Forumregels
In de forumregels wordt de etiquette voor het raadplegen van en deelnemen aan gesprekken op
het forum vastgelegd. Het is het geheel van geschreven en ongeschreven richtlijnen en
gedragsregels waaraan iedere bezoeker en gebruiker van het forum zich dient te houden.
Het forum van Stichting Melanoom is bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen met een melanoom,
een oogmelanoom en andere vormen van huidkanker en de mensen om hen heen. Om het forum
overzichtelijk, netjes en gezellig te houden vragen wij je om je aan een aantal regels te houden.
Beheerders en moderatoren houden toezicht op de goede gang van zaken. Wanneer zij constateren
dat de regels worden overschreden kunnen zij maatregelen treffen. Als je je niet aan de regels houdt,
dan zul je van hun een waarschuwing krijgen.
Gedrag dat echt te ver gaat zal besproken worden; beheerders kunnen en zullen als dat nodig is je
(permanent) de toegang tot het forum ontzeggen.
Wetgeving en aansprakelijkheid
Op het forum van Stichting Melanoom is, waar van toepassing, de Nederlandse wet van toepassing.
Deelname aan dit openbare en interactieve onderdeel van onze website is op eigen risico! Stichting
Melanoom kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die verband houden met
deelname. Lees hiervoor ook onze disclaimer.
Nieuwe leden
Wanneer je het forum voor het eerst bezoekt is het handig om eerst een tijdje rond te kijken en de
berichten in de verschillende onderdelen (subfora) te lezen. Zo ontdek je waar welke onderwerpen
besproken worden, welk type vragen gesteld wordt en hoe de sfeer is in een bepaald subforum. Dit
heet ook wel “lurken”. Begin pas met het plaatsen van berichten (“posten”) wanneer je je weg weet
te vinden en je je comfortabel voelt in een bepaald subforum.
Registreren
Iedereen kan de berichten op het forum van Stichting Melanoom bekijken. Om actief te kunnen
deelnemen aan de gesprekken dien je je te registreren. De gegevens die je tijdens deze registratie
opgeeft worden opgeslagen in je persoonlijke profiel. Om lid te worden dien je minimaal een unieke
naam op te geven waarmee we je kunnen identificeren (je “gebruikersnaam”), een wachtwoord en
een geldig persoonlijk emailadres.
Hou bij het kiezen van een gebruikersnaam in gedachten dat het forum van Stichting Melanoom
openbaar is en dat iedereen kan meelezen. Alleen je voornaam, eventueel aangevuld met de eerste
letter van je achternaam, gebruiken beschermt je privéleven. Je wachtwoord is het middel waarmee
je op je account op het forum van Stichting Melanoom kunt inloggen; bewaar het dus veilig.

Alle andere informatie die je in kunt vullen in je profiel is optioneel. In alle gevallen beschik jij zelf
over het recht te bepalen welke informatie publiekelijk wordt weergegeven en welke niet.
Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens in hun profiel.
Je registratie wordt beoordeeld door de redactie van het forum. Het is niet toegestaan om meerdere
accounts per persoon te gebruiken. Deze zogenaamde “klonen” worden verwijderd.
Wanneer je na registratie nooit actief deelneemt aan gesprekken (nieuwe berichten plaatst of
reageert op berichten van anderen) dan nemen wij aan dat je verder geen interesse hebt voor het
forum en vervalt je account. Accounts worden niet op verzoek van de gebruiker opgeheven.
Subforum, gesprek en bericht
Het forum is onderverdeeld in een aantal hoofdonderwerpen: de subfora. Elk subforum is
opgebouwd uit gesprekken (“topics”) met daarin een aantal berichten en reacties (“posts”). Een
gesprek wordt ook wel een “thread” (draad) genoemd.
Gesprek starten
Indien je een vraag wilt stellen, dan zoek je eerst het meest geschikte subforum op. In dit subforum
kun je een nieuw gesprek starten over het onderwerp dat je wilt aansnijden. Zo worden gesprekken
gestructureerd en blijft het forum overzichtelijk.
Zorg dat in je bericht duidelijk overkomt wat je bedoelt. Kies de titel (het onderwerp) daarom
zorgvuldig; bij een goede titel is het meteen duidelijk waar het gesprek over gaat.
Crossposten
Je hoeft een bericht maar één keer te plaatsten. Als je meerdere keren hetzelfde bericht plaatst, in
verschillende subfora of gesprekken (het zogenaamde “crossposten”) dan wordt het forum
onoverzichtelijk. Bovendien moeten anderen die op het bericht willen reageren, in alle gesprekken
waar dit bericht voorkomt, dezelfde reactie plaatsen. Daardoor ontstaan gelijksoortige parallelle
gesprekken, wat niet erg handig en ongewenst is.
Zoekfunctie
Het forum heeft een zoekfunctie waarmee je bestaande gesprekken kunt doorzoeken op specifieke
informatie. Via de optie “uitgebreid zoeken” kun je de zoekopdracht verder verfijnen.
