
IN BED OPNIEUW 
PRESTEREN? 
GA IN SELDER 
INVESTEREN!



Helaas, selder is geen wondermiddel voor je potentie. Brood is ook 
geen dikmaker en urine helpt niet bij een kwallenbeet. 
Maar dat wist je misschien al?
 
Over gezondheid is al veel gezegd en geschreven. Gezondheidsinformatie vind je overal: op 
het internet, in de krant en zelfs in je favoriete magazine. Weet je ook niet meer wat je nog 
mag geloven? Informatie beoordelen met zeven slimme vragen in het achterhoofd doet je 
gezondheid alvast goed.

Laat je niet vangen: slim lezen en klikken met zeven vragen 

1. Wie?
Wie is aan het woord? 

Is het een professor of een expert? Werkt deze persoon voor een universiteit of 
een betrouwbare gezondheidsorganisatie? 

Is het iemand die zich voordoet als expert, maar eigenlijk niets met 
gezondheid te maken heeft?

2. Wat? 
Wat is het echte nieuws? 

Lees altijd het volledige artikel. Titels en foto’s dienen enkel om lezers te lokken. 

Laat je niet vangen door sensationele krantenkoppen zoals ‘Kippensoep helpt je 
van je verkoudheid af’. 



3. Waar?
Waar lees je de informatie? 

Op de website van een betrouwbare organisatie of in een 
betrouwbaar tijdschrift? Check bij een website altijd wie de 
auteurs of initiatiefnemers zijn.

Op een onbetrouwbare website of in een puur sensatiegericht blad?
Websites of bladen vol reclame zijn doorgaans minder betrouwbaar.

4. Wanneer?
Wanneer werd de tekst geschreven? 

Is het een recente tekst of gaat het over een recent onderzoek? 
De wetenschap staat niet stil. 

Gaat het om verouderde informatie? 

5. Waarom?
Waarom werd de tekst geschreven?

Is het doel mensen correct informeren of bewust maken? Wil men een nieuwe, 
betrouwbare studie in de kijker zetten? 

Is het doel spectaculaire cijfers verspreiden of reclame maken voor producten 
(bv. supplementen)?

6. Hoe?
Hoe komt men tot de conclusie?

Op basis van een betrouwbare studie?

Na een enquête bij een handvol Vlamingen? Is het een mening of idee?

7. Geloofwaardig?

Luister naar je gezond verstand. 

Is iets te mooi om waar te zijn? Dan is het meestal niet waar.



Betrouwbare bronnen

Op zoek naar gezondheidsinformatie? Dan kies je best voor een betrouwbare bron:
• Je zorgverlener (bv. je huisarts of apotheker) beantwoordt graag al je vragen over je 

gezondheid. Vond je al eerder informatie? Bespreek die dan zeker met je zorgverlener.
• Websites van ziekenhuizen, zorgverleners of organisaties van de overheid zijn ook 

betrouwbaar.

Tips
• Op www.cm.be vind je betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.
• Op www.gezondheidenwetenschap.be vind je uitleg bij gezondheidsnieuws in de media 

en informatie over de richtlijnen die artsen gebruiken.

Surf naar www.cm.be/gezondheidsinfo voor meer informatie:
• Speel mee met onze quiz en ontdek welke gezondheidsmythes er nog bestaan.
• Leer gezondheidsinformatie beoordelen en bespreken met je zorgverlener.

Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten. Met jouw reactie verbeteren we immers onze service.

V.U.: Martine Van De Walle, Haachtsesteenweg 579 postbus 40, 1031 Brussel G
PF

O
L1

20
-1

6

www.gezondheidenwetenschap.be


