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BETROUWBAARHEID VAN INTERNETFORMATIE 
 
Anton Vedder, Betrouwbaarheid van internetinformatie. In: Haan, J. de, en J. Steyaert (eds), 
Jaarboek ICT en samenleving 2003. De sociale dimensie van technologie. Amsterdan: 
Boom/SCP, 2003, pp. 113-132. ISBN 90 5352 903 9. 
 
Anton Vedder 
Universiteit van Tilburg 
 
 
6.1 Kwaliteit 
 
Het internet is in korte tijd voor veel mensen een belangrijke bron van informatie  geworden. 
Karakteristiek voor het internet is zijn  relatieve laagdrempeligheid, zowel voor mensen die 
informatie zoeken als voor mensen die informatie kwijt willen. Met slechts enkele klikken 
vind je er informatie. Bijna net zo gemakkelijk en snel kun je informatie via het internet 
verspreiden. Om deze redenen is het ook relatief gemakkelijk om, bewust of onbewus t, via 
het internet onjuiste of gemanipuleerde informatie openbaar te maken of om de presentatie 
van in allerlei andere opzichten correcte informatie te manipuleren. Aangezien dergelijke 
informatie de basis kan zijn voor belangrijke beslissingen is nader onderzoek en kritische 
evaluatie van dit fenomeen op zijn plaats (Vedder 2001). Als eerste opstapje gaat deze 
bijdrage over de beoordeling door internetgebruikers zelf van de kwaliteit van informatie op 
het internet.  
Omdat informatie in het algemeen een veel te weidse categorie is om te onderzoeken, spitst de 
bijdrage zich toe op medische informatie. Dit gebeurt vanuit de verwachting dat het type van 
problemen dat speelt rond de betrouwbaarheid van medische informatie in hoge mate ook aan 
de orde is bij andere soorten van informatie, zoals bijvoorbeeld technische en juridische 
informatie (vgl. Barendrecht, Giesen, Schellekens en Scheltema 2002).  Net als technische en 
juridische informatie kan medische informatie ingrijpende gevolgen hebben voor het concrete 
handelen en leven. Medische informatie is daarnaast ook veel en vaak gezocht op het internet. 
Bovendien is het weinige tot nu toe uitgevoerde onderzoek naar de kwaliteit van informatie 
op het internet al vanaf het verschijnen van een baanbrekend artikel van Impicciatore e. a. 
(Impicciatore et al. 1997) meestal verricht in verband met medische informatie.  
Onder medische informatie wordt hier overigens verstaan: informatie over gezondheid, ziekte, 
behandeling en zorg die bestemd is voor een algemeen publiek. Het gaat hier niet om 
informatie bij elektronisch ondersteunde transacties voor het verkopen, bestellen en kopen 
van producten, het maken van afspraken enz. Ook gaat het niet om informatie in het kader van 
het online consulteren van cyberdokters of traditionele hulpverleners in de gezondheidszorg. 
Ook sites die primair gericht zijn op het verkrijgen van informatie uit het publiek, 
bijvoorbeeld met het oog op gezondheidsonderzoek of omwille van commerciële belangen,  of 
sites gericht op de zogenoemde telegeneeskunde vallen buiten het bestek van deze bijdrage. 
De problematiek van de verwerving van informatie over het surfgedrag van internetgebruikers 
om zo bijvoorbeeld profielen op te stellen over de medische interesses en de mogelijke 
gezondheidstoestand van mensen blijft hier eveneens buiten beschouwing (Vulliet-Tavernier 
2002). 
Paragraaf 2 bevat een overzicht van eerder – door anderen – verricht onderzoek op terreinen 
die relevant zijn voor het onderwerp van dit hoofdstuk.  
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Paragraaf 3 geeft de resultaten weer van een onderzoek dat medio 2002 is uitgevoerd onder 
enkele patiënten/consumenten, c.q. hun vertegenwoordigers, en een groep medici in 
Nederland (Vedder en Schellekens 2002).  
Dit onderzoek was een verkennend kwalitatief onderzoek. Doel was om een eerste beeld te 
kunnen vormen van wat er aan meningen over de betrouwbaarheid van medische informatie 
leeft onder gebruikers – zowel medische experts als niet-experts. Het onderzoek had dan ook 
geen pretentie van representativiteit. Kern van het onderzoek vormden elf semi-
gestructureerde diepte- interviews (Punch 1998, 138-238). Feitelijk hadden deze interviews 
veel weg van wat in de methodologie van de sociale wetenschappen wordt aangeduid als 
expertinterviews (Flick 1998, 91-92). De interviews werden in de maanden mei en juni 2002 
afgenomen. De geïnterviewden zijn grofweg in twee groepen te verdelen: een groep van vijf 
medische professionals en een groep van zes eindgebruikers die zelf geen medische 
professional zijn maar wel nauw bij de gezondheidszorg betrokken zijn door lidmaatschap of 
functie bij een patiëntenvereniging of - federatie. De groep van geïnterviewden bestond uit 
vier vrouwen en zeven mannen. De medici waren allen van het mannelijke geslacht. De groep 
van de niet-medici bestond uit vier vrouwen en twee mannen. De opleidingsgraad van de 
geïnterviewden was hoog. De medici hadden uiteraard allen een universitaire opleiding. 
Onder de niet-medici varieerde de opleidingsachtergrond van middelbare school tot een 
universitaire opleiding. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewden was 44 jaar. De 
vrouwelijke deelnemers waren allen 34 of 35 jaar oud. De leeftijd van de mannelijke 
geïnterviewden liep uiteen van 29 tot 74. Onder de medici bevonden zich drie huisartsen, een 
kinderarts en een arts-assistent orthopedie. De niet-medici waren afkomstig van verenigingen 
voor uiteenlopende ziektes, zoals spierziekten, stofwisselingsziekten, kanker, reuma, en van 
de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. In de meeste gevallen ging het hierbij 
om mensen die een al dan niet betaalde functie vervullen bij de genoemde verenigingen of 
federatie.  
Na de weergave van de onderzoeksresultaten wordt, tot slot, in paragraaf 4, een samenvattend 
overzicht van de bevindingen gegeven en worden enkele suggesties gedaan voor 
beleidsvorming. 
 