Start niet onnodig een nieuw gesprek
Soms ontstaan er veel gelijksoortige gesprekken die vrijwel over hetzelfde gaan. Probeer dit te
beperken. Ook voor de lezers is dat handig en overzichtelijk. Kijk daarom met behulp van de
zoekfunctie of er al geschreven is over het onderwerp waarover je vragen hebt, voordat je een nieuw
gesprek start. Soms blijkt er al een gesprek over het onderwerp gestart te zijn en is het onnodig een
nieuw gesprek te openen.
Voorkom telkens dezelfde vragen
Het komt ook voor dat een vraag meerdere keren in hetzelfde gesprek gesteld wordt. Lees daarom
het hele gesprek (“thread”) een keer door voordat je een vraag stelt. Bij lange gesprekken is je vraag
vaak al een keer beantwoord; bovendien pik je dan wellicht ook nog andere nuttige informatie op.
FAQ
Sommige subfora hebben een FAQ (Frequently Asked Questions) met vragen die vaak gesteld
worden.
Reactie plaatsen

Reacties moeten betrekking hebben op het “topic”: het oorspronkelijke onderwerp van een gesprek.
Hou je vraag en commentaar relevant ten aanzien van dit onderwerp. Wijk niet uit naar zijpaden,
maar volg de rode draad. Zo blijft het forum overzichtelijk.
De term “off-topic” wordt gebruikt zodra je met je berichten van het onderwerp afwijkt. Als een
moderator vraagt “on-topic” te gaan, wordt hiermee bedoeld dat je het originele onderwerp weer
oppakt en verder niet meer off-topic gaat.
Wanneer iemand een bericht plaatst dat niet in het gesprek thuishoort, wijs hem of haar hier dan
niet op via een reactie in het gesprek zelf. Dit zorgt namelijk voor vervuiling van het gesprek. Stuur
liever een persoonlijk bericht naar de bewuste persoon en leg daarin netjes uit in welk gesprek hij of
zij wel terecht kan. Je kunt ook,via e-mail, een verzoek indienen bij de redactie; zij zullen de
deelnemer dan verder wegwijs maken.
Citeren
Herhaal niet wat een ander al heeft gezegd; eindeloze rijen citaten maken het forum moeilijk
leesbaar en niemand houdt ervan om een ellenlang verhaal met vele quotes te moeten doorspitten,
om uiteindelijk onderaan de melding “Mee eens” of “Vind ik ook” te lezen.
Wanneer je een andere persoon citeert (“quote”), laat dan alles weg wat niet direct van toepassing is
op het antwoord. Stuur in een reactie dus niet het complete originele bericht mee. Zorg ervoor dat
hetgeen je wel laat staan een goede context vormt voor je antwoord.
Kort samengevat:
1. Citeer alleen de relevante delen van het bericht waar je op reageert.
2. Knip overbodige delen van de geciteerde tekst weg.
3. Reageer onder de geciteerde tekst waar je op reageert (de quote). Niemand leest namelijk
van beneden naar boven.
Bronvermelding
Gebruik je een stuk tekst, artikel of gedicht van iemand anders, vermeld dan ook de bron of auteur
erbij. Dit is wel zo netjes tegenover de schrijver van het stuk. Bovendien kan iemand die je niet
gelooft het dan altijd even nakijken.
Informatie die wordt geplaatst op het forum mag geen inbreuk maken op de (intellectuele
eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn. Zie ook de disclaimer.
Houding en taalgebruik
Om te beginnen geldt op dit forum vrijheid van meningsuiting, wat inhoud dat een afwijkende
mening is toegestaan. Ook een negatieve mening over een bepaald onderwerp is toegestaan. Dit
houdt het gesprek levendig. Vrijheid van meningsuiting betekent echter niet dat alles zo maar kan.
Het is de taak van de moderatoren van dit forum om hierop toe te zien en uitingen op het forum in
de gaten te houden, teneinde wangedrag te beperken en te voorkomen.
Wat beslist niet is toegestaan is het persoonlijk aanvallen van een deelnemer van het forum. Dit
betreft niet alleen rechtstreekse aanvallen maar ook iedere (indirecte) vorm van pesten. Schelden,
seksistische, racistische en kwetsende reacties horen hier niet thuis. Ook het plaatsen van
pornografisch, schokkend, aanstootgevend, onsmakelijk of gewelddadig materiaal of links naar
dergelijk materiaal is niet toegestaan.

Vóór alles moet het forum van Stichting Melanoom gezellig blijven, voor iedereen. We respecteren
elkaar en elkaars meningen en helpen elkaar als dat kan. Gedraag je normaal en doe geen dingen die
je thuis of elders ook niet zou doen.
Vergeet niet dat alles op het forum van Stichting Melanoom openbaar is. Iedereen kan meelezen en
de Google cache bewaart onderwerpen tot het einde der tijden. Ook al is een onderwerp van ons
forum verwijderd, het blijft in de Google cache toch nog traceerbaar. Let daarom op wat je neerzet!
Onze beheerders halen namelijk in principe geen berichten weg als jij later spijt van je berichten
hebt.
