
 
 

YouTube ‘s fabelfuiken en filterbubbels 
 

 YouTube 

Youtube is een groot platform waarop mensen hun 

uitlatingen kunnen geven over van alles en nog wat 

door middel van video’s. Het platform dat ooit is 

begonnen als een dating website, wordt nu vooral 

gebruikt voor entertainment. Bijna iedereen gebruikt 

tegenwoordig Youtube, waarschijnlijk gewoon als een 

bron van vermaak. Met veel verschillende grote 

Youtubers die allemaal hun eigen soort video’s 

maken. Naast deze vermakelijke video’s wordt er ook 

veel nieuws verspreidt door bijvoorbeeld Kranten en 

journaals zoals de NOS en satirische programma’s als 

Zondag met Lubach. Echter geeft dit ook de 

mogelijkheid om nepnieuws te verspreiden.  

 

Algoritme 

Youtube heeft een algoritme dat er voor zorgt dat 

je aanbevelingen krijgt gebaseerd op je 

kijkgeschiedenis. Hierdoor ontstaan zogenaamde 

filterbubbels en fabelfuiken. Dit zorgt voor veel 

verwarring en kan er zelfs voor zorgen dat 

mensen een totaal verkeerd beeld krijgen van de 

werkelijkheid. Onderzoeksbureau kieskompas 

vroeg 8000 mensen of ze een enquête wilden 

invullen over Covid-19. Hieruit blijkt dat 1 op de 

10 Nederlanders gelooft dat er iets van een 

complot is rondom Covid-19. Dit is natuurlijk erg 

zorgwekkend. Stel je klikt een video aan over een 

complottheorie, in dit geval over covid-19. Het 

YouTube algoritme zorgt ervoor dat je dan 

soortgelijke video’s aanbevolen krijgt. Uiteindelijk 

zit je vast in een wereld van complottheorieën 

waar je bijna niet uit komt.  

 

Oplossing #2 

Ten tweede willen we een meldknop maken. 

Hierbij kan iedereen die op een video klikt het 

rapporteren als een video waarin nepnieuws 

wordt verspreid. Moderators kijken naar alle 

video’s die gerapporteerd worden en dan beslissen 

zij of de video’s inderdaad nepnieuws bevatten, of 

dat het allemaal juiste informatie is. Dat doen ze 

door naar andere bronnen te kijken en die te 

vergelijken met elkaar. Ook moet er gekeken 

worden of wat er in de video wordt gezegd niet 

gewoon een mening is. Als dat niet zo is en de 

video bevat duidelijk nepnieuws, dan kan dit 

leiden tot het verwijderen van de video. 

 De bubbel blazende Fabeltjeskrant 

Door Jasmin Ahmed, Mara Boers, 

Mirthe Toonen en Tychon Harting. 

Oplossing #1 

Wij hebben in totaal twee oplossingen. Ten eerste 

willen we een verificatie teken gebruiken om aan te 

duiden welke Youtubers het meest betrouwbare 

informatie geven. Hier maken we onderscheid uit 

twee categorieën; de categorie 'feitelijk correct' en 

de categorie 'feitelijk correct met een persoonlijke 

mening inbegrepen'. Dat wat feitelijk correct is met 

mening krijgt als teken één ster en dat wat puur feit 

is krijgt twee sterren. We hebben bewust ervoor 

gekozen om geen onderscheidt te maken via kleur 

omdat we rekening willen houden met mensen die 

kleurenblind zijn. Als je jouw kanaal wilt laten 

verifiëren dan kan je een aanvraag indienen. Dit 

komt dan bij de Moderators die vervolgens jouw 

video's gaan bekijken en gaan vaststellen of je recht 

hebt op een ster. 

 


