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Hoe zie je dat nieuws nep is? 
"Nepnieuws" en desinformatie – informatie die met opzet is gemanipuleerd om mensen om de tuin te leiden –
steken wereldwijd steeds meer de kop op. Door de sociale media en hun personaliseringstools is het 
gemakkelijker geworden om valse berichten te verspreiden. Vaak worden om economische of ideologische 
redenen emoties gebruikt om de aandacht te trekken en meer clicks te genereren. Zelfs jonge, digitaal vaardige 
mensen vinden het moeilijk om te zien of nieuws gemanipuleerd is. Merkwaardig genoeg worden op sociale 
media gedeelde nieuwsberichten in zes op de tien gevallen niet eerst gelezen door degene die het bericht deelt. 
Ongeveer 85 % van de Europeanen beschouwt "nepnieuws" als een probleem in eigen land, en 83 % vindt het 
een probleem voor de democratie in het algemeen. Dit kompas loodst je door de zee aan informatie en helpt je 
niet te verdrinken in leugens en desinformatie. 

 
1) Download de plug-in van het InVID-project. 
2) Volg bijvoorbeeld @EUvsDisinfo/@EUvsDisinfo, @DFRLab/@DRFLab of @StopFakingNews/@stopfakeukraine 
Dit is de actualisering van een "kort overzicht" dat in maart 2017 werd gepubliceerd. 
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