Schrijf je berichten in het Nederlands en let op goede zinnen, interpunctie en taalfouten. Chattaal is
leuk voor MSN, maar gebruik het niet op het forum. Vermijd hoofdletters en wees spaarzaam met
uitroeptekens; dit komt op internet over als schreeuwen.
Spammen en reclame maken
Het is niet toegestaan berichten te posten met als doel puur reclame voor jouw of andermans
website, bedrijf en dergelijke. Hou je onderschrift vrij van reclame en hou de tekst kort. Zet geen
afbeeldingen in je onderschrift, daar is de avatar voor.
Oproepen
Verzoeken om anderen te laten deelnemen aan onderzoek of interviews en dergelijke mogen niet
direct op het forum geplaatst worden, maar moeten worden aangevraagd bij de redactie van dit
forum. Deze bepaalt of het verzoek al dan niet via een bericht op het forum geplaatst wordt.
Illegale software
Op het forum van Stichting Melanoom mogen geen links geplaatst worden naar sites met illegale
software of andere piraterij.
Plaatsen van privacygevoelige informatie
Het is niet toegestaan om privacygevoelige informatie of verkeerde gegevens buiten de
afgeschermde gebruikersgroepen te plaatsen. Berichten waar namen, emailadressen,
telefoonnummers en adressen worden genoemd kunnen worden verwijderd om mensen tegen
zichzelf te beschermen. De informatie op dit forum is namelijk door iedereen op internet te lezen en
dus openbaar.
Samenvatting: wat niet is toegestaan
Schelden, pesten of het persoonlijk aanvallen van andere deelnemers.
Berichten met een discriminerende strekking. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot,
discriminatie op basis van ras, geloof, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur, fysieke of
verstandelijke vermogens.
Expliciet pornografisch materiaal of links naar zulk materiaal.
Schokkend, aanstootgevend, onsmakelijk of gewelddadig materiaal of links naar zulk
materiaal.
Het plaatsen van berichten met of links naar illegale zaken zoals illegale software, muziek,
films en dergelijke.
Het linken naar pagina's die op de computer van medegebruikers tot ongewenste effecten
kunnen leiden.
Berichten met een commerciële strekking.
Privacygevoelige informatie kan worden verwijderd om mensen tegen zichzelf te
beschermen.

Voor het plaatsen van oproepen en andere mededelingen moet toestemming worden
aangevraagd bij de redactie van het forum.
Misbruik of wangedrag melden
Het forum wordt regelmatig bezocht door de beheerders en moderatoren. Zij zullen op deze manier
controle houden op de geplaatste berichten. Het is natuurlijk onmogelijk om 24 uur per dag de
inhoud te volgen. Heb je het idee dat een bericht in strijd is met de forumregels of het goede fatsoen,
hou je mening dan voor je en meld dit niet in het gesprek zelf, maar geef dit door aan de redactie van
het forum. Op deze manier wordt het gesprek niet verder vervuild. De redactie zal binnen een
redelijke termijn het betreffende bericht beoordelen en overgaan tot het treffen van maatregelen of
de gebruiker aanspreken op zijn of haar gedrag.
Tot slot
Forumgebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar de inhoud van deze
forumregels. Door jezelf toegang te verschaffen tot het forum ga je automatisch akkoord met onze
forumregels. Als je niet akkoord wenst te gaan met één van onze regels, dan verzoeken wij je om het
forum verder niet te bezoeken of te gebruiken.
Deze forumregels worden gehandhaafd door de redactie van het forum: de beheerders en
moderatoren. Zij zullen de berichten op het forum beoordelen op basis van deze forumregels. Dit
gebeurt altijd in teamverband en zal nooit uitsluitend de mening zijn van één persoon. Over de
beslissingen die zij genomen hebben, gaan zij niet in discussie.
De redactie heeft het recht om berichten met onmiddellijke ingang en zonder overleg, kennisgeving
of verantwoording in te korten, aan te passen, te verplaatsen of verwijderen en gesprekken in zijn
geheel af te sluiten. In sommige rubrieken worden berichten na een bepaalde periode automatisch
verwijderd.
De redactie behoudt het recht iemand zonder opgaaf van reden de toegang tot het forum van
Stichting Melanoom te ontzeggen. De tijdsduur van zo'n blokkade is afhankelijk van de overtreding
die begaan is. In uitzonderlijke gevallen kunnen overtredingen leiden tot een onmiddellijke en
permanente uitsluiting. Indien de redactie dat nodig acht dan zullen zij ook je internetprovider
waarschuwen. De redactie zal bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren
van hun taak, indien dat in het kader van bijvoorbeeld justitieel onderzoek nodig is.
Wijzigingen
Stichting Melanoom behoudt zich het recht voor de inhoud van deze forumregels op ieder moment
naar eigen inzicht te wijzigen. Wijzigingen zullen op het forum kenbaar worden gemaakt. Het is
echter aan te bevelen om regelmatig zelf deze forumregels te controleren op wijzigingen.