 
6.2 Eerder onderzoek 
 
Volgens onderzoek dat werd uitgevoerd in oktober 2000 en november 2001 onder 
respectievelijk 500 en 1000 internetgebruikers in Nederland in opdracht van de Raad voor het 
Gezondheidsonderzoek en de Zorg (Van Rijen, De Lint en Ottes 2002, 18-21) heeft zo’n 70% 
van de Nederlandse internetgebruikers wel eens naar gezondheidsinformatie op het internet 
gezocht. Dit is aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld in België waar zo’n 50% wel eens naar 
medische informatie heeft gezocht op het internet (Insites Consulting 2002). In Nederland zijn 
het volgens de eerstgenoemde onderzoeken vooral  vrouwen en ouderen die op het internet 
naar medische informatie zoeken. Hierbij moet worden aangetekend dat volgens een NIPO-
onderzoek, uitgevoerd in de maanden september en oktober 2000, de huisarts nog steeds de 
meest geraadpleegde bron van medische informatie is, gevolgd door het internet (Hazelhoff 
Roelfzema 2002). Tevens bleek uit dit onderzoek dat jongeren minder geneigd zijn om voor 
informatie naar de huisarts te gaan en meer hun heil zoeken bij het internet en naslagwerken. 
Dat het volgens de eerstgenoemde onderzoeken vooral ouderen zijn die op het internet naar 
medische informatie zoeken, heeft dan wellicht ook te maken met het feit dat ouderen relatief 
vaker met gezondheidsproblemen te maken hebben dan jongeren.  
Bij het speuren naar medische informatie heeft men meer vertrouwen in websites van 
patiënten- en artsenorganisaties dan bijvoorbeeld sites van verzekeringsmaatschappijen en van 
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farmaceuten. Over het algemeen is men tevreden met de aangetroffen informatie. Tweederde 
van de internetgebruikers voelde zich beter geïnformeerd nadat zij medische informatie op het 
internet hadden gevonden. Het initiatief om medische informatie van het interne t te halen 
bleek vrijwel altijd bij de gebruiker te liggen. Artsen bleken hun patiënten haast nooit aan te 
raden om het internet te raadplegen. Ongeveer de helft van de internetgebruikers consulteert 
het internet echter juist na een bezoek aan de dokter. Kennelijk zijn zij dan nieuwsgierig 
geworden of zoeken zij een “second opinion”.  Ongeveer 40% gaat met de gevonden 
informatie (terug) naar de dokter. Patiënten met chronische aandoeningen doen dit eerder dan 
anderen. Volgens degenen die met medische informatie van het internet op hun dokter 
afstappen, reageren drie op vier artsen positief op het feit dat zij met die informatie van het 
internet op de proppen komen.  Volgens de patiënten die met informatie van het internet naar 
hun dokter gaan beïnvloedt het praten met de dokter over die informatie de keuze van hun 
behandeling.  
De meerderheid van de Nederlandse artsen blijkt dit met hen eens te zijn. In Nederland heeft, 
volgens een onderzoek uitgevoerd in maart 2000, een groot deel van de artsen ook zelf 
toegang tot het internet: 65% van de huisartsen en 84% van de andere artsen (KNMG 2000). 
Een onderzoek van februari 2002 (Van Rijen, De Lint en Ottes 2002, 30-31) laat zien dat 95% 
van de artsen in Nederland wel eens geconfronteerd is met patiënten die medische informatie 
van het internet meebrengen. Bij 15% gaat het om niet meer dan een of enkele patiënten in 
totaal. 56% zegt er een of twee per maand tegen te komen. 24% ontmoet er een of enkele per 
week. Drie van de vier artsen zegt dit op prijs te stellen. Slechts 6% geeft aan het niet op prijs 
te stellen dat hun patiënt dergelijke informatie meebrengt. Volgens 63% van de artsen 
beïnvloedt het praten over dergelijke informatie de keuze van de therapie. Volgens 29% is dit 
niet het geval. 
Het internetgebruik voor het verkrijgen van medische informatie in Nederland verschilt niet 
veel van dat in de VS. Dit is in één opzicht opmerkelijk te noemen. Het medische zorg- en 
verzekeringssysteem verschilt immers fundamenteel van het Nederlandse, zodat het 
aannemelijk is dat medische informatie ook een andere rol vervult dan in Nederland. Het Pew 
Internet & American Life Project (Fox en Rainie 2002) rapporteert op basis van nationale 
enquêtes uitgevoerd in juni en augustus 2001 en maart 2002 dat 62% van de Amerikaanse 
internetgebruikers – dat wil zeggen 73 miljoen mensen –  ooit op het internet naar 
gezondheidsinformatie heeft gezocht. Per dag zoeken zes miljoen Amerikanen 
gezondheidsinformatie op het internet.  
Uit het onderzoek komt naar voren dat Amerikanen denken dat die informatie betrouwbaar is 
