
Nederlander bezorgd over fake news wat betreft gezondheid

Meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over fake news  wanneer het gaat over onderwerpen
omtrent gezondheid, zoals bijvoorbeeld het coronavirus. Daarnaast zijn het coronavirus, luchtvervuiling en voeding-
als-medicijn de meest populaire gezondheidsonderwerpen onder Nederlanders. Dit blijkt uit een recent onderzoek
van YouGov.

De resultaten van een recente wellness-barometer door YouGov in opdracht van Readly wijzen uit dat 56% van de ondervraagde
Nederlanders bezorgd zijn dat zij fake news te lezen krijgen wanneer het gaat om gezondheidsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld
het coronavirus. Dit percentage ligt aanzienlijk lager dan in Engeland (67%) en Italië (77%).  

De meest populaire nieuwsonderwerpen wat betreft gezondheid zijn volgens Nederlanders het coronavirus (70%), luchtvervuiling
(35%) en voeding-als-medicijn (17%). Om er zeker van te zijn dat zij betrouwbare bronnen over hun gezondheid consumeren richt
de Nederlander zich tot het nieuws, geverifieerde kranten en magazines en online fact-checking.

“Het is geen verrassing dat het coronavirus de laatste maanden een trending topic is. Wel is het interessant te zien dat zo’n
groot percentage van de Nederlanders bezorgd is dat zij nepnieuws te lezen krijgen wanneer het gaat om hun gezondheid.
Juist nu, tijdens de corona pandemie, is het belangrijk dat je je informatie uit geverifieerde nieuws- en magazine artikelen
haalt,” zegt Liana de With, Growth and Partnership Manager Nederland. 

De digitale magazine-app Readly heeft gedurende de laatste maanden een verandering in leesgedrag opgemerkt. Met 165 titels
over de gezondheid en mindfulness en 310 titels over voeding uit een portfolio van bijna 5,000 titels, heeft Readly een piek in
leesgedrag over de gezondheid gezien tijdens de pandemie. In april is het aantal lezers over gezondheid en mindfulness gestegen
met 65% en de in de categorie voeding met 11% vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Toplijsten uit de survey

Top 5 gezondheidsonderwerpen onder Nederlanders volgens de YouGov survey: 

1. Coronavirus (70%)

2. Luchtvervuiling (35%)
3. Voeding als medicijn (17%)
4. Onrust door social media-vermoeidheid (12%)
5. Anti-vaccinatie argument (11%)

Top 5 informatiebronnen voor betrouwbaar nieuws onder Nederlanders volgens de YouGov survey: 



1. Het nieuws (67%)

2. Geverifieerde kranten en magazines (35%)
3. Online fact-checking (33%)
4. Vrienden en familie (19%)
5. Anders (5%)

 

Over deze enquête - Het onderzoek is uitgevoerd door het analyse-instituut YouGov. In totaal zijn in de periode 19 - 24 maart
2020 7379 CAWI-interviews gehouden in Zweden, VK, Duitsland, Italië en Nederland.

Liana de Wit - Growth en Partnership Manager NL

Over Readly - Readly is een digitale abonnementsservice waarmee gebruikers onbeperkt toegang hebben tot bijna 5.000
nationale en internationale magazines - allemaal in één app. Readly is in 2012 opgericht door Joel Wikell in Zweden en is
vandaag één van de  meest toonaangevende bedrijven in Europa wat betreft digitale magazine abonnementen, met gebruikers
in 50 markten. In samenwerking met ongeveer 800 uitgevers wereldwijd digitaliseert Readly de magazine sector. Ons doel is
om de magie van magazines naar de toekomst te brengen, waardoor de consument kwaliteitscontent kan blijven ontdekken. In
2019 verspreidde Readly meer dan 120.000 magazine-uitgaven die 83 miljoen keer zijn gelezen. www.readly.com
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