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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterscriptie ‘Covid-19 en mobiel nieuwsgebruik’: een studie over het real-

time mobiele nieuwsgebruik tijdens de covid-19-gezondheidscrisis. Deze scriptie is geschreven 

als onderdeel van mijn masteropleiding Communicatiewetenschap (afstudeerrichting: politiek) 

aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn 

scriptiebegeleider, Wouter van Atteveldt. Hij heeft mij altijd geduldig voorzien van 

antwoorden op mijn vele vragen en is daarnaast zeer betrokken geweest in het gehele proces. 

Zijn volleerde wetenschappelijke ervaring hebben ervoor gezorgd dat ik op een originele 

manier aan het denken ben gezet over de mogelijkheden van mijn studie. Ten tweede wil ik 

ook mijn co-reader, Mariken van der Velden, bedanken voor het geven van feedback op zowel 

mijn voorstel als de uiteindelijke versie. Daarnaast wil ik Eline Huibert bedanken, onderzoeker 

aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam, die mij in haar eigen persoonlijke tijd heeft 

bijgestaan om de kneepjes van het kwalitatieve onderzoek onder de knie te krijgen. Ten vierde 

gaat mijn dank uit naar Felicia Loecherbach, die met haar technische genialiteit de online-

donatie-applicaties heeft ontworpen en mij te allen tijde heeft voorzien van hulp. Tot slot wil 

ik mijn laatste dankwoord richten op het gehele mobile-lab onderzoeksteam die mij als 

scriptiestudente in hun onderzoeksteam hebben opgenomen en altijd hebben gezorgd voor een 

toegewijde ondersteuning.  
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Samenvatting 

Weinig artikelen in de bestaande academische literatuur hebben onderzoek gedaan naar real-

time mobiel nieuwsgebruik en de achterliggende motivaties. Nog minder hebben zich 

ingespannen om dit te bestuderen in tijden van een gezondheidscrisis. Dit exploratieve 

pilotonderzoek heeft het mobiele nieuwsgedrag en motivaties voor nieuws van acht 

hoogopgeleide mobiele gebruikers tijdens de covid-19-crisis geïdentificeerd. Dit is onderzocht 

met behulp van interviews en de introductie van online-donatie, een nieuwe 

dataverzamelingsmethode. Met behulp van online-donatie is het real-time mobiele 

nieuwsgedrag achterhaald en daarmee is inzicht gegeven in de web- en Whatsappgeschiedenis 

van de participanten. Uit de resultaten van de pilotstudie is gebleken dat er vanuit een 

verhoogde nieuwsinteresse voornamelijk wordt gezocht naar covid-19-nieuws die van 

persoonlijke invloed is op de participanten. Er is daarnaast aangetoond welke mobiele 

nieuwspatronen en- inhoud zijn voortgevloeid uit deze verhoogde interesse. Het blijkt daarbij 

dat er een zeer sterke toename in nieuwsconsumptie plaatsvindt als gevolg van covid-19. 

Nieuws wordt meestal vanuit nieuwsapps, nieuwswebsites of Facebook geconsumeerd. 

Artikelen van de NOS worden daarbij veruit het meeste gelezen. Deze artikelen zijn vaak kort 

en bevatten enkel de nodige feitelijke informatie. WhatsApp blijkt uit deze studie een medium 

dat niet vaak wordt gebruikt voor nieuws, maar als gevolg van de crisis in de beginfase van 

covid-19 hierin een belangrijkere rol is gaan spelen. Daarnaast diende WhatsApp als facilitator 

van zelfgeschreven doorstuurberichten met onjuiste informatie. De studie sluit af met de 

belangrijkste implicaties voor de literatuur. De beperkingen van dit onderzoek stellen een 

verder ontwikkelde online-donatie methode voor, zodat het mobiele nieuwsgebruik in de 

toekomst nog nauwkeuriger kan worden gemeten. 
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Inleiding 

Eind december 2019 meldden de Chinese volksgezondheidsinstanties verschillende gevallen 

van een onbekende griep in de stad Wuhan, China. Wetenschappers identificeerden al snel een 

nieuw coronavirus als de belangrijkste veroorzaker. De ziekte werd aangeduid als 

coronavirusziekte 2019 (covid-19) (World Health Organisation, 2020). De eerste uitbraak in 

Wuhan verspreidde zich spoedig en al snel werden gevallen ontdekt in verschillende andere 

landen. Uitbraken en clusters van de ziekte zijn sindsdien waargenomen in Azië, Europa, 

Australië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het virus is door de World Health Organisation 

(2020) uitgeroepen tot een pandemie en heeft een wereldwijze gezondheidscrisis veroorzaakt. 

In Nederland heeft het virus geleid tot een “intelligente lockdown” en verstrekkende 

maatregelen om zo de snelheid van verspreiding te beperken (NOS, 2020). Een crisis met een 

dergelijke draagwijdte heeft zich volgens politieke leiders in de vijfenzeventig jaar na de 

Tweede Wereldoorlog in Europa niet meer voorgedaan (NOS, 2020; Telegraaf, 2020).  

Wanneer een pandemie uitbreekt, treedt onzekerheid op en kunnen de dodelijke 

gevolgen evenals de onderbreking van het dagelijkse werk, negatieve emotionele reacties 

verergeren (Lee, Kim en Kang, 2016). Blootstelling aan nieuwsmedia is in deze situatie 

belangrijk en tevens de meest gebruikelijke manier voor het publiek om crisisinformatie te 

ontvangen (Reynolds & Seeger, 2005).  

Echter, de omgeving van deze nieuwsmedia is de laatste jaren drastisch veranderd. In 

plaats van de televisie, krant of computer is de mobiele telefoon de centrale plaats geworden 

voor de consumptie van nieuws (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, & Nielsen, 2019). Online 

op de mobiel zijn er miljoenen artikelen te vinden die via nieuwsapps, nieuwssites, 

zoekmachines en sociale media kunnen worden geconsumeerd (Newman et al., 2019; Swart, 

Peters & Broersma, 2017). Dit heeft geleid tot een hoge-keuze media-omgeving waar op een 

nieuwe manier met nieuws wordt omgegaan (Groot Kormelink & Costera Meijer, 2019; 

Molyneux, 2018; Prior, 2007). Waarom mensen op zoek gaan naar nieuws in deze omgeving 

en tot welke nieuwskeuzes dit leidt, wordt gedreven door de motivaties van het publiek (Shim, 

You, Lee & Go, 2015). Zo blijkt dat in tijden van een crisis het publiek meer behoefte heeft 

aan nieuws en informatie (Westlund & Ghersetti, 2015).  

De online-omgeving, met haar vele nieuwskeuzes, heeft daarom een belangrijke rol in 

crisissituaties. De beschikbare nieuws- en sociale media evolueren om tegemoet te komen aan 

de behoeften van het publiek in tijden van een crisis (Hughes & Palen, 2012; Kim & Yang, 

2015). Echter, deze online-omgeving maakt het ook mogelijk dat elk individu zelf content kan 
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creëren en verspreiden. Dit zorgt voor een opkomst van meer onnauwkeurige berichten (Allcott 

& Gentzkow, 2017). Een nadelige ontwikkeling, omdat het publiek vooral tijdens een crisis 

nauwkeurigheid nodig heeft (Lin, Spence, Sellnow & Lachlan, 2016).  

De huidige wereld wordt geconfronteerd met een veranderde mobiele nieuwsomgeving 

die in sommige gevallen de kwaliteit van het nieuws bedreigt. Er is tot op heden weinig 

gedetailleerd onderzoek gedaan naar het mobiele nieuwsgedrag in deze omgeving. Bijkomstig 

is het empirisch onbeantwoord hoe het Nederlandse publiek tijdens de covid-19-crisis gebruik 

maakt van deze mobiele nieuwsomgeving. Met de impact van de covid-19-crisis, de tamelijk 

onbekende mobiele nieuwsomgeving en het inhoudelijk niet altijd betrouwbare nieuws, is het 

nodig om te achterhalen hoe mobiel nieuws wordt geconsumeerd en wat hier de motivaties 

voor zijn. Dit leidt tot de hoofdvraag van deze studie: ‘Wat zijn de motivaties en het daaruit 

resulterende mobiele nieuwsgebruik tijdens de covid-19-crisis?’  

Dit exploratieve pilotonderzoek streeft ernaar om met een mixed-design, bestaande uit 

een online-donatie-onderzoek en interviews, zicht te krijgen op de hoofdvraag. Het 

nieuwsgedrag van Nederlandse mobiele gebruikers zal door de online-donatie nauwkeurig 

worden gemeten op basis van real-time online-nieuwsgeschiedenis. Dit bestaat uit: de mobiele- 

en laptopwebgeschiedenis van de participanten en gedoneerde WhatsApp-gegevens. Deze data 

worden gecombineerd met de interviewgegevens om de motivaties achter het mobiele 

nieuwsgebruik beter te begrijpen. Met deze uitzonderlijke gegevens kan een nauwkeuriger 

beeld van nieuwsconsumptie tijdens een gezondheidscrisis worden geschetst in vergelijking 

met de 'klassieke' methode om media-inhoud te koppelen aan (panel) enquêtegegevens. In de 

meeste crisisstudies wordt het gebruik van ‘publieke’ sociale media onderzocht (Potts, 2014; 

Vos en Buckner, 2016). De waarde van dit onderzoek is dat het zich richt op het ‘gesloten’ 

socialemediaplatform WhatsApp. Het is de eerste studie waar WhatsApp-data wordt gebruikt 

en daarnaast wordt gecombineerd met webgeschiedenis- en interviewgegevens. Een onderzoek 

op deze manier is tot op heden nog niet uitgevoerd. In de huidige studie wordt getracht deze 

leemte op te vullen en zo op een unieke wijze bij te dragen aan de wetenschap.  

 

Theoretisch kader 

Covid-19: een gezonheidscrisis en haar gevolgen 

Het publiek dat met een gezondheidscrisis te maken heeft, ervaart in veel gevallen een scala 

aan negatieve emoties. De intense onzekerheid die inherent is aan een crisissituatie, kan leiden 
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tot angst, zorgen en paniek (Sandman & Lanard, 2003). Bij het uitbreken van een pandemie 

kunnen zowel de onbekende oorzaak, de fatale afloop en de onderbrekingen van de dagelijkse 

routines negatieve emoties, zoals angst versterken (Lee, Kim, & Kang, 2016). Angst wordt in 

de literatuur onderverdeeld in twee dimensies. De eerste is sociale angst; een angst die het 

individu voelt voor anderen, maar niet voor zichzelf (Park, 2000; Zhang, Kong, Chang, 2015). 

Daarnaast is er persoonlijke angst; dit wordt beschreven als angst die een individu voor zichzelf 

ervaart en niet voor anderen (Park, 2000; Zhang, Kong, Chang, 2015). In termen van een 

gezondheidscrisis gaat persoonlijke angst over de angst om ziek te worden (Guo, Cheong, & 

Shen, 2005). Deze angstgevoelens kunnen in het verloop van de crisis veranderen. Zo 

bestudeerden Bults en collega's (2011) de risicoperceptie, angst en gedragsreacties van het 

Nederlandse publiek op influenza A (H1N1), waaruit bleek dat de waargenomen ernst en angst 

in de loop van de tijd afnam. 

De rol van de nieuwsmedia tijdens een gezondheidscrisis 

Nieuwsorganisaties faciliteren het overbrengen van informatie over de gezondheidscrisis aan 

het onzekere en soms angstige publiek (Reynolds & Seeger, 2005). Nieuwsorganisaties hebben 

dientengevolge een essentiële rol in het geven van publiciteit en betekenis aan een 

gezondheidscrises. Van deze nieuwsorganisaties wordt verwacht dat ze tijdens een 

gezondheidscrisis objectief verslag uitbrengen en het publiek informeren over de risico van de 

ziekte, ontwikkelingen en de passende preventiemaatregelen (Davidson & Wallack, 2004). In 

het streven naar objectiviteit worden berichten van niet-officiële of niet-geïdentificeerde 

bronnen er vaak uit gefilterd. Nieuwsorganisaties baseren gedurende een gezondheidscrisis hun 

berichtgeving daarom vaak op informatie van gezondheidsfunctionarissen en de politiek (Chew 

& Eysenbach, 2010; Reynolds & Seeger, 2005).  

Echter, is de omgeving van deze nieuwsorganisaties de afgelopen jaren fundamenteel 

veranderd door de toenemende proliferatie van online-media bereikbaar via de mobiel 

(Newman et al., 2019). Het Reuters Institute Digital News Report (2019) laat zien dat veel 

mensen, met name in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, steeds vaker mobiele telefoons gebruiken 

om nieuws te lezen (Fedeli & Matsa, 2018; Newman et al., 2019).  Van de mobiele gebruikers 

consumeert zesenzestig procent nieuws via hun mobiele apparaat. Traditioneel, toen de 

kranten, radio en de televisie de belangrijkste bronnen van informatie waren, was het aanbod 

van nieuws relatief klein (Prior, 2007). Tegenwoordig zijn de nieuwsconsumenten niet langer 

beperkt tot kranten en het televisiejournaal, maar heeft iedereen door de mobiel altijd en overal 

toegang tot nieuws (van Aelst et al., 2017). Online zijn er miljoenen nieuws- en 
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informatiebronnen beschikbaar (Newman et al., 2019). Dit leidt tot de transitie van een lage-

keuze naar een hoge-keuze media-omgeving (van Aelst et al., 2017; Prior, 2007).  

Dit onderzoek 

Zoals hierboven vermeld, blijkt uit onderzoek dat de rol van nieuwsorganisaties tijdens een 

gezondheidscrisis belangrijk is. Een gezondheidscrisis brengt emoties teweeg, het publiek heeft 

daardoor behoefte aan informatie en de nieuwsorganisaties fungeren als informatiezenders. 

Door het veelvuldig gebruik van de mobiele telefoons voor nieuws is de omgeving van 

nieuwsorganisaties echter aan het veranderen. Het is daarom belangrijk om te kijken naar het 

mobiele gedrag van nieuwsconsumenten tijdens een crisis. Vanuit dit oogpunt vloeit de rest 

van de theorie voort en worden als resultaat de volgende vragen gesteld: vanuit welke 

motivaties consumeren en delen gebruikers mobiel nieuws, welke mobiele nieuwspatronen 

vloeien daaruit voort, hoe ziet dat nieuws er inhoudelijk uit en hoe hangt angst hiermee samen? 

Motivaties voor mobiel nieuwsgebruik 

Met meer opties komt ook de vraag op hoe individuen tijdens een crisis een hoge-keuze media-

omgeving beheren en wat de daaropvolgende nieuwskeuzes zijn. Volgens Prior (2007) maakt 

deze hoge-keuze media-omgeving motivatie de belangrijkste voorspeller voor de consumptie 

van nieuws. Het consumptiepatroon van nieuws hangt af van de discrete motivatie om nieuws 

op mobiele apparaten te consumeren (Shim et al., 2015). Dit kan worden uitgelegd aan de hand 

van de Uses and Gratifications (U&G) theorie. Deze theorie stelt dat het mediagedrag van 

individuen wordt gedreven vanuit specifieke behoeften. De U&G-theorie biedt een bijzonder 

nuttig kader om na te denken over de motieven die gebruikers ertoe aanzetten hun mobiele 

toestellen op specifieke manieren te gebruiken (Shim et al., 2015). Op basis van de 

vooronderstelling dat de media voldoen aan de uiteenlopende behoeften van het publiek 

(Blumler, 1979, Swanson, 1987), heeft de U&G-theorie aangetoond dat nieuwsmotieven naar 

verwachting zullen leiden tot verschillende gedragswijzen met betrekking tot 

nieuwsconsumptie. De theorie gaat ervan uit dat het publiek zich bewust is van zijn sociale en 

psychologische behoeften en op zoek is naar media om deze te vervullen (Blumber & Katz, 

1974). Het U&G-raamwerk is toegepast op diverse soorten media zoals de televisie, radio en 

het internet, om zodoende uit te leggen wat mensen beweegt om ze te gebruiken. In de context 

van mobiele nieuwsconsumptie stellen onderzoekers vier dimensies van motivatie voor: 

surveillance, sociaal nut, entertainment en toegankelijkheid (Kang, Lee, You, & Lee, 2013; 

Lee, 2013; Shim et al., 2015). Het surveillance motief, het meest voorkomende mobiele 
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nieuwsmotief, verwijst naar het gebruik van mobiel nieuws om specifieke informatie te zoeken 

(Katz, Gurevitch, & Haas, 1973; Lee, 2013). Burgers die deze motivatie voelen, consumeren 

nieuws omdat ze willen begrijpen wat er in de wereld gebeurt en op de hoogte willen blijven 

van hoe de overheid haar taken uitvoert. Het motief voor sociaal nut heeft betrekking op het 

gebruik van nieuws op mobiele apparaten om de sociale verbondenheid met andere individuen 

te vergroten (Katz et al, 1973; Lee, 2013). Het gebruik van nieuws voor entertainment bevat 

spanning, lachen, humor en ontspanning als doel (Katz et al., 1973; Lee, 2013). Het 

toegankelijkheidsmotief komt voort uit de erkenning dat mobiele technologie zich onderscheidt 

van andere communicatietechnologieën, omdat ze de gebruikers een constante verbinding met 

het internet biedt (Shim et al., 2015). Het onderzoek van Groot Kormelink en Costera Meijer 

(2019) voegt hieraan toe dat mobiele gebruikers behoeften hebben aan ‘controle’. Ze willen 

altijd en overal toegang hebben tot nieuws. Om dit te bereiken moet een nieuwsitem allereerst 

gemakkelijk en snel beschikbaar zijn, ten tweede makkelijk te negeren en ten derde moet het 

op een duidelijke en heldere manier worden gepresenteerd. 

Hoewel motivatie ten grondslag ligt aan nieuwsgebruik, stellen onderzoekers dat na 

meerdere keren dat proces te hebben doorlopen ‘gewoontes’ de weloverwogen beslissingen 

zullen overnemen (LaRose, 2010; Molyneux, 2018). Vooral in de context van online-nieuws 

blijken gewoontes vaak voor te komen. Dit komt, omdat de grote hoeveelheid beschikbare 

informatie de bewuste keuze voor bepaald nieuwsgedrag belemmert en zo de vorming van 

nieuwsgewoontes bevordert (Diddi & LaRose, 2006).  

Motivaties voor nieuws tijdens een crisis. Onderzoek van Westlund & Ghersetti 

(2015) naar motivaties voor nieuws tijdens crisisgebeurtenissen toont aan dat de publieke 

belangstelling voor informatie tijdens een crisis toeneemt. Mensen ervaren behoefte aan 

aanvullende informatie, waardoor zowel actieve als minder actieve nieuwsgebruikers een hoge 

mate van nieuws consumeren. Dit is het gevolg van de onzekerheid die een gezondheidscrisis 

creëert. De toegenomen belangstelling veroorzaakt een destabilisering van de gevestigde media 

gebruiksroutines. Zo is er meer homogeniteit tussen verschillende groepen wat betreft de tijd 

die wordt besteed aan het gebruik van nieuwsmedia tijdens een crisis (Westlund & Ghersetti, 

2015). Daarnaast lijkt ook het routinematige dagelijkse nieuwsgebruik, een sterk effect te 

hebben op het beoogde mediagebruik tijdens een crises (Ghersetti & Westlund, 2016).  Echter, 

na een langere periode van veel media-aandacht kan de aandacht van het publiek afnemen 

doordat zij informatie-overbelasting ervaren (Austin, Fisher & Lin, 2012). Informatie-

overbelasting wordt gekenmerkt door een vorm van spanning die wordt veroorzaakt door een 

overmatige informatiestroom over hetzelfde onderwerp. Wanneer het publiek informatie-
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overbelasting ervaart, wordt het gebruik van nieuwsmedia ontmoedigt of zelfs geheel ontweken 

(Austin et al., 2012). Gebaseerd op deze bevingen is de eerste deelvraag: 

 

Deelvraag 1: Op welke manier hebben motivaties, gewoontes en informatie-overbelasting 

een invloed op het mobiele nieuwsgebruik tijdens de covid-19-crisis?  

 

Vertrouwen in de bron 

Naast motivaties speelt ook het vertrouwen in de nieuwsbron een rol bij de nieuwskeuzes die 

het publiek maakt. Dit wordt in de literatuur source credibilty genoemd. Het wordt gekenmerkt 

als het oordeel van een ontvanger over de expertise en betrouwbaarheid van een 

informatieverstrekker (Hovland, Janis, & Kelley, 1953). Source credibility beïnvloedt het 

specifieke communicatiekanaal waar het publiek op vertrouwt (Tsfati & Cappella, 2003). 

Kortom, mensen hebben de neiging om zich selectief bloot te stellen aan specifieke 

communicatiemiddelen die ze vertrouwen. Zo consumeren mensen nieuwsmedia, omdat de 

nieuwsinformatie die door deze media wordt aangeboden als betrouwbaar wordt beschouwd 

(Tsfati & Cappella, 2003). Wanneer het publiek aan de geloofwaardigheid van de bron twijfelt, 

wordt gezocht naar alternatieve bronnen die naar verwachting in hun informatiebehoefte zullen 

voorzien (Tsfati & Cappella, 2003). Deze bevindingen leiden tot de tweede deelvraag: 

 

Deelvraag 2: Op wat voor een manier speelt vertrouwen in de politiek, nieuwsorganisaties en 

gezondheidsinstanties een rol in de mobiele covid-19 nieuwsconsumptie? 

De mobiele nieuwsomgeving en gebruikspatronen 

Zoals eerder vermeld, kiest het publiek hoe en waarom ze nieuws willen consumeren op basis 

van bepaalde motivaties en vertrouwen. Een van die keuzes is hoe gebruikers dit nieuws 

bereiken. Mobiele gebruikers kunnen nieuws ontvangen door zelf te surfen naar een 

nieuwswebsite, maar ook via nieuwsapps, zoekmachines en sociale media. In de online-

omgeving kunnen mensen efficiënt op zoek gaan naar diepgaande en specifieke informatie 

(Lee & Tandoc, 2017; Tewksbury, 2005). Omdat online-nieuws interactief is, kunnen 

gebruikers bovendien naar andere informatiesites navigeren door op hyperlinks te klikken en 

via het commentaar van andere gebruikers meer informatie over de inhoud verkrijgen (Lee & 

Tandoc, 2017).  

  Daarnaast toont onderzoek van Weeks en Holbert (2013) aan dat sociale media een 

nieuwe plek zijn geworden om nieuws onopzettelijk tegen te komen. Socialemediagebruikers 
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krijgen het nieuws binnen op hun mobiele apparaten als onderdeel van een constante 

verbinding met sociale media. Nieuws passeert passief op sociale media in berichten die 

worden gedeeld door vrienden, familie of gevolgde nieuwsbronnen. Gebruikers klikken slechts 

sporadisch en besteden weinig tijd met het lezen van de inhoud (Boczkowski, Mitchelstein & 

Matassi, 2017). Dit wordt ook wel ‘incidentele nieuwsconsumptie’ genoemd (van Damme et 

al., 2020).  

Bovendien was het vroeger normaliter dat je al nieuwsgebruikers betaalde voor een 

abonnement op een krant. In de huidige mobiele nieuwsomgeving is er een groot aanbod van 

gratis nieuws te vinden (Newman et al., 2019). Onderzoek toont aan dat gebruikers die online 

gratis nieuws consumeren, vaak niet of minder geneigd zijn om in de toekomst te betalen voor 

nieuws (Newman et al., 2019). Daarnaast blijkt uit meerdere studies dat de bijna constante 

beschikbaarheid van mobiele apparaten het publiek ertoe brengt om mobiel nieuws te 

consumeren in een reeks van korte ‘snacks’ in plaats van, langere leesbeurten die traditioneel 

geassocieerd worden met gedrukte journalistiek (Groot Kormelink & Costera Meijer, 2019; 

Molyneux 2018). 

Gezien de kenmerken van de online-omgeving is het zoeken naar nieuwsartikelen via 

de mobiel alomtegenwoordig in crisissituaties. Zo bleek uit een onderzoek dat tijdens de 

uitbraak van MERS in Zuid-Korea in 2015 werd uitgevoerd, dat vierennegentig procent van de 

respondenten gebruik maakte van online-nieuws om informatie over de uitbraak te zoeken 

(Kim & Yang, 2015). Bovendien vertoonde het zoeken op Google naar de term "Zika" in de 

Verenigde Staten een piek toen het in de beginperiode van de Zika epidemie nog geen 

belangrijk onderwerp was voor de reguliere nieuwsmedia (Southwell, Dolina, Jimenez-

Magdaleno, Squiers, & Kelly, 2016). Deze studie wil evalueren welke mobiele nieuwspatronen 

er te vinden zijn omtrent covid-19. Dientengevolge is de derde deelvraag: 

 

Deelvraag 3: Welke patronen zijn er te vinden in het mobiele nieuwsgebruik omtrent covid-

19?  

Nieuws delen op sociale media 

Naast het consumeren van nieuws op sociale media wordt er ook steeds meer nieuws door 

gebruikers zelf gedeeld. Deze sociale media bestaan uit ‘publieke’ platformen zoals: Facebook, 

Twitter en Instagram. Maar ook uit ‘gesloten’ platformen zoals: WhatsApp en Snapchat. Het 

meest duidelijke verschil tussen de publieke en gesloten diensten is dat gesloten 

socialemediagebruikers alleen foto’s en berichten delen met een geselecteerde groep mensen 
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(Choi & Lee, 2017). Sociale media bieden een optimale omgeving om zowel één-op-één als in 

groepen in een snel tempo informatie te creëren of te delen (Liu, Fraustino & Jin, 2016). Met 

slechts één klik kan nieuws via deze publieke en gesloten sociale media worden gedeeld met 

de netwerken van de gebruikers. Hierdoor kan het publiek zelf de verspreiding van nieuws 

beïnvloeden, waardoor het nieuws steeds tastbaarder en interactiever wordt (Picone, De Wolf 

& Robijt, 2016). Ook biedt sociale media de mogelijkheid om te discussiëren over het nieuws 

dat wordt gedeeld (Picone, De Wolf en Robijt 2016). Vooral WhatsApp dient als een "steeds 

belangrijker middel om nieuws te ontvangen, te delen en te bespreken met vrienden, collega's 

en familie in een meer persoonlijke omgeving" (Swart et al., 2017). Het Reuters Digital News 

Report (2018) ontdekte dat gebruikers vaker deelnemen aan een privé of groep discussie over 

nieuws op WhatsApp dan dat zij dit doen op Facebook.  

Studies gericht op de motivaties voor het delen van nieuws op sociale media hebben 

betrekking op de volgende gratificaties: surveillance, sociaal nut, entertainment en het zoeken 

naar status (Diddi & LaRose, 2006; Dunne, Lawlor & Rowley, 2010; Park, Kee & Valenzuela, 

2009). Het zoeken naar een status als motief betekent dat mensen nieuws delen om erkenning 

en status onder leeftijdgenoten te verkrijgen (Park et al., 2009). Verder onderzoek van Lee & 

Ma (2012) voegt hier ook ‘eerdere ervaringen’ met sociale media aan toe. Het onderzoek van 

Lee & Ma (2012) toont aan dat gebruikers van sociale media die gedreven worden door 

gratificaties van het zoeken naar informatie, het socialiseren en het zoeken naar status, de 

meeste kans hebben om nieuws te delen op social media. 

De mogelijkheid van het delen op sociale media zorgt ook tijdens een crisissituatie voor 

een toegenomen belang. Aangenomen wordt dat sociale media de informatieverspreiding in 

crisissituaties versnellen door eindgebruikers direct te koppelen aan kritische real-time 

informatiebronnen (Hughes & Palen, 2012). Sociale media, zoals Twitter en Facebook, zijn in 

verschillende soorten crises gebruikt om snel de eerste informatie en updates te delen, maar 

ook om specifieke acties te stimuleren, zoals vrijwilligerswerk en preventief gedrag (Potts, 

2014). Zo bleek Facebook effectief te worden gebruikt als informatiebron tijdens de Zika virus 

pandemie (Sharma, Yadav, Yadav & Ferdinand, 2017). Gedurende de uitbraak van het H1N1-

virus in 2009 wisselden mensen informatie en ervaringen uit via Twitter (Chew & Eysenbach, 

2010). Onderzoek van Vos en Buckner (2016) tonen aan dat tweets informatie bevatten over 

het aantal gevallen en de verspreiding van het virus. Daaropvolgend vonden Yoo, Choi en Park 

(2016) dat het ontvangen van informatie over het MERS-virus via sociale media direct de 

preventieve gedragsintenties aanmoedigde.  Deze gevallen geven aan dat ‘publieke’ sociale 

media een invloedrijke rol kunnen spelen tijdens een crisis. Enerzijds zijn ze een 
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informatiekanaal die persoonlijk verhalen erbij betrekt, anderzijds ondersteunen ze de 

aanbieding van specifieke informatie nodig voor mensen die direct betrokken zijn bij de crisis 

(Sutton et al., 2008). Onderzoek richt zich voornamelijk op publieke sociale media zoals 

Twitter en Facebook, over het gebruik van de gesloten dienst WhatsApp tijdens een 

‘crisissituatie’ is nog niks bekend. Om te achterhalen hoe sociale media tijdens de covid-19-

crisis wordt gebruikt voor het delen van nieuws is de vierde deelvraag geïdentificeerd: 

 

Deelvraag 4: Hoe groot is de rol van het delen van en discussiëren over covid-19-nieuws op 

sociale media? 

De inhoud en bronnen van mobiel crisisnieuws 

De mobiele nieuwsomgeving heeft daarnaast ook een uitwerking op veranderende 

nieuwsbronnen en- inhoud (Newman, 2019). 

Onbetrouwbare berichten. In het verleden hadden nieuwsorganisaties controle over 

informatie die werd gepubliceerd en hoe de bevolking er toegang tot had. In de mobiele 

nieuwsomgeving kan elk individu zelf materiaal creëren, plaatsen en delen. Hierdoor kan het 

publiek zich zonder redactioneel commentaar of gematigdheid met de wereldbevolking 

verbinden (Allcott & Gentzkow, 2017). Dit zorgt voor de verspreiding van onnauwkeurige 

gegevens, ongecontroleerde geruchten en zelfs opzettelijk verkeerde informatie (Zeng, Starbird 

& Spiro, 2016). Evenzeer is er ook een opmars van blogs- en socialemediaberichten die 

circuleren zonder filtering van redacteuren of fact-checkers. Deze berichten zijn in veel 

gevallen door de gebruiker gegenereerd en kunnen bevooroordeeld, onnauwkeurig en 

subjectief zijn (Abbasi & Liu, 2013; Liu, Burton-jones, & Xu, 2014). In de huidige studie 

worden deze berichten ‘onbetrouwbare nieuwsberichten’ genoemd. De verspreiding van deze 

onbetrouwbare nieuwsberichten kunnen ernstige gevolgen hebben en zorgen voor polarisatie 

en onnodige angst (Abbasi & Liu, 2013; Sommariva et al., 2018; Liu et al., 2014). De opkomst 

van dit type nieuws is een nadelige ontwikkeling in tijden van een gezondheidscrisis; het 

publiek ervaart onzekerheid en heeft daardoor enkel accurate informatie nodig. Nauwkeurige 

en geloofwaardige verspreiding van correcte informatie helpt om de ongerustheid onder het 

publiek te verminderen (Sharma et al., 2017). Onbetrouwbare berichten gebaseerd op 

verkeerde informatie wekken in veel gevallen de angst bij het publiek aan (Huang et al., 2015). 

Omdat zowel de publieke onzekerheid als de behoefte aan publieke informatie groot is tijdens 

een crisis kunnen onbetrouwbare nieuwsberichten snel de kop opsteken en zich verspreiden 

(Lin et al., 2016). Onderzoek laat zien dat onbetrouwbare berichten over het Zika virus vaker 
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werden gedeeld op sociale media in vergelijking met geverifieerde nieuwsberichten (Sharma 

et al., 2017; Sommariva et al., 2018). Onderzoek naar de verspreiding van nieuws op Twitter 

tijdens het uitbreken van de H1N1-griep toont echter aan dat de meest gedeelde artikelen nog 

steeds afkomstig waren van betrouwbare nieuwsorganisaties of officiële medische instellingen. 