wanneer zij klopt met wat zij al weten over een bepaalde aandoening of gezondheidstoestand. 
Mensen moeten niet zoveel hebben van sites waarop iets verkocht wordt of waarop de bron 
van de informatie niet helder is aangegeven. Ongeveer een derde van de Amerikanen die 
informatie van het internet halen neemt dit mee naar hun dokter om erover te praten en de 
kwaliteit ervan te beoordelen. Slechts een kwart van de mensen die medische informatie op 
het internet zoeken gaat bij alle gevonden informatie na wat de bron ervan is en of de 
informatie up-to-date is. Nog eens een kwart gaan dit meestal na. De helft van de mensen die 
medische informatie zoeken, controleert de bron en actualiteit slechts zo nu en dan, 
nauwelijks of nooit. Vrouwelijke internetgebruikers zoeken vaker naar medische informatie 
dan mannen (72% van de vrouwen tegenover 51% van de mannen). Van de internetgebruikers 
tussen 50 en 64 jaar oud heeft 71% wel eens naar gezondheidsinformatie gezocht. Van de 
internetgebruikers tussen de 18 en 29 heeft 53% wel eens naar gezondheidsinformatie op het 
internet gezocht. Hoe hoger de opleiding en hoe meer ervaring men heeft met internet, des te 
vaker zoekt men online naar medische informatie. Deze bevindingen worden bevestigd door 
recent onderzoek naar internetgebruik door Harris Interactive (Harris Interactive 2001a en 
2001b).  
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Specifiek over opvattingen over de kwaliteit van medische informatie op het net of over de 
wijzen waarop mensen de kwaliteit van die informatie precies beoordelen is tot nu toe bijna 
alleen nog onderzoek verricht in Duitsland. Eysenbach en Koehler (Eysenbach en Koehler 
2002) vonden in een groep van 17 internetgebruikers dat, hoewel hun zoektechniek vaak 
suboptimaal was, zij redelijk succesvol antwoorden vonden op vragen als: wanneer u naar 
Australië wilt reizen, hebt u dan een malaria profylaxe nodig? Wat is de definitie van 
overgewicht? en dergelijke. De ondervraagde personen zeiden dat zij bij de vaststelling van 
de geloofwaardigheid van een website allereerst keken naar de bron, het professionele 
ontwerp, een wetenschappelijk of officieel cachet, het taalgebruik en het gebruiksgemak. 
Eigenaardig genoeg bleek bij observaties geen van de 17 groepsleden de “about us” secties 
van de websites te raadplegen. Dit lijkt erop te duiden dat mensen in de praktijk minder 
zorgvuldig met de toepassing van criteria voor geloofwaardigheid of betrouwbaarheid 
omgaan dan zij bij expliciete navraag suggereren. Dit wordt min of meer bevestigd door 
Meric e.a. (Meric et al. 2002) die vond dat de populariteit van websites eerder met het type 
website te maken heeft dan met kwaliteit van informatie, wanneer die kwaliteit althans wordt 
afgemeten aan veel gehanteerde criteria als: vermelding van auteur, bron, datum van laatste 
actualisering, eigenaar van de site, eventuele sponsoren, adverteerbeleid, mogelijke 
belangenconflicten en de aanwezigheid van het adres van de webmaster en/of een 
kwaliteitscertificaat.  
Deze uitkomsten van eerder onderzoek in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland 
maakten het gewenst om in Nederland in het kader van het verkennende onderzoek een aantal 
zaken nader te bezien. Allereerst was het belangrijk om na te gaan of mensen inderdaad, zoals 
de aangehaalde onderzoeken suggereren, in het algemeen tevreden zijn over de medische 
informatie die zij aantreffen op het internet. Om deze kwalificatie in wat meer perspectief te 
plaatsen moest de ondervraagden ook telkens worden gevraagd om een vergelijking te maken 
met traditionele informatiebronnen zoals tijdschriften, boeken, televisie en radio. Ten tweede 
was het belangrijk om meer zicht te krijgen op de manieren waarop de gebruikers de kwaliteit 
van informatie beoordelen. Ten derde moest worden nagegaan hoe zij meenden dat de 
kwaliteit van informatie op het internet desgewenst het beste kon worden gehandhaafd of 
vergroot. Wat was hun mening over de diverse instrumenten die de laatste jaren bedacht zijn 
om kwaliteit te meten of herkenbaar te maken? Ten vierde moesten de geïnterviewden worden 
gevraagd mogelijke negatieve ervaringen met onbetrouwbare informatie op het internet. Ten 
vijfde moest inzicht verschaft worden in de wijzen waarop informatie op het internet de arts-
patiëntrelatie beïnvloedt. Tenslotte was het zaak om erachter te komen of er ten aanzien van 
deze kwesties verschillen van mening bestaan tussen medici en niet-medici. 
 
