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Niet voor commercieel gebruik
Elke weergave, aanhaling of gebruik met
reclamedoeleinden van onze artikels en van de
gedeponeerde term “Beste Koop” is verboden, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming.
De gezondheidsinformatie in dit tijdschrift is gebaseerd
op recent wetenschappelijk onderzoek. In de medische
wereld kan absolute zekerheid evenwel nooit worden
gegarandeerd. Voor persoonlijk advies raadpleeg je het
best een arts.
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pillen te slikken

Fake
news kan
gevaarlijk
zijn voor
je gezondheid, en
voor die
van je
gezin.

Mazelen voorkom je beter met vijgen dan met vaccins; de
farma-industrie houdt de remedie tegen kanker geheim;
bananen met vlekken kunnen een hartstilstand veroorzaken óf
verhinderen, naargelang de bron… Bijna dagelijks worden we
om de oren geslagen met pseudonieuws dat even sensationeel
als leugenachtig is. Online wonderdokters beloven ons een
bovennatuurlijke gezondheid en verspreiden geruchten die
het vertrouwen in de reguliere geneeskunde ondermijnen.
Dat is niet onschuldig. Fake news kan gevaarlijk zijn voor je
gezondheid, en voor die van je gezin, wanneer je bijvoorbeeld
voor alternatieve geneesmiddelen of therapieën kiest die niet
werken.
Toen ik in Azië woonde, ben ik op zo’n fake news farm
gebotst. Ik had een geheimzinnig aanbod gekregen voor een
schrijfopdracht. Toen ik de anonieme werkplaats bezocht,
zag ik in een slecht verlichte zaal tientallen jonge mensen als
in een legbatterij nepnieuws produceren. Iedereen had zijn
eigen specialisatie. De opdracht was om internetberichten te
schrijven over geneesmiddelen die niet bestaan. Ik had geen
medische kennis nodig, wel veel fantasie. Om gebakken lucht
in dure potjes te verkopen. De schaal en de beloning voor
dit werk tonen dat er veel geld rondklotst in de sector van
geneeskundig bedrog, en daardoor groeit het aanbod.
Dat bewijst ook een onderzoek van 2018. Zeven van de tien
Facebook-berichten over gezondheid blijken misleidend of
onjuist. Onze bijdrage op pagina 12 gaat hier dieper op in
en geeft je tips om betrouwbare bronnen te herkennen en
nepnieuws te ontmaskeren. Want je kan maar beter goed
gewapend zijn tegen de truken van de oplichtersfoor wanneer
je een kwaaltje googelt. Zelfs goedbedoelende journalisten
laten zich soms vangen.
De job in de Aziatische leugenfabriek heb ik toen onmiddellijk
geweigerd. Spelen met de gezondheid van mensen, dat doe je
nu eenmaal niet.
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