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Medische informatie op het internet 
Kwaliteit varieert van ‘uitstekend’ tot ‘potentieel gevaarlijk’

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

Het internet heeft de relatie tussen patiënt en behandelaar grondig veranderd. Twintig jaar geleden kregen 
patiënten het merendeel van hun informatie via hun behandelaars, nu hebben diezelfde patiënten via het 
internet toegang tot meer informatie dan zelfs de best ingevoerde expert paraat heeft. Is die informatie altijd 
wel even betrouwbaar? 

Medio jaren negentig van de vorige eeuw merkte de 
orthopeed Janet Sybil Biermann, verbonden aan de Universi-
teit van Michigan in de Verenigde Staten, dat steeds meer van 
haar patiënten informatie haalden van het internet. Steeds 
vaker verschenen ze in haar spreekkamer met de uitdraaien 
van websites; hoe serieuzer hun aandoening, des te grondiger 
was hun zoektocht geweest. 

“Ik realiseerde me dat het internet de relatie tussen arts 
en patiënt grondig zou veranderen”, vertelde Biermann op 29 
juli 1999 in een interview met de nieuwszender CNN. Om 
die reden besloot zij de kwaliteit van de medische informa-
tie op het internet wetenschappelijk te bestuderen.1 De arts 
beperkte zich tot informatie over een zeldzame vorm van 
botkanker die tot haar veld van expertise behoorde, en die 
vooral jonge mensen treft: het Ewing-sarcoom. 

Biermann ontdekte dat slechts de helft van de pagina’s 
waar zoekmachines haar naar toe leidden, relevant was en 
daadwerkelijk informatie over het Ewing-sarcoom bevatten. 
De helft daarvan gaf informatie die de arts als ‘redelijk tot 
goed’ classificeerde, de andere helft was ‘van dubieuze kwali-
teit’. In de meeste gevallen kwam Biermann tot dat negatieve 
oordeel omdat relevante informatie op de pagina’s ontbrak. 
Zes procent van de bestudeerde webpagina’s was zelfs nog 
slechter, en bevatte onjuistheden. 

Al met al was Biermann positief over het internet. Meer 
informatie kan patiënten helpen hun kansen te verbeteren, 
en dat is natuurlijk positief. Maar de pagina’s met een min-
dere of zelfs ronduit slechte kwaliteit informatie baarden haar 
zorgen. “We moeten mensen gaan leren hoe ze gezondheid-
informatie op het web moeten beoordelen”, concludeerde zij 
in het vraaggesprek met de wetenschapsredactie van CNN.

 
Onverminderd actueel

Biermanns studie verscheen in 1999. Dat is alweer vijftien 
jaar geleden, en sindsdien is het internet alleen maar belang-
rijker geworden. In 2000 was de helft van de volwassen Ame-
rikanen online, en zocht een kwart van hen geregeld op het 
web naar informatie over gezondheid. Nog geen tien jaar 
later was dat opgelopen tot meer dan zestig procent.2

Op dit moment gebruikt één op de drie Amerikanen 
informatie op het internet om bij gezondheidsklachten zich-
zelf te diagnosticeren.3 In Nederland is het internet verder 
doorgedrongen dan in de VS, en zouden de cijfers alleen al 
om die reden wel eens hoger kunnen zijn. 

Hoewel sinds Biermanns studie het internet in omvang 
is gegroeid, is het door haar gesignaleerde probleem onver-
minderd actueel. Medische specialisten hebben, elk op hun 

eigen veld, het onderzoek van Biermann sinds 1999 tiental-
len keren herhaald, en praktisch altijd soortgelijke eindresul-
taten gerapporteerd. 
• Enkele weken geleden publiceerden Portugese cardio-

logen bijvoorbeeld een onderzoek naar de kwaliteit 
van webpagina’s over hartinfarcten en beroertes.4 Het 
gros van de pagina’s waar de zoekmachines de onder-
zoekers naar toe brachten was niet relevant. Slechts 
tien procent van de pagina’s bood de informatie die de  
zoekmachines beloofden. Feitelijke onjuistheden kwa-
men wel eens voor, maar waren zeldzaam. Aanmerke-
lijk vaker stuitten de Portugezen op pagina’s met onvol-
ledige informatie.

• Nog recenter is het onderzoek dat Amerikaanse onder-
zoekers publiceerden over de kwaliteit van webpagina’s 
over verdoving tijdens de bevalling.5 De onderzoekers 
schoven dertien pagina’s opzij omdat deze moesten clas-
sificeren als verkapte advertenties. Van de resterende 
pagina’s beoordeelden ze er 8 als slecht, 18 als matig en 
slechts eentje als goed. “Specialisten zullen hun patiën-
ten moeten voorlichten over de vaak gebrekkige kwali-
teit van de informatie op het internet”, luidde één van 
hun conclusies. 

