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Betrouwbare berichtgeving versus fantastische 
fabeltjes

• Nepnieuws: wat is het probleem?
(en waar komt het vandaan?) - GvM

• Quiz misvattingen – AK & SvS
• Kijkje in de keuken van Bionieuws – AK & SvS
• Mini-workshop wetenschapsjournalistiek - GvM
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Nepnieuws: wat is het probleem?

Ondermijnt het vertrouwen in de wetenschap

Geen  (bewijs voor) 
pootjes!



Nepnieuws: wat is het probleem?
Zie je wel!



Probleem: (verlies) vertrouwen in de wetenschap

• Vaccinatietwijfel 
• Klimaatopwarming
• Stikstofcrisis
• Genetische modificatie

Gevolg: geen of slecht onderbouwde maatregelen



Wie maakt zich schuldig aan nepnieuws?

•Wetenschap
•Media
•Wij allemaal



Wetenschap

•Fraude
•Selectieve presentatie
•Foutjes (sloppy science)



Media

•Geen check
•Nieuwswaarde
  benadrukken
•Foutjes 

(sloppy journalism)



Wijzelf

•Internet

•Social media

•School



School

Hebben 
jullie 
recente 
voorbeelden?



Had Bionieuws de walvis met pootjes?
Nee, wel deze:



Een tong heeft aparte 
smaakzones

Biologische feiten- en fabeltjesquiz



Kameleons 
veranderen van kleur 
om op te vallen



Luizen verspreiden zich 
via jassen



Menstruatie gaat 
synchroon lopen bij 
samenwonen



Fruitvliegen kunnen 
beter tegen straling dan 
kakkerlakken



Van suiker worden 
kinderen druk



Bloemen moet je afsnijden 
vanwege bacteriën



Muggen komen op licht af



Alcohol doodt je 
hersencellen



Spinazie mag je niet twee 
keer opwarmen



Wurgslangen knijpen 
bloedvaten dicht



Haren en nagels groeien 
door na de dood



Planten verbranden als je 
ze water geeft in de zon





Eksters houden van 
glinsterende objecten



Tongrollen erf je van je 
ouders



De kans om te sterven 
aan een haaienbeet of 
vallende kokosnoot is 
ongeveer even groot



Haaien krijgen 
geen kanker



Televisie kijken 
beschadigt je ogen



Hoe scheiden wij feit en fictie?





















Fossil Ida: Extraordinary find is 
'missing link' in human evolution
(Guardian)

Oertante Ida
Een van de meest geruchtmakende paleontologische 
vondsten van de laatste jaren is het aapje Ida. Een 
replica van deze ‘missing link’ in de primatenevolutie 
is nu te zien in Geologisch Museum Hofland in Laren.
(NEMO Kennislink)









Mini-workshop 

wetenschapsjournalistiek



Bedenk een kop voor een bericht over dit 
onderzoek naar weidevogels

Agri-environment schemes 
= beheersovereenkomsten

De vier weidevogels zijn:
kievit, scholekster, tureluur 
en grutto

Hover flies = zweefvliegen



Persbericht



Nieuwsberichten



Bericht in Bionieuws



Debat / Vervolgonderzoek



www.bionieuws.nl

redactie@bionieuws.nl
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