Doch, in sommige gevallen werden berichten van onbetrouwbare blogs wel populair 

(Szomszor, Kostkova, & Louis, 2011). 

Sensationeel nieuws. Wat betreft nieuwsinhoud tijdens een gezondheidscrisis, 

suggereert voorafgaand onderzoek dat de media geneigd kunnen zijn de crisis te sensationeel 

neer te zetten (Klemm et al., 2016). In bestaand onderzoek naar het fenomeen ‘nieuws-

sensationalisme’ is sensationeel nieuws gedefinieerd als nieuws dat de nadruk legt op "emotie 

omwille van de emotie", of nieuws dat "meer zintuiglijke en emotionele reacties uitlokt dan 

wat de samenleving juist heeft geacht te verlangen of te ervaren" (Grabe, Lang, Zhou & Bolls, 

2003; Grabe, Zhou, & Barnett, 2001). Zo overdrijft de media de symptomen of ernst van het 

virus (Moeller, 1999; Ungar, 2008). Voorbeelden hiervan zijn Frohlich, Fougner & Ren (2011) 

die media-aandacht als dramatisch of sensationeel definiëren in hun onderzoek, wanneer de 

H1N1-griep wordt afgeschilderd als een dodelijke ziekte. Onderzoek van Ihekweazu (2017) 

definieert een nieuwsartikel over Ebola als sensationeel wanneer er allereerst gebruik wordt 

gemaakt van geladen, angstwekkende woorden. Ten tweede als er wordt verwezen naar een 

speculatief, worst-case scenario. Ten derde als er gebruik wordt gemaakt van provocerende 

afbeeldingen en tot slot wanneer er wordt vertrouwd op niet-deskundige bronnen. Met covid-

19 als nieuwe ziekte in een modern medialandschap, is het tot op heden onbekend welke 

bronnen er worden geconsumeerd en hoe de inhoud van die bronnen eruitziet. Dit leidt tot de 

volgende onderzoeksvraag: 

 

Deelvraag 5: Hoe zien de inhoud en de bronnen van het covid-19-nieuws eruit die worden 

geconsumeerd en gedeeld?  

Nieuwsmedia en angst bij het publiek 

Volgens de literatuur wakkert sensationeel nieuws tijdens een gezondheidscrisis onterecht de 

angst onder de bevolking aan (Ungar, 2008). De Social Amplification Theory stelt dat het risico 

dat mensen voelen bij een crisis kan worden versterkt door het uitwisselen van verschillende 

vormen van informatie via de nieuwsmedia (Renn, Burns, Kasperson et al., 1992). 

Sensatiezucht in een nieuwsbericht kan leiden tot onevenredige publieke angst en 

paniekreacties. Waar een experimenteel onderzoek van Klemm (2016) hier geen bewijs voor 
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vindt, toont zij aan dat risicopercepties en negatieve beïnvloeding vooral werden gedreven door 

feitelijke risicokenmerken, niet door een emotioneel beladen vorm van een artikel. Echter, 

vonden de meeste onderzoekers wel een samenhang tussen een verhoogt risico- en 

angstperceptie en de consumptie van sensationeel nieuws. Tijdens de uitbraak van de H1N1-

griep in de Verenigde Staten was de media-aandacht vooral sensationeel. Dit versterkte volgens 

onderzoek de potentiële ernst van de H1N1-griep met als resultaat een angst bij het grote 

publiek (Brainard, 2009). Daarbij toont onderzoek van Aust en Zillmann (1996) aan dat 

voorbeelden van slachtoffers in het nieuws, de gezondheidsrisicoperceptie sterk verhoogt. 

Daarnaast wordt aangetoond dat emotioneel opruiende beelden zoals: expliciete foto's van een 

huidkanker melanoom (Zillmann, Gibson, & Sargent, 1999), leiden tot meer angst voor de 

ziekte dan feitelijk nieuws zonder emotie-opwekkende elementen (Zillmann, 2006). 

Daaropvolgend toont onderzoek aan dat de relatie tussen gezondheidsangst en 

informatieverbruik wederkerig is in een normale situatie (te Poel, 2018). Dit kan geplaatst 

worden in de context van sensationeel nieuws. Waar het in veel onderzoeken niet duidelijk is 

of mensen sensationeel nieuws consumeren omdat ze al angstig zijn, of omdat het consumeren 

van sensationeel nieuws ze angstig maakt.  

Verder toont onderzoek aan dat het lezen van nieuwsberichten die een versterkend 

effect hebben op angst of paniek, eerder worden gedeeld op sociale media. Gebruikers van 

sociale media verhogen hiermee de circulatie en geven zo een verhoogde relevantie aan 

sensationele berichtgeving. (Kilgo et al., 2019). Afhankelijk van het gebruikte medium kan 

sensatie in een verhaal worden gemanipuleerd met audiovisuele productietechnieken, of door 

manipulatie van de boodschap zelf (Dudo, Dahlstrom, & Brossard, 2007; Grabe et al., 2001). 

Het is tot nu toe onontdekt hoe de mobiele covid-19-nieuwsconsumptie samenhangt met angst. 

De laatste deelvraag van dit onderzoek is dientengevolge:  

 

Deelvraag 6: Hoe hangt de mobiele covid-19-nieuwsconsumptie samen met angst?  

 

Methode 

Selectie en participanten 

Om het mobiele nieuwsgebruik rondom covid-19 nader te onderzoeken is er in dit onderzoek 

voor gekozen om de groep participanten af te bakenen naar Nederlandse mobiele gebruikers 

tussen de 20 en 35 jaar oud. Deze groep vormt een geschikte onderzoeksgroep omdat zij 
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volgens de literatuur het meeste gebruik maken van nieuws op de mobiele telefoon (Newman 

et al., 2019). Een groep van in totaal acht participanten (4 mannen en 4 vrouwen) zijn 

geselecteerd middels doelgerichte selectie (Bryman, 2016). Bij deze vorm van selectie is het 

doel het op strategische wijze selecteren van participanten, zodat deze relevant zijn voor de 

onderzoeksvragen die worden gesteld. Deze doelgerichte selectie staat de onderzoeker niet toe 

om te generaliseren naar een populatie. De participanten zijn geworven via een oproep op 

Facebook en LinkedIn. Alleen hoogopgeleiden hebben zich aangemeld. Hiervan hebben er drie 

een hbo-opleiding afgerond en vijf een WO-opleiding. Er is opzettelijk gekozen voor een 

gelijke man/vrouw verdeling. De participanten ontvingen na hun deelname twintig euro. 

Onderzoeksontwerp 

De onderzoeksvraag die is geformuleerd in deze studie is exploratief van aard. Volgens Bryman 

(2016) is een exploratieve studie een waardevolle manier om nieuwe inzichten te zoeken, 

vragen te formuleren en om een hedendaags fenomeen in zijn reële context te onderzoeken. 

Het is niet bedoeld om definitieve en sluitende oplossingen te bieden voor bestaande 

problemen. Aangezien deze studie als doel had om inzicht te verkrijgen in het mobiele 

nieuwsgebruik tijdens de covid-19-crisis, bleek een exploratieve onderzoeksaanpak het meest 

geschikt. Het bood een solide basis waaruit conclusies konden worden getrokken en 

aanbevelingen konden worden gedaan. Om dit te optimaal te realiseren is er een mixed-methods 

design uitgevoerd die twee onderzoeksmethoden in de dataverzamelingfase combineert: 

semigestructureerde interviews (fase 1) en het doneren van de mobiele gegevens van de 

participanten (fase 2).  

Fase 1: interviews. In de eerste fase is er data verzameld aan de hand van 

semigestructureerde interviews. Dit soort interviews zijn een krachtig instrument om de sociale 

werelden van mensen te beschrijven en te interpreteren (Bryman, 2016). Daarnaast biedt het 

de mogelijkheid om het 'waarom' van een fenomeen te onderzoeken. In een semigestructureerd 

interview stelt de onderzoeker de participanten een reeks vooraf bepaalde maar open vragen 

(Bryman, 2016). Hierdoor wordt een objectieve vergelijking van de participanten mogelijk, 

maar biedt het ook de mogelijkheid om spontaan onderwerpen te verkennen die relevant blijken 

voor een specifieke participant. Om dit te bewerkstelligen is er voor deze studie een topic list 

opgesteld gebaseerd op de literatuur uit het theoretisch kader (zie Bijlage A). Het 

semigestructureerde interview diende om context te geven aan de gedoneerde online-data van 

fase 2. Het achterhaalde welke motivaties en gevoelens leiden tot mobiel covid-19-

nieuwsgebruik en hoe vaak nieuws is geconsumeerd via nieuwsapps en Facebook. 
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Fase 2: Online-donatie. In de tweede fase is door het doneren van online-gegevens 

inzicht gegeven in ‘hoe’ mensen op de mobiel in aanraking komen met nieuws over covid-19. 

Deze gegevens zijn door twee software-extensies geëxtraheerd, WebHistorian en Mijn-

Voetsporen. De uitkomst zijn twee computerbestanden per participant. Het eerste bestand 

bestaat uit de mobiele- en laptopwebgeschiedenis van de participanten. Het tweede bestand 

bestaat uit geanonimiseerde data van vijf WhatsApp-chats waar veelvuldig nieuws wordt 

gedeeld. Deze twee databestanden zien er inhoudelijk als volgt uit: 1) URLs vanuit WhatsApp 

die participanten geconsumeerd, gedeeld of op gereageerd hebben, inclusief tijdstempel, 2) de 

geschreven tekst rondom de gedeelde URLs, 3) URLs van links naar geaccepteerde nieuwssites 

die door gesprekspartners via WhatsApp zijn gestuurd en 4) bezochte URLs uit de 

webgeschiedenis, inclusief tijdstempel. De bestanden bevatten geen data van nieuwsapps.  

Door gebruik te maken van door apparaten gegenereerde objectieve gedragsgegevens, 

zijn de inherente grenzen van zelfrapportage grotendeels opgeruimd: geheugen, gebrek aan 

betrokkenheid en sociale wenselijkheid. Met de online-donatie-gegevens is inzicht gegeven in 

welke mate covid-19-nieuws wordt geconsumeerd via het web, hoe vaak nieuws wordt gedeeld 

op WhatsApp, welke bronnen worden geconsumeerd en in welke mate sensationeel nieuws 

wordt gelezen. 

Procedure 

Fase 1: interview. De interviews zijn gehouden met het programma ‘Jitsi meet’. Waar 

bij voorkeur interviews face-to-face worden afgenomen, was dat gezien de uitbraak van covid-

19 niet mogelijk. Op de dag van het interview is er per mail een link naar de participanten 

gestuurd waarmee zij met één klik de video-meeting konden openen. Het gesprek duurde 

ongeveer een halfuur. Alle acht participanten hebben deelgenomen aan dit gedeelte van het 

onderzoek. 

Fase 2: online-donatie. Dit onderdeel is als gevolg van covid-19 door de participanten 

zelf thuis uitgevoerd. Het oorspronkelijke idee was om de online-donatie tijdens 

publieksevenementen door de onderzoeker te laten uitvoeren zodat technische mankementen 

konden worden voorkomen. Een week na de interviews ontvingen de participanten een tweede 

mail met daarin een link naar een vragenlijst en instructies voor de online-donatie. Hier 

begonnen zij allereerst met het ondertekenen van een toestemmingsformulier en het invullen 

van demografische gegevens. Vervolgens werd de participanten gevraagd hun 

webgeschiedenis te doneren. Deze uitleg stond duidelijk in de instructies. Er werd hen allereerst 

gevraagd hun mobiele telefoon te synchroniseren met hun laptop. Daarna dienden zij een 
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software-extensie genaamd WebHistorian op de computer te installeren. Met deze extensie 

konden de participanten hun webgeschiedenis downloaden en tot slot uploaden. Deze gegevens 

werden vervolgens ontvangen op de server van de onderzoeker. Tot slot werd de participanten 

gevraagd om hun WhatsApp-data te doneren. Ook deze uitleg stond uiteengezet in de 

meegestuurde instructies. De participanten dienden de vijf WhatsApp-chats waar het meeste 

over nieuws werd gesproken naar zichzelf te mailen. Daarna werd hen gevraagd een tweede 

extensie te downloaden genaamd: Mijn Voetsporen. Via deze extensie konden zij hun 

WhatsApp-gegevens zelf anonimiseren. Afsluitend werden deze gegevens via de mail 

opgestuurd naar de onderzoeker. Ook dit onderdeel nam dertig minuten in beslag. Van de acht 

participanten zijn er twee participanten die volledig hebben afgezien van dit onderdeel. Eén 

participant lukte het niet om de extensies te downloaden, de tweede participant heeft nooit meer 

gereageerd. Daarnaast is er één participant waarbij het niet lukte om de webgeschiedenis te 

downloaden. Het uiteindelijk resultaat bestond uit zes participanten die hun WhatsApp-data 

hebben gedoneerd en vijf hun webgeschiedenisdata. 

Ethische verantwoording en privacy 

Deze studie heeft data geëxtraheerd en ontvangen met uitdrukkelijke geïnformeerde 

toestemming en in overeenstemming met hoge normen voor de bescherming van privacy. Deze 

gegevens zijn enkel verzameld en gebruikt met inachtneming van hoge ethische normen. De 

aanpak is volledig gebaseerd op ‘gegevensdonaties’: Er zijn geen gegevens verzameld op de 

achtergrond, maar participanten hebben actief bestaande gegevens gedoneerd. Doordat de 

participanten zelf hun data hebben gedoneerd hadden ze volledige controle over het proces van 

het verzamelen en extraheren van hun gegevens. Ze konden elk mogelijk gevoelig deel van de 

gegevens uitsluiten voordat ze deze doneerden. De gedoneerde gegevens waren tevens 

anoniem en niet verbonden aan een naam. Na donatie zijn de gegevens opgeslagen op een 

beveiligde usb-stick. Om daarnaast de volledige anonimiteit van de gesprekspartners op 

WhatsApp te waarborgen, zijn via de Mijn-Voetsporen-applicatie alleen de door hen gestuurde 

links komend uit een lijst met geaccepteerde nieuwswebsites (zie Bijlage B) opgeslagen, andere 

gegevens en links zijn niet aan dit onderzoek gedoneerd. 

Operationalisatie  

Om het mobiele nieuwsgebruik tijdens de covid-19-crisis te onderzoeken, staan binnen dit 

onderzoek een aantal variabelen centraal.  
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Motivaties. Met het semigestructureerde interview is achterhaald vanuit welke 

motivatie participanten covid-19-nieuws consumeren, of de motivaties van de participanten 

zijn veranderd door de covid-19-crisis en welke motivaties resulteren in de verschillende 

patronen van mobiel nieuwsgebruik.  

Vertrouwen. Gemeten door in het interview te vragen in hoeverre de participanten het 

RIVM, de individuele gezondheidsfunctionarissen, de politiek en de bekende 

nieuwsorganisaties als betrouwbaar ervaren.  

Mobiele nieuwspatronen: nieuwstoegang. Hoe mensen hun nieuws ontvangen is 

achterhaald middels de semigestructureerde interviews. Zo kon worden gemeten in welke mate 

nieuws wordt bereikt via nieuwswebsites, zoekmachines, sociale media of nieuwsapps. Door 

de online-donatie kon daarnaast real-time worden nagegaan in welke mate de participanten hun 

geconsumeerde covid-19-nieuws bereiken via mobiele nieuwswebsites. Vervolgens is 

achterhaald of de URLs  afkomstig van de webgeschiedenis covid-19-artikelen waren. Er is 

hiervoor in de URL gezocht naar covid-19 en varianten van deze naam. De volgende 

zoekwoorden zijn hiervoor gebruikt: "corona", "covid", "maatregelen", "versoepelingen" en 

"rivm". Aansluitend is handmatig gecheckt hoeveel van deze URLs bestonden uit 

nieuwsartikelen. Na afloop is nog eens alle webgeschiedenisdata gefilterd op een lijst van 

bekende nieuwsorganisaties (zie Bijlage B) en zodoende handmatig gecheckt of er 

nieuwsartikelen over covid-19 zijn gemist.  

Mobiele nieuwspatronen: betalen voor nieuws. Via het interview en de online-

donatie is achterhaald of de participanten betalen voor nieuws. Daarnaast is gebruikmakend 

van de semigestructureerde interviews bepaald wat de houding van de participanten is 

tegenover het betalen voor nieuws. 

Het delen op sociale media. Via de URLs afkomstig van de online-donatie is 

achterhaald in welke mate de participanten covid-19-nieuws hebben gedeeld op WhatsApp en 

gedeeld hebben gekregen van gesprekspartners. Op basis van de tekstbestanden die zijn 

verzameld uit de WhatsApp-geschiedenis van de participanten is gezocht op "url" hiermee zijn 

alle URLs gevonden die zijn gedeeld en geconsumeerd. Er is handmatig nagegaan hoeveel van 

deze gedeelde URLs bestaan uit covid-19-nieuws. Het interview bood tevens de gelegenheid 

te meten of er daarnaast wordt gediscussieerd over covid-19-nieuws. 

Bronnen mobiele nieuwsmedia. Om de diversiteit van de bronnen te meten zijn alle 

geconsumeerde nieuwsartikelen van de WhatsApp- en webgeschiedenisgegevens 

samengevoegd. Uit deze lijst met nieuwsartikelen is handmatig een classificatietaak uitgevoerd 
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die elk item vergelijkt met een lijst van bekende nieuwswebsites (zie Bijlage B). Tot slot zijn 

alle artikelen per bron gecategoriseerd. 

Sensationele nieuwsberichten. Voor deze studie is een standaardtaal geïdentificeerd 

waarmee geconsumeerde covid-19-nieuwsberichten zijn bekeken om het niveau van 

sensatiezucht te bepalen. Op basis van informatie van het RIVM als de standaard voor het 

nauwkeurig karakteriseren van de eigenschappen van covid-19, is nieuws vervolgens 

geëvalueerd op basis van de vraag of de taal in de artikelen zijn uitgelijnd met deze informatie. 

Het niveau van sensatiezucht is daarbij gebaseerd op de som van vier nominale items (0 = 

afwezigheid, 1 = aanwezigheid): gebruik van geladen, angst-inducerende woorden 

(verwijzingen naar covid-19 als een "dodelijk virus"); verwijzing naar een speculatief, worst-

case scenario; gebruik van provocerende afbeeldingen (bijvoorbeeld foto's van patiënten in 

ziekenhuizen); en het vertrouwen op niet-deskundige bronnen. Dit liet mogelijke scores toe 

variërend van 0 tot 4 (0 = geen sensatiezucht en 4 = veel).  

Angst. Angst is gemeten door in het interview te vragen of mensen angst voor het 

coronavirus ervaren op persoonlijk en sociaal gebied (Park, 2000). Daarnaast is achterhaald of 

er specifiek nieuws is dat een effect heeft op de angstperceptie van de participanten. 

Demografische kenmerken. In de vragenlijst werd de participanten gevraagd naar de 

volgende informatie: geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. 

Data-analyse 

Interviews. De interviews zijn opgenomen met opnameapparatuur en uitgewerkt in 

transcripten (zie Bijlage C). De interviews zijn woordelijk getranscribeerd. Naderhand is de 

verzamelde data gecodeerd en geanalyseerd. Het analyseren is uitgevoerd volgens de principes 

van de grounded theory. De grounded theory is een veelvoorkomende analysemethode binnen 

exploratief kwalitatief onderzoek (Boeije, 2005). Het is gepast voor het ontdekken of genereren 

van nieuwe theorieën uit kwalitatieve gegevens (Bryman, 2016). Het blijkt een geschikte 

analysemethode voor de verkenning van een onderwerp dat onbekend is en waar in het verleden 

weinig onderzoek naar is gedaan (Boeije 2005). Met grounded theory is onbekend waar je 

precies naar moet zoeken, daarom worden de gegevens gestructureerd door middel van 

codering. De categorieën en codes zijn dus niet vooraf gedefinieerd, maar komen voort uit de 

empirische data (Bryman, 2016). Voor de codering is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Atlas.ti. Met dit programma is de data hanteerbaar gemaakt door deze in 

patronen, categorieën en onderwerpen te ordenen. Het coderingsproces bestond uit drie 

stappen: open, axiaal en selectief coderen (Boeije, 2005). In de eerste stap, open coderen, zijn 
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alle tekstfragmenten van elk transcript geïdentificeerd, geïnterpreteerd en gecategoriseerd. 

Deze tekstfragmenten kregen ieder een code. In de tweede stap vond axiaal coderen plaats. 

Hier is gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen codes zodat die op nieuwe 

manieren konden worden samengevoegd in categorieën. In de laatste stap is de relatie tussen 

categorieën vastgesteld en is gezocht naar de kern die verschillende categorieën verbindt, dit 

zijn de uiteindelijke hoofdthema’s. Er is een coderingsschema (zie Bijlage D) gemaakt op basis 

van alle hoofdthema's, categorieën en bijbehorende codes. Het creëren van deze categorieën 

maakt het mogelijk om het onderwerp in kwestie in detail te beschrijven en het begrip ervan te 

vergroten en kennis te genereren. Nadat dit proces is voltooid, zijn de gevonden gegevens 

vergeleken met de literatuur. Vanuit de empirische gegevens is vervolgens gezocht naar nieuwe 

toevoegingen aan de literatuur. 

Online-donatie. Alle mobiele nieuwsdata en de gegevens van de vragenlijst zijn 

verzameld, bewerkt en gefilterd met de statistische software R. Voor dit onderzoek is de 

tidyverse package gebruikt (Grolemund & Wickham, 2018). De twee scripts die zijn gebruikt 

voor het opschonen en filteren van de data zijn te vinden in Bijlage E. De uiteindelijke 

gedoneerde data van de webgeschiedenis bestond uit 10.236 URLs. De webgeschiedenisdata 

bevatten alleen gegevens van juni 2019, juli 2019, 19 november, 18 tot en met 28 februari 2020, 

maart 2020, april 2020 en 1 tot en met 20 mei 2020. Door de missende data is ervoor gekozen 

om de resultaten van de webgeschiedenis vanaf 18 februari te beschrijven. Van de 10.236 URLs 

afkomstig van de webgeschiedenis bestonden er 88 uit nieuwsartikelen. Van de WhatsApp-

data stonden de dagen en maanden omgekeerd in de helft van de gevallen, dit is handmatig 

aangepast. De WhatsApp-data, is gefilterd vanaf september 2019. Deze data leverden 102 

gestuurde nieuwsartikelen door gesprekspartners op en 12 nieuwsartikelen gedeeld door de 

participanten zelf. Voor de visualisatie van de data om er zo waardevolle inzichten uit te halen 

is Excel gebruikt.  

 

Resultaten 

Motivaties en gewoonten 

De eerste deelvraag had betrekking op hoe motivaties, gewoontes en informatie-overbelasting 

een invloed uitoefenen op het mobiele nieuwsgebruik van de participanten. Alle participanten 

geven aan gemotiveerd te zijn om mobiel nieuws over covid-19 te lezen om kennis op te doen 

en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom covid-19. Aanvullend hierop 
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benoemen de participanten die nieuwswebsites gebruiken dat zij nieuws via deze manier 

bereiken enkel wanneer zij intrinsiek gemotiveerd zijn om kennis te vergaren. Ook de 

nieuwsappgebruikers zeggen de nieuwsapp voornamelijk vanuit deze motivatie te gebruiken. 

Opmerkelijk is dat twee van de acht participanten stellen dat het de eerste keer is dat zij deze 

motivatie hebben gevoeld. Voorheen consumeerde zij nooit nieuws vanuit een behoefte aan 

informatie, enkel wanneer zij het tegenkwamen op Facebook. Een meerderheid van de 

participanten is opzoek naar informatie die van invloed is op hun persoonlijke leven. Participant 

2 (Bijlage C, Interview 2) geeft hier een voorbeeld van: “Ik ben een fanatiek hardloper dus ik 

zoek informatie over of ik bijvoorbeeld mag hardlopen, ik kreeg namelijk uit mijn omgeving te 

horen dat dat echt niet kon dus ik ging daar dan ook weer artikelen over opzoeken.” Naarmate 

de tijd verstreek wenste ook steeds meer participanten nieuws te lezen over het versoepelen 

van de maatregelen. Daarnaast gaven de meeste participanten aan gemotiveerd te zijn om op 

zoek te gaan naar algemene informatie over covid-19, zoals: de situatie in de ziekenhuizen of 

het aantal doden en besmettingen. Opvallend is dat enkel twee participanten stellen 

geïnteresseerd te zijn in uitgebreide analyse- en opiniestukken over covid-19. De meeste 

participanten lezen het liefst alleen de noodzakelijke feiten. 

Nieuwsappgebruikers benoemen daarnaast dat ze de nieuwsapp tevens routinematig 

gebruiken; ze openen de nieuwsapp zonder erbij na te denken. Bovendien werd meerdere keren 

benoemd dat de nieuwsapp ook wordt geopend omdat de participanten soms verveeld zijn en 

behoefte hebben aan vermaak.  Participant 5 (Bijlage C, Interview 5) zegt hierover: “In de 

pauze van mijn werk scroll ik door mijn nieuwsapp heen omdat ik verveeld ben. Dit is meer 

een gewoonte, een structureel iets, iets wat ik altijd doe uit verveling. Dan kun je beter nieuws 

lezen dan een dom spelletje te spelen toch?” 

Toegenomen behoefte mobiel nieuws. Bij het analyseren van de interviews, bleek dat 

zeven van de acht participanten tijdens de beginfase van covid-19 een verhoogde behoefte 

hebben gehad voor nieuws. Deze beginfase werd door de participanten gekenmerkt als de eerste 

weken na het ingaan van de intelligente-lockdown op 15 maart. Een meerderheid van de 

participanten expliciteren dat deze verhoogde interesse en motivatie naast onzekerheid, vooral 

te maken had met de opkomst van een spannende en nieuwe situatie die van invloed was op 

hun eigen leven. Benoemingswaardig is dat de helft van de participanten als gevolg van de 

lockdown over meer tijd beschikt en daardoor ook meer nieuws leest. Zes van de acht 

participanten zeggen dat deze omstandigheden hebben geleid tot een niet eerder ervaren 

interesse voor een nieuwsonderwerp. Participant 1 (Bijlage C, Interview 1) geeft hier een 

voorbeeld van: “Ik ben nog nooit zo met een onderwerp bezig geweest. Klimaatverandering, 
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dat spreekt me ook altijd heel erg aan. Daar klik ik ook op als ik daar een artikel over zie. 

Maar dit was wel echt extreem zeg maar. Ik las echt alles op Facebook en mijn nieuwsapps”.  

Afgenomen behoefte voor mobiel nieuws. Enkel één participant zegt deze verhoogde 

behoefte te hebben vastgehouden. Een meerderheid zegt te zijn teruggevallen in zijn of haar 

oorspronkelijke nieuwsdieet of stelt dat hij of zij het nieuws over covid-19 in zekere mate is 

gaan ontwijken. Reden voor deze afname is een afgezwakte behoefte aan nieuws en een 

verminderde interesse. Dit ligt volgens een meerderheid van de participanten aan de 

hoeveelheid nieuws die er over covid-19 te vinden is en de gevolgen die de maatregelen hebben 

op hun eigen leven. De dusdanige overvloed aan nieuws zorgde ervoor dat ze een gevoel van 

covid-19-informatie-overbelasting ervoeren en nog steeds ervaren. Deze ontwikkeling had als 

gevolg dat hun interesse sterk afname, zij het in verschillende mate. Zo stelt participant 1 

(Bijlage C, Interview 1): “De laatste twee weken ben ik er eigenlijk best wel klaar mee met het 

nieuws over corona en ga ik er niet meer naar op zoek. Als ik het dan op mijn mobiel tegenkom, 

lees ik het vaak geeneens meer omdat het overal over corona gaat en er gewoon te veel 

informatie de hele dag beschikbaar is. Je bent er klaar mee, dus ik zet het meer van mij af en 

gedraag me dus eigenlijk het tegenovergestelde als in het begin toen ik continu alles wilde 

lezen.” In de overige beantwoording van de deelvragen zal worden toegelicht hoe motivaties, 

gewoontes en informatie-overbelasting een verdere invloed uitoefenen op bepaalde mobiele 

gebruikspatronen.  

Vertrouwen in de bron en nieuwskeuze 

Deelvraag twee trachtte te achterhalen op wat voor een manier vertrouwen in de politiek, 

nieuwsorganisaties en gezondheidsinstanties een rol speelt in de mobiele covid-19-

nieuwsconsumptie? Op basis van de resultaten van de interviews is er gevonden dat een 

meerderheid van de participanten een goed vertrouwen heeft in de politiek, de nieuwsmedia en 

de gezondheidsinstanties. Vooral laatstgenoemde, in dit geval het RIVM, wordt door allen als 

een zeer betrouwbare nieuwsbron gezien. De meeste participanten kiezen de websites NU.nl 

of NOS om nieuws te consumeren, omdat deze media als betrouwbaar worden gezien. 

Opvallend is dat de helft van de participanten bij tijd en wijle sceptisch stelt te zijn tegenover 

de oppositiepartijen wanneer zij functioneren als nieuwsbron. Met name de extreemrechtse 

oppositiepartijen worden niet altijd vertrouwd. Ook bepaalde nieuwsmedia, zoals de Telegraaf, 

worden door drie van de acht participanten niet volledig vertrouwd. De participanten stellen 

dat zij de Telegraaf te sensatiegericht vinden. Zij zeggen bij gelegenheid wel te klikken op de 

artikelen van deze bron, doch enkel ter vermaak. Notabel, zegt slechts één participant wel 
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vertrouwen te hebben in de bekende nieuwsmedia, maar toch kritisch te zijn omdat ze volgens 

de participant vaak negatief berichten. De participant kiest er daarom voor om nieuws 

meestentijds via sociale media te lezen. 

Mobiele nieuwspatronen 

Bij deelvraag drie stond de vraag centraal welke patronen er te vinden zijn in het mobiele 

nieuwsgebruik omtrent covid-19? De resultaten voortgevloeid uit de interviews en de online-

donatie tonen aan de participanten het mobiele covid-19-nieuws via nieuwsapps en- websites 

bereiken. Daarnaast ontvangen alle acht participanten ook nieuws via sociale media. Zeven van 

de acht participanten geven aan dat de mobiel hun meest gebruikte nieuwsbron is. 

Het gebruik van gratis nieuwsapps en- websites. Uit de interviews blijkt dat vijf 

participanten dagelijks gebruik maken van een nieuwsapp. Hier is geen real-time data van 

beschikbaar. De overige drie participanten benoemen een nieuwswebsite op te zoeken wanneer 

zij behoefte hebben aan informatie over covid-19. De participanten benoemden bij deelvraag 

1 dat als gevolg van een toegenomen behoefte hun mobiele covid-19-nieuwsconsumptie 

significant is verhoogd. Kijkend naar de consumptie van covid-19-nieuws via nieuwswebsites 

bevestigen de online-tracking resultaten dit (zie Figuur 1). Figuur 1 weergeeft hoeveel 

nieuwsartikelen over covid-19 en andere nieuwsonderwerpen zijn geconsumeerd vanaf 18 

februari. Daarnaast is aangegeven welk percentage van alle URLs bestaat uit nieuws. Het is 

voornamelijk opmerkelijk dat er voor covid-19 zelden nieuws werd geconsumeerd via het web. 