  
6.3 De resultaten 
 
6.3.1 Algemeen oordeel over kwaliteitDe kwaliteit van medische informatie op het internet is 
een zaak van vele verschillende factoren: juistheid (correctheid, overeenstemming met de 
feiten, overeenstemming met de heersende mening onder deskundigen), volledigheid, 
precisie, presentatie, plaatsing in context, vergelijkbaarheid met andere informatie over zelfde 
onderwerp/toetsbaarheid, achterhaalbaarheid auteur of intermediair, en de bereikbaarheid of 
toegankelijkheid van de informatie. De meeste ondervraagden vinden het dan ook moeilijk 
om een algemeen oordeel te geven over de kwaliteit van medische informatie op het internet. 
Over het algemeen beoordeelt men de mogelijkheid om medische informatie van het internet 
te halen als een verbetering ten opzichte van vroeger tijden zonder internet. Artsen maken 
zich een enkele keer zorgen over het feit dat iedereen op het internet over elk type informatie 
kan beschikken, en dus ook over informatie die eigenlijk voor experts bedoeld is. Deze 
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informatie is voor leken soms moeilijk te begrijpen of in het juiste kader te plaatsen. Meerdere 
artsen maken zich ook zorgen over het feit dat de bron van de informatie soms een 
commerciële achtergrond heeft (bijvoorbeeld: een farmaceut) zonder dat dit vermeld wordt op 
de site. Onder de niet-medici bestaat wel het verlangen om de content-provider te kennen, 
maar lijkt men zich minder zorgen te maken. Breder leeft het gevoel (ook onder niet-medici) 
dat informatie op het internet soms moeilijk te interpreteren is. Enkele van de ondervraagden 
uit de groep van niet-medici klagen over een teveel aan, vaak, zeer ongelijksoortige 
informatie, waaruit men slechts met grote moeite de informatie kan filteren die voor hem of 
haar relevant is. Over de omvang van dit probleem lopen de meningen licht uiteen. Sommigen 
menen optimistisch dat de meeste mensen snel in de gaten hebben of ze te maken hebben met 
irrelevante of bedrieglijke informatie. Anderen twijfelen daarover. De vertegenwoordiger van 
een reumavereniging is pessimistisch. “Reuma komt veel voor onder ouderen en vrouwen. Ik 
durf je op een briefje te geven dat het internetgebruik onder mensen met reuma daardoor 
relatief geringer is dan onder groepen met andere ziekten. Ook zou het wel eens zo kunnen 
zijn dat veel van deze mensen de opleidingsachtergrond ontberen om informatie op het 
internet kritisch te beoordelen.” 
Meerdere ondervraagden maken zich ook zorgen over al dan niet goedbedoelde kwakzalverij 
en kwakzalversinformatie via het internet. Soms gaat het hierbij om relatief onschuldige 
praktijken, soms ook om regelrechte geldklopperij. Vaak worden behandelingen en 
geneesmiddelen aangeboden tegen forse prijzen. Eén van de geïnterviewden: “Het zijn 
allemaal middelen die niet geregistreerd zijn en waar je dus claims aan kunt hangen tot je een 
ons weegt en waar ik zelf soms ook echt kwaad over word; eigenlijk zou ik dan willen weten 
of je hier echt juridisch niks mee kunt. Ik weet dat het heel moeilijk is, maar het is geld 
verdienen aan de wanhoop van mensen. Heel storend. Het is op zich geen eigenschap van 
internet. Het is alleen zo dat je via internet dit soort informatie veel makkelijker kunt 
verspreiden.”  
Met name voor mensen met relatief zeldzame aandoeningen lijkt het internet een uitkomst. 
Een vertegenwoordiger van de Vereniging Spierziekten Nederland: “Je moet goed begrijpen 
dat je praat over zeldzame ziekten. Het was 10 jaar geleden nog heel moeilijk om aan goede 
informatie te komen, überhaupt om aan informatie komen, over die zeldzame ziekte. Je hebt 
ongeveer 600 typen spierziekten waarvan de meeste zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Met de 
komst van internet is de mogelijkheid gekomen om juist voor die groep beter toegankelijke 
informatie te bieden. Wat dat betreft is internet een uitkomst omdat je m.n. tegemoet kunt 
komen aan die problemen die uit die zeldzaamheid voortvloeien. Het tweede wat speelt bij 
spierziekten is dat je niet zo makkelijk je huis uitgaat, de bibliotheek in, afhankelijk van de 
ernst en de aard van de spierziekte. Je bent wat minder mobiel. Als je dan thuis die informatie 
op je beeldscherm kunt krijgen, dan is de toegankelijkheid van die informatie een stuk groter 
geworden. Het derde punt wat speelt is dat -wanneer jij een spierziekte hebt- het soms lastig 
wordt om in boekjes of in tijdschriften te bladeren omdat je een beperkte of helemaal geen 
handfunctie hebt. En ook dan is het beeldscherm een aanzienlijk hulpmiddel om informatie te 
krijgen. Als internet er niet was dan had het uitgevonden moeten worden alleen voor mensen 
met een spierziekte, met een handicap. Ik beschouw het als een zeer grote zegening. Er was 
eerst helemaal niks. Er is nu van alles en nog wat.”  
 
 
6.3.2 Vergelijking met traditionele media 
 
Over het algemeen vinden de ondervraagden het moeilijk om een vergelijking te maken 
tussen het internet en traditionele informatiebronnen. Daarvoor lopen de typen van medische 
informatie die men kan zoeken teveel uiteen. Informatie kan zo goed zijn als in het beste 
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medische handboek of het beste medische tijdschrift, en zo slecht als in het diepst gezonken 
boulevardblad. Je kunt niet zomaar zeggen dat het internet betrouwbaarder of minder 
betrouwbare informatie verschaft dan een medisch handboek, een vaktijdschrift, een krant, de 
televisie of de radio. Voorzover men wel verschillen ziet, wordt dit vaak toegeschreven aan de 
aan- of afwezigheid van redactionele toetsing (aanwezig bij sommige traditionele media, vaak 
afwezig op het internet), of aan de veronderstelde grotere herkenbaarheid van de identiteit van 
schrijvers en redacteurs bij de traditionele media dan van de content providers op het internet.  
Volgens veel ondervraagden zijn er geen wezenlijke verschillen tussen de manier waarop men 
de betrouwbaarheid van medische informatie op het internet en de betrouwbaarheid van 
medische informatie uit klassieke bronnen (boek, krant, vaktijdschrift, populair tijdschrift, tv, 
radio) vaststelt. Een enkeling meent dat informatie op het internet feitelijk kritischer wordt 
benaderd dan informatie uit traditionele media. 
 
