Social media guidelines
Guidelines
Bij ‘Switch To Hope’ hechten we veel belang aan conversaties en interacties met ons
doelpubliek. Mensen die door kanker worden getroffen – als patiënt, partner, ouder, broer, zus,
vriend, mantelzorger,… - bieden we dit initiatief om een plaats te hebben om verhalen met
elkaar te delen. Sociale media spelen hierin een grote rol, zodat we de middelen hebben om
mensen bij elkaar te brengen en het online platform switchtohope.be te promoten.
We bieden verschillende social mediakanalen aan waar u op de hoogte kan blijven van de
nieuwtjes die zich op het platform afspelen. Voor elk van hen voelen we ons verantwoordelijk
om hierin enkele huisregels op te maken. Zo houden we elk platform aangenaam voor iedereen.
Facebook “Switch to Hope” house rules
Op Facebook zetten we in op interactie met ons doelpubliek. Onze community managers doen
hun uiterste best om jouw reactie niet in het ongewisse te laten en monitoren deze dus steeds
en geven een like of comment waar gepast. ‘Switch To Hope’ behoudt zich echter steeds het
recht om posts en reacties die deze huisregels overtreden te verwijderen of de gebruikers
definitief te blokkeren.
Volgende overtredingen kunnen leiden tot het verwijderen van een post of het definitief
blokkeren van een gebruiker:
Schenden van rechten zoals privacy;
● Posten van discriminerende, obscene, onrespectvolle of misleidende inhoud;
● Posten van berichten over medicatie of merknamen van medicatie;
● Posten van spam of reclame;
● Bestanden uploaden waarop auteursrechten rusten, tenzij je de eigenaar bent of
expliciete toestemming ontving van de eigenaar;
● Het uploaden van bestanden die schade kunnen aanbrengen aan een computer zoals
virussen of corrupte bestanden.
● Verwijzingen naar merknamen van medicatie of behandelingen, medische of klinische
onderzoeken, gezondheidsspecialisten,…
De commentaren, foto's en video's van gebruikers op de Facebookpagina vertegenwoordigen
niet de mening van ‘Switch To Hope’ en haar initiatiefnemers. ‘Switch To Hope’ kan dus ook de
correctheid van deze boodschappen niet garanderen.

Twitter “Switch to Hope” house rules
Enkel tweets met een @-mention van ‘Switch To Hope’ worden beantwoord, indien het gaat om
een vraag of opmerking die extra uitleg vraagt. Tweets met #SwitchToHope worden gemonitord
door onze community managers. Indien nodig beantwoorden we tweets die enkel de hashtag
bevatten als we de noodzaak ervan inzien, maar hierin geven we geen garantie. Elk geval wordt
apart beoordeeld.

‘Switch To Hope’ behoudt zich steeds het recht om gebruikers definitief te blokkeren indien
deze gebruikers tweets verspreiden naar ‘Switch To Hope’ en/of met de hashtag
#SwitchToHope die niet aansluiten bij onze intenties.
Volgende overtredingen kunnen leiden tot het definitief blokkeren van een gebruiker:
Schenden van rechten zoals privacy;
● Posten van discriminerende, obscene, onrespectvolle of misleidende inhoud;
● Posten van berichten over medicatie of merknamen van medicatie;
● Posten van spam of reclame;
● Bestanden uploaden waarop auteursrechten rusten, tenzij je de eigenaar bent of
expliciete toestemming ontving van de eigenaar;
● Het uploaden van bestanden die schade kunnen aanbrengen aan een computer zoals
virussen of corrupte bestanden.
● Verwijzingen naar merknamen van medicatie of behandelingen, medische of klinische
onderzoeken, gezondheidsspecialisten,…

Instagram “Switch to Hope” house rules
Foto’s of video’s van onze ontmoetingen, partners of andere gebeurtenissen vind je op de
Instagrampagina van ‘Switch To Hope’. Alle reacties die op deze berichten gepost worden door
gebruikers worden gemonitord door onze community managers. ‘Switch To Hope’ behoudt zich
steeds het recht om reacties die deze huisregels overtreden te verwijderen of de gebruikers
definitief te blokkeren.
Volgende overtredingen kunnen leiden tot het verwijderen van een reactieof het definitief
blokkeren van een gebruiker:
Schenden van rechten zoals privacy;
● Posten van discriminerende, obscene, onrespectvolle of misleidende inhoud;
● Posten van berichten over medicatie of merknamen van medicatie;
● Posten van spam of reclame;
● Bestanden uploaden waarop auteursrechten rusten, tenzij je de eigenaar bent of
expliciete toestemming ontving van de eigenaar;
● Het uploaden van bestanden die schade kunnen aanbrengen aan een computer zoals
virussen of corrupte bestanden.
● Verwijzingen naar merknamen van medicatie of behandelingen, medische of klinische
onderzoeken, gezondheidsspecialisten,…
De commentaren, foto's en video's van gebruikers op de Instagrampagina vertegenwoordigen
niet de mening van ‘Switch To Hope’ en haar initiatiefnemers. ‘Switch To Hope’ kan dus ook de
correctheid van deze boodschappen niet garanderen.