In totaal zijn er 79 nieuwsartikelen die gaan over covid-19 en 9 artikelen gaan over andere 

onderwerpen. Een groot gedeelte van de participanten stellen, zoals eerder aangegeven, 

voornamelijk in de weken na 15 maart veel nieuws te hebben geconsumeerd. Daarentegen is te 

zien in Figuur 1 dat de meest opvallende consumptiestijging in april plaatsvindt. Het 

nieuwsgebruik komt hier neer op bijna 2 procent van de totale URLs, het percentage in februari 

en maart op 0,12 en 0,25. Dit betekent dat de nieuwsconsumptie een factor acht is toegenomen 

in vergelijking met maart. Opmerkelijk is ook dat er deze maand geen enkel artikel over een 

ander nieuwsonderwerp is geconsumeerd. Interessant is dat twee van de acht participanten voor 

covid-19 alleen incidenteel nieuws consumeerde via sociale media. Participant 7 zegt over deze 

verandering (Bijlage C, Interview 7): “Ik ben het nieuws actiever gaan volgen. Vaker zoek ik 

zelf een nieuwssite op omdat ik de behoefte heb om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 

Eerst consumeerde ik voornamelijk nieuws dat voorbijkwam op sociale media en nu ga ik zelf 

opzoek naar nieuws, wat ik eerst alleen deed als het bijvoorbeeld over het klimaat ging”.  
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      Figuur 1. Aantal nieuwsartikelen afkomstig van de webgeschiedenisgegevens 

 

De participanten benoemde tevens een afzwakking van behoefte en interesse als gevolg van 

informatie-overbelasting. Dit is ook terug te zien in Figuur 1, na de forse consumptiestijging 

van covid-19-nieuws in april, is in mei een daling te zien. Ook wordt er in deze maand naast 

covid-19-nieuws weer nieuws over andere nieuwsonderwerpen geconsumeerd.  

Voordelen van nieuwsapps en- websites. Vijf van de acht participanten maken 

gebruik van de gratis nieuwsapp of website van de NOS. Drie maken gebruik van de gratis 

nieuwsapp of- website NU.nl. De participanten noemen meerdere gebruiksvoordelen.  

Allereerst noemen de participanten dat de platforms bekend zijn en het daarom gebruiken. 

Daarnaast leveren zowel de NOS als NU.nl volgens de participanten continu up to date 

informatie over het virus in het covid-19-liveblog. Ten derde zeggen vier van de acht 

participanten dat ze de nieuwsapps of- websites gebruiken omdat ze daar zelf de inhoud kunnen 

bepalen. Bovendien meldt een meerderheid dat het snel, toegankelijk en makkelijk in gebruik 

is. Interessant is dat ze het als een voordeel zien om korte berichten te lezen in een korte 

periode. Participant 8 (Bijlage C, Interview 8) legt dit als volgt uit: “Ik kies de NOS app omdat 

ik dan zelf kan kiezen wanneer, waar het over gaat en wat ik lees. Want dat is het, ik lees het 

even kort, even kort een artikeltje, of een paar korte artikeltjes zo snel mogelijk. In het journaal 

bijvoorbeeld daar wordt er een halfuur lang over gepraat en dat wil ik ook weer niet.”  

Betalen voor nieuws. Opvallend is dat er maar twee participanten zijn die betalen voor 

hun nieuws. Daarvan heeft er één participant een betaald online-abonnement bij de Volkskrant 

en het NRC, de andere participant heeft een papieren krantabonnement bij de Volkskrant. De 



COVID-19 EN MOBIEL NIEUWSGEBRUIK 

 

27 

 

participant met het krantenabonnement kenmerkt zichzelf als nieuwsjunkie. De participanten 

gebruiken de kwaliteitskrant voor verdieping, achtergrondverhalen en opiniestukken. De rest 

van de participanten betalen niet voor nieuws. Echter benoemde één participant dat in de nabije 

toekomst wel te willen doen. De participanten die niet betalen voor nieuws zien daar geen 

noodzaak in aangezien ze gratis nieuws kunnen lezen. Participant 5 (Bijlage C, Interview 5) 

stelt: “Ik heb het er niet voor over om voor nieuws te betalen, ik kan gratis nieuws lezen via 

NU.nl en de NOS en als ik bij mijn ouders ben lees ik daar gewoon de krant. Ik heb ook niet 

overwogen om het straks wel te nemen eigenlijk, vind dat toch echt te duur.” 

Tijdstip nieuwsconsumptie. De online-donatie-gegevens tonen aan dat de meeste 

nieuwsartikelen in april gedurende de hele dag worden geconsumeerd, met een lichte stijging 

in de middag (zie Figuur 2). Er is welbewust gekeken naar de vroege ochtend en late avond. 

Omdat die tijdstippen duiden op het lezen van nieuws buiten werk of studie om. Opvallend is 

dat de consumptie in april in de avond stijgt ten opzichte van de andere maanden. In de 

maanden februari, maart en mei vindt de consumptie doorgaans in de middag plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Tijdstip waarop nieuws over covid-19 wordt geconsumeerd afkomstig van de 

webgeschiedenisdata 

 

Sociale media. Naast de nieuwsapps en- websites wordt er door de participanten ook 

nieuws geconsumeerd via sociale media. De volgende beschreven resultaten zijn enkel 

gebaseerd op de interview data. Opvallend is dat alle participanten Facebook gebruiken als 

nieuwsmedium. Een kleine minderheid gebruikt daarnaast ook Instagram. Enkel één persoon 

gebruikt Twitter voor nieuws. Deze persoon beschrijft zichzelf als een fanatiek 
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nieuwsgebruiker. Iedere participant stelt Facebook, Instagram en Twitter alleen te gebruiken 

ter vermaak of vanuit een gewoonte. De sociale media worden niet gebruikt om specifiek op 

zoek te gaan naar nieuws over covid-19. Het gebruik van Facebook voor nieuws wordt 

omschreven als het gedachteloos scrollen door hun feed en zo onopzettelijk nieuws tegen te 

komen. De meeste participanten volgen een aantal nieuwsmerken op Facebook en komen op 

die manier in aanraking met nieuwsartikelen. De participanten komen het nieuws tegen en 

klikken als nieuws hen interessant lijkt of persoonlijk aangaat. Het merendeel van de 

participanten stelt voornamelijk op bekende nieuwssites te klikken. 

Het delen van nieuws op sociale media 

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat er gebruik wordt gemaakt van sociale media om 

zo nieuws te consumeren. De vierde deelvraag streeft te ontdekken hoe sterk de rol is voor het 

delen van en discussiëren over covid-19-nieuws op sociale media.  

Facebook. Enkel één participant benoemt bij tijd en wijle nieuws te delen en over te 

discussiëren op Facebook. De meerderheid van de participanten stelt hier geen enkele motivatie 

voor te hebben en dit nooit te doen. Zij gebruiken Facebook enkel voor het scrollen door hun 

feed en voelen niet de neiging om aan de rest van hun sociale wereld te laten zien welke 

nieuwsartikelen zij interessant vinden.  

WhatsApp. Een opmerkelijk resultaat is dat in het dagelijks leven WhatsApp niet als 

nieuwsmedium wordt gebruikt. Enkel één participant beweert normaliter actief nieuws te delen 

en hierover te discussiëren. De gedoneerde online-data (zie Tabel 1) tonen aan dat in het 

halfjaar vóór covid-19 er slechts 2 nieuwsartikelen zijn gedeeld. Daarvan blijkt 1 artikel 

afkomstig van de participant die beweerde actief nieuws te delen. De meeste participanten 

aanschouwen WhatsApp dan ook als een sociaal medium waar je praat met vrienden. Om die 

reden voelen zij niet de behoefte om ‘serieus’ nieuws in grote hoeveelheden te delen. Een aantal 

participanten benoemen WhatsApp wel te gebruiken voor het doorsturen van grappige 

filmpjes. Participant 4 (Bijlage C, Interview 4) zegt hierover: “Eigenlijk gebruik ik WhatsApp 

echt heel weinig voor nieuws. Er wordt in mijn omgeving weinig nieuws gedeeld over corona 

op WhatsApp. Tenzij het echt een slap bericht van de Speld of een Dumpert filmpje is. Maar 

echt interessant nieuws of discussies over nieuws over corona worden er in mijn omgeving 

weinig gevoerd.” 

Het merendeel van de participanten stellen ook tijdens de covid-19-crisis enkel 

sporadisch nieuws te delen of over te discussiëren. Enkel één participant benoemd inhoudelijke 

diepgaande discussies over covid-19 nieuws te voeren op WhatsApp. Interessant is dat het 
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delen als gevolg van covid-19 wel lichtelijk is toegenomen, voornamelijk in de eerste weken 

na het ingaan van de maatregelen op 15 maart. De participanten geven hiervoor als reden dat 

alles in die fase onzeker en nieuw was. De gedeelde artikelen zijn te vinden in Tabel 1. In totaal 

zijn er 10 nieuwsartikelen over corona gedeeld door de participanten. 4 van deze artikelen zijn 

afkomstig van de participant die stelde actief nieuws te delen. Enkel 6 artikelen zijn afkomstig 

van de overige vijf participanten, wat betekent dat er ongeveer 1 artikel per participant is 

gedeeld. Dit kan niet worden gekenmerkt als een significante stijging. Het hoogste aantal 

artikelen ligt in de maand maart, daaropvolgend is in mei het delen van nieuws volledig 

afgezwakt tot 0 covid-19 artikelen. Dit is volgens de participanten te verklaren door de 

informatie-overbelasting die zij ervaren. 

 

Tabel 1 

Alle nieuwsartikelen gedeeld op WhatsApp door de participanten  

 
Noot. Er is gekeken naar het gedeelde nieuws vanaf september 2019 tot en met mei 2020. 

 

Opvallend is dat er tijdens covid-19 geen artikelen over andere nieuwsonderwerpen zijn 

gedeeld. Een ander interessant resultaat is dat de participanten alleen nieuws delen of over 

discussiëren wanneer de inhoud hen persoonlijk aangaat. Dit kan een extreme interesse zijn of 

een onderwerp die invloed heeft op het leven van de participant of zijn of haar vrienden. 

Participant 5 (Bijlage C, Interview 5) zegt hierover:“Ik deel als ik denk ‘dit vinden andere 

interessant’ of ‘hier hebben zij een persoonlijk connectie mee’. Dan deel ik nieuws of lees ik 

inderdaad doorgestuurd nieuws. Dus als ik denk ‘dit is relevant voor een vriend van mij’, dan 

stuur ik het door. Bijvoorbeeld voor een vriend die in de horeca werkt.” 

In Figuur 3 staat een overzicht van de hoeveelheid nieuws die door de gesprekspartners 

zijn gedeeld op WhatsApp. Ook hier is de forse toename in maart en de daaropvolgende afname 

in mei een opvallend resultaat. Daarnaast is het noemenswaardig dat ook gesprekspartners van 

de participanten voor covid-19 ook nauwelijks nieuws deelden en dat dit door covid-19 sterk 
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is toegenomen. Afsluitend is het opvallend dat het delen van andere nieuwsonderwerpen tijdens 

covid-19 in dezelfde mate is doorgegaan als voor covid-19.  

 

 

 

 

Figuur 3. Aantal nieuwsartikelen gedeeld op WhatsApp door de gesprekspartners van de 

participanten 

 

Inhoud en bronnen 

In de vorige paragrafen werd duidelijk wat de motivaties zijn voor covid-19-nieuwsgebruik en 

hoe mobiele nieuwsconsumenten zich gedragen. Dit onderdeel belicht de vijfde deelvraag die 

te weten wil komen welke bronnen er worden geconsumeerd en hoe dit nieuws er inhoudelijk 

uitziet.  

Doorstuurberichten op WhatsApp. Een opmerkelijke bevinding gebleken uit de 

interviews is de aanwezigheid van ‘zelfgeschreven doorstuurberichten’ op WhatsApp. Deze 

doorstuurberichten worden door de participanten gekenmerkt als: zelfgeschreven berichten van 

onbekende WhatsApp-gebruikers die inhoudelijk gaan over covid-19. Deze doorstuurberichten 

worden met één klik op de knop doorgestuurd van de ene WhatsApp-chat naar andere de 

volgende WhatsApp-chat. Deze berichten zijn niet teruggevonden in de online-donatie-

gegevens aangezien deze berichten niet via de URLs konden worden achterhaald. Participant 

1 (Bijlage C, Interview 1) geeft een voorbeeld: “Er stond bijvoorbeeld ook iets in van: als je 

twijfelt of je het hebt, moet je elke ochtend je adem inhouden, tien seconden vasthouden en als 

je dan begint te hoesten, zou het kunnen dat je corona hebt. Er stond ook dat je veel warme 

drankjes moest drinken. Daarnaast zeiden ze dat het bericht wetenschappelijk was 
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onderbouwd”. Vrijwel alle participanten stellen dit type bericht te hebben ontvangen. Deze 

doorstuurberichten kwamen volgens het merendeel van de participanten vooral in de beginfase 

voor. De meeste van deze berichten worden door de participanten gekenmerkt als ‘nepnieuws’. 

De reacties op de berichten variëren. Het merendeel stelde deze berichten van het begin af aan 

niet te vertrouwen. Deze groep stond vóór covid-19 al sceptisch tegenover doorstuurberichten. 

Drie van de acht participanten geven echter toe de berichten in de beginfase wel te hebben 

geloofd en ook te hebben doorgestuurd. Zij geven hiervoor als verklaring dat ze toen onzeker 

waren over alles en de situatie nieuw was. Voor hen was het daardoor niet zeker wat wel en 

niet betrouwbaar was. 

Bronnen. Er is daarnaast aan de hand van de online-donatie-gegevens gekeken welke 

bronnen er door de participanten zijn geconsumeerd via de gedeelde WhatsApp-artikelen en de 

webgeschiedenisdata. Deze artikelen zijn vergeleken met een lijst van erkende 

nieuwsorganisaties om zodoende te achterhalen of er nieuws van onbetrouwbare blogs zijn 

geconsumeerd. De resultaten tonen aan dat dit niet het geval is. Alle bronnen zijn afkomstig 

van bekende nieuwsorganisaties (zie Figuur 4). Opvallend is dat vooral de NOS-website vaak 

wordt gebruikt, gevolgd door de Volkskrant. Echter zijn de meeste Volkskrant-artikelen terug 

te leiden naar de participant die een online-abonnement heeft op de krant. Tevens tonen de 

gedeelde artikelen van de gesprekspartners aan dat het meeste covid-19-nieuws dat door hen is 

gestuurd ook afkomstig is van bekende nieuwsorganisaties (zie Figuur 5.) De NOS-website 

wordt het meeste door hen gedeeld, gevolgd door NU.nl. Desalniettemin is hun bronnendieet 

een stuk gevarieerder.   
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Figuur 4. De door participanten gebruikte bronnen voor covid-19-nieuws afkomstig van de 

webgeschiedenis- en WhatsApp-data 

 

 
 

Figuur 5. De bronnen die de gesprekspartners gebruikten voor het delen van covid-19-nieuws 

op WhatsApp 

 

Sensationeel nieuws. Kijkend naar de inhoud van nieuws zijn er vier indicatoren 

gebruikt om de mate van sensatiezucht te berekenen van alle 89 covid-19-artikelen. De 

uitkomst van deze scoring laat zien dat er enkel twee artikelen gedeeltelijk gekenmerkt kunnen 

worden als sensationeel. Deze twee artikelen zijn beide afkomstig van de Telegraaf en scoren 

een 1 bij de indicator: het gebruik van niet-deskundige bronnen. Op de overige drie indicatoren 

scoren zij 0. Alle resterende artikelen scoren op geen enkele indicator 1. Dit betekent dat er 

door de participanten nauwelijks sensationeel nieuws is geconsumeerd. 
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Ervaren emoties en wederkerige nieuwseffecten 

De zesde deelvraag die in deze studie centraal stond trachtte te ontdekken hoe de mobiele 

nieuwsconsumptie over covid-19 samenhangt met angst. 

Negatieve emoties. In de interviews kwam duidelijk naar voren dat geen enkele 

participant angst voor de ziekte covid-19 heeft ervaren. Participant 6 (Bijlage C, Interview 6) 

zegt hierover:“In het begin vond ik het allemaal wel spannend ja. Maar ik ben niet echt bang 

of iets geweest. Ik zie vooral de enorme economische risico’s, maar ik vind angst niet het juiste 

gevoel erbij, daarvoor is het virus niet dodelijk genoeg.” Drie van de vier participanten hebben 

echter wel, zij het in lichte mate, angst ervaren voor hun ouders, opa of oma. Een meerderheid 

van de participanten heeft daarnaast negatieve emoties ondervonden, de meest voorkomende 

is: zorgen voor de economische schade. In welke mate deze zorg werd ervaren verschilde per 

participant. Daarmede benoemde een kleine meerderheid ook onzekerheid als negatieve 

emotie. De participanten zeggen dat zij door deze twee emoties meer nieuws zijn gaan 

consumeren of berichten zijn gaan opzoeken die gaan over de economische schade. Er is één 

participant die nieuws met deze inhoud expres vermeed als gevolg van de zorgen die zij 

ondervond.  

 Nieuwsgebruik en effecten van emotioneel nieuws. Wanneer aan de participanten 

gevraagd werd of sensationeel nieuws een effect heeft op hun emotie stelt de helft dat dit geen 

enkele invloed op hen heeft. Een kleine meerderheid benoemt zelfs actief nieuws met een 

emotionele of sensationele inhoud te ontwijken. Deze groep gaat liever voor een inhoud die is 

berust op feitelijke informatie. Drie participanten benoemen daarbij dat emotionele berichten 

volgens hen enkel en alleen paniek zaaien. Enkel één participant benoemd emotioneel te 

consumeren met als doel het meer tastbaar maken van de ziekte. Doordat zij emotionele 

verhalen leest wordt covid-19 voor haar realistischer en begrijpt ze het beter. Participant 8 

(Bijlage C, Interview 8) zegt hierover: “Ik probeer de persoonlijke verhalen te vermijden omdat 

ik dat vaak paniek vind zaaien. Zoals een jongen van 16 die op de IC lag. Dat is heel erg, maar 

verhalen die daar de nadruk op leggen ontwijk ik omdat het geen representatief beeld is en 

onnodig angst wekt voor mijn gevoel. Daar hoorde ik toen iedereen over omdat de media dat 

dan groter maakt. Maar dat is niet de realiteit.” 
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Conclusie 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: ‘Wat zijn de motivaties en het daaruit 

resulterende mobiele nieuwsgebruik tijdens de covid-19-crisis?’ Er is naar een antwoord 

gezocht op deze onderzoeksvraag middels een exploratieve pilotstudie, waarbij 

interviewgegevens zijn gecombineerd met webgeschiedenis- en WhatsApp-data. Dit resulteert 

in een inzicht in het mobiele nieuwsgebruik van Nederlandse hoogopgeleiden in tijden van de 

covid-19-gezondheidscrisis. De huidige studie is de eerste die het mobiele nieuwsgedrag 

tijdens een gezondheidscrisis onderzoekt. Daarnaast is het ook een van de eerste studies die 

onderzoek doet naar het gebruik van WhatsApp als nieuwsmedium. De inzichten van deze 

exploratieve studie helpen om een basis te vormen waarop verder onderzoek naar mobiel 

nieuwsgebruik in tijden van een (gezondheids) crisis kan worden gebouwd. Om de 

onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden dienen de bevindingen van alle zes de deelvragen te 

worden geïnterpreteerd in combinatie met de eerder besproken theorie. Afsluitend zal er 

aandacht worden gevestigd op de theoretische en praktische implicaties die de bevindingen van 

deze studie hebben voortgebracht.  

Deelvraag 1: Op welke manier hebben motivaties, gewoontes en informatie-overbelasting 

een invloed op het mobiele nieuwsgebruik tijdens de covid-19-crisis? De bevindingen tonen 

aan dat de participanten nieuws over covid-19 grotendeels consumeren vanuit de surveillance 

behoefte. Deze surveillance motivatie was door een aantal participanten voor de covid-19-crisis 

nog niet eerder ervaren. Zowel de nieuwsapp als de nieuwswebsite worden vanuit deze 

motivatie bereikt. De participanten gaan op zoek zijn naar specifieke informatie omtrent covid-

19 en willen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Daarnaast wordt covid-19-nieuws 

geconsumeerd, zij het in mindere mate, omdat de participanten zich vervelen en vermaakt 

willen worden. Tot slot nemen gewoontes in meerdere gevallen de intrinsieke behoefte aan 

nieuws over. De bevindingen aangaande de ervaren motivaties voor nieuwsgebruik liggen in 

het verlengde van eerdere literatuur (Katz et al., 1973; LaRose, 2010; Lee, 2013; Molyneux, 

2018; Shim et al., 2015). Deze studie voegt hieraan toe dat gewoontes en vermaak enkel werden 

ervaren door de nieuwsappgebruikers. Een reden hiervoor kan zijn dat het browsen naar een 

nieuwswebsite een meer gerichte actie is dan het openen van een nieuwsapp. Daarnaast toont 

deze studie supplementair tot de al bestaande Uses en Gratifications theorie (Katz, 1973; Shim 

et al., 2015) aan dat mobiele gebruikers tijdens een gezondheidscrisis opzoek gaan naar nieuws 

dat een persoonlijke invloed heeft. Bovendien is nieuws over de ziekenhuis- en 

besmettingsontwikkelingen van covid-19 ook populair. In overeenkomst met traditioneel 
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onderzoek blijkt ook tijdens covid-19 de behoefte voor nieuws zeer sterk te zijn toegenomen 

(Westlund & Ghersetti, 2015). Deze behoefte was voornamelijk eind maart, na de eerste 

maatregelen, en begin april sterk aanwezig. Zelfs mobiele gebruikers die voor covid-19 alleen 

nieuws via sociale media consumeerden, zijn een behoefte voor covid-19-nieuws gaan ervaren. 

Dit ligt in het verlengde met eerdere literatuur, die daarnaast ook heeft aangetoond dat deze 

verhoogde behoefte voor informatie en nieuws voortkomt uit de onzekerheid die de nieuwe 

crisissituatie creëert (Westlund & Ghersetti, 2015). De huidige studie draagt bij aan de geringe 

wetenschappelijke kennis over de verhoogde behoefte tijdens een gezondheidscrisis, door extra 

verklaringen te geven. Zo benoemen participanten een niet eerder ervaren interesse voor een 

nieuwsonderwerp en stellen zij door de lockdown over meer tijd te beschikken. Als gevolg 

gaan ze vaker op zoek naar nieuws. Echter, nam deze toegenomen motivatie af naarmate de 

tijd verstreek, een groot gedeelte van de participanten ondervond zelfs een afkeer tegenover 

covid-19-nieuws. Met als verklaring dat de participanten vonden dat er te veel nieuws over 

covid-19 beschikbaar was waardoor zij last kregen van informatie-overbelasting. Dit is in 

overeenkomst met wat in eerder onderzoek werd gevonden (Austin et al., 2012).  

Deelvraag 2: Op wat voor een manier speelt vertrouwen in de politiek, nieuwsorganisaties 

en gezondheidsinstanties een rol in mobiele covid-19-nieuwsconsumptie? De bevindingen 

wijzen uit dat wanneer de coalitie, bekende nieuwsmedia of het RIVM, fungeren als 

nieuwsbron de participanten over het algemeen positief oordelen over hun expertise en 

betrouwbaarheid. Opmerkelijk is dat alleen de extreem-rechtse partijen als nieuwsbron worden 

ontweken. Daarnaast wordt de krant de Telegraaf door meerdere benoemd als sensatiezoekend. 

De participanten kiezen er daarom voor deze krant niet op de mobiel te lezen, zoals de 

bevindingen aantonen zijn er inderdaad maar twee Telegraaf artikelen geconsumeerd. Deze 

houding kan te maken hebben met het hoge opleidingsniveau van de participanten, waar 

hoogopgeleiden vaak kiezen voor een kwalitatieve nieuwskrant en minder geneigd zijn te 

stemmen op partijen met extreme ideologieën. De participanten benoemen voor de NOS of 

NU.nl te kiezen omdat zij deze media vertrouwen. Dit is in consensus met onderzoek van Tsfati 

& Cappella (2003) die stelt dat mensen voor bepaalde nieuwsmedia kiezen als die door hen als 

betrouwbaar wordt ervaren.  

Deelvraag 3: Welke patronen zijn er te vinden in het mobiele nieuwsgebruik omtrent 

covid-19? De resultaten tonen aan dat de meeste participanten de mobiel gebruiken voor hun 

covid-19-nieuwsconsumptie. Dit is in overeenkomst met wat in eerdere studies over 
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nieuwsgebruik werd bevestigd (Fedeli & Matsa, 2018; Newman et al., 2019). De meeste 

participanten gebruiken de gratis nieuwsapps of websites van de NOS of NU.nl. Opmerkelijk 

is dat er voor covid-19 nauwelijks nieuws via nieuwswebsites werd geconsumeerd. Echter, is 

door covid-19 de nieuwsconsumptie via nieuwswebsites beduidend toegenomen, vooral in april 

is er een forse stijging. Dit is de eerste studie die met real-time data aantoont dat door de 

verhoogde behoefte tijdens een gezondheidscrisis de nieuwsconsumptie ten opzichte van 

normale tijden kan verachtvoudigen. In de maand april werden er zelfs alleen artikelen over 

covid-19 geconsumeerd. Dit duidt op een verhoogde interesse in covid-19-nieuws ten opzichte 

van andere nieuwsonderwerpen. Interessant is dat een aantal participanten pas nieuwswebsites 

zijn gaan gebruiken door covid-19. Echter, is de lage nieuwsconsumptie van voor covid-19 

zeer opmerkelijk omdat verwacht wordt dat hoogopgeleiden ook in normale tijden meer nieuws 

lezen. Verder tonen de bevindingen aan dat de verhoogde behoefte als gevolg van covid-19 

voor een verandering in de tijd van consumptie heeft gezorgd. Zo werd covid-19-nieuws in 

april gedurende de hele dag geconsumeerd, met een sterke toename in de avond in vergelijking 

met de maanden voor covid-19. Daaropvolgend zorgde de informatie-overbelasting van de 

participanten ervoor dat de nieuwsconsumptie verkregen via nieuwswebsites afnam in mei 

(Austin, 2012).  Opmerkelijk bleef de nieuwsconsumptie toch een stuk hoger dan voor covid-

19. Dit kan liggen aan de niet-nieuwsgebruikers die toch nieuws zijn blijven consumeren. In 

welke mate het real-time nieuwsgebruik via nieuwsapps is toegenomen en afgenomen is niet 

bekend.  

De participanten zijn gemotiveerd om covid-19-nieuws via de mobiel te bereiken door 

de toegankelijkheid die de mobiele nieuwsapps en- websites bieden. De participanten kunnen 

zelf bepalen welk nieuws ze consumeren en op welk moment dat plaatsvindt. Dit leidt tot het 

lezen van een reeks korte covid-19-artikelen op het moment dat het de participanten uitkomt. 

Dit wordt in de literatuur gekenmerkt als “snacking” (Groot Kormelink & Costera Meijer, 

2019; Molyneux 2018). Ze zien daarnaast gebruiksvoordelen door de snelheid en het gemak 

van nieuwsconsumptie. Deze bevindingen komen overeen met wat eerder is gevonden in vorige 

onderzoeken (Groot Kormelink & Costera Meijer, 2019; Shim et al., 2015).  Daarnaast tonen 

de bevindingen dat het covid-19-liveblog, te vinden op de platformen van beide bronnen, als 

een groot voordeel wordt ervaren.  

De onderzoeksresultaten laten zien dat een meerderheid van de participanten niet 

betalen voor nieuws. Zij zien geen toevoeging in het betalen voor nieuws aangezien zij gratis 

nieuws kunnen consumeren op de nieuwsapps of websites van de NOS of NU.nl. Deze 

resultaten komen overeen met onderzoek van Newman et al. (2019). Toch is dit resultaat 
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opmerkelijk omdat de groep enkel uit hoogopgeleiden bestaat, die over het algemeen vaker 

kwalitatief nieuws lezen. Daaropvolgend hebben voorafgaande onderzoeken van van Damme 

et al. (2019) en Weeks en Holbert (2013) uitgewezen dat mobiele gebruikers hun nieuws 

daarnaast ook incidenteel kunnen tegenkomen op sociale media. De bevindingen van huidig 

onderzoek liggen hiermee in het verlengde. Opvallend is dat alle participanten stellen Facebook 

te gebruiken en daar regelmatig incidenteel nieuws tegen te komen (van Damme et al., 2019). 

Voor een kleine groep was dit voor covid-19 zelfs de enige manier om nieuws te consumeren. 

De participanten volgen verschillende nieuwsmerken op Facebook en komen op die manier in 

aanraking met nieuwsartikelen. Hierbij moet worden benadrukt dat zij nooit naar Facebook toe 

gaan met de intentie om nieuws over covid-19 te consumeren. Facebook wordt uitsluitend 

geopend omdat de participanten gemotiveerd zijn om vermaakt te worden (Lee, 2013).  

Terwijl eerdere literatuur zich enkel richtte op mobiel nieuwsgebruik of online-

nieuwsgebruik in het dagelijks leven (Groot Kormelink & Costera Meijer, 2019; Newman et 

al., 2019; Molyneux et al., 2018; van Damme et al., 2020) toont deze studie het gebruik van 

mobiel nieuws in tijden van een crisis aan. Het overtreft daarnaast eerdere crisiscommunicatie 

literatuur (Kim & Yang, 2015) door een volledig beeld te geven van de mobiele-

nieuwsconsumptie in plaats van zich te richten op losse onderdelen van online-nieuwsgebruik. 

 

Deelvraag 4: Hoe groot is de rol van het delen van en discussiëren over covid-19-nieuws 

op sociale media? Aangaande de literatuur stellen sociale media de gebruikers in staat om 

moeiteloos nieuws te delen en zodoende de verspreiding en de discussie over nieuws te 

beïnvloeden (Picone, 2016). Zoals opgemerkt door het Reuters Digital News Report (2018) 

komt het delen en discussiëren over nieuws steeds minder vaak voor op het publieke 

socialemediaplatform Facebook. Dit is ook naar voren gekomen in dit onderzoek; de meeste 

participanten delen nooit nieuws op Facebook. Echter, het Reuters Digital News Report (2018) 

en onderzoek van Swart et al. (2017) wijzen uit dat WhatsApp daarentegen een steeds vaker 

gebruikt medium is voor het delen van nieuws en het daaropvolgende discussiëren over nieuws. 

Dit is tegenstrijdig met de bevindingen van het huidige onderzoek; de participanten blijken in 

normale tijden nauwelijks nieuws te delen op WhatsApp. Deze studie vult met haar ontdekte 

kennis over WhatsApp-gebruik tijdens covid-19 een leemte in onderzoek naar gebruik van 

sociale media in tijden van crisis. De voorgaande literatuur heeft zich ofwel grotendeels 

toegespitst op Facebook (Sharma et al., 2017; Yoo et al., 2016) ofwel uitsluitend op Twitter 

(Chew & Eysenbach, 2010; Vos & Buckner, 2016). WhatsApp wordt in plaats van voor nieuws 

gebruikt voor verschillende vormen van sociale interactie. Het discussiëren over nieuws is 



COVID-19 EN MOBIEL NIEUWSGEBRUIK 

 

38 

 

daarnaast ook geen bezigheid van de mobiele gebruikers. De participanten ervaren geen 

motivatie om vrienden op de hoogte te stellen van het nieuws dat zij lezen. Dit is echter 

veranderd door covid-19, het aantal gedeelde artikelen nam licht toe. Deze toename was met 

maar 10 artikelen zo klein, dat gesteld kan worden dat WhatsApp tijdens covid-19 geen 

belangrijke rol heeft gespeeld in de verspreiding van nieuws. In mei was dan ook het aantal 

gedeelde artikelen weer volledig teruggebracht naar 0. Opvallend is dat de gehele 

nieuwsconsumptie zoals eerder benoemd in april vooral flink steeg maar het delen op 

WhatsApp vooral in maart significant toenam. Daarnaast blijkt dat mobiele gebruikers alleen 

een artikel delen wanneer er een persoonlijke connectie is met het nieuwsartikel. Ook de 

gesprekspartners op WhatsApp delen in normale tijden net zoals de participanten spaarzaam 

nieuws. Echter, laten de bevindingen van deze studie zien dat het aantal gedeelde artikelen in 

de beginfase (maart) van covid-19 opmerkelijk stijgt. Waarom de stijging opvallender is bij de 

gesprekspartners dan bij de participanten zelf, valt te verklaren omdat het aantal artikelen 

afkomstig is van een grotere groep mensen. In april en vooral mei neemt de stijging beduidend 

af, maar blijft tevens een stuk hoger dan voor covid-19. In tegenstelling tot de participanten 

blijven de gesprekspartners in dezelfde mate als voorheen ook tijdens de covid-19-crisis nieuws 

over andere onderwerpen delen. 

