Nieuws en fake nieuws in tijden van corona

Op sociale media, via sms, mail en WhatsApp circuleren allerlei adviezen en waarschuwingen
hoe het nieuwe coronavirus aan te pakken. Er verschijnen ook af en toe alarmerende
berichten die niet altijd waar. Het gaat om misleidende informatie. Maar waar vind je dan nog
betrouwbare informatie?
 Volg de officiële informatie en persconferenties van de overheid via https://www.infocoronavirus.be/nl/

 Ben je niet helemaal zeker of de informatie die je vond, klopt? Check het hier via
deze website: https://factcheck.vlaanderen/corona
 WatWat geeft ook heel wat tips om fake news te herkennen:
https://www.watwat.be/corona/hoe-herken-ik-corona-fake-news

Ook de Vlaamse kranten en magazines bieden heel wat betrouwbare informatie via hun
websites die dagelijkse (in de meeste gevallen zelfs elke paar minuten) worden geüpdatet.
Zowat alle artikels rond corona worden gratis ter beschikking gesteld.
 Het Laatste Nieuws (www.hln.be) en De Morgen (www.demorgen.be) zorgen op hun
homepagina’s voor een uitgebreide live feed. Je vind er al het nieuws over corona uit
binnen- en buitenland.

 Verschillende valse berichten worden op dagelijkse basis ontkracht via zowat alle
nieuwsmedia. In dit voorbeeld gaat het om een fake Whatsapp-bericht over
desinfecterende maatregelen van de overheid.
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/fake-news-op-whatsapp-nee-er-vliegen-geenhelikopters-rond-met-desinfecterende-middelen~a352d5d7/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200313_04887767
https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/corona-conspiracy-deze-valse-claims-over-hetcoronavirus-infecteren-sociale-media/article-normal-1562131.html

 Lees je graag achtergrondverhalen in plaats van het harde nieuws? Dan vind je zeker
je ding via www.humo.be en www.knack.be.
 De impact op onze economie wordt nauwgezet opgevolgd door de economische krant
De Tijd (www.detijd.be).

 Verkies je een dagelijkse nieuwsbrief in je mailbox? Dat kan via De Standaard
https://www.standaard.be/cnt/DMF20200316_04891073

Misschien volg je het nieuws liever via Instagram? Wist je dat zowat alle Vlaamse kranten ook
een Instagrampagina hebben met dagelijkse updates? Zo lees je ook wat leuker en luchtiger
nieuws over corona die de reguliere websites niet meteen halen. Zoals deze Italiaanse
priester die per ongeluk met een filter zijn livestream uitzond..

Bekijk zeker eens alle Instagrampagina’s en wie weet zitten er wel enkele tussen die je in je
dagelijks stories wil zien verschijnen?









https://www.instagram.com/nieuwsblad/?hl=nl
https://www.instagram.com/hln_be/?hl=nl
https://www.instagram.com/destandaard/?hl=nl
https://www.instagram.com/demorgen/?hl=nl
https://www.instagram.com/de.tijd/?hl=nl
https://www.instagram.com/gva/?hl=nl
https://www.instagram.com/hbvl.be/?hl=nl
https://www.instagram.com/humo.be/?hl=nl