 
6.3.3 Feitelijk gehanteerde criteria 
 
Als men bepaalde medische informatie op het internet als meer of minder betrouwbaar 
karakteriseert, wat is het dan precies dat die informatie betrouwbaar of onbetrouwbaar maakt? 
Welke criteria legt men eigenlijk aan bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van 
medische informatie op het internet? Alle ondervraagden geven aan dat zij daarbij van twee 
tot vier criteria gebruik maken. De auteur of bron van de informatie (c.q. diens gezag of het 
gezag van zijn achtergrond) wordt door alle ondervraagden als criterium genoemd. Men 
prefereert informatie die afkomstig is van bekende instellingen, (semi-)overheidsdiensten, 
medici en patiëntenverenigingen boven andere. Zoals al eerder werd opgemerkt maken met 
name veel artsen en ook enkele niet-medici zich zorgen over het feit dat soms niet duidelijk 
wordt gemaakt dat bepaalde medische informatie op het internet afkomstig is van farmaceuten 
of andere commerciële instellingen. Hierdoor hoeft die info rmatie volgens hen niet onjuist of 
anderszins onbetrouwbaar te zijn, maar zij vinden het onheus om over de belangen van de 
content provider onduidelijkheid te laten bestaan. Soms vindt men bij commerciële bedrijven 
die als provider optreden de continuïteit problematisch: “Heel vaak hebben ze wel 
interessante informatie, maar is hun keuze voor informatie niet zozeer gebaseerd op behoefte, 
maar op het geld dat er mee te verdienen is. De continuïteit is dus niet afhankelijk van 
behoefte, maar van het geld dat ermee te verdienen is. Dus je ziet dan wel vaak dat hele 
aardige initiatieven er ineens heel plotseling niet meer zijn.” 
Opmerkelijk is dat de artsen in meerderheid menen dat niet-medici niet goed zullen kijken 
naar de bron van de informatie. Enkele artsen wijzen ook op het belang van cultuurverschillen 
tussen de verschillende content providers. Door een medium als internet worden afstanden 
steeds kleiner. Dit kan invloed hebben op de geneeskunde, brengt behandelingsmethoden en 
visies op geneeskunde dichter bij elkaar, zo menen deze artsen.  
De presentatie (professionaliteit, consistentie, overzichtelijkheid) wordt genoemd door alle 
niet-medici en door geen van de artsen. De vergelijking met feiten die men reeds kent, c.q. 
achtergrondkennis die men al heeft (specifieke medische kennis maar ook algemene 
achtergrondkennis) wordt door twee niet-medici en één arts expliciet genoemd. De recentheid 
of actualiteit van de informatie wordt genoemd door drie niet-medici en door geen van de 
artsen. Slechts één van de niet-medici noemt expliciet de vergelijkbaarheid met informatie op 
andere sites als criterium. De artsen hanteren slechts in zeer beperkte mate andere criteria dan 
de niet-medici. Deze lijken meer te zijn toegesneden op medisch-wetenschappelijke literatuur. 
De meeste artsen noemen naast de al opgesomde criteria ook nog de aanwezigheid van 
verwijzingen naar andere literatuur uit erkende wetenschappelijke tijdschriften.  
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6.3.4 Verschillende typen en functies van informatie 
 
De aangelegde criteria voor de betrouwbaarheid van informatie verschillen al naargelang de 
aard, het type of het onderwerp van de informatie en het doel waarmee men de informatie 
zoekt. De meerderheid van de ondervraagde niet-medici en een arts wijzen er uitdrukkelijk op 
dat men bij de individuele ervaringsverhalen op personal homepages anders kijkt dan bij 
zakelijke medische informatie. Bij de ervaringsverhalen is authenticiteit wat belangrijker dan 
overeenstemming met de erkende stand van zaken in de vakliteratuur. De meerderheid van de 
artsen en de helft van de niet-medici vinden in eerste instantie dat er verschillende criteria 
moeten worden aangelegd voor informatie die bestemd is voor medische experts en 
informatie die bestemd is voor het algemene publiek. Na enige overweging menen zij echter 
dat de zaken ingewikkelder liggen: de informatie moet verschillend gepresenteerd worden 
voor verschillende doelgroepen; maar of er ook totaal verschillende criteria moeten worden 
aangelegd, is dan de vraag. Wellicht gaat het eerder om deels gelijke en deels aanvullende 
criteria en om verschillende maten waarin die criteria vervuld moeten zijn. Belangrijk is dan 
bijvoorbeeld, zoals een ondervraagde niet-medicus aangeeft, of de informatie voor het 
algemene publiek recht doet aan het patiëntenperspectie f.  
 
 
6.3.5 Voordelen en nadelen 
 
Enkele niet-medici noemen verbeterd lotgenotencontact het belangrijkste positieve gevolg 
van medische informatie op het internet, terwijl alle artsen de betere informatie voor patiënten 
een belangrijk positief gevolg noemen. Schadelijke gevolgen van medische informatie op het 
internet zijn er echter evenzeer. Sommige niet-medici verwijzen naar charlatans die tegen 
vergoeding diagnosen en diensten aanbieden via het internet. Met name bij zeldzame ziekten 
is dit problematisch omdat hierover binnen de gemeenschap van medici soms nog te weinig 
overeenstemming bestaat om pertinent onjuiste of misleidende uitlatingen te kunnen 
aanpakken. Door de artsen wordt geen melding gemaakt van dergelijke negatieve gevolgen.  
 