Tientallen studies, verricht in landen als de VS, maar ook 
in Nederland en Iran, bevestigen het hierboven geschetste 
beeld. Of het nu gaat om diabetes, kanker, verslavingszorg 
of eetstoornissen, experts constateren steevast dat lang niet 
alle informatie op het internet correct is. De meeste web-
sites scoren weliswaar een krappe voldoende, maar een niet 
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te verwaarlozen minderheid van de webpagina’s verkondigt 
onjuistheden. 

Gezondheidsschade
De vraag dringt zich op of de duizenden webpagina’s met 

onvolledige of zelfs onjuiste medische informatie patiënten 
in gevaar brengen. Een duidelijk antwoord op die vraag is er 
niet. 

In 2002 publiceerde het medische tijdschrift JAMA een 
studie waarvoor Canadese artsen de medische literatuur 
hadden afgezocht naar gevallen waarin medische webpagi-
na’s gezondheidsschade aanrichtten.6
• De Canadezen konden slechts drie meldingen vinden 

en daarvan had slechts eentje iets van doen met incor-
recte informatie. Het betrof een 55-jarige man met  
epitheelkanker, die op het internet op een website stuitte 
die alternatieve behandelmethoden voor kanker pro-
pageerde, en die lovende berichten bevatte over het 
alternatieve kankermedicijn hydrazinesulfaat. De man 
bestelde het medicijn via het web, gebruikte het vier 
maanden, en overleed vervolgens omdat het middel 
lever- en nierschade veroorzaakte.

• De andere gevallen waren het gevolg van een verkeerd 
gebruik van het internet. Patiënten gingen googelen 
op basis van verkeerd onthouden zoektermen, stuitten 
op correcte maar irrelevante informatie en baseerden 
daarop onverstandige beslissingen. 

Hoewel de uitkomst van de Canadese zoektocht naar de 
gevolgen van medische misinformatie geruststellend pover 
is, vrezen veel gedragswetenschappers dat incorrecte webpa-
gina’s wel degelijk gezondheidsschade veroorzaken. Zij wij-
zen op studies als het onderzoek dat enkele weken geleden 
verscheen in de Journal of Medical Internet Research, dat 
aantoonde dat tachtig procent van de jongvolwassen inter-
netgebruikers gezondheidsinformatie op het web vertrouwt.7 
Hoewel internetgebruikers nog steeds de informatie die ze 

krijgen van medische specialisten betrouwbaarder achten 
dan de inhoud van webpagina’s, is het internet volgens sur-
veys van de universiteit van Manitoba in Canada voor pati-
enten wel de meest geraadpleegde bron van medische infor-
matie geworden.8

Informatie over niet-reguliere behandelwijzen
Een bijzonder zorgpunt van gezondheidswetenschappers 

is de medische informatie op het internet over niet-reguliere 
behandelmethoden. Volgens de beschikbare studies is de 
kwaliteit van die informatie in grote lijnen nog slechter dan 
de informatie over reguliere behandelmethoden. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit een analyse van 38 websites over natuurlijke 
middelen tegen botontkalking, die in 2009 verscheen in de 
Annals of Pharmacotherapy.9 De onderzoekers konden zich 
vinden in de informatie die de websites gaven over beproefde 
middelen als calcium, vitamine D en K, phyto-oestroge-
nen en het prohormoon DHEA. Over die middelen is in de 
wetenschappelijke literatuur betrekkelijk veel informatie te 
vinden, en de strekking daarvan was in lijn met wat de web-
sites berichtten.

Minder positief waren de onderzoekers over de informa-
tie omtrent andere, minder uitvoerig bestudeerde middelen, 
waarover de bestudeerde webpagina’s zich echter wel dikwijls 
in positieve bewoordingen uitlieten, zonder dat daarvoor 
wetenschappelijke onderbouwing aanwezig was.

Alarmerender waren de bevindingen van een Zuid-
Koreaans onderzoek naar websites over ondersteunende 
behandelmethoden bij kanker.10 Iets meer dan de helft van 
de 230 pagina’s die de Koreanen bestudeerden was ‘internet-
schroot’: het waren kopieën van andere websites, die door 
internetpiraten in het leven waren geroepen om op oneer-
lijke wijze advertentie-inkomsten te genereren, of ‘ghost sites’, 
die ooit op het web waren gezet en daarna waren vergeten. 

Van de resterende webpagina’s riep een kwart patiënten 
op om chemotherapie te weigeren, en adviseerde vijftien pro-
cent om de richtlijnen van oncologen in de wind te slaan.

De onderzoekers ontdekten trouwens ook uitstekende 
websites, die ze als rapportcijfer een 9 toekenden. 

Beoordelingscriteria
De meeste onderzoekers, die in de voetsporen van Janet 

Biermann medische informatie op het web hebben geme-
ten, concluderen dat de overheid en artsen patiënten moeten 
leren hoe ze websites op hun waarden moeten beoordelen. 
Expertgroepen hebben in voorbije jaren in kaart gebracht 
hoe patiënten en andere consumenten van medische infor-
matie dat zouden moeten doen. De websites van het door 
de Amerikaanse overheid bekostigde National Center for 
Complementary and Alternative Medicine11 en het Office of 
Dietary Supplements12 vertellen internetgebruikers bijvoor-
beeld dat ze als eerste moeten achterhalen of de website iets 
wil verkopen. Het ligt voor de hand dat een website die een 
product wil verkopen positieve informatie over dat product 
zal geven. 

