
Kijk altijd wie het bericht heeft geschreven. Dit 
noemen we de afzender. Is de afzender een 
bekende krant of een nieuwszender? Of heeft 
de afzender verstand van het onderwerp? 
Dan is de kans groot dat de informatie klopt.

Informatie controleren 
Als je nog nooit van de afzender hebt 
gehoord. Of als niet duidelijk is waar de 
informatie vandaan komt. Kijk dan of je 
dezelfde informatie ook ergens anders kunt 
vinden. Dit kun je doen door de titel van het 
bericht in te typen op Google.  

NIEUWS: WAAR OF  
NIET WAAR? 

Op internet staat veel informatie over allerlei onderwerpen.  
En op sociale media zoals Facebook, Instagram en YouTube worden 
veel berichten gedeeld. Niet alle informatie is waar. Hoe weet je of 

informatie die jij leest of hoort klopt?

  MEDIAWIJSHEID  

Niet zomaar klikken 
Soms krijg je een e-mail of tekstbericht met 
een link of bijlagen. Klik niet op de link of 
bijlagen als je de afzender niet kent. Krijg 
je een onverwacht betaalverzoek van een 
bekende? Vraag of het klopt.

Praten 
Twijfel je nog of informatie klopt? Praat  
er dan over met je begeleider. Of met een 
coach educatie. Zij kan je ook meer  
informatie en tips geven. Stuur een mail  
naar coacheducatie@asvz.nl.

IN & OM JE HUIS
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IN & OM JE HUIS

HOE VOORKOM JE BRAND? 
  BRANDVEILIGHEID  

Gebruik alleen kaarsen of  
waxinelichtjes met een batterij.  
Steek geen echte kaarsen aan.

Laad je telefoon, tablet of laptop  
nooit op in bed. Maar leg hem op  
een kastje of op tafel. 

Brand kan heel gevaarlijk zijn.  
Gelukkig kun je zelf veel dingen  
doen om brand te voorkomen.

Praat met je medebewoners en 
begeleiders over brandveiligheid in de 
woning. En doe jaarlijks een brandoefening. 

Ontstaat er toch brand? Ga dan direct  
naar buiten. En ga op de verzamelplek 
staan waar het groene bord staat.

Bekijk het filmpje!
Scan de QR-code met 
je telefoon of tablet.
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FOLDER OVER BRANDVEILIGHEID
Ga naar www.asvz.nl/jaargids

OP INTERNET