 
6.3.6 Personal homepages 
 
Onder de sites met medische informatie nemen personal homepages een bijzondere plaats in. 
Persoonlijke websites  zijn over het algemeen niet zo gemakkelijk te vinden. De meeste 
zoekmachines indexeren ze niet omdat de zoekfrequentie zo laag is dat ze als minder relevant 
worden beschouwd. Op enkele websites van verenigingen wordt er wel naar doorverwezen. 
Men doet dit niet zozeer uit oogpunt van zuiver medische informatie, maar eerder uit sociaal 
oogpunt. Men verwacht dan dat deze homepages kunnen helpen bij de emotionele 
ondersteuning van de leden of dat zij lotgenotencontact op gang kunnen brengen. Een 
ondervraagde: “We zeggen erbij: als u op zoekt bent naar medische informatie, dan zijn dit 
misschien niet de meest geëigende bronnen, maar – juist vanwege het persoonlijke karakter – 
kan het juist heel aardig zijn om dit soort informatie tot je te nemen; hoe gaat iemand met zijn 
ziekte om? Wat zijn je (on)mogelijkheden? In die zin zijn die verhalen wel degelijk zinvol. 
Alleen worden er soms wat dingen verteld over ziektebeelden waarvan je zegt: zo zouden wij 
dat niet doen. Dat is niet het bewust verdraaien van informatie, het is geen boosaardige opzet, 
het is meer dat mensen een persoonlijke ervaring vertalen tot een algemene waarheid.” Men 
wijst erop dat uit de ervaringsverhalen op de personal homepages vaak blijkt hoezeer visies 
op behandeling en verzorging uiteen kunnen lopen. Deze verschillen worden doorgaans 
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geweten aan culturele verschillen tussen landen en hun respectievelijke zorgsystemen. Ook 
vermoeden sommigen dat personal homepages vaak gebruikt worden als emotionele 
uitlaatklep, waardoor sommige zaken soms wat te stellig, te zwart-wit en vanuit een eenzijdig 
perspectief worden beschreven. Dit leidt er soms toe dat mensen de personal homepages te 
confronterend vinden en vermijden. Vaak vindt men dat het bij de betrouwbaarheid van 
personal homepages niet zozeer gaat om overeenstemming met de (medische) feiten, maar om 
authenticiteit en oprechtheid. 
 
 
6.3.7 Positie patiënt 
 
Onder de niet-medici wordt de versterking van de positie van de patiënt tegenover de 
autoriteit van de arts zo nu en dan expliciet genoemd als één van de grote voordelen van de 
aanwezigheid van medische informatie op het internet. Een ondervraagde zegt bijvoorbeeld: 
“Als ik kijk naar de positie van de patiënt: vroeger was je heel erg afhankelijk van de 
informatie die jij bij je arts kreeg. En dat was heel fijn voor die arts, want die monopoliseerde 
daarmee die kennis. En die kennis kon ook nergens anders getoetst worden. Dus hij had altijd 
gelijk. Nu komen mensen in de spreekkamer bij de arts met een uitdraai van internet en zegt 
men: u hebt de vorig keer dat verteld, maar hier lees ik dat. Hoe zit dat? Daar baalt die arts 
vreselijk van. Voor artsen is dat heel lastig. Huisartsen worden daar gewoon dagelijks mee 
geconfronteerd en die krijgen allemaal dingen op hun bord waar ze zelf nog nooit van 
gehoord hebben. (…) Het heeft wel altijd twee kanten: de patiënt heeft veel meer toegang tot 
informatie en kan daardoor ook een andere rol nemen, een zelfstandige, autonome rol ten 
opzichte van de arts; van de andere kant bestaan er nu ook meer mogelijkheden dat de patiënt 
zich vroegtijdig, en soms ten onrechte, grote zorgen maakt. Dat levert een verandering op in 
de relatie tussen arts en patiënt en daar zullen beiden op moeten inspelen.” Het beeld van de 
“balende” arts wordt niet bevestigd door de artsen zelf.  De meeste artsen zeggen de 
toegenomen informatie voor de patiënt een goede zaak te vinden.. Sommigen zijn echter ook 
bang dat al die informatie tot onnodige onrust en angst kan leiden.  
 
 
6.3.8 Kwaliteitsverhogende maatregelen 
 
Om de kwaliteit van informatie op het internet te waarborgen of te vergroten zijn 
uiteenlopende maatregelen denkbaar, voor wat betreft hun ingrijpendheid va riërend van 
zelfopgelegde kwaliteitswaarborgen tot van bovenaf opgelegd staatstoezicht. Men moet bij 
die maatregelen bijvoorbeeld denken aan het (zichzelf) opleggen van gedragscodes waarin 
eisen worden gesteld aan de herkenbaarheid en de expertise van content providers, de 
onderbouwing van de verstrekte informatie, de transparantie van die onderbouwing en de 
aanwezigheid van commerciële belangen, sponsoren enz. Ook is te denken aan certificering. 
Een dergelijke methode komt er eenvoudig gezegd op neer dat een externe organisatie een 
certificaat of zegel verstrekt aan de organisatie die de site vult en beheert nadat de 
desbetreffende site op kwaliteit is beoordeeld en goedgekeurd. Dit zegel kan dan op de site 
worden vermeld, zodat internetgebruikers een indicatie hebben voor de betrouwbaarheid van 
de daar verstrekte informatie. Tot slot kan men denken aan het opzetten van kwaliteitsportals 
– webpagina’s met hyperlinks naar websites wier kwaliteit van voldoende kwaliteit wordt 
geacht. Dergelijke portals kunnen worden opgezet door bijvoorbeeld gezondheidsministeries, 
medische organisaties of patiënten/consumentenverenigingen. In Nederland is enige tijd 
geleden gestart met het portal Gezondheidskiosk.nl. Hieraan wordt door zowel de overheid als 
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private organisaties meegewerkt. Veel van deze maatregelen worden nu reeds sporadisch in 
verschillende gradaties en meestal op basis van vrijwilligheid toegepast. 
Ten aanzien van dergelijke kwaliteitsverhogende maatregelen laat zich een duidelijke 
tweedeling zien tussen artsen en niet-medici. Alle artsen zien wel iets in bijzondere 
maatregelen om de kwaliteit van informatie op het internet te verhogen. Ook zien zij daarbij 
rollen weggelegd voor het veld van medici, gezondheidsorganisaties en patiëntenorganisaties, 
alsmede voor de overheid, die zou moeten waken over een algemeen kader waarbinnen het 
veld zijn maatregelen kan nemen. Onder de niet-medici bestaat over het algemeen veel 
scepsis ten aanzien van bijzondere maatregelen. Men vindt certificering en gedragscodes in 
hoge mate onpraktisch en onrealistisch. Ook is men bang dat dergelijke maatregelen het 
spontane, actuele en originele van het internet op termijn onderuit halen, doordat nieuwe 
ideeën wellicht niet zo snel voor goedkeuring in aanmerking komen. Men vraagt zich ook af 
wie gaat bepalen wat door moet gaan voor betrouwbare informatie. Een enkeling vindt 
dergelijke maatregelen betuttelend. Soms doet een patiëntenvereniging er alles aan om een 
bredere informatieomgeving te scheppen waarbinnen mensen gemakkelijker kunnen 
beoordelen of de informatie die zij op het internet aantreffen betrouwbaar is of niet. Zo 
organiseert de desbetreffende vereniging voorlichtingsavonden, geeft zij brochures uit en 
geeft zij op de eigen site tips over andere websites. In een dergelijke omgeving wordt de leden 
de achtergrondkennis aangereikt die nodig is om de kwaliteit van de informatie van andere 
verstrekkers te toetsen. Over het algemeen zien de ondervraagden weinig in een landelijke 
database waarin individuen hun mening over de kwaliteit van bepaalde sites kunnen geven 
zodat anderen kunnen zien hoe een site waarin zij wellicht geïnteresseerd zijn gewaardeerd 
wordt. Men vraagt zich af wat de waarde is van allerlei uiterst persoonlijke meningen over 
sites. Daarnaast is men bang dat er een vernauwing in het zoekgedrag van mensen kan gaan 
optreden. Opmerkelijk is dat het Nederlandse portal Gezondheidskiosk.nl onder de 
geïnterviewden weinig waardering oogst, terwijl dit juist relatief recent is opgezet met de 
bedoeling om op een relatief eenvoudige manier voor veel mensen de toegang tot betrouwbare 
medische informatie te verzekeren. Degenen die het portal wel eens hadden bezocht waren 
kritisch over presentatie, ordening en afstemming op gebruikers die zelf geen medische 
experts zijn. Tot slot zag ook niemand van de ondervraagden iets in het aankweken van een 
kritischer houding bij de internetgebruiker. 
 