 

Deelvraag 5: Hoe zien de inhoud en de bronnen van het covid-19 nieuws eruit dat wordt 

geconsumeerd en gedeeld? De inhoud van WhatsApp-berichten tijdens een crisis laten een 

opmerkelijke bevinding zien. Met betrekking tot eerdere literatuur, richtte crisiscommunicatie-

onderzoek zich op de circulatie van feitelijk onnauwkeurige berichten op Twitter en Facebook 

(Sharma et al., 2017; Sommariva et al., 2018). Huidig onderzoek wijst uit dat deze feitelijk 

onnauwkeurige berichten voornamelijk in de beginfase van covid-19 op WhatsApp circuleerde 

in de vorm van doorstuurberichten. De participanten benoemde het hoge aantal 

‘doorstuurberichten’ in de beginfase die door gesprekspartners werden doorgestuurd. Deze 

‘doorstuurberichten’ zijn zelfgeschreven WhatsApp-berichten die niet afkomstig zijn van 

nieuwsorganisaties en dus niet zijn ontdekt door de online-donatie-gegevens. Bij veel van deze 

berichten is gebleken dat het nepnieuws was. Het grootste gedeelte van de participanten stond 

gelijk sceptisch tegenover deze berichten. Echter, een klein gedeelte geloofde de berichten en 

heeft zelfs meegeholpen aan de verspreiding ervan. Dit lag volgens hen aan een door de criis 

gecreëerd gevoel van onzekerheid. Waar onderzoek van Huang et al. (2015) stelt dat deze 

onbetrouwbare berichten kunnen zorgen voor angst onder het publiek tijdens een crisis, tonen 

de resultaten van het huidige onderzoek aan dat dit bij de participanten niet het geval was. Het 
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nieuws dat verder door de participanten is geconsumeerd tijdens covid-19 is enkel afkomstig 

van bekende nieuwsorganisaties. Dit komt ook naar voren in het onderzoek van Szomszor et 

al. (2011) waarin wordt gesteld dat ondanks de circulatie van onbetrouwbare blogs de bekende 

nieuwsbronnen het populairst blijven. De nieuwswebsites van de NOS wordt overduidelijk het 

meeste geconsumeerd, gevolgd door de Volkskrant. Door gesprekspartners wordt ook de NOS-

website het meeste gedeeld en als tweede NU.nl. Opvallend is wel de gesprekspartners 

gevarieerder zijn in hun bronkeuze.  

 Voorafgaand onderzoek wijst uit dat de media in tijden van een crisis vaker sensationele 

berichten publiceren (Klemm et al., 2016). Dit is tegenstrijdig met de bevindingen van het 

huidige onderzoek waar enkel twee sensationele berichten door de participanten zijn 

geconsumeerd. Een mogelijke verklaring hiervoor is de hoge mate waarin nieuws van de NOS 

wordt geconsumeerd, een nieuwssite die als voornaamste doel heeft om objectief nieuws te 

presenteren.  

 

Deelvraag 6: Hoe hangt de mobiele covid-19-nieuwsconsumptie samen met angst? 

Aangezien er een kleine mate van sensationeel nieuws is geconsumeerd, kon in dit onderzoek 

niet worden achterhaald of dit type nieuws een effect heeft op de angstperceptie van het publiek 

zoals in eerdere literatuur beschreven (Aust & Zillmann, 1996; Brainard, 2009). De meeste 

participanten stelden zelfs nieuws met een sensationele of emotionele content te ontwijken 

omdat ze vinden dat het paniek zaait. Bovendien voegt deze studie meer specifieke implicaties 

toe aan de bestaande literatuur. Waar onderzoek stelt dat een gezondheidscrisis persoonlijke en 

sociale angst creëert (Sandman & Lanard, 2003; Lee, Kim, & Kang, 2016), overtreft dit 

onderzoek door aan te tonen dat angst niet de meest aanwezige emotie was maar de 

economische zorgen voor de economie. Dit valt te verklaren aan het feit dat covid-19 niet 

extreem dodelijk bleek te zijn en de lockdown voor sommigen meer negatieve gevolgen had 

dan het virus zelf. Echter, benoemen een aantal participanten wel een lichte vorm van angst 

voor hun oudere familieleden te hebben ervaren, dit wordt in de literatuur omschreven als 

sociale angst (Park, 2000).  

 

Overkoepelende conclusie 

De bevindingen van deze studie geven inzicht in de motivaties voor mobiel nieuwsgebruik 

tijdens de covid-19-crisis. Er kan worden geconcludeerd dat de participanten voornamelijk 

vanuit de surveillance motivatie op zoek gaan naar nieuws over covid-19. Deze behoefte werd 

als gevolg van onzekerheid, extra tijd en een niet eerder ervaren nieuwsinteresse vooral in de 
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eerste weken van de crisis sterk ervaren en resulteerde in een opvallende stijging van de 

mobiele nieuwsconsumptie. Voor covid-19 werd er opvallend weinig nieuws geconsumeerd 

door de participanten. Tijdens de covid-19-crisis werd er gezocht naar nieuws die van 

persoonlijke invloed was, dit nieuws was enkel kort en feitelijk, lange verdiepende analyses 

werden niet geconsumeerd. Als gevolg van de crisis zijn zelfs niet-nieuwsgebruiker 

overgestapt naar het gebruiken van nieuws. De participanten hebben tijdens de crisis wat betreft 

emoties onzekerheid, sociale angst en zorgen voor de economie ervaren. Na een aantal weken 

van hevige nieuwsmedia veranderde deze behoefte in een gevoel van informatie-overbelasting. 

Het gevolg hiervan was dat participanten steeds minder nieuws gingen consumeren, maar 

desalniettemin meer nieuws bleven consumeren dan voor covid-19. De participanten gebruiken 

de gratis nieuwsapps en- websites van de NOS en NU.nl om informatie over covid-19 te 

verkrijgen. Zij zien gebruikersvoordelen in: gratis nieuws, het liveblog, controle en de 

toegankelijkheid. Ook wordt Facebook gebruikt waar nieuws over covid-19 onopzettelijk 

wordt tegengekomen. WhatsApp wordt in normale tijden nauwelijks als nieuwsmedium 

gebruikt. Echter, is het gebruik van WhatsApp voor het delen van nieuws door de participanten 

en de gesprekspartners wel toegenomen als gevolg van de covid-19-crisis. Er worden enkel 

artikelen gedeeld wanneer er een persoonlijke connectie is met het artikel. WhatsApp bleek 

bovendien in de begindagen van de crisis te functioneren als medium waar zelfgeschreven 

doorstuurberichten werden doorgestuurd met inhoudelijk onjuiste informatie. Afsluitend 

blijken de meeste bronnen die zijn geconsumeerd tijdens de crisis afkomstig van bekende 

nieuwsorganisaties.  

 

Praktische implicaties 

Naast de implicaties voor de theorie dragen de bevindingen van dit onderzoek ook praktisch 

bij. Er zijn twee belanghebbenden die mogelijk kunnen profiteren van de bevindingen van dit 

onderzoek, namelijk beleidsmakers en het socialemediabedrijf WhatsApp.  

Onderzoek naar het nieuwsgebruik van hoogopgeleiden is niet iets nieuws. Echter, 

werpt deze studie een nieuw licht op het type nieuws dat door hoogopgeleiden op de mobiel 

wordt gelezen. De meeste participanten gaan niet op zoek gaan naar verdiepende analyses of 

opiniestukken, maar wensen korte artikelen met feitelijke informatie liever te lezen. Daarnaast 

wordt er voornamelijk gratis nieuws geconsumeerd. Deze inzichten zouden beleidsmakers 

kunnen stimuleren om onderzoek te doen naar de eventuele gevolgen die het lezen van dit type 

nieuws heeft op de kennisontwikkeling van hoogopgeleiden. Mocht het lezen van dit nieuws 

namelijk zorgen voor een kennisachterstand dan zou het noodzakelijk kunnen blijken om te 
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investeren in bewustwording van het lezen van langere nieuws-analyses. Daarnaast zijn de 

bevindingen ook van waarde voor het socialemediabedrijf WhatsApp. Er is geconstateerd dat 

het aantal doorstuurberichten aanzienlijk is toegenomen door covid-19. Deze berichten hebben 

gebruikers overrompeld en de verspreiding van valse informatie gestimuleerd. WhatsApp dient 

deze nepberichten in de gaten te houden en waar mogelijk maatregelen te treffen om de 

circulatie van dit type berichten te stoppen in tijden van crisis. Zo blijkt dat WhatsApp eind 

april 2020 inderdaad actie heeft ondernomen om de circulatie van nepnieuws tijdens covid-19 

tegen te gaan (Tweakers, 2020). WhatsApp heeft het doorsturen van berichten beperkt om zo 

de verspreiding van desinformatie tegengaan. Berichten die al vijf keer zijn doorgestuurd, 

worden gekenmerkt als een ‘populair’ bericht en kunnen na vijf keer nog maar naar één persoon 

worden doorgestuurd. Kijkend naar de bevindingen van de huidige studie blijken deze 

maatregelen slim en effectief. De berichten die de participanten ontvingen kwamen namelijk 

van onbekende afzenders vandaan. Het was dus ook niet meer herleidbaar welk persoon het 

bericht voor de eerste keer had doorgestuurd. De maatregelen die WhatsAppp treft zorgen 

ervoor dat die berichten niet naar meer dan vijf chats worden doorgestuurd. Hiermee beperk je 

de verspreiding en de kans om een dergelijk ‘populair’ bericht te ontvangen.  

 

Discussie 

Online-donatie opbrengsten 

In dit onderzoek zijn er bouwmaterialen ontwikkelt voor een nieuwe 

dataverzamelingsmethode. In eerdere literatuur zijn er een aantal studies die ook nieuwe 

methodes hebben geïntroduceerd waar mobiele en online-gegevens worden geëxtraheerd 

(Bentley et al., 2019; Damme et al., 2019). Echter, is er geen enkele studie die zowel mobiele 

webgeschiedenis- en WhatsApp-gegevens in een online-donatie methode combineert. Door 

deze combinatie is dit onderzoek in staat geweest om meer inzicht te krijgen in het mobiele 

nieuwsgedrag tijdens een gezondheidscrisis op een manier die de vooroordelen van 

zelfrapportage vermijdt. Het heeft geprobeerd de mogelijkheden van online-donatie ten volle 

te exploreren. Zo bleek de dataverzamelingsmethode in combinatie met een laag aantal 

participanten vooral bevorderlijk in combinatie met een interview. De interviews zorgde voor 

de verdieping en diende om de missende data van de online-donatie-gegevens aan te vullen. 

Desalniettemin laat de data zelfs met een klein aantal participanten een aantal interessante 

bevindingen voor de wetenschap zien. Zo toont het een forse toename in de covid-19-
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nieuwsconsumptie en weergeeft het real-time hoe de inhoud van het nieuws eruitziet. Ten 

tweede laat het een evidente toename van gedeeld nieuws afkomstig van WhatsApp-

gesprekspartners zien en een lichte toename van gedeeld nieuws door de participanten. Tot slot 

geeft het een duidelijk overzicht van de geconsumeerde bronnen. Als uitkomst blijkt dat met 

deze methode tijdens een crisisperiode zelfs met een een kleine hoeveelheid data interessante 

conclusies kunnen worden getrokken. 

Tekortkomingen 

De huidige studie is met een nieuw geïntroduceerde dataverzamelingsmethode een interessante 

verkenning geweest. Echter, is het essentieel om ook de beperkingen van deze nieuwe methode 

uiteentezetten. Allereerst bleek de webgeschiedenisdata onvolledig, alleen de data vanaf 18 

februari kon worden gebruikt. Hierdoor kon de nieuwsconsumptie het halfjaar voor covid-19 

niet worden getoond. Als deze data er was geweest had een nog beter verschil in 

nieuwsconsumptie van voor en na covid-19 aangetoond kunnen worden. Ten tweede stond de 

data in de WhatsApp-gegevens niet juist genoteerd. Dit kon in het huidige onderzoek door het 

lage aantal artikelen handmatig worden aangepast, maar dient technisch te worden opgelost in 

de Mijn-Voetsporen-extensie wanneer er gebruik zou worden gemaakt van een grote 

doelgroep. Ten derde bleek de gebruiksvriendelijkheid van het doneren van de online-data laag 

te zijn waardoor er van drie participanten gegevens ontbraken. In de toekomst dient het 

onderzoek samen met de participant te worden uitgevoerd. Als deze gegevens volledig waren 

geweest hadden alle interviewgegevens gelinkt kunnen worden aan de online-data, dit was door 

de missende data van drie participanten in dit onderzoek niet mogelijk. Tot slot staat optimaal 

gebruik van deze methode in sommige gevallen op gespannen voet met privacy-voorwaarden. 

Zo werden alleen de gedeelde artikelen van gesprekspartners van whitelisted-websites 

gedoneerd. Hierdoor kon niet worden achterhaald of er onbetrouwbare-blogs op WhatsApp 

zijn gedeeld door gesprekspartners.  

Naast de technische mankementen van de online-donatie, zijn het ontbreken van de 

real-time Facebook-gegevens en nieuwsapp-data een volgende beperking. Deze gegevens zijn 

niet gedoneerd met de online-donatie, terwijl met name de nieuwsapp en Facebook een vaak 

voorkomende vorm van nieuwsconsumptie blijken te zijn. Om een zo volledig mogelijk beeld 

te schetsen van de mobiele nieuwsconsumptie dient ook deze data in toekomstig onderzoek 

beschikbaar te worden gesteld. De geschiedenisgegevens van nieuwsapps en Facebook kunnen 

de participanten zelf opvragen. De nieuwsappgeschiedenis van verschillende nieuwsmerken 

kan worden verkregen via NLprofiel (z.d.). Tot slot, in termen van het lage aantal participanten 
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in dit onderzoek kunnen de gegevens niet noodzakelijkerwijs worden gegeneraliseerd naar de 

bredere populatie en dient het enkel als een verdere afbakening van toekomstig onderzoek.  

Aanbevelingen 

Deze studie moet worden geïnterpreteerd als een startpunt met betrekking tot het gebruik van 

online-donatie in onderzoek naar mobiel nieuwsgebruik. Hoe vaker en grondiger de methode 

zal worden gebruikt en steeds weer verbeterd, hoe betrouwbaarder en interessanter de 

resultaten zullen zijn. Daarom wordt verder onderzoek naar mobiel nieuws gebruikmakend van 

deze methode gestimuleerd zodat er een volledig overzicht ontstaat en er meer interessante 

wetenschappelijke ontdekkingen kunnen worden gedaan. Een aanbeveling voor toekomstig 

onderzoek zou zijn om deze methode, mits verbeterd en ontwikkeld zoals beschreven in de 

beperkingen, toe te passen op een grotere en meer gediversifieerde steekproef. Dit zou kunnen 

leiden tot nauwkeurigere resultaten en een grotere generaliseerbaarheid. Er wordt aangeraden 

om naast het onderzoeken van een grotere doelgroep ook een kleine groep te interviewen. Zoals 

namelijk bleek in deze huidige studie zorgde het interview voor een verdiepende context bij de 

online-donatie-data.  

Vanwege de introductie van een nieuwe methode die zeer interessant blijkt, roept deze 

studie daarnaast een aantal nieuwe vragen op die extra onderzoek vergen. Zo zou er met de 

online-donatie kunnen worden onderzocht hoe mensen real-time mobiel-nieuws rondom 

andere maatschappelijke gebeurtenissen verkennen. Maatschappelijke gebeurtenissen zoals: de 

dood van een beroemdheid, een groot politiek schandaal, een terreuraanslag, een 

verkiezingsperiode of een eventuele volgende pandemie. Maar ook het nieuwsgebruik in 

normale tijden kan op deze manier nauwkeurig worden bestudeerd. Het kan daarbij interessant 

zijn om te kijken naar het verschil in mobiel nieuwsgebruik tussen verschillende landen of 

tussen hoog- en laagopgeleiden. De mobiele nieuwsomgeving is complex en verandert snel. 

Deze aanpak zal een veel duidelijker beeld geven van de dynamiek van de nieuwsconsumptie 

en de rol die mobiele telefoons spelen. Meer studies die het werkelijke menselijke gedrag 

verkennen in dit soort periodes in tegenstelling tot geïdealiseerde antwoorden in enquêtes of 

interviews is daarom hard nodig en tevens zeer interessant voor de wetenschap.  
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Bijlagen 

Bijlage A: Topic list 

 

Doel: waarom gebruiken mensen bepaald mobiel nieuws over corona en hoe hangen 

gevoelens daarmee samen? 

 

1. Voorstellen en introductie onderzoek  

● Jezelf voorstellen  

● Introductie onderzoek, doel, hoofdonderwerp 

● Veilige omgeving, geen foute antwoorden. ALLES is interessant  

● Verwerking persoonsgegevens  

● Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden  

● Toestemmingsformulier 

 

2. Introductie deelnemers 

 

● Naam; opleiding.  

● Bent u een risicogeval 

● Kent u mensen die ziek zijn geweest 

● Bent u zelf ziek geweest 

 

3. Nieuwsgebruik corona mobiel:  
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Vraag: Hoe volg je momenteel via de mobiel het nieuws over corona en waarom doe je dit? 

 

● Welke bron/format en waarom?  (NOS, Volkskrant, NU.nl etc.) 

● Hoeveel tijd besteed je 

● Welke toegansmanieren het meeste en waarom? (zoekmachine, nieuwsapp, 

webbrowsing) 

● Waarom lees je mobiel nieuws over corona? (er is zoveel keuze online, hoezo maak je 

de keuze om mobiel nieuws te consumeren ipv een entertainment optie?) 

 

4. Overig nieuwsgebruik 

 

Vraag: volgt u ook nog nieuws via andere mediums?   

● Via welk medium? (telefoon, televisie, laptop, print) 

 

5. Sociale media en corona nieuws 

 

Vraag: Op welke manier blijf je op de hoogte over corona via WhatsApp en wat doen die 

berichten met je? (En welk soort nieuws is dat dan?)   

● Hoe vaak komt u corona nieuws tegen op WhatsApp? 

● Welke soorten nieuws leest u dan? (grappig/onbekende afzender etc.) 

● Wat doet dit nieuws met u? 

 

Vraag: Deelt u vaak nieuws over corona op WhatsApp en waarom doet u dit? 

● Deelt u zelf nieuws op WhatsApp? 

● Discussieert u over corona nieuws op WhatsApp? 

● Waarom deelt u nieuws?  

 

6. Inhoud en bron van nieuws 

 

Vraag: Consumeert of deelt u nieuws en/of berichten van onbekende afzenders tegen op 

WhatsApp en wat doet dit met u? 

 

● Consumeren 

● Delen 

● Wat doen deze berichten met u? 

 

Vraag: Hoe ziet het nieuws eruit dat u inhoudelijk leest en wat doet dat met u? 

 

● Emotioneel of feitelijk? 

● Wat doen deze inhoudelijke berichten met uw emotie? 

 

7.  Vertrouwen 

 

Vraag: welke bronnen vertrouwt u bij corona nieuws? 
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● Media? 

● Politiek? 

● Gezondheidsinstanties? 

● Zo nee, welke bronnen vertrouwt u wel en waarom? 

 

8. Angst en risico 

 

Vraag: Ervaart u angst of risico’s door het coronavirus en hoe speelt nieuwsmedia hierin een 

rol? 

 

● Welke risico's die het coronavirus teweegbrengt ziet u? 

● Welke angsten heeft u? (sociaal en persoonlijk)  

● Heeft de nieuwsmedia een invloed op deze gevoelens?   

 

9. Verandering nieuwsgebruik 

 

Vraag: is uw nieuwsgedrag verandert door de coronacrisis? 

 

Mits niet ter sprake gekomen, doorvragen op:  

● Leg uit in termen van bron, medium, hoeveelheid, motivaties? 

● Dus je nieuwsgedrag is veranderd, hoe komt dat denk je? 

 

Bijlage B: Nieuwslijst 

 

Nieuwslijst 

ad 

barneveldsekrant 

bd 

bndestem 

dvhn 
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ed 

fd 

frieschdagblad 

gelderlander 

gooieneemlander 

haarlemsdagblad 

ijmuidercourant 

lc 

ld.nl 

leidschdagblad.nl 

metronieuws.nl 

nd.nl 

noordhollandsdagblad.nl 

nrc.nl 

parool.nl 
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pzc.nl 

refdag.nl 

destentor.nl 

telegraaf.nl 

trouw.nl 

tubantia.nl 

volkskrant.nl 

elsevier.nl 

groene.nl 

hpdetijd.nl 

vn.nl 

at5.nl 

bnr.nl 

l1.nl 

nos.nl 
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npo.nl 

omroepbrabant.nl 

omroepflevoland.nl 

omroepgelderland.nl 

omroepwest.nl 

omroepzeeland.nl 

omropfryslan.nl 

powned.nl 

radartv.nl 

rijnmond.nl 

rtlnieuws.nl 

rtlxl.nl 

rtvdrenthe.nl 

rtvnh.nl 

rtvnoord.nl 
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rtvoost.nl 

rtvutrecht.nl 

stand.nl 

bnnvara.nl 

kro.nl 

wnl.tv 

ntr.nl 

2doc.nl 

eenvandaag.avrotros.nl 

kro-ncrv.nl 

hartvannederland.nl 

nporadio1.nl 

nporadio2.nl 

npo3fm.nl 

businessinsider.nl 
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dagelijksestandaard.nl 

decorrespondent.nl 

fok.nl 

news.google.nl 

nieuws.nl 

nu.nl 

tpo.nl 

vice.nl 

blendle.nl 

briefjevanjan.nl 

froot.nl 

geenstijl 

jalta 

jensen 

joop 
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reddit 

sargasso 

sypwynia 

sypwynia 

versbeton 

welingelichtekringen 

cafeweltschmerz 

nieuwscheckers 

speld 

ermaggezongenworden 

degladiool 

dumpert 

algemeendagblad 

limburger 

npostart 
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radar 

omroepwnl 

3fm 

nieuws.google 

 

 

Bijlage C: Transcripten  

 

Interview 1 

Geïnterviewde: Participant 1 (G) 

Interviewer: Josephine van der Erve (J) 

Datum: 20 april 2020 om 12:00 uur 

Opleiding: WO 

Locatie: Jetsi.org  

 

J: Uitleg onderzoek + introductie. 

 

J: Wat is je naam en wat studeer je momenteel? 

 

G: Mijn naam is XXX en ik studeer Communicatiewetenschappen aan de VU. 

 

J: Ben jij een risicogeval voor corona en ken je mensen die corona hebben gehad? 

 

G: Nee, ben geen risicogeval en ik ben zelf ook niet ziek geweest. 

 

J: Laten we van start gaan met de eerste vraag. Hoe volg jij je momenteel via de mobiel het 

nieuws over corona en waarom doe jij dit? 

 

G: Ik denk dat ik het nieuws voornamelijk via Facebook volg. Ik volg op Facebook best wel 

wat nieuwssites zoals de Volkskrant en NRC en die plaatsen natuurlijk regelmatig artikelen 

over corona. Dus meestal bereik ik dat artikel via Facebook en dan klik ik erop en dan word 

ik naar de website doorgestuurd. Via Facebook volg ik heel veel kranten en bij het NRC, de 

Groene Amsterdammer en bij de Volkskrant heb ik een online abonnement, deze betaal ik 

zelf. Dus daarvan heb ik ook apps op mijn telefoon staan die ik regelmatig check voor 
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nieuws. Hier ga ik zelf opzoek naar nieuws over corona in plaats van dat ik het nieuws 

tegenkom op mijn nieuwsfeed zoals bij Facebook het geval is.  

 

J: Kun je mij uitleggen wat het verschil is in waarom je Facebook gebruikt voor nieuws over 

corona of dat je er zelf naar op zoek gaat? 

 

G: Als ik wakker word check ik altijd de nieuwsapps standaard voor nieuws over corona, elke 

ochtend bij mijn ontbijt. Facebook dat is gewoon een beetje een slechte gewoonte, daar scroll 

ik heel vaak even doorheen als ik me niet meer kan concentreren. Eigenlijk wel de hele dag 

door dat ik het even check. En dan als ik iets tegenkom wat ik interessant vind dan klik ik er 

eigenlijk altijd op. Dus als ik echt bewust kies om nieuws te lezen over corona dan kies ik de 

apps, en maak ik die keuze omdat ik behoefte heb aan nieuwe informatie, dat is echt een 

bewuste keuze die ik maak.  En via Facebook is meer een beetje een gewoonte omdat ik 

verveeld ben, als ik daar iets interessant zie dan klik erop. Hetzelfde kan zijn dat ik 

bijvoorbeeld op Facebook kijk en ik zie een leuk evenement of zoiets dat ik er dan ook op 

klik. Mijn hoofd motivatie is geen nieuws, ook niet tijdens deze corona crisis.  

 

J: Is er een verschil in hoe je normaal nieuws volgt versus het nieuws over corona? En wat 

zijn jouw motivaties om nieuws over corona op de mobiel te consumeren? 

 

G: ja daar zit zeker een verschil in. In het normale leven las ik nieuws, maar corona is iets 

wat mij in het dagelijks leven belemmert, waar ik persoonlijk mee te maken krijgt en mij ook 

aangrijpt. In het begin was ik heel erg mee bezig met het coronavirus, ik was er continue mee 

bezig. Ik was heel erg bewust aan het zoeken naar nieuws en informatie over corona en ik 

deed dit via mobiele nieuws apps omdat zij de mogelijkheid verschaffen om zelf opzoek te 

gaan en doordat zij de hele dag up to date informatie leveren die van inhoudelijk sterke 

kwaliteit is (kwaliteitskranten). Ik wilde toen de maatregelen in Nederland net begonnen elk 

moment van de dag weten hoeveel doden er waren, hoeveel besmettingen en welke extra 

maatregelen er zouden komen. De mobiel was hiervoor mijn hoofd informatiebron omdat ik 

elk moment opzoek kon gaan naar nieuws via de apps. De laatste twee weken ben ik er 

eigenlijk best wel klaar mee met het nieuws over corona en ga ik er niet meer naar op zoek. 

En als ik het dan op mijn mobiel tegenkom dan lees ik het vaak geeneens meer. Alleen de 

titel of het stukje eronder. Ik klik er ook niet meer op omdat het overal over corona gaat en er 

gewoon te veel informatie de hele dag beschikbaar is. Je bent er klaar mee, dus ik zet het 

meer van mij af en gedraag me dus eigenlijk het tegenovergestelde als aan het begin.  

 

J: Dat hoor ik vaak hoor, dat heb ik zelf ook.  Alles gaat erover. 

 

G: Ik word er gewoon echt een beetje moe van. Ik hoef het even niet meer te weten allemaal.  

 

J: Nee, dat begrijp ik. In het begin had je dat dus niet zei je net toen was je juist heel 

gemotiveerd. Was je toen ook meer gemotiveerd om nieuws te consumeren dan vóór corona? 
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G: Ja, ik lees altijd veel nieuws maar in die eerste fase wel echt extreem. Ik ben nog nooit zo 

met een onderwerp bezig geweest. Klimaatverandering, dat spreekt me ook altijd heel erg aan 

daar klik ik ook op als ik daar een artikel over zie. Maar dit was wel echt extreem zeg maar ik 

las echt alles dus op Facebook en mijn nieuwsapps. 

 

J: Grappig. Ik hoor dat heel vaak van mensen. Eerst was iedereen er heel erg mee bezig 

natuurlijk. Nu heb ik het zelf ook. Ik ben er helemaal klaar mee omdat het al vijf weken 

duurt.  

 

G: Ik ben heel blij als ik iets zie wat niet over corona gaat. Dat ik weet dat de wereld niet 

helemaal stilligt zeg maar dat er ook nog andere dingen gebeuren. 

 

J: Maar heb je dan ook het idee dat je het nieuws daardoor ontwijkt?  

 

G: Corona nieuws wel ja. Ik klik daar gewoon niet meer op. 

 

J: Volg je verder ook nog nieuws via andere mediums zo ja, vertel? 

 

G: Ik lees ook veel via mijn laptop (NRC, Volkskrant). Ik kijk wel af en toe naar het journaal, 

maar ook niet dagelijks. 

 

J: Dus je hoofd nieuwsmedium blijft online. 

 

G: Ja zeker, het is makkelijk en ik heb zelf de vrijheid om te klikken. Dat spreekt mij aan. 

 

J: Op welke manier blijf je op de hoogte via WhatsApp over corona? En wat doen die 

berichten met jou die daar worden doorgestuurd of die je daar consumeert? 

G: Ik heb één keer een bericht van mijn moeder doorgestuurd die een soort van samenvatting 

gaf waar alles werd uitgelegd. Dit ging over hoe het virus zich verspreidt en hoe je kan testen 

of je het virus hebt? Toen ik het las dacht ik van: wow dit klopt en dit is een bericht die in 

deze onzekere tijd precies alle ins en outs van het virus belicht. Er stond ook dat het 

wetenschappelijk was onderbouwd. Dus ik stuurde het door naar een groepje vriendinnen 

omdat het voor mij een kloppend bericht leek, die veel verklaarde en duidelijkheid gaf in een 

onzekere periode en later bleek dit een nepbericht te zijn. Maar dit is eigenlijk het enige 

bericht dat ik zelf heb doorgestuurd of doorgestuurd heb ik gekregen.  

 

J: Het verschilt natuurlijk ook heel erg, maar datgene wat je wel binnenkreeg was dus van een 

onbekende afzender. Verder op WhatsApp krijg jij dus niet veel nieuws binnen over corona 

en deel je dus zelf ook niet veel nieuws? 

 

G: Nee, misschien een paar keer dat iemand (een vriend of vriendin of zusje) een link van een 

artikel doorstuurt, dat is wel een paar keer gebeurt maar dit gebeurt niet regelmatig of vaak.  
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J: En deel jij zelf ook nieuws op WhatsApp? Je hebt het gedaan met het nepbericht, maar als 

jij een artikel leest op de Volkskrant en NRC deel je dan zelf ook een bericht die je 

interessant vindt? 

 

G: Als ik het heel interessant vind dan deel ik het wel. Maar dat is echt alleen naar mijn 

moeder, en mijn zusje. Maar dat zijn niet van die dingen die ik dan een hele vriendengroepen 

ga sturen, want ik weet dat niemand dat dan leest. Als ik iets zie wat ik echt interessant vind, 

dan stuur ik het naar moeder en zusje. We discussiëren wel over corona maar niet per se over 

een artikel dat gaat over corona.  

 

J: Wat deed dat onbekende bericht met jou toen je het las? Je stuurde het namelijk wel door. 

Dus wat maakte dat je het wel doorstuurde? 

 

G: Ja klopt. Er was toen nog heel veel onbekend over het virus. Er stond bijvoorbeeld ook 

iets in van: als je twijfelt of je het hebt, moet je elke ochtend je adem inhouden. Het klinkt nu 

echt heel dom hoor, maar: adem inhouden en dan tien seconden vasthouden en als je dan 

begint te hoesten of als het maar moeizaam hoort, zou het kunnen dat je corona hebt. Er stond 

ook je veel warme drankjes moest drinken en het bericht was wetenschappelijk onderbouwd 

zeiden ze, en het klonk heel geloofwaardig. Het was voor het eerst dat ik een bericht las waar 

echt duidelijk in stond van wat moet je doen als je het hebt? Hoe weet je of je het hebt? Ik 

dacht dat is handig, ik wil dat mijn vriendinnen dit ook weten en ik geloofde het gelijk omdat 

niks nog zeker was toendertijd. Dus ik dacht daar ga ik mensen mee helpen. Achteraf bleek 

dit nepnieuws te zijn. 

 

J: Ik ken bericht. Het klopt inderdaad niet haha.  

 

G: Klopt, het was de eerste keer dat ik zo een bericht doorgestuurd kreeg. Het leek heel echt. 

Wetenschappers uit verschillende landen hadden het zogenaamd getest.  

 

J: Discussieer jij verder wel eens over Corona nieuws op WhatsApp? 