Cyberchondrie
Een in het oog springend gevolg van het toene-

mende gebruik van het internet als medische vraag-
baak is dat steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat 
ze lijden aan zeldzame ziekten, zonder dat dit werkelijk 
het geval is. ‘Cyberchondrie’ doopten onderzoekers van 
het softwarebedrijf Microsoft dat fenomeen in het rap-
port Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical 
Concerns in Web Search (2008). “Het zoeken op het web 
naar gezondheidsinformatie kan bezorgdheid over de 
gezondheid laten escaleren”, concludeerden de onder-
zoekers. “De kans daarop neemt toe naarmate internet-
gebruikers meer medisch materiaal consumeren, maar 
ook als de pagina’s die de internetters bezoeken een over-
dreven voorstelling van zaken geven.” 
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Andere criteria hebben te maken met de samenstellers 
van de website. Als die niet zijn te achterhalen, en zeker als 
de website geen contactgegevens als een mailadres geeft, dan 
is dat een reden tot voorzichtigheid. Indien die gegevens wel 
voorhanden zijn, en een organisatie voor de website verant-
woordelijk is, dan is het uiteraard relevant wat de doelstellin-
gen van die organisatie zijn. Indien de website vertelt wie de 
informatie verzorgt en reviewt, dan neemt de waarde van die 
informatie toe als die personen een aantoonbare medische 
achtergrond hebben. 

Weer een andere reeks criteria heeft betrekking op de 
zorgvuldigheid waarmee de makers van de website te werk 
zijn gegaan. Het pleit voor webpagina’s als die verwijzen naar 
deugdelijke bronnen. Websites met een heldere en logische 
structuur bieden vaak van betere informatie aan dan ondoor-
grondelijke websites. Het pleit bovendien voor een website 
als die voorzien is van een zoekmachine. 

Tenslotte verraden inhoudelijk minder sterke websites 
zich vaak door hun taalgebruik. Het is een veeg teken als 
pagina’s melding maken van samenzweringen die ‘medische 
doorbraken’ onder het tapijt willen vegen, wonderbaarlijke 
genezingen en vergaande gezondheidsclaims. 

Criteria ongeldig? 
De bovenstaande criteria zijn ontwikkeld als hulpmiddel 

voor consumenten die de kwaliteit van medische websites 
in het algemeen willen beoordelen. Sommige onderzoekers 
vragen zich echter af of die criteria ook nuttig zijn als het gaat 
om informatie over niet-reguliere behandelmethoden.

Voedingssupplementen
Die twijfel is het gevolg van studies zoals het onderzoek 

dat Muhammad Walji, verbonden aan de universiteit van 
Texas in Houston, publiceerde in 2004.13 In dat onderzoek 
analyseerde Walji de inhoud van honderdvijftig populaire 
websites, die informatie gaven over het gebruik van ginseng, 
ginkgo en Sint-Janskruid. 

De kwaliteit van de informatie van veel websites was niet 
goed, concludeerde Walji. Negentig procent van de pagi-
na’s liet informatie over mogelijke interacties tussen de sup-
plementen en medicijnen weg, en een kwart van de pagina 
bevatte informatie die supplementengebruikers in proble-
men zou kunnen brengen. Bovendien – en dat was de meest 
opvallende uitkomst van Walji’s analyse – gaven de websites 
die volgens de hierboven genoemde criteria kwalitatief goed 
zouden moeten zijn even vaak slechte informatie als websites 
die niet voldeden aan die criteria. 

Aanvullende zorg bij borstkanker
In 2008 publiceerde een collega van Walji, de hoogleraar 

en internist Elmer Bernstam, een soortgelijke studie. Bern-
stam bestudeerde 343 websites die informatie gaven over 
borstkanker, en constateerde dat slechts vijf procent van die 
website aperte onjuistheden bevatte. Uiteraard vond Bern-
stam ook een paar uitstekende websites. 

Opvallend was dat de kans op onjuiste informatie een 
factor zestien hoger was bij websites die informeerden over 
niet-reguliere behandelmethoden van borstkanker. Even-
als zijn collega-onderzoeker Muhammad Walji constateerde 
Bernstam dat de criteria voor betrouwbare webpagina’s con-
sumenten niet konden waarschuwen voor incorrecte infor-
matie. “Er zijn maar weinig internetgebruikers die letten op 
de kwaliteit van websites als ze gaan zoeken naar informatie 
over gezondheid”, schreef Bernstam. “In het licht van deze 
bevindingen is dat misschien helemaal niet zo negatief. Mis-
schien moeten we patiënten geen kwaliteitscriteria aanleren 
die ze op het web kunnen gebruiken, maar kunnen we ze 
beter aanmoedigen om een gezonde dosis scepsis aan de dag 
te leggen als ze op het web gaan zoeken naar informatie. En 
zeker als het om niet-reguliere behandelingen gaat.”

 <
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