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Welke rol speelt de media volgens jou ten tijde van het coronavirus?
Geef minimum twee voor-en nadelen.
Voordelen

Nadelen

Geloof jij alles wat in de media verschijnt over het coronavirus? Waarom
wel/niet? Welke bronnen vertrouw je wel? Waarom?

Wat zegt jouw levensbeschouwing over kritisch om te gaan met nieuws?

Hoe ga je nu om mij sociale media? Geloof je alles wat er wordt gezegd op
sociale media? Wat is wel betrouwbaar en wat niet? Waarom wel of niet?

Lees het volgende korte artikel
Er doet een eenvoudige test de ronde die je elke ochtend zou kunnen doen om te zien of
je besmet bent met het coronavirus: haal diep adem en houd het langer dan tien
seconden vast. Als je dit met succes kan doen zonder ongemak of benauwdheid, zou het
bewijzen dat je geen infectie hebt in je longen.
WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?
Op sociale media promoten verschillende mensen een eenvoudige test om te weten te
komen of je besmet bent met het coronavirus. Wanneer je tien seconden je adem
kan inhouden zonder klachten, betekent dit dat de longen niet aangetast zijn.
Wanneer de longen besmet zijn met het virus, vermindert hun capaciteit om
zuurstof af te geven aan het bloed. Het gevolg is dat een zuurstoftekort zal
optreden en het slachtoffer sneller in ademnood zal geraken in vergelijking met
gezonde longen.
BRON
https://www.foxnews.com/us/stanford-disowns-breathing-test-claim-for-coronavirus-asmisinformation
HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?
Dergelijke verhaaltjes steunen altijd op een grond van waarheid: wanneer de longen
aangetast zijn door een virus, zal de zuurstofuitwisseling inderdaad minder vlot gebeuren.
Deze mensen zullen dan ook sneller in ademnood geraken, zeker wanneer ze tien
seconden niet ademen. Dit is echter geen reden om het argument om te draaien: het is
niet omdat je je adem geen tien seconden kan inhouden, dat je met een longinfectie zit.
Bovendien is er geen enkel bewijs dat deze test geschikt is om een infectie door het
coronavirus op te sporen. Een eenvoudige verkoudheid, astma en andere
longaandoeningen kunnen eveneens ademnood veroorzaken, zeker na tien seconden
zonder te ademen.
Dergelijke berichten kunnen mensen nutteloos angst aanjagen omdat ze deze test niet
kunnen doen, of nutteloos geruststellen: je kan immers ook een corona-infectie hebben
zonder longontsteking.
CONCLUSIE
Je adem al dan niet tien seconden kunnen inhouden, vertelt je niet of je besmet bent met
het coronavirus.

Geloofde jij in deze bewering vooraleer je het artikel hebt gelezen? Waarom
wel of waarom niet?

Zoek een soortgelijke bewering of statement?