 

G: Ik heb het wel over corona, maar niet per se over corona nieuws. Ik zie daar het nut niet 

per se van in en heb het idee dat mijn vriendinnen dat niet boeiend genoeg vinden en niet 

geïnteresseerd zijn in nieuws dus ik probeer dat niet.   

 

J: En op Facebook? 

 

G: Ik gebruik mijn Facebookaccount nauwelijks, alleen voor het scrollen dus. Maar ik heb 

echt 3 jaar geleden voor het laatst wat geplaatst en ik word wel eens in een foto gecheckt of 

zoiets. Dat vind ik prima, maar ik zou niet zelf nieuws delen. Ik heb die behoefte echt totaal 

niet. Sommige mensen zitten heel vaak dingen te delen en dan denk ik van ja, voor wie doe je 

dit nou eigenlijk? 

 

J: Heb je dat ook op WhatsApp? 
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G: Als mensen dat in een groep doen niet hoor, dan is het meestal gewoon persoonlijk aan je 

eigen vrienden gericht, specifiek aan mij of aan die groep. Dan is het meestal ook wel 

interessant, zeg maar en dan deelt men dit nieuws echt omdat diegene dat artikel interessant 

vindt.  

 

J: Ik heb net al gevraagd of je nieuws van onbekende afzenders zelf ook deelt. Hoe ziet het 

nieuws dat jij consumeert via de mobiel er algemeen inhoudelijk uit en wat kan de inhoud 

van corona nieuws met doen met jouw gevoel? Maakt het iets los? Laten we beginnen met de 

eerste fase en daarna gaan we naar de fase waar je nu in zit. Dus eerst de fase dat je het 

nieuws nog wel interessant vond en er zelf naar zocht. Hoe zag dit nieuws eruit? Waar klikte 

jij wel op en waar niet? En wat vond jij het meest interessant om te lezen?  

 

G: Ik las vooral feitelijk, informatief nieuws en ik heb het gevoel dat het nieuws in het begin 

ook veel informatiever was omdat er nog veel bekend moest worden. Ik denk dat het nu op 

den duur veel emotioneler en sensationeler is geworden. Zelf houd ik daar niet zo van en 

houd ik meer van feitelijk sterk journalistiek nieuws en ik klik dus ook niet snel op nieuws 

met een zwaar beladen emotionele inhoud.  

 

J: Interessant, dus in deze eerste fase was je zelf echt op zoek naar feiten. Hoezo heb je het 

gevoel dat de berichten emotioneler zijn, kun je dat uitleggen? 

 

G: Over het algemeen wel ja, alhoewel de volkskrant en het NRC nog meevallen hoor. Maar 

het valt mij vooral op als ik scroll op Facebook. Ik volg bijvoorbeeld ook AT5, Het Parool en 

De Telegraaf op Facebook. Omdat ik het grappig vind om van een beetje verschillende 

dingen en bronnen nieuws te krijgen. Hierbij heb ik het gevoel dat het wel heel erg 

sensationeel en emotioneel is, vooral in de fase waar ik nu in zit, namelijk dat ik er klaar mee 

ben, word ik vooral heel moe van die overdreven titels.  

 

J: Dus als je zo'n bericht wel leest, wat doet dat dan met jouw eigen emotie? 

 

G: In het begin wilde ik zeg maar echt alles erover weten en ik heb op den duur wel gemerkt 

dat ik er gewoon eigenlijk een beetje klaar mee was, omdat ik de situatie persoonlijk heel 

heel vervelend begon te vinden. Ook omdat ik bijvoorbeeld toen opeens niet meer naar mijn 

oma kon. Ik zit nu vooral heel erg in mijn hoofd, met de grote gevolgen voor de economie. 

Ook omdat wij gewoon een baan moeten gaan vinden.  Bedrijven gaan nu echt niemand 

aannemen, dus toen ik me dat realiseerde werd ik er vooral heel down van en ben ik om 

mijzelf te behoeden voor die emotie veel minder gaan opzoeken omdat je dus eigenlijk 

continu wordt geconfronteerd met de nadelige gevolgen van je eigen situatie.  

 

J: En in het begin? 

 

G: In het begin zag ik de ernst nog niet in. Toen was het nog een soort van spannend en 

nieuw en toen dacht ik ook fijn om een week geen hockey te hebben, een beetje op die 
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manier. Ik vond het allemaal wel goed. Maar toen ik de uitzichtloosheid en ernst van de 

situatie begon in te zien ben ik geheel omgeslagen. 

 

J: En welke bronnen vertrouw je dan bij het lezen van mobiel nieuws? Ik noem even 3 

instanties op en dan mag je rustig nagaan of jij hen als een betrouwbare nieuwsbron 

beschouwt. Allereerst wil ik weten hoe je tegenover de nieuwsmedia als geheel staat, hiermee 

bedoel ik de bekende nieuwsorganisaties. Daarnaast de politiek als bron in nieuwsberichten. 

Dus ministers die iets vertellen over de crisis en als laatste de gezondheidsinstanties zoals het 

RIVM en de World Health Organization. Laten we beginnen bij de media en vertrouwen? 

 

G: Over het algemeen vertrouw ik de media wel heel erg. Er zijn een paar mediums die ik 

veel minder vertrouw, maar over het algemeen vertrouw ik de media wel goed. De Telegraaf 

vind ik bijvoorbeeld echt heel onbetrouwbaar en daarom kies ik bijvoorbeeld voor de 

Volkskrant en het NRC. Ik vind het leuk om de Telegraaf wel te volgen op Facebook omdat 

zij heel veel provocerende koppen gebruiken, heel erg berust zijn op sensatie en het aantal 

doden.  Ik volg en lees het wel maar ik geloof er helemaal niks van. En verder vertrouw ik de 

kwaliteitskranten die ik lees dus wel echt. 

 

J: En de ministers als die iets vertellen, dus de politiek in NL als geheel? En daarna de 

gezondheidsinstanties. 

 

G: Die vertrouw ik ook wel. Ik heb daar niet echt argwaan tegen. 

 

J: Je hebt er geen argwaan tegen, maar je bent wel klaar met de maatregelen die zij je 

opleggen. 

 

G: Ja, ik weet niet, ik vind het heel erg dubbel. Ja, tuurlijk wil ik dat ze minder streng gaan 

worden. Maar ja, ik heb ook zoiets van als ik het echt nodig is, dan houd ik het nog wel vol. 

Niet chill, maar als het moet dan dan moet het en ik ga er van uit dat zij weten wat goed is.  

 

J: Oke aangekomen bij de laatste twee vragen. Ervaar jij angsten en risico's bij het 

coronavirus? En hoe speelt de nieuwsmedia hierin een rol? Verergert het die gevoelens juist 

wel of juist niet? 

 

G: Ik ben niet bang voor het virus voor mijzelf. Ik vind wel dat we voorzichtig moeten zijn ik 

heb nog twee oma's en voor hen ben ik wel bang en ik wil niet dat zij corona krijge, datt zou 

echt niet goed zijn. Maar voor mezelf ben ik echt niet bang voor het virus. Ik ben wel steeds 

banger over de economische impact die dit virus kan hebben. Hier wordt ook steeds meer 

over geschreven en daar word ik wel bang van. Ik zit in de bloei van mijn leven het ging 

super goed met de economie en die gevolgen vind ik eng. Dit gebeurt allemaal net nu wij 

klaar zijn met onze studie en we hebben gewoon echt heel veel pech, we hebben echt heel 

veel pech, dus dat vind ik echt klote en daar wordt wel veel over geschreven in het nieuws. 

Dat maakt mij wel angstig maar dit is geen angst voor het virus, maar meer zoals de media 

zegt een angst voor de middel tegen het virus. Dus als ik op mijn mobiel lees over de 
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economie beangstigd mij dat zeer ja. Maar dat zorgt er ook voor dat ik het nieuws meer ben 

gaan ontwijken.  

 

J: Heb je het idee dat de media ervoor heeft gezorgd dat jij meer ging houden aan preventieve 

maatregelen? 

 

G: Zeker, in het begin was ik vrij cynisch. Niet dat ik er schijt aan had, maar ik vond het heel 

overdreven allemaal. Toen was er ook nog heel weinig over bekend. Ik lees ook De Groene 

Amsterdammer. Daar las ik toen voor het eerst een artikel over hoe belangrijk het is dat ook 

wij, mensen die niet onder de risicogroep vallen ons ook aan de regels houden. Al is het 

alleen maar uit respect voor de ouderen zeg maar. Je moet het natuurlijk ook vanuit andere 

perspectieven bekijken ik had er een artikel over gelezen en dat zette bij mij even de knop om 

zegmaar.  

 

J: Goed, nieuwsmedia heeft er dus in geholpen, ze hebben geholpen om je bewust te maken 

van de ernst en de maatregelen maar aan de andere kant creëren ze een angst voor 

economische gevolgen.  

 

G: Precies ja. 

 

J: Een beetje een overkoepelende vraag want als het goed is hebben we eigenlijk net hebt 

meeste al behandeld. Maar is jouw mobiele nieuws gedrag verandert door corona? 

 

G: In die eerste fase echt heel erg toen ben ik echt bewust corona nieuws gaan opzoeken, heb 

ik meer tijd besteed aan het lezen over corona, terwijl ik dat nooit echt met een onderwerp 

heb gehad dat ik specifiek alleen maar nieuws daarover ben gaan consumeren. Toen is het 

dus wel heel erg veranderd, maar ik denk dat het langzaam gewoon weer terug is gegaan naar 

hoe ik altijd al mobiel nieuws consumeerde. In die fase zit ik nu, ik lees wel normaal nieuws 

maar nieuws over corona ontwijk ik omdat ik dus bang ben voor de economische gevolgen en 

het onderwerp helemaal zat ben. De media berichten veel over de economie en bijna alles 

gaat over corona. 

 

Interview 2 

Geïnterviewde: Participant 2 (M) 

Interviewer: Josephine van der Erve (J) 

Opleiding: HBO 

Datum: 24 april 2020 om 10:00 uur 

Locatie: Jetsi.org 

 

J: Uitleg onderzoek + introductie. 

 

J: Ben je een risicogeval voor corona en ken je mensen die ziek zijn of zijn geweest? 
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M: Nee ik ben geen risicogeval en ik ben zelf ook niet ziek geweest. Maar ik heb wel een 

collega die ziek is geweest. Sommige mensen die ik ken hebben wel een vermoeden maar ze 

weten het niet zeker. 

 

J: Mensen kunnen natuurlijk niet getest worden. De eerste vraag: hoe volg jij momenteel 

nieuws over corona op je mobiel en waarom doe je dit? 

 

M: Ik merk dat ik veel op NU.nl lees over corona en daar nieuws bijhoudt. Daar is natuurlijk 

heel veel nieuws te vinden, wat makkelijk en snel toegankelijk is. Maar ik lees ook 

bijvoorbeeld artikelen van de Volkskrant en het Parool, die ik krijg doorgestuurd op 

WhatsApp, mijn collega’s en vrienden sturen mij zo nu en dan wel een een nieuwsbericht. 

Maar ik kom deze berichten ook tegen als ik weer eens zinloos door Facebook scroll en dat ik 

terwijl ik dat aan het doen ben naar een artikel wordt geleid. Waarom ik deze verschillende 

manieren gebruik om nieuws over corona te lezen is dat ik merk dat mijn motivatie over het 

algemeen wel echt is afgenomen. In het begin las ik er echt super veel over, en nu door alle 

informatie die continue beschikbaar is wel echt een stuk minder. Maar de motivatie die ik heb 

om naar een nieuwssite online te gaan is omdat ik voor mijn familie en voor mijzelf wil 

weten, wat speelt er nou in de samenleving? Moet ik thuisblijven of niet? Echt de 

basisinformatie zeg maar maar ook wel omdat ik informatie zoek over of ik bijvoorbeeld mag 

hardlopen, ik kreeg namelijk uit mijn omgeving te horen dat dat echt niet kon dus ik ging 

daar dan ook weer artikelen over opzoeken. Ik zoek een beetje bevestiging over wat wel en 

niet mag of nieuws over de cijfers, dit zoek ik dan zelf op of klik ik op als ik het voorbij zie 

komen.  

 

J: Oke, dus onderwerpen die jou persoonlijk raken zijn artikelen die je vaker opzoekt of op 

klikt? 

 

M: Ja zeker, in het begin las ik veel meer hoor ook artikelen die mij persoonlijk niet 

beinvloeden, nu heb ik meer deze instelling. Ik lees nog steeds ook wel algemene artikelen 

hoor maar ook wel echt wat mij persoonlijk raakt, ik ben bijvoorbeeld echt een backpacker en 

ik las laatst een artikel over iemand die in Peru in een hostel opgesloten zat. Dat vind ik dan 

echt interessant want ik ben daar zelf ook geweest.  

 

J: En je zegt dus dat je NU.nl gebruikt. Gebruik je dit via de nieuwsapp of gebruik je hiervoor 

je directe browser? 

 

M: Ik type het altijd in, ik had eerst wel de app maar ik had een periode dat ik al mijn 

nieuwsapps verwijderde omdat ik er niet heel vrolijk van werd. Dus nu zoek ik het altijd via 

de browser maar ik kijk er heel veel op dus ik kan hem beter gewoon weer downloaden.  

 

J: En waarom verkies jij dan voor NU.nl boven andere nieuwsmedia? 
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M: Ik denk toch de toegankelijkheid, het is daarnaast een bekend nieuwsmerk. Ik ben zelf 

bijvoorbeeld niet geabonneerd op de Volkskrant of iets en heb eigenlijk ook geen behoefte 

ervoor te betalen aangezien ik gratis nieuws kan lezen. Afentoe kijk ik ook op de NOS, maar 

meestal NU.nl, dit is denk ik ook echt een gewoonte. Het is makkelijk en actueel, veel 

achterklap onzin die ik niet lees, maar over het algemeen betrouwbaar en goed te bereiken.  

 

J: Je gaf net aan dat je in het begin veel meer nieuws las over corona via de mobiel en dat dit 

na een tijdje is afgezwakt. Kun je dit voor mij beschrijven en ook de reden waarom dit is 

afgezwakt? 

 

M: Ik denk dat de grootste verandering heeft plaatsgevonden in het wel en niet kijken van de 

talkshows in de avond, dat is echt enorm afgezwakt. In het begin keek ik heel veel OP1 en 

heel veel praatprogramma’s maar toen werd ik echt een beetje corona overdonderd want ik 

besefte er zijn ook nog andere dingen in de wereld. Ik ben daardoor ook wel echt minder zelf 

opzoek gegaan naar nieuws, maar dit is wel echt geleidelijk afgezwakt. Maar na een paar 

weken toen het allemaal wat ‘normaler’ werd dat ik toch wat meer mijn normale nieuws 

ritme terugvond.  

 

J: E luister je dan ook wel eens podcast voor nieuws? 

 

M: nee eigenlijk niet. 

 

J: Je zei net dat in het begin was het spannend nieuws, je was er meer mee bezig, en ook 

persoonlijk had het een invloed. Had je het idee dat jouw mobiele nieuws gedrag dan ook 

anders was dan voor corona? 

 

M: Lastig, ik gebruikte sowieso veel NU.nl en volg wel redelijk het nieuws. Maar qua 

praatprogramma’s dat ben ik echt meer gaan doen door corona. Maar onderwerpen die mij of 

mijn vrienden persoonlijk aanspreekt zoals horeca, reizen, buitensporten, daar las ik echt veel 

over in het begin en daar ging ik dan ook specifiek naar op zoek ja.  

 

J: Zodra het jou dus persoonlijk echt raakt, ga jezelf meer op zoek?  

 

M: Ja of of mijn omgeving, als ik veel vrienden heb die in de horeca werken dan vind ik het 

echt interessant om over te lezen. 

 

J: En je had het net ook over Facebook. Hoe gebruik je dat voor nieuws? 

 

M: Ja echt doelloos scrollen, het is echt verveling en vanuit daar lees ik dan artikelen van de 

Volkskrant en Parool, die volg ik ook op Facebook, dus daar lees ik dan tijdens het scrollen 

wel eens een artikel van. Je kan daar een paar artikelen per maand gratis lezen, dus ik maak 

die meestal wel op. 
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J: Zijn er ook wel eens andere nieuwssites waar je op klikt behalve NU, de Volkskrant en het 

Parool? 

 

M: Ja ik kom ook wel eens andere nieuwssites tegen en daar kan ik dan ook op klikken, het is 

niet dat ik mij vasthoud aan Volkskrant of Parool. Het gaat mij dan meer om de inhoud, als 

die mij persoonlijk aangaat zoals horeca of hardlopen, dan klik ik er wel op. 

 

J: Ja grappig is dat hoe dichtbij nieuws dan kan komen. Je vertelde net dat je ook wel eens 

talkshows keek, wat voor een ander nieuws buiten mobiel nieuws om consumeer jij nog 

meer? 

 

M: Af en toe ook het journaal, en qua talkshows OP1 en Jinek vooral in de avond. 

 

J: We hebben het net gehad over Facebook. Ik vraag me ook af op welke manier jij op de 

hoogte blijft over corona op WhatsApp? Zijn daar bepaalde berichten die invloed hebben op 

jouw emoties? 

 

M: Ja ik gebruik WhatsApp nu natuurlijk als hoofd communicatiemiddel omdat iedereen 

thuis zit dus we hebben het over het algemeen al veel over corona, vooral als er weer een 

persconferentie is geweest ofzo. Dan denk ik ook dat na zo een gebeurtenis als een 

persconferentie mijn deelgebruik van artikelen wat hoger ligt. Ik denk dat er dan een aantal 

vrienden zijn waarmee ik meer deel en waar ik ook meer nieuws van toegestuurd krijg. 

Bijvoorbeeld een vriendin waarmee ik heb gebackpackt, dan lees ik over de situatie in landen 

waar we samen zijn geweest, en dat stuur ik dan door naar haar. Maar het is niet alsof ik de 

hele dag artikelen doorstuur of doorgestuurd krijg, dat is echt incidenteel. 

 

J: Oke, dus het is niet bij elk artikel dat je leest dat je denkt: ik moet dit nu delen? Het is meer 

dat als het jou of je vrienden beïnvloedt of als jullie een connectie hebben met het onderwerp 

dat je het dan wel deelt? 

 

M: Ja precies, of we hebben het er net over gehad dus bevestigende informatie, of inderdaad 

naar vrienden van mij die in de horeca werken als daar een update over is.  

 

J: En is dit iets wat je normaal ook deed, deelde je voor corona vaak nieuws op WhatsApp? 

 

M: Nee ik denk dat dat echt meer is geworden. Hiervoor stuurde ik wel eens grappige Lubach 

filmpjes ofzo, maar nooit echt iets serieus, niet echt nieuws nieuws.  

 

J: En berichten van onbekende afzenders die werden doorgestuurd via WhatsApp, ben je daar 

vaak in aanraking mee gekomen? 

 

M: Ja in het begin vooral in de eerste week of eerste twee weken geloof ik kreeg ik vaak 

doorgestuurde berichten, niet afkomstig van nieuwssites, maar gewoon geschreven in een 

WhatsApp bericht zegmaar, en die las ik dan ook echt en nam ik gelijk aan. Vooral omdat het 
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toen nog onzeker was, en niemand eigenlijk wist wat wel of niet waar was. Maar de 

afgelopen tijd kan ik me zo een bericht niet herinneren. Ik heb deze zelf niet doorgestuurd 

geloof ik, maar heb ze wel gelezen. Berichten over trucjes tegen corona enzo, en dat 

paracetamol niet goed schijnt te zijn of juist wel, ik weet het niet meer precies. In die eerste 

weken werd er van alles gestuurd kan ik mij herinneren.  

 

J: En hoe ziet het nieuws eruit dat je inhoudelijk leest? Is dit meer feitelijk? Of meer 

emotioneel? 

 

M: Ja ik merk wel dat ik de cijfers echt heel interessant vindt. Ik weet elke dag om 2 uur 

komen de nieuwe cijfers en dat vind ik dan interessant omdat de hopelijk informatie geeft 

voor de nieuwe maatregelen etc. Daarnaast kijk ik ook wel naar feiten en cijfers over 

groepsimmuniteit, omdat ik dan gewoon echt wil snappen wat er gebeurt. Maar ik lees ook 

wel echt de meer emotionele verhalen over bijvoorbeeld een jongen in een hostel die dan 23 

uur per dag in een dorm moet zitten, dat maakt het voor mij dan wel echt wat tastbaarder, in 

mijn omgeving ken ik niet echt mensen die zelf in aanraking zijn gekomen met corona of die 

zulke ernstige verhalen hebben en het lezen van zulke berichten naast de cijfers zorgt ervoor 

dat het voor mij wa echter wordt. Vooral als een jong iemand besmet is met een ernstig 

verhaal dan kan en wil ik dat wel echt lezen ja, en dat stuur ik dan ook door om vrienden wat 

meer bewust te maken. Dus ik denk dat ik beide lees. 

 

J: Wat doen die artikelen dan met jouw emotie? 

 

M: Het maakt mij voorzichtiger, ik denk niet dat ik er per se angstiger van wordt, maar ik heb 

wel het idee dat ik het daardoor allemaal wat serieuzer neem. Het maakt me wel meer bewust 

dat het onze leeftijdscategorie ook kan overkomen, maar niet per se angstiger dat ik zelf ziek 

word, maar het doet wel wel beseffen dat het menens is en dat de maatregelen er niks voor 

niks zijn. Ik vind het dan wel goed om het erover te hebben omdat sommige van mijn 

vrienden er heel makkelijk over denken, dus ik wil dan wel aan hen laten zien, he jongens 

wees eens voorzichtig, het kan iedereen overkomen. Maar angst als emotie heb ik nooit echt 

ervaren. 

 

J: Nee dat begrijp ik. Je hebt natuurlijk nu in alle nieuwsberichten heel veel bronnen waar al 

het nieuws op is gebaseerd ik ben heel benieuwd of jij hen vertrouwt. Dus we gaan even een 

paar instanties langs, en ik ben heel benieuwd hoe jij tegenover hen staat in termen van 

vertrouwen en of dat vertrouwen invloed heeft op jouw mobiele nieuwsgebruik, zo ja, hoe 

dan, zo nee waarom niet. Allereerst de nieuwsmedia? Vertrouw jij hen? 

 

M: Ja ik vertrouw de nieuwsmedia wel, het blijft natuurlijk wel een heel subjectief beeld wat 

zij geven. Ik bedoel nieuws is alleen nieuws als iets onverwachts is, en het dagelijkse leven is 

geen nieuws. Maar ik vertrouw zeker op de bekende nieuwsmedia en ik geloof dat zij eerlijk 

zijn met hun cijfers etc.  

 

J: En de politiek als een bron voor corona nieuws?  
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M: Ik merk dat ik heel erg bewondering heb voor Rutte, terwijl ik normaal best wel links ben, 

maar ik vind echt dat hij het heel goed doet. Hoe hij dingen overbrengt enzo, dus ik vertrouw 

hem heel erg als bron.  

 

J: Ah oke, dus als de coalitie iets zegt in een artikel, vertrouw jij dat dus. En de 

gezondheidsfunctionarissen zoals het RIVM en andere virologen etc? 

 

M: Ja zeker, vooral het RIVM, sommige virlogen twijfel ik wel aan hoor het zijn er zoveel en 

iedereen wil zijn mening laten horen, maar het RIVM zeker. Zij doen onderzoek, zij weten 

waar ze het over hebben. 

 

J: We hadden het net al een beetje over je emotie. Opeens komt zo een crisis in je leven, 

iedereen blijft thuis het raakt je persoonlijk. Zou jij voor mij kunnen beschrijven of jij angst 

voor corna ervaart en hoe dat invloed heeft op mobiel nieuwsgedrag? 

 

M: Ik denk dat ik in het begin wel een soort van angst ervaarde, wat samenhing met nieuw, 

onwetendheid, onzekerheid en heftigheid. Ik wist niet zoveel maar we moesten wel allemaal 

thuisblijven en ik heb natuurlijk ouders die zijn halverwege de 60, daar ging ik toch ook wel 

over nadenken. Dus in het begin was ik we echt licht angstig ja, ik kon het allemaal niet goed 

plaatsen dat is wel echt minder geworden, nu ben ik echt alert en probeer ik op te letten, maar 

ik zou het niet meer beschrijven als angst. 

 

J: En op welke manier beïnvloedt die angst jouw media gebruik? Of waren er bepaalde 

artikelen die jouw angst verergerde? 

 

M: Ik ben daardoor veel meer gaan zoeken en lezen, omdat ik weinig wist, ik was in het 

begin namelijk vrij cynisch over corona. Maar toen de maatregelen van start gingen en het 

echt menens werd toen bedacht ik ook voor mijzelf misschien is het niet aanstelleritis maar is 

het echt menens.  

 

J: Ja ik had dat ook hoor, het was zo ver weg eerst. 

 

M: Precies, het was eerst een ding dat zich afspeelde in China. Maar toen het dichterbij 

kwam, interesseerde het mij meer en dus ook het nieuws. Want eerlijk is eerlijk, nieuws dat 

dichtbij is raakt je toch meer.  

 

J: En wat voor een effect had deze emotie met de inhoud van het nieuws dat je consumeerde? 

 

M: Ik wisselde feitelijk nieuws af met emotionele verhalen van mensen die corona zelf 

hebben meegemaakt. De combinatie van die twee maakte het voor mij namelijk toch wel 

echter, het maakte het meer tastbaar. Ik kan wel de cijfers alleen lezen maar als ik daar geen 

verhalen van heb klopt het plaatje niet, dan zijn het enkel en alleen cijfers. Verhalen van 
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mensen die op de corona afdeling liggen dat las ik dan ook echt veel. Ik had het wel echt 

nodig om ook die verhalen te lezen. 

 

J: Nou we zijn aangekomen bij de laatste vraag, eigenlijk een overkoepelende vraag van wat 

we net hebben behandeld. Hoe is jouw mobiele nieuwsgedrag verandert? 

 

M: Ja ik ben dus meer op zoek gegaan naar nieuws en heb meer nieuws geconsumeerd in 

totaal. En ik voel meer de motivatie om nieuws te consumeren die mij persoonlijk aangaat.  

 

Interview 3 

Geininterviewde: Participant 3 (A)  

Interviewer: Josephine van der Erve (J) 

Datum: 28 april 2020 om 10:00 uur 

Opleiding: HBO 

Locatie: Jetsi.org 

 

J: Uitleg onderzoek + introductie + voorstellen 

 

J: Gevraagd naar risicogeval + of ze corona heeft gehad + of ze mensen kent die het hebben 

gehad. 

 

A: Ik heb het zelf niet gehad, ik ken geen mensen die het hebben gehad alleen vaag en niks 

ernstigs. Ik ben ook geen risicogeval.  

 

J: Helemaal super. Laten we overgaan naar de eerste vraag van het interview. Hoe volg jij 

momenteel via je mobiel nieuws over corona, en waarom doet je dit? 

 

A: Ik volg het nieuws eigenlijk voornamelijk via Facebook, of via de NOS. Waarom ik het 

via de NOS-website volg is omdat zij een liveblog hebben die alles echt precies up to date 

houdt. Ik vind het momenteel vooral interessant om dit op de mobiel te doen omdat op dit 

liveblog continue staat aangegeven hoeveel ic-bedden er nog zijn. Want ik weet dat op het 

moment dat de 600 bereikt is dat de maatregelen versoepeld worden, dus ik kijk vooral op de 

NOS om te checken wanneer we eindelijk bij die versoepeling in de buurt komen. 

 

J: Doe je dit nog steeds dagelijks?  

 

A: Het is interessant om te zien dat we nu onder de 1000 ic-bedden zitten, 903 bedden zijn er 

momenteel bezet geloof ik. Zometeen zitten we al in de 800 dan hoeven we er nog maar 

minder dan 200 en dan kunnen eindelijk de maatregelen versoepeld worden. Ik vind dat dus 

heel interessant om te checken omdat die informatie uiteindelijk weer invloed heeft op mijn 

eigen leven.  
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J: Je zegt net dat je dus op de NOS kijkt, op welke manier bereik je deze website? Via de 

nieuwsapp, sociale media of website? 

 

A: Vaak op mijn mobiel en dan ga ik zelf naar de website toe, maar dit komt omdat mijn 

eigen telefoon is overreden door een vrachtwagen en ik nu pas sinds kort een nieuwe telefoon 

heb waar weinig opslag op staat.  

 

J: Oke dus je gaat zelf naar de NOS toe, en waarom lees je mobiel nieuws over corona via de 

NOS-site? Je hebt natuurlijk heel veel mogelijkheden online, waarom specifiek kies jij voor 

de NOS en waarom consumeer jij daar nieuws? 

 

A: Ik zei inderdaad al dat mijn voornaamste reden om naar de website van de NOS te gaan is 

om te checken hoeveel ic-bedden er zijn. En ik kies de NOS omdat ik hen ken en daar ook het 

journaal op kijk dat is denk ik wel betrouwbaar en herkenbaar dus. 

 

J: Ja begrijpelijk hoor, en je had het net ook over Facebook als medium voor nieuws. Kun je 

uitleggen hoe je daar nieuws over corona consumeert en waarom je dat doet? 

 

A: Ja zeker, via Facebook consumeer ik denk ik nog meer nieuws dan via de NOS. Hier lees 

ik vaak artikelen van RTL, deze volg ik ook namelijk. Ik kijk hier denk ik wel elke dag op 

nog wel meer dan op de NOS-site. Bij de NOS wil ik echt specifiek weten hoeveel ic-bedden 

er zijn dus dan ga ik ernaartoe. Bij Facebook is het meer een gewoonte, verveling. Ik vind het 

leuk om te scrollen en kom dan af en toe wat tegen over corona wat ik dan lees, maar ik ga 

niet naar Facebook toe met de intentie ik wil nu nieuws lezen. Het is echt een gewoonte, waar 

ik niet bij nadenk. 

 

J: Je noemde net al kort dat je ook wel eens het journaal kijkt via de NOS. Heb je nog overige 

mediums, bronnen, waar je je nieuws vandaan haalt? Denk aan podcast, radio etc.  

 

A: Nee niet echt, ik luister wel eens naar radio als ik in de auto zit. Maar ik luister geen 

podcast.  

 

J: Oke duidelijk, je gaf net aan dat je nu vooral naar het nieuws kijkt op de NOS-site om te 

checken hoeveel ic-bedden er zijn. We zitten nu al een tijdje opgescheept met deze 

maatregelen, was dit in het begin ook jouw motivatie om nieuws te consumeren? Of had je 

hier toen andere redenen voor? Zo ja, kun je dit beschrijven? 

 

A: Ja in het begin ben ik überhaupt vaker zelf naar de NOS-site gegaan, ben daarnaast ook 

vaker het journaal gaan kijken. In het begin de eerste twee, drie weken was ik echt 

geïnteresseerd in alle informatie, en wilde ik overal wel wat van weten, omdat het nieuw was 

en spannend. Normaal voor corona zat ik alleen op Facebook en kwam zo nieuws tegen en 

had het gevoel dat ik zo de belangrijkste dingen wel las en de belangrijkste informatie daar 

tegen kwam. Maar doordat ik nu tijd heb, want ik zit thuis lees ik meer nieuws via de mobiel 
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op de NOS en ook het journaal. Voor de corona maatregelen liep ik stage en las ik eigenlijk 

nooit nieuws, nu heb ik tijd.  

 

J: Oke dus toen had jij niet als motivatie of gewoonte om zelf naar een nieuwsapp of site te 

gaan? 

 

A: Nee dat deed ik niet. 

 

J: En door corona ben je dat dus actiever gaan doen? 

 

A: Ja ook omdat ik meer tijd heb dus, en omdat het mij persoonlijk ook aangaat. In het begin 

was dit dus veel sterker wel hoor, ik was er toen echt veel meer mee bezig dan nu, maar nog 

steeds ben ik er meer in geïnteresseerd maar niet meer in alle informatie. Dus vooral in de ic-

bedden, maar niet meer zozeer hoeveel doden er gevallen zijn. Dat krijg je allemaal wel mee 

maar ga ik niet meer zelf voor naar een nieuwssite toe.  

