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Stellingen

• 1. Fake news of nepnieuws komt relatief weinig voor in 
ons land

• 2. Het probleem van desinformatie is ruimer/subtieler dan 
nepnieuws

• 3. Desinformatie bestrijden is nuttig en nodig ook in een 
land dat niet overspoeld wordt door nepnieuws



Ja, er zijn vele voorbeelden …







maar …

• Weinig voorbeelden van ‘politiek’ nepnieuws

• Weinig worden echt populair

• De meeste nepverhalen worden ontkracht en zelden 
betwist

• Weinig hoax websites (of extreem partijdige nieuwssites)



Ondertussen in de VS…



Lang voor 2016: ‘the birther issue’ + ‘Obama=muslim’ 



Pizzagate



Fake news: een vergelijkend perspectief



Fake news: a comparative perspective
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(mogelijke) verklaringen 

• 1. Media gebruik – en vertrouwen in het nieuws

• 2. Polarisatie



1. Nieuwsconsumptie en vertrouwen

• Argument: 

Meer nieuws consumeren = meer (politieke) kennis = 
minder ‘vatbaar’ voor nepnieuws/desinformatie

Meer vertrouwen in nieuws = meer vertrouwen in informatie 
= meer ‘resistent’ tegen nepnieuws/desinformatie



1. Nieuwsconsumptie en vertrouwen



1. Nieuwsconsumptie en vertrouwen

As you know I have a 
running war with the 
media. They are among 
the most dishonest 
human beings on 
earth." 
(Donald Trump, Jan. 21, 2017)



1. Nieuwsconsumptie en vertrouwen

Vertrouwen in Vlaamse media



Verklaring: 2. Polarisatie

Argument: 

Meer polarisering = 

meer negatief ten aanzien van de ‘andere’ kant/partij = 

meer ‘open’ voor (foutief/fake) negatieve info over andere



2. Polarisatie en het verdwijnen van het 
midden



2. Polarisatie en het verdwijnen van het 
midden



Polarisatie in Vlaanderen?
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3. Andere verklaringen: klein=beter?



3. Andere verklaringen: liegende politici 

70% 
(mostly) 
false
statements



Uitzonderingen …



Probleem = meer dan nepnieuws



Van nepnieuws naar desinformatie



Vormen van desinformatie in Vlaamse 
context
• 1. halve waarheden – geen/gebrek aan context

• 2. misleidende – selectieve politieke communicatie

• 3. commerciële communicatie van nieuwsmedia



1. Halve waarheden – gebrek aan context



Halve waarheden – gebrek aan context



2. Selectieve partijpropaganda als nieuws 





3. commerciële communicatie van 
nieuwsmedia



Oplossingen - Remedies

1. Wetenschappelijk onderzoek (Hoe/wie verspreidt, welke 
effecten, rol nieuwe spelers zoals Google & Facebook, …)

2. Mediawijsheid

3. Factchecking





Fact-checking: nieuwe initiatieven, meer 
samenwerking
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