 
6.3.9 Toekomst  
 
De meeste artsen menen dat medische informatie op het internet in de toekomst 
betrouwbaarder zal worden. Zij menen dat de betere kwaliteit, c.q. maatregelen om die 
kwaliteit te verbeteren, min of meer automatisch zullen volgen op het grotere gebruik dat er 
van het internet gemaakt wordt. Sommigen menen dit vooral een kwestie zal zijn van 
zelfregulering en privaat initiatief door patiënten en consumenten; anderen denken dat de 
overheid het voortouw zal moeten nemen, samen met medische instellingen en patiënten. 
Slechts enkele niet-medici dachten dat de betrouwbaarheid van informatie op het internet als 
vanzelf zal toenemen. Onder de niet-medici bestaat er dus bepaald geen eensluidende 
opvatting over de toekomstige ontwikkelingen. 
 
 
6.4 Vinger aan de pols 
 
De meeste mensen die werden geïnterviewd blijken in het algemeen redelijk tevreden te zijn 
over de kwaliteit van medische informatie op het internet. Zowel medische experts als 
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vertegenwoordigers van patiënten/consumenten blijken wel enige zorg te hebben over 
informatie die wordt verstrekt door commerciële organisaties, zoals farmaceutische bedrijven. 
Patiënten/consumenten zijn het meest ongerust over informatie die op het internet wordt 
verspreid door kwakzalvers. Zowel artsen als niet-artsen twijfelen vaak aan de capaciteiten 
van het algemene publiek om medische informatie op het internet correct te interpreteren en te 
begrijpen. De artsen maken zich hierover de meeste zorgen. Desalniettemin zijn artsen en 
niet-artsen van mening dat het internet van groot nut is voor de versteviging van de positie 
van de patiënt.  
De geïnterviewden gebruiken zo’n twee tot vier criteria bij de beoordeling van de kwaliteit 
van informatie op het internet. Allen kijken naar (het gezag van) de auteur. Zowel artsen als 
patiënten/consumenten wijzen op het belang van de culturele achtergrond van de auteur voor 
de interpretatie van de informatie. Geen van de dokters, maar wel alle patiënten/consumenten 
noemen de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd als criterium. De helft van de 
patiënten/consumenten en geen van de artsen noemt de actualiteit van de informatie als 
criterium. Enkele patiënten/consumenten en een arts noemen als criterium: de mate waarin de 
informatie aansluit bij wat men al weet over een aandoening en bij algemene 
achtergrondkennis. Artsen leggen vaak criteria aan die in de wetenschappelijke wereld veel 
gebruikt worden: bronvermeldingen, de aanwezigheid van een redactie en de afwezigheid van 
commerciële sponsors. Zowel medici als niet-medici zijn geneigd persoonlijke verhalen op 
personal homepages anders te benaderen dan zuiver medische informatie. De vraag blijkt hier 
niet zozeer te zijn: is dit waar? Eerder vraagt men zich af: is dit verhaal authentiek?  Over het 
algemeen, echter, denken zowel medici als niet-medici dat criteria voor de beoordeling van de 
betrouwbaarheid van informatie op het internet niet afwijken van die welke men gebruikt 
voor informatie uit traditionele media.  
Vervelende gevolgen van kennelijk onbetrouwbare informatie op het internet worden alleen 
gemeld door enkele patiënten/consumenten. Zij verwijzen naar kwakzalvers die via het 
internet diagnostische methoden en behandelingen te koop aanbieden. Artsen zeggen zonder 
uitzondering dat zij het op prijs stellen wanneer een patiënt met medische informatie van het 
internet op de proppen komt.  
Waar het gaat om specifieke maatregelen om informatie op het internet betrouwbaarder te 
maken (certificaten, codes, enz.) zijn patiënten/consumenten nogal sceptisch. Zij denken dat 
dergelijke maatregelen veel rompslomp met zich meebrengen en in de praktijk moeilijk zijn 
bij te houden. Medici, daarentegen, zijn zonder uitzondering enthousiast over dergelijke 
maatregelen. Dit zou verband kunnen houden met het feit dat zij ongeruster zijn dan de 
geïnterviewde patiënten/consumenten. Zij hebben nogal wat twijfels over de capaciteiten van 
het algemene publiek om medische informatie op het internet op waarde te schatten. Over het 
Nederlandse portal gezondheidskiosk.nl is vrijwel niemand die het kent enthousiast. Men 
klaagt met name over de geringe afstemming op niet-medici. 
De uitkomsten van het onderzoek duiden erop dat enige zorg om de kwaliteit van medische 
informatie terecht lijkt. Het algemene oordeel over de betrouwbaarheid van informatie en de 
antwoorden op de vraag naar negatieve consequenties van onbetrouwbare informatie duiden 
er vooralsnog echter niet op dat de situatie alarmerend is. Met de nodige voorzichtigheid zou  
men mogen concluderen dat we eerder met een schaalprobleem te maken hebben dan met een 