 

J: Oke ja, we hadden het net al over de sociale media Facebook, ik ben ook benieuwd in 

hoeverre jij WhatsApp gebruikt voor de consumptie van nieuws. Kun je beschrijven hoe je 

dit doet, en waarom? 

 

A: Nee eigenlijk consumeer en deel ik amper nieuws via WhatsApp. Afentoe wordt de 

familie app gebruikt, mijn moeder deelt wel eens wat, maar dat lees ik ook niet altijd. Ik krijg 

wel bemoedingsfilmpjes door via WhatsApp, zoals bijbelteksten, ik ben namelijk gelovig 

opgevoed, of quotes met: sterkte in deze tijd etc. of grappen of iets. Maar echt serieus nieuws 

amper hoor. 

 

J: Oke dus meer grappige filmpjes en elkaar een hart onder de riem steken. 

 

A: Ja precies. Ik zie er zelf ook niet het nut ervan in om nieuws door te sturen via WhatsApp. 

Ik vind dat echt niet het medium ervoor, ik voel totaal geen behoefte om nieuws met mijn 

persoonlijke vrienden te delen. Op Facebook heb ik dat veel meer en zie ik dat veel meer, 

veel vrienden van mij delen daar nieuws. Facebook is meer het delen en lezen van nieuws 

voor mij, WhatsApp is echt voor gesprekken en persoonlijke contacten onderhouden. 

Gezelligheid, persoonlijkheid en op Facebook daar deel je artikelen ja, van kijk moet je dit 

even zien over corona.  

 

J: En voor corona deelde je toen wel nieuws op whatsapp? 

 

A: Ja een enkele keer, toen er aanslag was in Utrecht, en af en toe in de familie app, maar met 

vrienden niet echt.  

 

J: En berichten die worden doorgestuurd op WhatsApp? Die afkomstig zijn van onbekende 

afzenders ben je die vaak tegengekomen? 
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A: Ja in het begin zeker, vooral mijn moeder deelde dit wel eens. Maar ik doe sowieso niet 

aan doorstuurberichten, ik kan daar niks mee, ik lees dat maar sla het niet op.  Ik vertrouw dat 

soort berichten nooit als er geen goede bron bijstaat. Ik lees het wel en denk wat een onzin. 

 

J: En hoe komt dat dat jij dat denkt? 

 

A: Doorstuurberichten daar heb ik gewoon niks mee, die lijken mij altijd verkeerd. Ik 

vertrouw dat niet. Ik zeg ook altijd tegen mijn moeder dat ze dat moet doorsturen. En ik heb 

het ook wel eens op Google opgezocht om het te bevestigen dat het onzin is om dat dan tegen 

degene te zeggen zoals mijn moeder. 

 

J: En met corona heb je dat ook gedaan? 

 

A: Ja vooral met corona heb je veel meer doorstuurberichten dan daarvoor zeg. Niet via 

vriendinnen meestal maar vooral van moeder in het begin en af en toe een vriendin. Het valt 

mij wel op dat het altijd een bepaald type mens is die alles doorstuurt. Het interesseert mij in 

ieder geval niks. 

 

J: Yes en zoals je net aangaf je deelt zelf geen nieuws op WhatsApp en je discussieert er ook 

niet over, wat is de reden hiervoor? 

 

A: Nou als ik erover praat via Facebook dan reageer je wel eens op bepaalde dingen, maar ik 

praat gewoon liever face-face met mensen dus voel die behoefte op WhatsApp niet.  

 

J: En op Facebook dus wel? Kun je dat voor mij beschrijven? 

 

A: Ja af en toe deel of reageer ik weleens nieuws op Facebook en tijdens corona heb ik ook 

wel eens wat gedeeld. Ik doe dit niet vaak hoor, maar als ik het doe, doe ik het omdat ik het 

belangrijk vind om te delen. Dan denk ik ja, mensen moeten dit weten of soms ook om 

reacties uit te lokken van anderen. Zo had ik laatst een artikel van iemand die zei dat er een 

medicijn was uitgevonden, ik wist eigenlijk al niet zeker of dit waar was en er stond dat het 

niet op de markt kwam omdat er geen geld uit te verdienen valt en ik weet wel ja de meeste 

complottheorieën zijn niet waar dus dat heb ik toen gedeeld en ik had toen echt heel snel een 

tegenreactie dat mijn artikel niet klopte. Die persoon deelde toen al gelijk een tegenreactie 

erop, toen heb ik dat eerdere bericht verwijdert en de tegenreactie geplaatst wat een 

duidelijke tegenreactie was van een arts. Dus als ik geen zin heb om het zelf uit te zoeken hoe 

het precies zit, en ik zet het op Facebook, krijg ik reacties en dan weet ik of ik goed of fout 

zit, hoef ik het zelf niet uit te zoeken. 

 

J: En klik je op Facebook ook wel eens op onbekende nieuwssites? 

 

A: Ja wel eens hoor, ik let eigenlijk niet op de bron maar meer op de inhoud van het nieuws 

en daar baseer ik op of het logisch is. Dus niet zozeer het merk, maar meer de inhoud, RTL of 
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NOS kan ook onzin verkopen. Gaat er meer om hoe het artikel zelf in elkaar zit en of er 

genoeg bronnen worden genoemd in het artikel.  

 

J: Je had het net al over de ic-bedden dat je daar veel nieuws over leest, kun je vertellen naar 

welk inhoudelijk nieuws jij nog meer op zoek bent gegaan of consumeert? En wat deed dit 

met jouw emoties? 

 

A: Eerst in het begin van corona, vond ik het allemaal heel overdreven ik dacht dit waait wel 

over en op dit moment boeide het nieuws mij minder en ging ik dus zelf nog niet opzoek, ik 

maakte me toen wel druk om de economie wat voor een effect het zou hebben. Toen het 

menens werd en de maatregelen verder werden versterkt en de piek omhoogging raakte het 

mij wel. Toen begon ik het best wel als serieus te zien en had ik meer een emotie bij de 

overbelasting van het zorgsysteem en focuste ik daarop. Ik ben toen daarop gaan letten, en 

dat is ook de reden dat ik nog steeds vooral naar de ic-bedden kijk. Ik heb alleen nooit een 

angst gehad voor mijzelf om ziek te worden. In het begin deed ik dus om te checken in 

hoeverre de ziekte gevaarlijk is en zich verspreidde en nu houd ik in de gaten wanneer de 

maatregelen versoepelt kunnen worden.  

 

J: En berichten waar zeer de nadruk ligt op hoe dodelijk corona is en emotionele verhalen 

etc.?  

 

A: Ja ik krijg dat ook wel eens doorgestuurd via de familie app. Dit lees ik wel eens ja, maar 

ik ga hier niet zelf naar opzoek. Ik vind zulke verhalen eigenlijk vaak overdreven en 

provocerend en dat doet mij niet heel veel, ik word daar niet angstiger van ofzo. Zo las ik in 

het begin weleens berichten over Italie, en dat zij ons waarschuwde dat het hier net zo heftig 

gaat worden, dat soort berichten vind ik dan heel overdreven en niet objectief. Het is ernstigs 

ja, maar eerlijk een nadruk op heel veel doden vind ik overdreven want de meeste mensen 

zijn helaas maar waar 70 plus, en heel erg om te zeggen het hoort ook een beetje bij het 

leven.  

 

J: Yes ik begrijp hem. Ik ben ook benieuwd of jij bepaalde keuzes maakt in je mobiele 

nieuwsgedrag die in relatie staan met vertrouwen in de bron. Vertrouw jij de algemene 

nieuwsmedia, dus de bekende nieuwsmerken en wat doet dit met jouw mobiele 

nieuwsgebruik? 

 

A: Ik vertrouw tijdens corona eigenlijk enkel en alleen het RIVM. Alles wat zij plaatsen 

vertrouw ik volledig dus als de media iets plaatst en het is gebaseerd op cijfers van het RIVM 

vertrouw ik het ja, maar heb verder niet echt dat ik de media heel erg vertrouw. Ik ben best 

sceptisch, zelf over de NOS. Over het algemeen vertrouw ik de NOS als het objectief nieuws 

is. Maar ik geloof niet gelijk alles wat zij zeggen, het ligt eraan hoe geloofwaardig het klinkt. 

 

J: En de politiek? 
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A: ja die vertrouw ik zeker, behalve Wilders en Baudet, die roepen maar wat om aandacht te 

krijgen, dus als er een artikel ergens zou staan waar zij iets zouden zeggen zou ik het niet 

vertrouwen en er dus ook niet op klikken  

 

J: En we zijn er net al een beetje op ingegaan, maar ervaar jij angsten voor corona? 

 

A: Economisch heel erg, de gevolgen voor de economie vind ik echt eng. Maar voor het virus 

zelf ben ik echt niet bang nee, ik ben jong en ik zit niet in een risicogroep. 

 

J: En je ouders? 

 

A: Ja tuurlijk moet je oppassen maar over het algemeen zie je mensen die op de IC belanden, 

dat die overgewicht hebben dus ik zie het niet gebeuren dat alle mensen boven de 60 plus op 

de IC belanden. Ik heb dus geen angst voor het virus, ik kan het allemaal goed relativeren. 

 

J: En heeft je gevoel en emotie dan wel invloed gehad op je mobiele media gebruik? 

 

A: Ja misschien dat ik het nieuws wat heel erg gaat over IC’s scenarios, dat ik dat wat 

vermijd daar heb ik niet heel erg behoefte aan. 

 

J: Als afsluiter even een laatste vraag. Op welke manier is jouw mobiele nieuwsgedrag 

verandert door de corona crisis? 

 

A: Ja ik ben wel dus meer het nieuws zelf gaan volgen via de mobiel en het journaal. Als je 

meer tijd hebt dan ga je toch meer dingen volgen.  

 

J: Op welke momenten doe je dat dan nu. 

 

A: S’avonds volg ik toch wel het journaal en overdag kijk ik op Facebook uit verveling of op 

de NOS. Ik doe dit dan eigenlijk vaak ook uit verveling behalve dus de artikelen over de ic-

bedden of maatregelen, dus dingen die invloed hebben op mijn leven doe ik niet uit verveling 

maar zoek ik echt zelf op.  

 

Interview 4 

Geïnterviewde: Participant 4 (T) 

Interviewer: Josephine van der Erve (J) 

Datum: 23 april 2020 om 10:00 uur 

Locatie: Jetsi.org 

 

J: Ken je mensen in je omgeving die ziek zijn geweest? 
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T: Nee, en zelf ook niet ziek geweest. Alsin dat denk ik wel een vermoeden maar niet 

bevestigd. 

 

J: Hoe volg jij momenteel op het mobiel nieuws over corona en wat is jouw motivatie om dit 

te doen?  

 

T: Ik volg eigenlijk voornamelijk nieuws zodra ik op Facebook zit en mij verveel en daar dan 

berichtjes voorbij zie komen. Dan klik ik als het NOS of Nu is erop mocht het mij interessant 

lijken. Als ik het interessant vind en de informatie spreekt mij zo dusdanig aan dat ik door wil 

lezen en achter meer informatie wil komen dan switch ik door naar de NOS app of NU.nl 

app. Als ik alleen zin heb ik entertainment blijf ik gewoon lekker op Facebook dom scrollen 

zodra ik echt informatie wil over corona dan ga ik zelf naar de app toe. In het begin van de 

coronamaatregelen keek ik echt vaak op NU.nl op NOS direct, uit mezelf, maar dat ben ik 

echt steeds minder gaan doen, omdat het nieuws nu gewoon standaard is geworden het is 

minder spannend het is niet meer nieuw. In het begin omdat het mij echt boeide en de 

maatregelen vooral was ik actief bezig met zoeken, terwijl ik dat normaal nooit doe met 

nieuws. Ik volg nu alleen de persconferenties en ben niet meer actief op zoek naar nieuws via 

de mobiel.  

 

J: Oke, dus is het begin toen het net uitbrak consumeerde je meer mobiel nieuws dan nu. Wat 

was jouw motivatie om toen bepaald nieuws wel of niet te consumeren? 

 

T: Omdat het toen heel nieuw was, dus je wil dan toch wel ineens bij blijven met informatie 

omdat het toen zo onbekend was. Mijn mobiele nieuwsgedrag is toen wel echt veranderd. 

Maar ik merk ook wel dat ik vooral journaal kijk of WNL en nu in deze fase heb ik geen 

behoefte meer om ook nog mobiel nieuws te consumeren. In het begin dus wel heel erg 

omdat ik toen continue bij de cijfers wilde blijven, dus hoe daalt het, hoe stijgt het. En nu heb 

ik geen behoefte om continu geconfronteerd te worden met wat ik al weet, omdat het er 

overal over gaat. Dus ik denk dat ik juist mobiel nieuws zoveel mogelijk vermijdt en mij 

meer richt op het journaal. Je ziet nu nog filmpjes voorbijkomen etc. en daar kan ik dan wel 

op klikken op Facebook.  

 

J: Dus eigenlijk ben je er een beetje klaar mee? Door alle informatie die er continu over te 

vinden is? 

 

T: Jazeker, dat kun je wel stellen. 

 

J: Je benoemde net dat je wel op de NOS, NU of RTL Z klikt als je dat voorbij ziet komen. Er 

zijn natuurlijk duizend opties online, wat motiveert jou om wel op die nieuwsorganisaties te 

klikken en niet op andere? 

 

T: NOS omdat ik het betrouwbaar vind, deze volg ik ook op FB. RTL Z volg ik ook. Deze 

komt dus ook vaak voorbij. Dus mijn motivatie om hierop te klikken is omdat ik ze en volg 
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en ze dus vaker voorbijkomen en omdat ik ze als betrouwbaar zie. Daardoor volg ik kleinere 

of andere kranten niet, omdat ik vind dat het herhaalt. 

 

J: Oke ja, dus in het begin ging je er wel zelf naar opzoek. Maar nu kom je echt nieuws alleen 

nog maar tegen op Facebook (oude patroon), tenzij je dus het journaal kijkt.  

 

J: Op welke manier blijf jij op de hoogte over corona op whatsapp en wat doen bepaalde 

berichten met jou die jij daar doorgestuurd krijgt? 

 

T: Eigenlijk gebruik ik WhatsApp echt heel weinig voor nieuws. Er wordt in mijn omgeving 

weinig nieuws gedeeld over corona op WhatsApp.  In tegenstelling tot mijn vriendin die 

extreem veel bespreekt met haar vriendinnen is het in mijn whatsapp groepen altijd rustig. 

Tenzij het echt een slap bericht zoals de Speld of een Dumpert filmpje. Maar echt interessant 

nieuws of discussies over nieuws over corona worden er in mijn omgeving niet gevoerd.  

 

J: En was dat aan het begin van de maatregelen anders? Toen je er zelf ook actief mee bezig 

was? 

 

T: Ja zeker, maar ik denk dat alles weer is omgedraaid naar hoe ik en mijn vrienden hiervoor 

al omgingen met nieuws dus echt een switch is dat het duidelijk werd dat er echt heel veel 

nepnieuws rondging, in de vorm van doorgestuurde tekstberichten, dat het toen weer zijn 

normale gang van zaken had. In het begin, toen er nog heel veel onzekerheid was, werd er 

regelmatig gestuurd in chats, jongens hebben jullie dit al gezien, en dat er toen zoveel 

nepnieuws rondging dat iedereen er echt een beetje klaar mee was en dus ook stopte met 

doorsturen omdat je niet weet of het echt of nep is. In het begin geloofde ik wel acht al die 

berichten. Een voorbeeld is dat er een plaatje rondging met het verschil in landen en dat 

nederland als je het dan relatief bekeek er net zo slecht aan toe was als italië. Ik was toen nog 

best onzeker over alles dus nam dat echt gelijk aan. Ik heb dat bericht zelfs doorgestuurd. 

Maar dat is ook weer afgevlakt. 

 

J: In het begin kwam je die berichten wel tegen dus? 

 

T: Ja zeker, het werd toen echt wel in chats gestuurd, maar toen de eerste spanning voorbij 

was en ook de geloofwaardigheid ontbrak eigenlijk niet meer.  

 

J: Ik weet het inderdaad ook nog, of dat je je adem in moest houden en warm water moest 

drinken. 

 

T: Precies, iedereen stuurde wel die dingen door, omdat je wilde helpen in de onzekerheid en 

met 1 minuscule klik verzend je het zo door en dat doe je dan dus ook omdat je daar echt 

gemotiveerd door bent. Maar op een gegeven moment ging er zoveel nepnieuws rond dat ik 

daar ook mee gekapt ben en mijn vrienden ook.  
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J: Denk je dat je dat nieuws toen wel aannam omdat je zelf in de fase zat dat je opzoek was 

naar meer informatie? Of had je toen al gelijk door dat al het nieuws nep was? 

 

T: Nee ik nam het wel grotendeels aan, omdat ik er zelf niet mee bekend ben, ik ben geen 

viroloog, dus ik geloofde alles in het begin, maar toen nepnieuws echt steeds meer bekend 

werd, nam ik elk nieuws, elke site die niet van een NOS  of andere bekende organisatie is 

echt met een korreltje zout.  

 

J: Dus eigenlijk discussieer je niet over corona nieuws. 

 

T: Nee, heb zelf alleen 2 keer een nepbericht gedeeld omdat ik dacht het is wellicht handig 

voor hen om te weten. Maar echt weinig. Maar geen artikelen van NOS ofzo, ik deel zelf 

gewoon niet veel op sociale media of WhatsApp ik heb daar geen behoefte voor om andere 

mijn interesses te delen. Nooit gehad ook, dus nu ik weer in een normale nieuws periode zit 

ook niet.  

 

J: Die nepberichten hebben jouw vertrouwen in WhatsApp berichten verminderd toch? Want 

daardoor neem jij nu sneller berichten niet aan tenzij ze van een betrouwbare bron zijn. Heb 

jij dat hetzelfde met emotioneel beladen berichten? 

 

T: Worden niet gedeeld, en als ik het zelf zie zo een bericht doet mij dat niet heel erg veel om 

eerlijk te zijn. Ik vind het heel erg voor de mensen maar ik ben niet snel geshockeerd door 

zulke berichten, ik kan dat allemaal heel goed relativeren, ik krijg daar zelf niet echt een 

gevoel bij. 

 

J: Consumeer jij wel dat soort berichten?  

 

T: Nee ik consumeer ze eigenlijk ook wel minder, ik ben veel meer gefocust op cijfers en 

feiten. Ik vind emotionele berichten vaak ook echt paniek zaaien als ik eerlijk ben, en daar sta 

ik niet heel erg achter.  

 

J: Er zijn natuurlijk heel veel bronnen in het nieuws en ik ben benieuwd hoe jij je over 

bepaalde instanties voelt en of dat vertrouwen invloed heeft op bepaald nieuwsgedrag. 

Allereerst de media in het algemeen. Vertrouw jij deze op de mobiel, ik bedoel hiermee 

nieuwsmedia? 

 

T: Puur mobiel dus, nou op mijn telefoon heb ik dus RTL Z, NOS en NU.nl die vertrouw ik. 

En alles wat ik op Facebook zie wat geen bekende organisatie voor mij is neem ik eigenlijk 

altijd met een korreltje zout en consumeer ik alleen voor vermaak dus ik kan erop klikken 

maar echt alleen uit verveling, en niet om iets te weten te komen. En als het soms een bron is 

die het net noemde, dan vertrouw ik. Buitenlandse bronnen neem ik niet meteen aan als 

waarheid omdat ik te weinig kennis heb over hoe het er daaraantoe gaat.  

 

J: Dus Facebook gebruik je alleen voor vermaak? 
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T: Ja precies, gewoon een beetje slappe content als ik me verveel, aan het wachten ben etc.  

 

J: En als je echt die harde content wil dan ga je naar de NOS app? 

 

T: Ja precies. 

 

J: En de politiek als bron? 

 

T: Ik geloof eigenlijk vooral de coalitie heel erg, daar twijfel ik nooit aan vooral Mark Rutte 

niet. Maar berichten van de oppositie vind ik vrij provocerend. 

 

J: Betekent dat dan ook dat je minder snel op een bericht klikt waar de oppositie zijn mening 

deelt? 

 

T: Ja zou ik eigenlijk niet op klikken, tenzij het echt gênant is en mega grappig dan zou ik 

erop klikken voor vermaak.  

 

J: En de gezondheidsinstanties, zoals de RIVM en WHO? 

 

T: RIVM vertrouw ik echt altijd, het zijn wetenschappers, zij weten waar we het over hebben. 

Maar WHO vertrouw ik nu niet meer helemaal door de aflevering van zondag met Lubach. Ik 

geloof wel hun adviezen in de aanpak van het virus, maar ik geloof het niet meer als zij over 

de aanpak van landen gaan praten.  

 

J: We hebben het er net al over gehad of jezelf angstig bent, je gaf aan dat niet te zijn, ben je 

het wel voor de mensen om je heen? 

 

T: Nee voor mijzelf ben ik niet bang, maar de mensen om mij heen zoals mijn zusje moeten 

wel echt oppassen. Mijn moeder heeft astma en mijn zusje heeft diabetes, dus die moeten we 

echt oppassen. Maar zij zijn heel nuchter, dus wij gaan er nuchter meer om, houden ons 

gewoon aan de preventieve maatregelen maar niet extreem.  

 

J: Is er dan een bepaalde emotie die jou ertoe zette om bepaald nieuws te lezen, zoals angst 

dat je moeder ziek wordt of economische angst? 

 

T: Nee, ik heb zelf niet gezocht naar berichten ivm mijn moeder en zusje, maar heb het wel 

persoonlijk gevraagd uiteraard. En over de economie, tuurlijk baal ik enorm dat de economie 

naar de knoppen gaat maar zelf heb ik er ook geen angst voor omdat ik zelf niet in de positie 

zit waarvan ik verwacht dat ik er veel last van ga krijgen. Mijn ouders ook geen vervelende 

situatie en mensen om mij heen ook niet. Dus ik heb er zelf geen angst voor dat het een groot 

probleem wordt, maar ik snap wel dat als mensen wel persoonlijk de gevolgen ervaren dat zij 

wel schrikken van al het nieuws.  
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J: En als jij zo een bericht leest over de gevolgen voor de economie. Doet zo een bericht iets 

met je? Klik je er vaker op, ga je er zelf naar opzoek? 

 

T: Nee eigenlijk niet. Het maakt me niet bang. 

 

J: We zijn nu bij de laatste vraag aangekomen en het is eigenlijk een overkoepelende vraag 

over alles wat we net hebben besproken, hoe is jouw mobiele nieuwsgedrag verandert door 

corona? 

 

T: Ik merkte dat ik voor corona wel echt minder mobiel nieuws volgde. Af en toe een 

berichtje, en het journaal of WNL, maar actief mobiel nieuws niet. Doordat ik al tv-nieuws 

keek voelde ik niet de behoefte zelf actief opzoek te gaan. Maar nu tijdens corona in het 

begin was ik echt actief de nieuwsapps aan het bezoeken en was ik opzoek naar informatie. 

NU ben ik in een fase dat ik klaar ben met het virus, en geen zin heb ik telkens maar weer 

hetzelfde nieuws, dus ben ik weer teruggevallen in mijn normale patroon waarbij ik nieuws 

tegenkom op facebook en dan klik, of het journaal. Wel vind ik artikelen van RTL Z over de 

invloed en analyses over sectoren interessant, maar dat is niet het nieuws wat je vindt in 

normale nieuws apps. Ik merk wel dat ik dus echt minder NOS kijk ofzo, RTL Z klik ik 

sneller op dat gaat meer over gevolgen en dat vind ik persoonlijk interessanter.  

 

Interview 5 

Geïnterviewde: Participant 5 (S) 

Interviewer: Josephine van der Erve (J) 

Datum: 28 april 2020 om 10:00 uur 

Opleiding: WO 

Locatie: Jetsi.org 

 

J: Introductie onderzoek, voorstellen, vragen naar risicogeval, dierbaren met corona, zelf 

corona.  

 

S: Geen risico, geen dierbaren of zelf corona. Ik ken wel iemand die lichte symptomen had 

maar niks ernstigs. 

 

J: De eerste vraag is, hoe volg jij momenteel via je mobiel nieuws over corona, en waarom 

doet je dit? 

 

S: Ik gebruik eigenlijk 2 apps, NU.NL en de NOS app. En waarom nou ik gebruik NU omdat 

het lekker makkelijk is en je daar snel en effectief informatie kan vergaren. Het is daarnaast 

natuurlijk ook gratis. De NOS gebruik ik ook omdat het heel makkelijk is gebruik is en het de 

meest bekende nieuwszender van Nederland is. Deze twee gebruik ik op mijn telefoon. Nu ik 

bij mijn ouders zit lees ik ook de print krant. Maar de enige reden dat ik dat doe is omdat zij 

daar een abonnement op hebben. 
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J: Oke, en deed je dat ookal toen je voor corona nog in Maastricht woonde? 

 

S: Nee dat is echt omdat het er is dit behoort niet tot mijn normale nieuwsgedrag, dat is 

normaal enkel en alleen via de telefoon. 

 

J: En vanuit welke beweegreden lees jij corona nieuws in de krant en wanneer doe jij dit? 

 

S: Ja meestal na werk in de avond als ik even een rustig uurtje heb, niet elke dag hoor, 

redelijk sporadisch gewoon. En ik lees de krant omdat ik vind dat daar meer de verdiepende 

achtergrondverhalen in staan die ik op de gratis nieuws apps minder vind. Het zijn 

uitgebreide artikelen met meer context en ook niet altijd corona nieuws. Als je NU opent of 

de NOS, vooral NU eigenlijk, gaat letterlijk alles over corona, dat maakt mij vrij moe.  

 

J: Ja oke, dus omdat jij niet altijd zin hebt om nieuws over corona tegen te komen lees jij af 

en toe de print krant bij je ouders? En doe je dat dan ook meer te weten over corona? 

 

S: Nee niet per se, want zodra ik NU of de NOS heb gecheckt heb ik al genoeg corona gehad, 

de krant gebruik ik voor meer diepgang over andere zaken. 

 

J: En hoevaak per dag gebruik jij die nieuwsapps? 

 

S: NOS 1 keer, en NU twee keer, zoiets denk ik. 

 

J: En op wat voor een momenten doe jij dat?  

 

S: Meestal in de ochtend of in de pauze op werk 

 

J: En waarom doe je dat dan? Wat motiveert jou om dan nieuws te lezen.  

 

S: In de ochtend doe ik het omdat ik het wel chill vind om mijn dag te beginnen en te weten 

wat er gebeurt in de wereld, informatie over belangrijke dingen. Maar in de pauze van mijn 

werk, ik werk nu in een distributiecentrum, dan scroll ik door allerlei apps heen omdat ik 

verveeld ben, dus ja dan scroll ik ook even snel door de nieuwsapps heen. 

 

J: Ben jij op zo een moment gemotiveerd om informatie te hebben? 

 

S: Niet per se eigenlijk, nee, het is meer een gewoonte, een structureel iets, iets wat ik altijd 

doe uit verveling en dan kun je beter nieuwslezen dan een dom spelletje te spelen toch? 

 

J: Je benoemde net dat jouw reden om mobiel nieuws via NU en NOS te consumeren omdat 

het korte artikelen zijn, kun je toelichten waarom je dat zo fijn vindt? 
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S: Ja als ik de krant lees dus langere artikelen, maar op die apps echt alleen korte, dat vind ik 

gewoon fijn, want dan kan ik in een korte tijd veel verschillende artikelen lezen. 

 

J: En waarom heb je in het dagelijks leven geen krantenabonnement? 

 

S: Nou omdat ik het niet waard vindt om nieuws te betalen, ik kan gratis nieuws lezen via NU 

en NOS en als ik bij mijn ouders ben lees ik gewoon de krant en tijdens corona zit ik daar. Ik 

lees ook af en toe nieuws van Volkskrant en NRC via Facebook, maar dat is een maximaal 

aantal artikelen per jaar. Ik heb ook niet overwogen om het straks wel te nemen eigenlijk, 

vind dat toch echt te duur en als ik bij mijn ouders ben kan ik het lezen dus zie niet het nut 

ervan in als ik gratis nieuws heb. 

 

J: Dus je het er niet voor over om te betalen? 

 

S: Precies dat niet nee hahaha. 

 

J: Je had het er net over dat je dus ook sociale media gebruikt en zo nieuws over corona leest. 

Kun je dat uitleggen? 

 

S: Ja zeker, op Facebook kom ik inderdaad berichten van de Volkskrant of het NRC tegen en 

daar klik ik dan op, maar echt enkel omdat ik dat betrouwbare nieuwssites vindt. Dus een 

andere betrouwbare krant zoals Trouw zou ik ook op kunnen klikken. Dus niet van die 

Facebook berichten met van die complottheorie berichten, die kom ik vaak tegen vooral nu 

tijdens corona, daar heb ik echt helemaal niks mee, die skip ik dan, de berichten moeten wel 

gegrond zijn. 

 

J: Oke en hoe vaak gebeurt dit dan, dat je op Facebook scrollt en zo een nieuwsbericht 

tegenkomt?  S: Ja wel dagelijks hoor. Maar het erge is dat ik er vaak niet echt bewust van 

ben dat ik het aan het doen ben. Als ik aan het scrollen ben of uberhaupt Facebook open ben 

ik mij soms niet eens bewust dat ik dat doe hahah. 

 

J: Oke dus je scrollt er gewoon doorheen zonder erbij na te denken? 

 

S: Ja eigenlijk wel hahaha, erg hé. Maar zodra ik een artikel lees ben ik wel bewust van hé, 

dit lijkt mij interessant ik wil dit weten, dus ik klik erop. Of ik zie iets voorbijkomen waar ik 

al wat over heb gelezen en dan klik ik.  

 

J: En heb je het idee dat gedurende de corona crisis jouw nieuws gedrag significant is 

veranderd? Daarmee doel ik op jouw mobiele nieuwsgedrag voor de crisis, toen het net begon 

en daarna. Kun je dit beschrijven met de verschillende waarom redeneringen voor je mobiele 

nieuwsgedrag? 

 

S: Ik ben nu eigenlijk steeds minder nieuws gaan consumeren op mijn mobiel dan dat ik 

daarvoor deed. Ik las eerst voor corona prima wat nieuws, maar dat is nu wel wat minder, 
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omdat alles letterlijk alles over corona gaat. Dus als ik 1 keer check ipv 3 keer heb ik de 

nodige informatie al. 

 

J: En toen het net begon de maatregelen enzo, en corona in Nederland net nieuw was? 

 

S: Ja toen werd je er ook mee doodgegooid enzo, ik heb alleen niet het idee dat ik toen meer 

nieuws opgezocht, ik was er vooral veel mee bezig in persoonlijke gesprekken enzo.   

 

J: En nu ben je er dus klaar mee en dat heeft dus wel invloed op jouw normale nieuwsgedrag? 

 

S: Ja ik ben er echt klaar mee, het gaat maar over 1 ding, hou toch op denk ik dan. Dus ik 

zoek wel echt minder vaak mijn nieuwsapps op ja en ik kijk bewust weinig naar het journaal.  

 

J: We hadden het net al even kort over Facebook. Hoe zit het met WhatsApp en jouw mobiele 

nieuwsgedrag over corona. Op welke manier ben jij op de hoogte gebleven over corona op 

WhatsApp, in termen van het delen, lezen en discussiëren over nieuws? 

 

S: Ja ik deel zelf wel eens wat ja of krijg wat gestuurd op mijn familie app of dispuut app 

(vriendenapp). Maar dat was eigenlijk vooral in het begin, dat is nu afgenomen tot bijna nooit 

meer iets. 

 

J: En het delen van nieuws op WhatsApp 

 

S: Ja heb ik wel eens gedaan maar dat doe ik niet met regelmaat hoor. Ook dat deed ik meer 

in het begin van corona. 

 

J: En waarom doe je dat nu niet meer dan? 

 

S: Omdat ik denk dat heel veel mensen dat zelf al doen of weten of bijhouden nu. 

 

J: Je hebt niet het idee dat het nog een noodzaak is om het te delen? 

 

S: Nee precies totaal niet, in het begin had ik dat nog wel. Ik weet eigenlijk niet waarom ik 

dat toen deed ik denk vooral omdat het nieuw was, het mijn familie en mijzelf persoonlijk 

aanging. Een combinatie van die twee zorgde wel dat ik het een noodzaak vond om nieuws te 

delen zo nu en dan.  

