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COVID-19 
Editie -Q

ONDERZOEK DE BRON 
Is er een auteur? Heeft hij/
zij aantoonbare kennis en 

ervaring ?

--

ANDERE BRONNEN?
Klik op links, of zoek verder naar 

officiële bronnen. Ondersteunen ze 
het verhaal?

IS HET EEN GRAP?
Als iets te gek voor woorden is, is het 

misschien satire. Onderzoek de bron om 
hier zeker van te zijn. 

VRAAG HET DE EXPERTS
Vraag het aan een bibliothecaris, of 

raadpleeg een officiële site, zoals die van 
het RIVM.

11111 D011!.i.l■ 
International 
Federation of 
Library 

KIJK VERDER
Schandaalkoppen leveren veel clicks 

op. Maar wat is het hele verhaal? 

WAT VINDEN ANDEREN? 
Zijn er sites die dit nieuws ook 
melden? Welke bronnen worden 
genoemd?

HEB JE VOOROORDELEN?
Overweeg of jouw eigen overtuigingen of 

zorgen je oordeel kunnen beïnvloeden.

DENK NA VOOR JE DEELT
Deel geen berichten of verhalen die je 

niet eerst hebt onderzocht.

11111 Associations and lnstitutions With thanks to www.FactCheck.org IFLA.org 
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