volstrekt nieuwe problematiek ten opzichte van de situatie waarin alleen de traditionele 
medische informatiebronnen voorhanden waren. Medische informatie wordt door het internet 
gemakkelijker en op grotere schaal toegankelijk dan voor de komst van het internet het geval 
was. Daardoor krijgen ook negatieve bijwerkingen een grotere kans. Daarbij komt dat 
bepaalde problemen bijna onvermijdelijk lijken, doordat zij in hoge mate samenhangen met 
de aard of het karakter van de ontvanger. Zoals een van de geïnterviewden opmerkte: of het 
internet nu meer mensen dan voorheen met kwakzalverij confronteert, en meer mensen in 
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aanraking brengt met informatie over allerlei ziekten, het is toch altijd hetzelfde soort mensen 
dat vatbaar is voor kwakzalverij of dat zich bij voorbaat en onterecht angstig maakt over een 
ziekte. Het lijkt niet waarschijnlijk dat voor dit deel van de problematiek ooit een 
bevredigende oplossing kan worden gevonden.  
Toch moet men dit niet opvatten als een suggestie om de ontwikkelingen in de kwaliteit van 
informatie op het internet maar op hun beloop te laten. Alles wijst erop dat de reeds nu 
imposante positie van het internet als informatiebron in de toekomst alleen nog maar groter 
zal worden. Alleen al hierom is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en vooral 
ook constructief-kritisch te blijven kijken naar mogelijke kwaliteitsverhogende maatregelen. 
Het uit het onderzoek blijkende gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit van speciale 
kwaliteitsverhogende maatregelen van de kant van patiënten/consumenten lijkt terecht, zo 
bevestigt een studie van Gagliardi en Jadad (Gagliardi en Jadad 2002). Deze auteurs toonden 
aan dat veel instrumenten die worden gebruikt om de kwaliteit van medische informatie op 
sites te meten en weer te geven vaak snel achterhaald raken. Het komt nogal eens voor dat 
medische websites naar hen verwijzen terwijl zij feitelijk niet langer functioneren doordat de 
organisatie die ze in het leven heeft geroepen niet langer bestaat. Kunst toonde met betrekking 
tot een vijftal algemene gezondheidsonderwerpen aan dat bepaalde kenmerken die typisch 
heten te zijn voor de geloofwaardigheid van websites (zoals de vermelding van bronnen, 
laatste actualisering en bewijsvoering) maar een zeer licht verband hebben met de accuratesse 
van de verstrekte informatie (Kunst 2002).  
Hieruit zijn lessen te trekken door al die organisaties die in binnen- en buitenland bezig zijn 
met het ontwikkelen en introduceren van zulke instrumenten. Dergelijke initiatieven zijn 
momenteel nogal talrijk. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt om een algemene 
gezondheidsdomeinnaam. Zij wil de consumenten van dienst zijn door eisen te stellen aan de 
sites die zich met deze domeinnaam mogen tooien. De Britse regering en de Britse National 
Health Service ontwikkelen beleid met het oog op website kwaliteit. De Europese Commissie 
heeft een code of good practice voor medische websites ontworpen. Het Nederlandse TNO 
probeert een certificeringssysteem aan de man te brengen dat gebaseerd is op een 
kwaliteitsmanagementsysteem. Het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid heeft een 
website op poten gezet die de kwaliteit van informatie op andere sites certificeert. Het Franse 
ministerie van volksgezondheid is van plan om een ethische code voor medische sites te 
ontwikkelen. Initiatieven genoeg, kortom. De bevindingen van het hier gepresenteerde 
onderzoek en de uitkomsten van eerder elders verricht onderzoek suggereren dat, als men tot 
dergelijke maatregelen overgaat, men de continuïteit van de gekozen instrumenten dient te 
waarborgen. Uit de meningen over het Nederlandse Gezondheidskiosk.nl zou men bovendien 
kunnen opmaken dat het van groot belang is om zorg te dragen voor elementaire 
betrokkenheid van het algemene publiek: de geïntroduceerde instrumenten moeten 
begrijpelijk en bruikbaar zijn voor een publiek dat niet uit experts bestaat.  
Wellicht echter zou men er ook eens over moeten nadenken of soms een geheel andere 
benadering gewenst is. Een nadere, gedetailleerde bestudering van de manieren waarop 
mensen de kwaliteit van informatie beoordelen en de wijze waarop zij daarbij kunnen 
aansluiten bij maatschappelijke en institutionele gezag-toekennende structuren en patronen 
zou hier wel eens van dienst kunnen zijn (Vedder 2001). Misschien trekt een dergelijke studie 
de aandacht weg van de voor de hand liggende instrumenten en leidt zij tot geheel andere, 
frisse ideeën over kwaliteitsbewaking op het internet.  
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