 

J: En voor corona? 

 

S: Ja toen deed ik dat ook wel eens ja. Als we het ergens over hadden gehad en ik kwam een 

artikel tegen die daarover ging dan deelde ik wel eens wat. Maar eigenlijk zelden dat ik iets 

deels omdat ik het zo interessant vind en het idee heb dat iedereen dat moet weten, die 

noodzaak voel ik niet. Ik heb alleen een tijd gehad dat ik echt rot nieuws deelde, over Frans 

Bauer bijvoorbeeld, maar dat was meer een grap. Van die NU achterklep weetjewel.  
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J: En op WhatsApp kun je beschrijven wat voor ene soort corona berichten je daar bent 

tegengekomen? 

 

S: Ja ik heb in het begin vooral veel berichten voorbij zien komen van die doorstuurberichten 

weet je wel. Over dat je zout moest gorgelen om het virus tegen te gaan, maar dat is echt een 

onzin. Ik heb dat zelf wel eens als grap doorgestuurd omdat het zo een onzin is.  

 

J: Je geloofde dat dus niet? Deden die berichten niks met jouw emotie? 

 

S: Nee echt niks, ik vond het allemaal onzin. Als er geen afzender bijstaat is het gewoon 

onzin. Je weet niet waar het vandaan komt.  

 

J: En hoe ziet het nieuws eruit dat jij inhoudelijk leest? 

 

S: Ja eigenlijk vooral nieuws wat mij persoonlijk raakt. Zoals de vaccinontwikkeling en of 

festivals wel of niet doorgaan dat was een tijdje veel nieuws. En het aantal doden in het begin 

zeker, maar nu kijk ik dat echt niet meer, ik hoor dat toch wel via via heb daar geen interesse 

in. Ik vond dat inderdaad heel handig aan NOS en NU, die liveblogs die er waren zodat je 

echt up to do date bleef.  

 

J: En nieuws met een meer emotionele inhoud? Ik bedoel daar ook mee dat de focust ligt op 

de dodelijkheid van het virus en gericht is op verdrietige verhalen. Wat doet dat met jou? 

 

S: Nee dat lees ik eigenlijk niet haha. Ik ga meer voor de feiten en berichten die heel veel 

overdrijven kom ik weleens tegen op Facebook maar daar klik ik nooit op. 

 

J: Oke en ik vraag mij of hoe jij ziet met je vertrouwen in verschillende instanties. Vertrouw 

jij de Nederlandse nieuwsmedia over het algemeen? En kun je dat toelichten? 

 

S: Ja ik vertrouw die zeker hoor, is echt niks mee, ik geloof niet zo in die complottheorieën 

van die gekken die stellen dat de nieuwsmedia niet te vertrouwen is. 

 

J: En de politiek als bron in een nieuwsbericht. 

 

S: Ja die vertrouw ik ook zeer. Ik zie geen reden voor hen om ons aan de lijntjes te houden. 

Alleen de extreemrechtse populistische partijen zoals FvD en PVV niet haha, die doen alles 

om meer kiezers te trekken in deze tijden.  

 

J: En de gezondheidsinstanties zoals het RIVM en virologen.  

 

S: Ja die vertrouw ik echt op het gebied van gezondheid ja, die juist het allermeeste, daar 

luister ik het liefste naar want zij zijn experts. 
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J: Oke dus in dat opzichte heeft dit invloed dat jij juist die complottheorieën ontwijkt en wel 

nieuws van die drie instanties consumeert? 

 

S: Ja precies ja. 

 

J: Zo een corona crisis heeft natuurlijk best wel een impact of je even. Kun jij beschrijven of 

jij angst had of hebt voor het virus en hoe dit invloed uitoefent op jouw mobiele 

nieuwsgedrag? 

 

S: Nee ik heb geen moment angst gevoeld, in het begin bagatelliseerde ik het vooral, en dan 

als die maatregelen van start gaan komt het wel dichtbij ja, maar ik ben nooit bang geweest 

om het virus te krijgen, het was meer wat onzeker in het begin. Maar dat heeft ervoor gezorgd 

dat ik net wat meer nieuws consumeerde maar ik ben nooit bang geweest en dat heeft ook 

geen invloed gehad op mijn mobiele nieuwsgedrag. Ik houd er wel rekening mee, maar ik heb 

geen persoonlijke angst of dat ouders het krijgen of opa en oma, ik let er gewoon goed op. Ik 

zorg gewoon dat ik mij aan de voorgeschreven maatregelen houd. Handen wassen, afstand 

etc.  

 

J: En economische angst? 

 

S: Ja ik zie daar wel de gevolgen wel van in, maar ik ben zeker niet bang nee, dat komt 

uiteindelijk ook wel goed denk ik. 

 

J: En hoe belangrijk zie jij de mobiel voor nieuws over corona? 

 

S: Ja wel echt vrij belangrijk, niet dat ik per se een verschil zie in nu en voor corona, maar het 

is altijd een makkelijke en snelle manier is om nieuws op te zoeken. 

 

J: En wat langere artikelen dan? 

 

S: Ja die kom ik tegen op Facebook indd en daar klik ik dan op door maar ga daar zelf niet 

naar opzoek. 

 

J: Kun jij mij nog een keer kort vertellen hoe jouw mobiele nieuwsgedrag is veranderd door 

de coronacrisis? 

 

S: Het is niet per se veranderd in de hoeveelheid dat ik kijk per dag, in het begin wel een 

beetje, maar het is wel zo dat ik nieuws nu vermoeiender vindt. Ik probeer het te vermijden 

door maar 1 keer per dag corona nieuws te luisteren 

 

J: En een podcast voor corona nieuws? 

 

S: Nee nooit hoorde wel dat het chill was.  
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Interview 6 

Geïnterviewde: Participant 6 (M) 

Interviewer: Josephine van der Erve (J) 

Datum: 28 april 2020 om 15:00 uur 

Opleiding: WO  

Locatie: Jetsi.org 

 

J: Uitleg onderzoek + introductie + voorstellen 

 

J: Gevraagd naar risicogeval + of ze corona heeft gehad + of ze mensen kent die het hebben 

gehad? 

 

M: Nee ken ik eigenlijk niet en ik ben ook geen risicogeval, heb zelf geen corona gehad ook.  

 

J: Dan gaan we over naar de essentie van mijn onderzoek. Hoe volg jij momenteel via je 

mobiel nieuws over corona, en waarom doet je dit? 

 

M: Op mijn mobiel gebruik ik eigenlijk voornamelijk Twitter voor nieuws, ik ben daar 

misschien wel een beetje een apart geval in. Omdat ik het interessant vind om meer visies van 

mensen te horen op het nieuws. Verder ook wel via Facebook of NU.nl een beetje de 

standaarddingen. Ik lees zelf elke ochtend de krant gewoon via print, de Volkskrant, en mijn 

mobiel gebruik ik dan voornamelijk om via Twitter andere visies te krijgen of extra 

achtergronden te hebben over het nieuws wat ik al heb gelezen.  

 

J: En waarom kies jij ervoor om de krant te lezen en niet op je mobiel zoals vele jonge 

mensen doen? 

 

M: Omdat ik het chill vind om niet tegelijk op mijn scherm te zitten, maar het eerste uur van 

de dag even rust te hebben en gewoon een papieren krant voor mij te hebben. 

 

J: Oke ja dat begrijp ik. Je zegt net dat je Twitter dus gebruikt voor andere opinies en 

Facebook ook. Is jouw intentie dan ook om deze twee platformen te gebruiken voor nieuws? 

Of ga je naar de platformen toe met een andere intentie? 

 

M: Nee ik ga niet specifiek naar Twitter en Facebook voor nieuws. Facebook al helemaal 

niet. Bij Twitter wil ik echt andere meningen hebben en dat zijn niet altijd artikelen, meer 

meningen over nieuws, Facebook beetje hetzelfde.  

 

J: En ga jezelf ook wel eens naar andere nieuwsapps toe? Zo ja welke dan? 
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M: Ja op zich wel, laatste tijd wel echt minder, de Guardian check ik nog wel eens. Maar ook 

NU.nl en de Correspondent.  

 

J: En podcast? 

 

M: Ja dat luister ik echt heel veel ook voor nieuws, vooral als ik in beweging ben of reis. The 

daily van de NYT, NRC vandaag en podcast van de Correspondent. Deze luister ik echt 

standaard.  

 

J: Oke dus je gebruikt op je mobiel voornamelijk Twitter en dat gebruik je dus voor andere 

opinies?  

 

M: Ja eigenlijk wil ik dus meer onderbouwde visies hebben op het nieuws dat ik in de krant 

lees.  

 

J: Kijk je daarnaast ook nog nieuws via andere kanalen? 

 

M: Ja in de avond kijk ik het journaal met mijn huisgenoten, heel knullig hahaha. 

 

J: En heb jij het idee dat je mobiele nieuwsgedrag is veranderd door de coronacrisis? 

 

M: Nee eigenlijk niet, ik ben sowieso een enorme nieuwsjunkie, ik betaal voor een krant wat 

bijna niemand van de meeste jongeren doet en besteed echt veel tijd aan het lezen van 

nieuws. Ik ben sowieso erg maatschappelijk betrokken en vind dat dus ook echt belangrijk. 

Maar ik denk wel dat ik het vooral in het begin nog meer consumeerde, met als voornaamste 

reden dat het toen nieuw was en ik veel meer tijd over heb dan normaal en ook omdat deze 

hele crisis mij persoonlijk aangaat.  

 

J: En is dit veranderd in de afgelopen tijd? Van het begin van de corona-crisis tot nu de 

huidige situatie.  

 

M: Dat heb ik ook wel maar dan meer dat ik de feitelijke dingen over corona skip op de 

mobiel. 

 

J: En wat lees je dan wel? 

 

M: Voornamelijk opiniestukken of analyses. Wat breder dan de waan van de dag.  

 

J: En hoe zit dat dan met WhatsApp, hoe gebruik jij dit medium in termen van delen van 

nieuws? Of het lezen van berichten die worden doorgestuurd? 

 

M: Ja ik gebruik het minimaal. Er wordt zeker wel over gepraat hoor. Vandaag nog 

bijvoorbeeld. Ik heb zelf een artikel ingezonden in het Parool en vandaag kreeg ik van 

vrienden een artikel doorgestuurd van de Volkskrant die heel erg leek op het artikel die ik had 
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geschreven en dan zeggen ze daar iets over. Maar dit is heel specifiek natuurlijk. Maar opzich 

ook wel ja de mensen die een bepaalde visie hebben over hoe de corona-crisis moet worden 

opgelost en als ik een artikel lees die daarbij aansluit of compleet het tegenovergestelde van 

is dan kan ik het inderdaad doorsturen ja.  

 

J: Dus als het die mensen persoonlijk aangaat? 

 

M: Ja inderdaad, of als ik denk wat andere interessant vinden of persoonlijk een connectie 

mee hebben, dan deel ik nieuws of lees ik inderdaad doorgestuurd nieuws ja. Dus als ik denk 

dit is relevant voor een vriend van mij, dan stuur ik het door. 

 

J: En deed je dit voor corona ook al? Dat je dit soort berichten deelt met je vrienden?  

 

M: Ja maar wel echt substantieel minder nu.  

 

J: En ander soort berichten, denk inhoudelijk aan doorstuurberichten of grappige filmpjes?  

 

M: Ja in het begin vooral had je heel veel doorstuurberichten. Ik was daar gelijk sceptisch 

over, ik snap het nut niet van het doorsturen van onbetrouwbare berichten, ik stuur die zelf 

ook niet door. Ik sta daar zeer wantrouwend over eigenlijk. Maar als ik dat soort berichten 

ontvang is het eigenlijk altijd van oudere mensen zoals mijn opa, oma of moeder. Die 

begrijpen niet zo goed geloof ik dat zo een bericht nepnieuws is.  

 

J: Komt dit vaak voor nog? 

 

M: Nee eigenlijk vooral in het begin hoor. Nu deze situatie helemaal normaliter is geworden 

amper meer. 

 

J: En hoe ziet het nieuws er verder uit die jij inhoudelijk leest? Allereerst even toch ingaande 

op het type bron dat jij leest. Als jij scrollt op Twitter heb jij dan een bepaald beeld over welk 

nieuws jij wel of niet consumeert? 

 

M: Voor verdieping vind ik The Guardian of Correspondent heel goed. Als ik gewoon actueel 

snel wil weten wat er gebeurt kijk ik op NU.nl als er vandaag iets wordt besloten ofzo dan 

gebruik ik NU.nl. En daarnaast ook de opiniepagina’s van de Volkskrant of het NRC.  

 

J: En nu even iets geheel anders, zo een coronacrisis heeft natuurlijk op elk mogelijke manier 

een enorme impact op je leven. Ervaar jij bepaalde angsten? Zo ja welke? 

 

M: In het begin vond ik het allemaal wel spannend ja. Maar ik ben niet echt bang of iets 

geweest. Ik zie vooral de enorme economische risico’s maar ik vind angsten niet het juiste 

gevoel erbij daarvoor is het virus niet dodelijk genoeg. Ik vond het wel spannend wat er ging 

gebeuren maar ook de impact op je eigen leven en de economische gevolgen. Ik was er toen 
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wel echt meer mee bezig. Maar niet bang nee voor het virus zelf of massale paniek 

opstanden, hamsteren etc. 

 

J: En je noemde net economische angst heb je dat wel? 

 

M: Nou meer op een niveau dat ik wel al snel bewust was of deze maatregelen wel echt 

ernstige schade gaan opleveren dan dat ze misschien gaan opbrengen, dat komt wss wel dat ik 

zelf met mijn master bezig ben met overheidsbeleid. 

 

J: Ja ik begrijp dat heel goed hoor. Wat doet dit gevoel dan met jouw mobiele 

nieuwsgebruik? 

 

M: Nou ik lees daardoor veel verdiepende nieuwsberichten op Twitter over analyses. Die 

relativeren of de schade niet erger is dan het leven dat je ermee bespaart. Alles wat nu wordt 

stilgelegd gaat uiteindelijk ook mensenlevens kosten. Denk aan de zorg die op andere 

manieren minder aandacht krijgt, depressies etc. Dit gaat juist een effect hebben op de jonge 

mensen. Je merkt überhaupt dat dit in het publieke debat steeds meer aanwezig is. 

 

J: Ja en even terugkomend over wanneer jij wel nieuws consumeert? Op Twitter, op wat voor 

momenten doe jij dat dan? 

 

M: Eigenlijk de hele dag door wel, of s’avonds in bed. Maar ik zit eigenlijk de hele dag wel 

een beetje op mijn telefoon al helemaal nu ik mij meer verveel, of als afleiding van studeren 

of als ik onderweg ben. Het is dus eigenlijk meer een soort van verveling, routine, iets wat ik 

zonder na te denken doe als ik op mijn telefoon nieuws consumeer op een website als 

Twitter. De Correspondent doe ik echt voor verdiepend nieuws. 

 

J: En je hebt in nieuwsberichten natuurlijk heel veel bronnen die je wel of niet vertrouwt. 

Laten we er even een aantal nalopen samen. In welk opzicht vertrouw jij de 

nieuwsorganisaties in het algemeen. En hiermee bedoel ik bekende nieuwsmedia: Telegraaf, 

Volkskrant, NOS. Zit hier verschil in? 

 

M: Nou tuurlijk heb ik bij een Volkskrant wel meer zoiets van ja jullie doen echt goed 

onderzoek en hebben nog meer informatie. Maar over het algemeen vertrouw ik de 

Nederlandse bekende nieuwsmedia wel. Wij leven niet in zo een gepolariseerde samenleving 

als bijvoorbeeld in Amerika.  

 

J: En de politiek hoe zie jij hen als zij een bron zijn qua bericht? 

 

M: Ja tuurlijk gebruikt ook een Rutte zeker zijn ideologische visie en tactiek, maar over het 

algemeen ik heb daar wel echt veel vertrouwen in. Behalve in die extreemrechtse partijen, 

PVV of FvD bijvoorbeeld, dat soort artikelen lees ik eigenlijk niet en ontwijk ik dan ook. 

Maar als de politiek iets zegt dan vertrouw ik dat zeker wel in het lezen van nieuws. 
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J: En gezondheidsinstanties zoals het RIVM of virologen die je veel aan het woord ziet? 

 

M: Ja ik vertrouw die op medisch perspectief zeker, zij hebben natuurlijk verstand van hun 

vakgebied. Maar zij hebben geen kennis over de economische gevolgen en verloren 

levensjaren die hier ook door worden veroorzaakt. Zij hebben geen visie op hoe een 

anderhalve meter samenleving eruitziet. 

 

J: En heeft deze visie een invloed op welk mobiel nieuws jij wel of niet consumeert? 

 

M: Nee ik ontwijk medisch nieuws daardoor niet. Ik zorg er juist voor dat ik ook die mening 

consumeer en daarnaast de mening van economen. 

 

J: En over het algemeen hoe belangrijk acht jij je mobiel voor de consumptie van nieuws? 

 

M: Ja wel echt belangrijk. Ik kan echt niet meer zonder uiteraard. Als er iets gebeurt 

waardoor snel veel ontwikkelingen plaatsvinden, dan is een papieren krant als tijdsframe te 

laat, omdat je pas de ochtend daarna de informatie krijgt. Dus dat mis ik wel in de krant. En 

daardoor gebruik ik mijn telefoon wel en zal ik altijd blijven gebruiken. En ook meerdere 

perspectieven zoals ik inderdaad eerder al uitlegde. 

 

J: En op Twitter volg jij bepaalde kranten? 

 

M: Ik volg daar wel mensen die ik interessant vind ja. Dus meer heel veel economen, 

hoogleraren, journalisten die meer duiding bij het nieuws geven of een nieuwsartikel delen. 

Het is fijn om van mensen waarbij je de mening heel erg hoog hebt zitten dat je van hen meer 

duiding krijgt. Het is echt een goede manier om meer diepgang te krijgen vooral in deze tijd 

wat mij persoonlijk ook aangaat. 

 

Interview 7 
Geïnterviewde: Participant 7 (P) 

Interviewer: Josephine van der Erve (J) 

Datum: 23 april 2020 om 15:00 uur 

Opleiding: WO 

Locatie: Jetsi.org 

 

J: Uitleg onderzoek + introductie + voorstellen.  

 

J: Gevraagd naar risicogeval + of ze corona heeft gehad + of ze mensen kent die het hebben 

gehad. 

 

P: Ik ben zelf niet ziek geweest, maar er zijn wel mensen om mij heen die denken dat ze het 

hebben gehad. Maar niemand is officieel getest. 
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J: We hebben onszelf net aan elkaar voorgesteld en je weet wat de insteek van het onderzoek 

is. We zullen nu dus overgaan naar de eerste vraag van het onderzoek: hoe volg jij 

momenteel, tijdens de huidige crisis, nieuws over corona op je mobiel en waarom consumeer 

je dit nieuws op je mobiel? 

 

P: Veel nieuws vang ik op door dat ik zelf loop te scrollen op sociale media. Vooral 

Instagram en Facebook. Dit doe ik dagelijks, en zelf ga ik 1 keer in de twee dagen opzoek 

naar een nieuwssite. Die zoek ik op met de motivatie om te kijken staat er nog iets nieuws 

over corona? En ik woon nu tijdelijk bij mijn moeder en lees daarom ook wel eens de 

Volkskrant en ik kijk met haar 1 keer in de drie dagen het 8 uurjournaal. Ik doe dat zelf niet 

omdat ik vind dat het nieuws eigenlijk elke dag hetzelfde is. Dat is ook de reden dat ik zelf 

maar om de dag zelf opzoek ga naar nieuws omdat ik vind dat al het nieuws over corona 

hetzelfde is. Ik heb daar dan niet zoveel zin in. Er komt niet echt boeiende nieuwe informatie, 

maar toch blijf ik afentoe zelf opzoek gaan omdat ik toch merk dat ik de motivatie houd, van 

ik wil zelf op de hoogte blijven. Maar de veranderingen gaan nu zo traag en het gaat er zo 

vaak over dat ik heb besloten er afentoe aandacht aan te schenken en het dan weer even te 

laten liggen. 

 

J: Dus eigenlijk zeg jij dat hoe jouw mobiele nieuwsgedrag nu op dit moment is dat als jij op 

sociale media zit voor je plezier dat je dan nieuws over corona tegenkomt en erop klikt? En 1 

keer in de twee dagen ga je zelf op zoek naar nieuws. Is dit dan via google of gebruik je hier 

nieuwsapps voor? 

 

P: via Google of websearch gewoon. Ik heb zelf geen nieuwsapps op mijn telefoon.  

 

J: En als jij zelf opzoek gaat naar nieuws wat is dan jouw motivatie om nieuws te 

consumeren?  

 

P: Om bijvoorbeeld erachter te komen wat de nieuwe afspraken precies zijn, na zo een 

persconferentie, ik wil dan daadwerkelijk weten wat er gebeurt. Dus ik wil dan op de hoogte 

gehouden worden en daarom zoek ik zelf naar nieuws  

 

J: En je motivaties om nieuws te consumeren die je tegenkomt op sociale media? 

 

P: Dat is echt entertainment, ik scroll daar dan langs en dan open ik het, ik ga niet bewust 

naar sociale media voor nieuws.  Toen de lockdown net begon ging ik wel echt anders met 

nieuws om. De eerste 5 dagen vooral, ik was daar toen echt constant mee bezig. En dan is 

mobiel nieuws natuurlijk ideaal, omdat jezelf de hele tijd opzoek kan gaan naar nieuws. En 

continue in verbinding staat en zelf kan bepalen waar je wel en niet aan wordt blootgesteld. 

Voor iedereen was het nieuw, dus dat was het enige gespreksonderwerp, dus ik ging toen ook 

echt met vrienden en familie daarover appen en nieuwsberichten doorsturen. Toen was ik er 

echt constant mee bezig van jee dit had ik niet echt aan zien komen nee.  
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J: Nee precies dus toen ging jezelf dus meer op zoek? 

 

P: Ja zeker ik was er toen echt geïnteresseerd in, ben nu wel echt een beetje klaar mee maar 

voel zoals ik zei nog steeds wel de noodzaak om op de hoogte te blijven, zij het in mindere 

mate als eerst.  

 

J: Maar wat is je hoofd nieuwsbron? 

 

P: Toch wel echt instagram, daar lees ik wel echt het meeste over corona. 

 

J: Als ik mag vragen, wat is jouw motivatie om geen nieuwsapps op je mobiele telefoon te 

hebben? 

 

P: Nou ik was hiervoor altijd al bezig met een bewuste hoeveelheid nieuws te consumeren. Ik 

vind nieuws vrij negatief, dus ik probeerde altijd al expres niet te veel nieuws te consumeren. 

Ik schiet daar zelf niet veel mee op. Nieuws zie ik als iets sensationeels, en daar bereik ik niet 

heel veel mee. Dus ik heb bewust besloten niet heel veel nieuws meer te volgen. Alleen als er 

een bepaald ow is dat mij interesseert zoek ik zelf naar nieuws. Zoals nu het geval bij corona. 

Ik heb nu zelf de mogelijkheid om nieuws te consumeren waar en wanneer ik dat wil en ik 

kies dus ook echt de momenten uit om zelf opzoek te gaan. En via sociale media krijg ik 

zonder intentie nieuws binnen. 

 

J: We hebben het eigenlijk al over sociale media gehad, maar nog niet over WhatsApp. Op 

welke manier ben jij tijdens deze crisis op de hoogte gehouden over corona op WhatsApp? 

 

P: Ik heb laatst zelf een artikel gestuurd naar vrienden, omdat ik het op mijn eigen leven vond 

slaan, het was een culturele analyse over de cultuur van Nederland. Dus op die manier stuur 

ik zelf wel eens wat rond. Ik kreeg ook bijvoorbeeld van familie een schema toegestuurd over 

het verloop van alle versoepelingen en agendapunten. Dus ja ik word via WhatsApp weleens 

op de hoogte gehouden zeker. Vooral als het nieuws slaat op ons eigen leven. Zoals zo een 

artikel over een losse cultuur, deelde ik omdat ik naar Texel ging met vrienden. En zo een 

schema die wordt doorgestuurd lees ik dan omdat het mij ook aangaat.  

 

J: En ben je ook in aanraking gekomen met de verspreiding van ‘nepnieuws’ of berichten van 

een onbekende afzender. Is dit bij jou ook voorgekomen, zo ja wat deed dit met je? 

 

P: Nee dat is in mijn omgeving nauwelijks doorgestuurd eigenlijk, alsin niet dat het mij is 

bijgebleven of dat het iets met mij heeft gedaan. Ik heb zelf iig nooit zo een bericht 

doorgestuurd of dat het mij is opgevallen. 

 

J: En over het algemeen stuur je dus af en toe wel eens wat door, zoals dat voorbeeld dat je 

net noemde en ook ontvang je nieuws op whatsapp. Beschouw jij whatsapp als een 

belangrijke nieuwsbron? 
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P: nee whatsapp niet, ik gebruik dat echt zelden, dus alleen in de voorbeelden die ik net 

noemde.  

 

J: En toen jij dat artikel zelf deelde, wat was toen jouw motivatie? 

 

P: Omdat het een kritische noot was, en het sloeg op onze beslissing stuurde ik het door. 

Maar af en toe ben ik ook wel bang dat ik iets overbreng op mijn ouders. Dus toen ik dat 

artikel deelde deed ik dat wel in mijn achterhoofd met het idee van ik wel deze coronacrsis 

wel goed aanpakken, dit artikel gaat over onze cultuur en dat wij dat niet altijd doen, dus 

daarom deel ik het.  

 

P: En ik heb in het begin dus wel vaker artikelen gedeeld en dat deed ik dan wel uit zorg voor 

het ziek maken van zwakkeren, zoals mijn ouders bijvoorbeeld, hij is 72.  

 

J: Oke dus vanuit een zorg en angst voor ouderen heb jij weleens nieuws gedeeld? 

 

P: Ja ik vond dat dan belangrijk om te weten, en het ging me echt aan het hard, dus daarom 

deelde ik het. Een random artikel dat ik lees ga ik niet delen, het moet wel slaan op de zorgen 

voor mijn ouders of een persoonlijke invloed op mijn leven.  

 

J: Deelde jij voor corona dan weleens nieuws op WhatsApp? 

 

P: Ja, artikelen over klimaatverandering zeker. Omdat ik mij daar ook persoonlijk bij 

betrokken voel. Als een onderwerp mij niet heel erg interesseert dan zou ik het eigenlijk nooit 

delen op WhatsApp.  

 

J: Ja dus eigenlijk wat je net al noemde in de corona situatie en heb je weleens discussies over 

corona nieuws op WhatsApp. 

 

P: Ja zeker, heb wel eens discussie gehad over bijvoorbeeld of je wel of niet in een auto mag 

zitten met een aantal personen. Daar worden dan zeker discussies over gevoerd, maar dat is 

eigenlijk weer iets wat met mijn leven te maken heeft en daarom wordt er gediscussieerd. 

Maar ook bijvoorbeeld 5G complottheorieën dat ik daarover heb gelachen maar geen serieuze 

discussies nee.  

 

J: Je hebt net al gezegd dat nepnieuws of nieuws van onbekende nieuwsorganisaties niet vaak 

zijn langsgekomen op WhatsApp. Hoe zit het met de consumptie van meer emotionele 

berichten? Consumeer jij deze of kom jij deze tegen? En zo ja, wat doet dit dan met jou? 

 

P: Nee ik consumeer dat zelf niet, dat doet ook niks met mij ik ben zelf niet heel bangig 

aangelegd en ik kies ervoor om expres nieuws zelf op te zoeken en die sensationele berichten 

consumeer ik dus ook niet echt. Ik ben wel eens een bericht van complotdenkers 

tegengekomen op FB, die het bagatelliseren, ook dit doet niks met mij. 
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J: En als je zelf opzoek gaat naar nieuws klik je dan eerder op feitelijk nieuws of meer de 

verhalende emotionele kant? 

 

P: Echt beiden, maar echt overdreven berichten consumeer ik zelden en kom ik ook weinig 

tegen.  

 

J: Je gaf net aan dat je angstig bent om je ouders te besmetten. Heeft deze angst invloed 

nieuwsgedrag of heeft het nieuws invloed op deze angst? 

 

P: Ja mijn vader is al 72 zoals ik zei, met gezondheidsproblemen, dus die kwetsbaarheid en 

angst is er wel echt en daar wil ik echt rekening mee houden. Bij mezelf ben ik er echt niet 

bang voor. Je leest nu veel over de economische gevolgen en daar ben ik niet heel erg bang 

voor eigenlijk, dat baart me lichtelijke zorgen, maar ik denk dat wij een sterke economie heb. 

Maar ben banger voor mijn pa dat ie ziek wordt.  

 

P: Waardoor ik meer lees is dat ik lees over de plannen van verschillende overheden. Ik vind 

het interessant hoe overheden hiermee omgaan en hoe wij hier iets positiefs van kunnen 

maken. Ook lees ik veel over de gevolgen voor het klimaat, omdat dit mij interesseert. 

Daardoor ben ik meer gaan lezen ja.  

 

J: Dus wat jou zelf interesseert, dat blijf je wel volgen en klik je op. 

 

P: Ja dat klopt inderdaad. 

 

J: Je hebt natuurlijk meerdere bronnen waar het nieuws vandaan komt. Vertrouw jij de 

nieuwsmedia van Nederland? 

 

P: Ik vertrouw ze wel. Maar zoals ik al zei ben ik er ook kritisch tegenover, ze schrijven zo 

negatief en op aandacht berust, dus ik sta daar wel kritisch in. Een krant als de telegraaf 

geloof ik niet, die vind ik erg op sensatiegericht, dus die vertrouw ik echt minder. De 

correspondent is voor mij een hele betrouwbare bron. Maar dat is meer qua journalistieke 

kwaliteit en niet zozeer de feiten die zij schrijven. 

 

J: En de politiek vertrouw je die? 

 

P: Ik kijk wel echt kritisch naar een mark rutte, ik heb wel het gevoel dat het voor hem een 

campagne is omdat we bijna verkiezingen hebben. Dus als hij een mooi praatje houdt ben ik 

wel echt kritisch, het is niet dat ik ze niet vertrouw, maar het is wel allemaal een spelletje, 

laten we het zo stellen. Ik ben over het algemeen wel echt tevreden over wat er gebeurt. 

 

J: En het RIVM?  

 

P: Ja over het algemeen zeker hoor, maar heb nu wel mijn twijfels bij bijvoorbeeld WHO, dit 

is mede door zondag met lubach. 
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J: Heb je het idee dat deze kritiek jouw mobiele nieuwskeuze beïnvloedt. 

 

P: Ergens wel een beetje, ik kies er daardoor voor om veel nieuws via sociale media te lezen 

en niet continue op de mobiele nieuwsapps te hangen.  

 

J: We zijn nu aangekomen bij de laatste vraag en het is eigenlijk een beetje een 

overkoepelende vraag van wat we net hebben besproken. Is jouw mobiele nieuwsgedrag 

verandert door de coronacrisis? Zo ja, hoe en op welke manier? 

 

P: Ik ben het actiever gaan volgen, vaker zoek ik zelf een nieuwssite op omdat ik de behoefte 

heb om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Eerst consumeerde ik voornamelijk nieuws 

dat voorbijkwam op sociale media en nu ga ik zelf op zoek naar nieuws, wat ik eerst alleen 

deed als het bijvoorbeeld over het klimaat ging.  

 

Interview 8 

Geïnterviewde: Participant 8 (D) 

Interviewer: Josephine van der Erve (J) 

Datum: 29 april 2020 om 17:00 uur Opleiding: WO 

Locatie: Jetsi.org  

 

J: Uitleg onderzoek + introductie + voorstellen.  

 

J: Gevraagd naar risicogeval + of ze corona heeft gehad + of ze mensen kent die het hebben 

gehad. 

 

D: Ik heb zelf corona gehad, niet officieel getest maar ik weet eigenlijk zeker dat ik het heb 

gehad. Ben niet getest maar ben ik aanraking geweest met mensen die corona hebben gehad 

en ik was ziek. Ik ken ook via via mensen die een ernstige vormen hebben gehad en in het 

ziekenhuis hebben gelegen.  

