsApp.

17

18
Saar stuurt een bericht naar haar vriendje 
om te zeggen dat ze uitkijkt naar straks, 
want dan komt haar vriendje en zullen ze 
hoogstwaarschijnlijk seks hebben.



Pieter en Emma hebben vorige week gezoend op 
een feestje en sturen nu een bericht naar elkaar.19

Sara (14) voelt zich onzeker over haar tepels 
na pesterijen van haar zus. Ze vraagt haar 
vriendin (14) om een foto van haar tepels om 
te vergelijken. Is dit echte vriendschap of 
een grens die aangegeven mag worden?
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