 

J: De eerste vraag is hoe voel jij je momenteel via de mobiel het nieuws over corona? En 

waarom doe jij dit? 

 

D: Ik volg voornamelijk via de NOS-app nieuws over corona en ik doe dat ongeveer 10 keer 

per dag. Ik doe dat omdat ik het belangrijk vind om te kijken of de maatregelen eventueel 

binnenkort worden versoepeld en of daar enige voortgang in is. Maar ook of de maatregelen 

die er nu zijn effect hebben op Nederland en of andere maatregelen in andere landen effect 

hebben, want die onderwerpen interesseren mij.  

 

J: En waarom vind jij dat interessant? 
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D: Omdat ik hoop dat dat eigenlijk zo is, dus ik hoop op positief nieuws elke keer als ik de 

app check.  

 

J: Oke dus jij zoekt zelf naar nieuws omdat jij hoopt dat wat jij leest jou beïnvloedt? 

 

D: Ja, want als ik inderdaad hopelijk op 1 dag lees dat het goed gaat dan gaat het gewone 

leven weer sneller terug. Dat heeft inderdaad invloed op mijn leven dan. 

 

J: Je zegt net dat je ongeveer 10 keer per dag op de NOS-app kijkt. Kun jij vertellen wat jou 

beweegt op zo een moment om naar de app te gaan.  

 

D: Ja ik kijk inderdaad 10 keer per dag op de NOS app, maar niet per se corona gerelateerd.  

 

J: En zijn er dan ook nog andere nieuwssites die jij gebruikt? 

 

D: Ik zit ook weleens op Facebook of op Instagram inderdaad en daar komen wel dingen 

voorbij, zoals NU.nl maar ik weet niet of dat als nieuwsapp wordt gezien. 

 

J: Ga je daar zelf actief naar op zoek? 

 

D: Nee dat niet echt alleen de NOS voornamelijk, die vertrouw ik het meeste. NU toch vrij 

veel onzin. Maar het wordt wel eens doorgestuurd via WhatsApp of Facebook dus dan open 

ik het wel ja.  

 

J: En geen betaalde nieuwsapps op je mobiel?  

 

D: Nee op dit moment nog niet maar dat komt ook omdat ik nu te weinig opslag op mijn 

telefoon heb want mijn telefoon is laatst gestolen dus heb nu een slechte. Maar ik wil wel 

echt gaan betalen voor nieuws, ben nu 25 jaar oud en ik vind het wel echt waard om een 

abonnement te hebben waar meer verdiepende verhalen instaan. Want zodra ik bij mijn 

ouders ben lees ik altijd de krant, dus als ik een abbo zou hebben zou ik er honderd procent in 

lezen. 

 

J: Oke je zegt net dus dat je zelf naar een nieuwsapp gaat, waarom heb je ervoor gekozen om 

de NOS-app te installeren? 

 

D: Is voor mij het meest algemene beeld geeft van wat er allemaal gebeurt betreft corona. 

Lekker feitelijk en de meeste informatie.  

 

J: En je zegt net dat jezelf dus op zoek gaat naar nieuws door de NOS app tien keer per dag te 

openen. Kun jij uitleggen of dit te maken heeft met corona of dat jij dit gedrag ook al 

vertoonde voor deze crisis begon? 
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D: Toen corona nog in china was, was ik er niet echt mee bezig, ik vond het nieuws erover 

toen eigenlijk niet interessant en ik ging niet naar de nieuwsapp toe om daar iets over te 

lezen. In het allerbegin, dus toen de maatregelen net begonnen in Nederland deed ik het echt 

mega vaak. Ik ging toen echt continu checken hoeveel besmettingen zijn er in NL, 

wereldwijd, Europa. Hoeveel mensen waren overleden, ik was toen echt substantieel vaak op 

zoek naar nieuws, toen ging dat weer in een dipje toen het allemaal normaal begon te worden 

en de grootste spanning ook wel weg was. Ik moest mij toen ook focussen op andere dingen 

dus ik dacht toen het is alleen maar confronterend als ik er continu naar op zoek ga, of mee 

bezig ben. En nu kijk ik wel wat meer omdat ik nu echt benieuwd ben of het goed gaat met 

alles en of er hoogtepunten te zien zijn.  

 

J: Dus je had een periode dat je er wat meer klaar mee was en nu ben je eigenlijk op zoek 

naar positief nieuws.  

 

D: Ik kijk wel naar hetzelfde nieuws, maar dan nu met een andere motivatie in de kennis die 

ik wil opdoen. Eerst wil ik weten oh wat gaat er gebeuren hoe erg is dit, nu is het wanneer is 

het over 

 

J: En hoe zat dit dan voor corona, wat was toen jouw motivatie om nieuws te consumeren? 

 

D: Ook wel veel hoor, keek wel een paar keer per dag op de app. Ik ging in de ochtend dan 

kijken wat er in de nacht was gebeurd en tussendoor door de nacht heen en toen keek ik wel 5 

keer per dag dus ik ben nu wel echt veel meer gaan consumeren.  

 

J: Oke en hoe zit het met jou overige nieuwsgebruik? Denk aan podcast, journaal etc. 

 

D: Nou sinds corona kijk ik eigenlijk geen journaal meer omdat ik als ik opzoek ga naar 

nieuws al alles lees over corona dus ik opzoek ga wil ik ook echt over corona lezen en dan 

voel ik niet de behoefte ook nog het journaal te kijken wat weer precies hetzelfde zegt voor 

een half uur achter elkaar. 

 

J: En waarom kies je er dan wel voor om wel via de app te consumeren en niet het journaal 

bijvoorbeeld. 

 

D: Omdat ik dan zelf kan kiezen waar het over gaat en wat ik lees, want dat is het, ik lees het 

even kort, even kort een artikeltje, van 1 pagina en het journaal gaat er een halfuur lang over 

en dat wil ik ook wel niet, want soms lees ik ook expres artikelen die niet over corona gaan. 

 

J: En op wat voor een momenten lees jij die korte berichten dan? Wanneer kies jij dat uit? 

 

D: In de ochtend meestal voor ik ga beginnen aan stage bij het ontbijt, en ik kan verder geen 

vaste tijdstippen eraan geven. Nu heb ik sowieso meer tijd omdat ik thuis werk. En nu ik 

erover nadenk doe ik het echt super vaak uit verveling of zonder dat ik het überhaupt door 
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heb, dan heb ik net de app weer gesloten en dan open ik hem gelijk weer uit automatisme en 

dan heb ik het al gelezen.  

 

J: Jij had het net al over sociale media, kun je uitleggen waarom je die platformen bezoekt en 

waarom je daar nieuws opleest.  

 

D: Mijn motivatie om naar die apps te gaan is omdat ik even wat afleiding wil van mijn werk 

en dan even ga scrollen uit verveling en dan kom ik wel eens nieuws tegen en als het artikel 

mij interessant lijkt dan klik ik ja. Ik ga er niet naar toe omdat ik nieuws wil. 

 

J: En wat voor een nieuws lees jij daar vooral.  

 

D: Ja echt van alles en nog wat hoor.  

 

J: En we hebben natuurlijk ook nog WhatsApp. Kun jij uitleggen op wat voor een manier jij 

op de hoogte blijft over corona op WhatsApp. Deel jij zelf bijvoorbeeld? 

 

D: In het begin was het wel echt heel veel wat er losging op WhatsApp. Ik moet zeggen dat ik 

zelf ook een persoon ben die veel deelt en misschien wel het meeste van al mijn vriendinnen 

bijvoorbeeld. Ik deel dan een artikel die ik lees met jongens hebben jullie dit gelezen, jongens 

wisten jullie dat er wordt niet altijd een link bijgegeven, meer een screenshot, opmerking en 

af en toe een link ook ja.  

 

J: En wanneer deel jij dan een artikel over corona, waarom doe jij dat? 

 

D: Als ik denk dat het shocking is, dus niet al het nieuws, maar echt iets shockings. Of als ik 

het zelf niet had verwacht. Laatst was bijvoorbeeld het adviesrapport uitgelekt dat deel ik 

dan. In het begin ging het nog wel over het aantal ic-bedden enzo. Dat deel ik nu echt niet 

meer. Nu hebben we het daar niet meer over op whatsapp, ook niet dat het steeds minder 

wordt. Ik zoek dat steeds meer op, maar ik deel niet met andere per se.  

 

J: En discussiëren over nieuws? 

 

D: Ja dat doe ik ook zeker, met vriendinnen en mijn familie. 

 

J: En waarom voel jij die behoefte om dat te doen? 

 

D: Ja meer over hoe mensen zich gedragen en hoe mensen zich zouden moeten gedragen en 

hoe andere landen het aanpakken dat is voor veel mensen ook een discussiepunt. Maar de 

dingen die ik voor mijzelf opzoek daar discussieer ik niet over. Wel nog over hoe mensen 

zich gedragen hoor, maar dat is niet altijd nieuws gerelateerd, dat was eerst meer.  

 

J: En had je hetzelfde deel en discussie gedrag vóór corona? 
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D: Ja opzich wel maar niet in deze mate. Maar ik vind dat toch wel lastig, ik ben me er nu 

bewuster van omdat het telkens over corona gaat. Vroeger waren er duizend onderwerpen op 

het nieuws elke dag. Ik hield toen niet bij hoe vaak ik volgde of discussieerde ik weet alleen 

wel dat ik het al deed dat ik altijd die noodzaak heb gevoeld om nieuws te delen ja. Maar ik 

had wel het gevoel dat toen zoiets als Trump president werd daar werd over gesproken. 

 

J: Grote gebeurtenissen dus? 

 

D: Ja precies, of interesses van mensen die dan wat delen de een vindt politiek interessant de 

ander niet. 

 

J: Kun je beschrijven wat voor nieuws of berichten je nog meer voorbij hebt zien komen 

tijdens corona? 

 

D: Ja zeker, heel veel van die doorstuur berichten. Over een arts die allemaal onzin 

verkondigt. Je ziet aan zo een bericht eigenlijk al dat het bullshit is, maar toch wordt het 

verstuurd en toch doet iedereen eraan mee en er wordt ziek erg paniek gezaaid terwijl er later 

op de NOS-app stond dat het een nepbericht was. Laatst werd er ook een bericht gestuurd 

over dat China het virus expres in de wereld heeft geholpen en daar 15 redenen voor. Maar ik 

geloofde dat uiteraard niet, en ging het ontkrachten.  

 

J: En waarom geloof je dat niet? 

 

D: Ja omdat het van een onbekende afzender afkomstig is en er geen bron bijstaat dan vind ik 

het überhaupt al bullshit. Ik geloof iets eigenlijk pas als het echt bewezen is. 

 

J: Maar het kwam dus wel voor, was dat voor corona ook? 

 

D: Nee daarvoor amper eigenlijk, iig niet gerelateerd aan nieuws dat was echt voor het eerst 

dat ik dat meemaakte. 

 

J: Zelf deel je dit dus niet? 

 

D: Nee inderdaad. 

 

J: En doen die berichten wat met jou? 

 

D: Nee niet persoonlijk. Ik vind het vooral echt heel vermoeiend dat er dus mensen zijn die 

alles klakkeloos aannemen, maar dat zijn vaak de naïevelingen en tja in het begin was er ook 

onzekerheid. Dus die berichten wekken eigenlijk alleen maar irritatie.  

 

J: En hoe ziet het mobiele nieuws eruit die jij inhoudelijk consumeert? 
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D: Ja ik vind dus dat inhoudelijk nieuws kijk ik vooral naar feiten en cijfers en daarnaast lees 

ik ook veel over de frontlinie, wat de artsen op de IC zijn, dat vind ik nog wel interessant. 

Maar de persoonlijke verhalen probeer ik te vermijden omdat ik dat paniek vind zaaien omdat 

het een persoonlijk verhaal is. Zoals ene jongen van 16 die op de IC lag. Dat is heel erg, maar 

verhalen die daar de nadruk op leggen ontwijk ik omdat het geen representatief beeld is en 

onnodig angst wekt voor mijn gevoel. Daar hoorde ik toen iedereen over omdat de media dat 

dan groter maakt. Maar dat is niet de realiteit. 

 

J: Je bent je bewust dat dat nieuws een bepaalde reactie uit kan lokken. 

 

D: Een sensatieverhaal ja. Maar ik kom dit soort verhalen niet super vaak tegen hoor. Je hoort 

niet de hele dag dat er iemand van 14 op de IC ligt. 

 

J: Hoe zit het met jouw angsten voor corona? 

 

D: Nee ik heb niet echt angst ervaren, meer van ‘’oh komt het naar Nederland’ en het komt 

wel heel dichtbij etc. En hoeveel mensen hebben het nu wel, maar meer van god dit wordt 

wel echt een ding. Maar angst voor het virus echt nee, heb het zelf ook gehad. Ik ben wel 

voorzichtig voor risicogroepen die dicht bij mij staan maar ik heb wel mensen om mij heen 

die echt mega bang zijn. Maar heb daarbij wel het idee dat die mensen die al bang zijn, enorm 

bang zijn aangelegd.  

 

J: En economische angst?  

 

D: Ik vind niet dat je economie kan linken aan angst. Tuurlijk zijn de economische gevolgen 

erg, maar ik zou het erger vinden als iemand van mijn familie zou doodgaan. Ik zou het wel 

echt jammer vinden als ik hierdoor geen baan zou kunnen vinden maar ik zie dat wel. Een 

ander soort angst is dat meer. Gewoon meer van shitzooi. 

 

J: En zijn er andere emoties die invloed hebben gehad op jouw nieuwsgedrag? 

 

D: Niet angst en ook geen heftige emoties. Meer dat ik het interessant vind om te weten hoe 

het verloop is van dit alles. En ik heb natuurlijk nog nooit gehad dat nieuws zo dichtbij kwam 

maar ook dat ervaar ik niet als ernstig, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen 

zit binnen. 

 

J: en hoe sta jij tegenover de nieuwsmedia in Nederland. Vertrouw jij die en zit daar 

onderscheidt in? 

 

D: Ja ik vertrouw de nieuwsmedia wel, maar er zit wel onderscheid in ja, zoals een Telegraaf 

ofzo hoe zij het brengen dat staat mij niet aan, maar ik vertrouw het wel. Ik vind het alleen 

fijner als een krant een wat algemener beeld geeft en iets objectiever is. 

 

J: En de politiek in deze kwestie? 
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D: Ja die ben ik eigenlijk meer gaan vertrouwen door corona. Behalve bepaalde oppositie 

partijen zoals FvD en PVV.  

 

J: En de gezondheidsinstanties? 

 

D: Ja die vertrouw ik heel erg, ik weet dat zij heel transparant moeten zijn en eigenlijk al die 

adviesrapporten, ik vertrouw juist heel erg op het RIVM en wetenschappers enzo.  

 

J: Vind jij mobiele nieuwsconsumptie belangrijk? 

 

D: Niet heel erg, als ik het niet zou hebben zou ik niet gek worden.  

 

J: Hoe zou je dan je nieuws consumeren? 

 

D: Via de krant of via de TV. Ga sowieso binnenkort betalen maar dat is ook op mijn mobiel 

hahaha.  

 

J: Kun je nog een keer kort uitleggen hoe jouw mobiele nieuwsgedrag is gekenmerkt tijdens 

de coronacrisis? 

 

D: Mijn mobiele nieuwsgedrag is echt significant verhoogd door corona, ik lees dezelfde 

bronnen, mijn motivaties zijn veranderd, eerst ging ik alleen naar de NOS om te kijken wat 

voor een nieuws er was, en nu ga ik met het doel om meer informatie te krijgen specifiek 

over corona, terwijl er eerst duizenden onderwerpen waren. Ik weet nu wat er speelt dus ik ga 

er wacht gericht naar op zoek. Ik denk dat de helft van de keren gewoonte is, zonder na te 

denken en de helft van de keren dat ik echt behoefte heb aan informatie. En die extra keren 

dat erbij is gekomen is wel echt door corona, doordat ik daar nieuws over wil hebben.  

 

J: En hoe komt het denk je dat je nieuwsgedrag is veranderd? 

 

D: Omdat het toch wel mijn dagelijks leven heeft beïnvloed, en het gaat er alleen maar over, 

ik wil heel graag ander nieuws, maar toch consumeer ik het omdat ik vind dat ik moet weten 

hoe het afloopt, houvast. Ik hoop dat ik wakker word op een dag die zegt de maatregelen zijn 

klaar. 

 

Bijlage D: Coderingschema  

 

Motivaties lezen mobiel nieuws Codes 

Ervaren van informatieoverload Negatieve emotie: aandacht corona overdreven 

 Negatieve emotie: klaar met nieuws als resultaat van informatieoverload 

 Ontwijken van het journaal door corona 
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Het lezen van nieuws, interesse en motivaties Interesse voor cijfers omtrent virus 

 Interesse voor nieuws dat invloed heeft op persoonlijk leven 

 Motivatie lezen mobiel nieuw: behoefte aan informatie 

 
Motivatie lezen mobiel nieuws: basisinformatie over corona en invloed op 

samenleving 

 Motivatie lezen mobiel nieuws: cijfers en informatie virus 

 Motivatie lezen mobiel nieuws: gewoonte 

 Motivatie lezen mobiel nieuws: hoop op versoepeling maatregelen 

 Motivatie lezen mobiel nieuws: hoop op zekerheid 

 Motivatie lezen mobiel nieuws: informatie die persoonlijke invloed heeft 

 Motivatie lezen mobiel nieuws: persoonlijke interesse 

 Motivatie lezen mobiel nieuws: verveling 

 Niet eerder ervaren interesse voor een nieuws ow 

Houding tegenover het nieuws Houding tegenover nieuws algemeen: sensatiegericht 

 Houding tegenover nieuws in het algemeen: verdrietig 

Motivaties en toename nieuwsgebruik Niet eerder ervaren interesse voor een nieuws ow 

 Toename mobiel nieuwsgebruik door extreme interesse 

 Toename mobiel nieuwsgebruik door onzekerheid 

 Toename mobiel nieuwsgebruik door spanning en nieuw 

 Toename mobiel nieuwsgebruik: door persoonlijke invloed van nieuws 

 Toename mobiel nieuwsgebruik: meer tijd 

 Toename WhatsApp voor nieuws: onzekerheid corona 

Motivaties en verminderd nieuwsgebruik Ontwijken van het journaal door corona 

 Verminderd nieuwsgebruik als gevolg persoonlijke lasten 

 Verminderd nieuwsgebruik als resultaat van economische angst 

 Verminderd nieuwsgebruik als resultaat van informatieoverload 

 Verminderd nieuwsgebruik: vermijden feitelijk nieuws 

 Verminderd nieuwsgebruik: weinig variatie in het nieuws 

 Vermindering nieuwsgebruik: ervaart corona aandacht als overdreven 

 Voordelen mobiel nieuws ten opzichte van offline nieuws 

Vertrouwen en effect op nieuwsgedrag Codes 

Vertrouwen in de bron Vertrouwen gezondheidsinstanties 

 Vertrouwen nieuwsmedia 

 Vertrouwen politiek 
Scepticism richting, tegenover, naar instanties en 

effect op nieuwsgedrag Effect sceptism politiek/media op nieuwsgedrag 

 Resultaat sceptisism rechtse oppositie 

 Resultaat van vertrouwen instanties in nieuwsgedrag 

 Sceptisch oppositiepartijen 

 Sceptisch tegenover Mark Rutte 

 Sceptisch tegenover nieuwsmedia 

 Sceptisch tegenover rechtste oppositiepartijen 

Patronen mobiel nieuwsgedrag Codes 

Motivaties en patronen mobiel nieuwsgebruik Betalen voor (mobiel) nieuws 

 Klikken op nieuws 



COVID-19 EN MOBIEL NIEUWSGEBRUIK 

 

105 

 

 Momenten en tijdframes: nieuwsapps 

 Motivatie gebruik mobiel voor nieuws: extra achtergronden 

 Motivatie gebruik van nieuwsapps voor coronanieuws 

 Motivatie niet betalen voor nieuws: te duur 

 Motivatie/voordelen: gebruik mobiel voor nieuws 

 Voordelen mobiel nieuws ten opzichte van offline nieuws 
Motivaties: delen en discussiëren van nieuws 

WhatsApp Toename WhatsApp voor nieuws: onzekerheid corona 

 Motivatie: delen nieuws op WhatsApp 

 Motivatie: discussie over nieuws op WhatsApp 

 Niet eerder ervaren interesse voor een nieuws ow 

 Toename delen nieuws Whatsapp 

 Toename discussie nieuws WhatsApp 

 Toename mobiel nieuwsgebruik door extreme interesse 

 Toename mobiel nieuwsgebruik door onzekerheid 

 Toename mobiel nieuwsgebruik door spanning en nieuw 

 Toename mobiel nieuwsgebruik: door persoonlijke invloed van nieuws 

 Toename mobiel nieuwsgebruik: meer tijd 

 Afname delen nieuws WhatsApp 

 Afname nieuws delen WhatsApp: door nepnieuws 

 Delen nieuws op WhatsApp 

 Delen nieuws WhatsApp voor corona 

 Delen onbekende afzender bericht WhatsApp 

 Discussie over corona nieuws WhatsApp 

 Geen motivatie delen nieuws WhatsApp 

 Motivatie delen emotioneel nieuws WhatsApp: bewustwording vrienden 

 Motivatie delen nieuws WhatsApp: persoonlijke connectie 

 Motivatie delen nieuws WhatsApp: shocking, onverwachts nieuws 

 Motivatie delen nieuws WhatsApp: spanning en nieuw 

 Motivatie doorsturen bericht onbekende afzender WhatsApp: onzekerheid 

 
Motivatie nieuws delen WhatsApp: eerder gespreksonderwerp komt terug in het 

nieuws 

 Motivatie: delen bericht onbekende afzender WhatsApp 

Nieuwstoegang en houding: WhatsApp Whatsapp een persoonlijk medium 

 Consumptie nieuws WhatsApp 

 Nieuwstoegang: WhatsApp 
Nieuwstoegang: overige sociale media patronen 

en motivaties Bronnen Facebook nieuws 

 Delen nieuws op Facebook 

 Facebook motivatie: entertainment 

 Facebook motivatie: gewoonte 

 Facebook motivatie: verveling 

 Facebooknieuwsgedrag 

 Geen motivatie nieuws delen op Facebook 

 Klikken op nieuws 
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 Momenten en tijdframes: Facebook 

 Momenten en tijdframes: Twitter 

 Motivatie delen nieuws Facebook: belangrijk voor anderen om te weten 

 Motivatie delen nieuws Facebook: reactie uitlokken FB-vrienden 

 Motivatie gebruik Twitter voor nieuws 

 Motivatie insta: gewoonte 

 Motivatie insta: verveling 

 Motivatie Twitter: gewoonte 

 Motivatie Twitter: verveling 

 Niet klikken op onbetrouwbare nieuwsites op FB 

 Nieuwsgedrag Twitter 

 Nieuwstoegang: Facebook 

 Nieuwstoegang: Instagram 

 Nieuwstoegang: Twitter 
Nieuwstoegang: nieuwsapps, websites en 

motivaties Motivatie/voordelen: gebruik mobiel voor nieuws 

 Nieuwstoegang: browsing 

 Nieuwstoegang: nieuwsapps 

 Voordelen/motivatie nieuwsapps algemeen 

 Voordelen/motivatie NOS.nl 

 Voordelen/motivatie NU.nl 

 Voordelen/motivatie: kwaliteitskranten 

Inhoud en bronnen Codes 

Voordelen/motivatie voor type bron Voordelen/motivatie NOS.nl 

 Voordelen/motivatie NU.nl 

 Voordelen/motivatie RTL Z 

Inhoud Consumptie inhoud nieuws: emotioneel 

 Consumptie inhoud nieuws: feiten, cijfers en updates 

 Consumptie inhoud nieuws: opinie 
Inhoud nieuws WhatsApp: onbekende afzender 

en grappige filmpjes Consumptie bericht onbekende afzender op WhatsApp 

 Inhoud WhatsApp: bemoedigende teksten 

 Inhoud WhatsApp: grappige filmpjes 

 Inhoud: onbekende afzender berichten WhatsApp 

 Reactie op onbekende afzender bericht WhatsApp 

Emoties en nieuwseffecten Codes 

Negatieve emotie: angst Angst gevolgen economie 

 Geen angst voor corona 

 Persoonlijke angst corona 

 Sociale angst corona 

Negatieve emoties: algemeen Emotie: spanning van nieuwe situatie 

 Negatieve emotie: ernst inzien zorgsituatie 

 Negatieve emotie: gevolgen voor de economie 

 Negatieve emotie: onzekerheid 

 Negatieve emotie: persoonlijke sociale last 
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 Negatieve emotie: uitzichtloosheid 

Effect nieuwsmedia Effect emotionele inhoud: tastbaarheid virus 

 Effect emotionele inhoud: perceptie dat het paniek zaait 

 Effect emotionele inhoud: perceptie dat overdreven is 

 Effect emotionele inhoud: serieus nemen virus 

 Effect ervaren emotie economie op nieuwgebruik 

 Effect nieuwsmedia op economische angst 

 Effect nieuwsmedia op preventieve maatregelen 

 Effect nieuwsmedia: tastbaarheid virus 

 Effect van emotionele inhoud op nieuwsgedrag 

 Geen effect emotionele berichte op gevoel 

 Nieuwsmedia over economische lasten geen effect op emotie 

Overig nieuwsgebruik Codes 

Overig nieuwsgebruik Motivatie/voordelen: print nieuws 

 Overig nieuwsgebruik: journaal 

 Overig nieuwsgebruik: podcast 

 Overig nieuwsgebruik: print krant 

 Overig nieuwsgebruik: talkshows 

 Overig nieuwsgebruik: radio 

 Print krant 

 Tijdframes, momenten: print krant 

 Voordelen/motivatie: kwaliteitskranten 

 

Bijlage E: Script R 

 

Script webgeschiedenisdata 

library(tidyverse) 

 

setwd('C:/Users/Spigt/Desktop/Joos scriptie/')  

 

p2 = read_tsv("web-historian-2.txt") 

p3 = read_tsv("web-historian-3.txt") 

p1 = read_tsv("web-historian-1.txt")%>% select(domain=Domain, title=Title, url=URL, 

timestamp=Timestamp) %>% mutate(timestamp = as.POSIXct(timestamp, origin="1970-01-

01")) 

p4 = read_tsv("web-historian-4.txt")%>% select(domain=Domain, title=Title, url=URL, 

timestamp=Timestamp) %>% mutate(timestamp = as.POSIXct(timestamp, origin="1970-01-

01")) 

 

# De data bestaat uit twee delen, eerst bewerken we p2 en p3# 
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webhistory = purrr::map_df(p2$Properties, ~unlist(jsonlite::fromJSON(.), recursive=F)) 

p2 = webhistory %>% select(domain,title, url, timestamp=`passive-data-

metadata.timestamp`) %>% mutate(timestamp = as.POSIXct(timestamp, origin="1970-01-

01")) 

 

webhistory = purrr::map_df(p3$Properties, ~unlist(jsonlite::fromJSON(.), recursive=F)) 

p3 = webhistory %>% select(domain,title, url, timestamp=`passive-data-

metadata.timestamp`) %>% mutate(timestamp = as.POSIXct(timestamp, origin="1970-01-

01")) 

 

wh1 = bind_rows(p2, p3) 

view(wh1) 

 

# Nu komt het tweede gedeelte van de data, p4 en p1, deze verbinden we ook # 

 

wh2 = bind_rows(p1, p4) 

# Nu verbinden we wh1 en wh2 tot wh3 # 

 

wh3 = bind_rows(wh2, wh1)%>% view 

 

# Nu gaan we selecteren op artikelen die gaan over corona alleen doen voor wh1  

 

wh3 %>% filter(str_detect(url, "corona")) %>% view 

wh3 %>% filter(str_detect(url, "covid")) %>% view 

wh3 %>% filter(str_detect(url, "maatregelen")) %>% view 

wh3 %>% filter(str_detect(url, "versoepel")) %>% view 

wh3 %>% filter(str_detect(url, "schade")) %>% view 

 

# Filter on date and filter out news urls, gekeken of er nog meer artikelen zijn  

#door alle newsartikelen van de news_list na te lopen. 

 

newslist = read_csv('news_list.csv') %>% arange(News) 

newslist[nrow(newslist) + 1,] = c('dpgmedia.net') 

newslist[nrow(newslist) + 1,] = c('dpgmedia.be') 

 

pre_corona = wh3 %>%  

  #filter(timestamp >= '2019-06-01 00:00:00' & timestamp <= '2020-02-28 00:00:00') %>% 

  filter(timestamp <= '2020-02-28 00:00:00') %>% 

  arrange(domain) %>% 

  filter(domain %in% newslist$News) 

 

remove = c('Authorization Response','Columns & Opinie | De Volkskrant', 

           'Inloggen | volkskrant.nl','Volkskrant abonnement afsluiten en direct lezen | Nu vanaf 

1.75/week!', 
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           'Privacy settings','Dit staat in de Turkije-deal, punt voor punt - NRC', 

           'Wat levert sobere huisvesting asielzoekers op? | De Volkskrant', 

           'Commissie oordeelt negatief over farao-initiatief Arjen Lubach | NOS', 

           'Apple sold nearly 60 million AirPods in 2019, analysts estimate', 

           'Elon Musk en zangeres Grimes hebben een zoon gekregen', 

           'NPO Radio 1 - Het nieuws van alle kanten - NPO Radio 1', 

           'NPO Radio 1 - Online radio luisteren <U+2013> Nieuws en Sport') 

 

after_corona = wh3 %>%  

  #filter(timestamp >= '2019-06-01 00:00:00' & timestamp <= '2020-02-28 00:00:00') %>% 

  filter(timestamp > '2020-02-28 00:00:00') %>% 

  arrange(domain) %>% 

  filter(domain %in% newslist$News & !domain %in% c('npostart.nl','trouw.nl')) %>% 

  filter(!grepl('NOS.nl', title)) %>% 

  filter(!title %in% remove) %>%  

  distinct(title, timestamp, .keep_all = TRUE) %>%  

  mutate(week = strftime(timestamp, format = "%V")) %>%  

  mutate(hour = as.numeric(strftime(timestamp, format = "%H"))) %>% 

  mutate(day.part = ifelse(hour >= 0 & hour < 9, 'Early morning', 

                           ifelse(hour >= 9 & hour < 12, 'Late morning', 

                                  ifelse(hour >= 12 & hour < 18, 'Afternoon', 

                                         'Evening')))) %>% 

  mutate(day.part = factor(day.part,levels = c('Early morning','Late morning', 

                                                  'Afternoon','Evening'))) 

 

corona_weekly_count = after_corona %>% group_by(week) %>% summarise(count = n()) 

corona_daypart_count = after_corona %>% group_by(day.part) %>% summarise(count = 

n()) 

 

 

Script WhatsApp-data 

library(tidyverse) 

 

w1 = read_csv("~/Scriptie_final/processed_whatsapp_final_1.csv") %>% filter(!is.na(URL)) 

w3 = read_csv("~/Scriptie_final/processed_whatsapp_final_3.csv") %>% filter(!is.na(URL)) 

w4 = read_csv("~/Scriptie_final/processed_whatsapp_final_4.csv") %>% filter(!is.na(URL)) 

w6 = read_csv("~/Scriptie_final/processed_whatsapp_final_6.csv") %>% filter(!is.na(URL)) 

w7 = read_csv("~/Scriptie_final/processed_whatsapp_final_7.csv") %>% filter(!is.na(URL)) 

w8 = read_csv("~/Scriptie_final/processed_whatsapp_final_8.csv") %>% filter(!is.na(URL)) 

 

w = bind_rows(w1, w3, w4, w6, w7, w8) %>% filter(!is.na(URL), URL!="WHITELISTED", 

from_self==T) %>% arrange(date) 

view(w) 
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w %>% filter(!is.na(URL), URL!="WHITELISTED", from_self==F,) %>% arrange(date) 

w %>% filter(!is.na(URL), URL!="WHITELISTED", from_self==T) %>% arrange(date) 


