
 

 

Oefenen met Lezen B2: Tekst 1 met vragen 
 

Je gaat binnenkort Staatsexamen doen. Met dit werkblad kun je het onderdeel Lezen 

oefenen. 

Als je wil opfrissen, kun je het Stappenplan Lezen eerst bekijken. 

 

Als je klaar bent, open je het antwoordblad van B2 Tekst 1. Daar vind je de juiste antwoorden 

en er wordt uitgelegd waarom je de vraag GOED of FOUT hebt beantwoord. 

 

Dan volgt hieronder de tekst met 7 vragen: 

 

Dokter Google 
 
De wachtkamer van de dokter zit vol met mensen, bacteriën en muffe lucht. Voordat de ene 
patiënt nog meer virussen in het gezicht van een andere patiënt kan ophoesten, blijven veel 
patiënten liever thuis en zoeken ze op internet advies bij Google. Op de sites waar de patiënt dan 
terecht komt, worden alleen specifieke vragen beantwoord en bieden ze sowieso geen garanties. 
 
Van de Nederlanders zoekt 38 procent online advies over gezondheidskwesties en klikt op 
gezondheidsportalen, zo bleek onlangs. Binnen de Europese Unie was de belangstelling alleen groter 
in Zweden, Noorwegen en Finland. Volgens een studie is diabetes een van de meest gezochte 
ziekten. Ook wordt vaak gezocht naar: kwalen waar veel mensen niet graag over praten, ook niet met 
de dokter. 

 
 
Hoe meer ziektes er gegoogeld worden, des te meer politici en medische professionals zullen worden 
gevraagd naar de kwaliteit van het aanbod.   
Uit onderzoek is gebleken dat de klachten na het lezen op internet erger aanvoelen dan ervoor. 
Want in veel gevallen is de kwaliteit echt slecht: onvolledige of verouderde informatie en 
tegenstrijdigheden. Soms worden de teksten en afbeeldingen vooral gebruikt om reclame te maken 
voor een medicijn of een geneeswijze. Als je uren door de resultatenlijsten klikt, kom je op de 
pagina's van zorgverzekeraars, verenigingen, farmaceutische bedrijven, uitgeverijen, artsen en 
kwakzalvers. 
 
De medische professionals zijn zeker niet tegen het slim worden van patiënten online.  
"De enige vraag is wanneer je het moet doen en waar je moet kijken", zegt Marie van Heeswijk  van 
het Centrum voor Medische Kwaliteit.  
Daar vinden ze het verkeerd om een zoekmachine te gebruiken om ziektesymptomen te 
diagnosticeren die je bij jezelf hebt ontdekt. 



 

 

 "Als patiënten correcte en goede informatie hebben, vereenvoudigt dat een hoop. Het doel van een 
online zoektocht zou niet als doel moeten hebben om technische details te begrijpen maar als 
hulpmiddel zodat patiënten hun artsen meer gerichte vragen kunnen stellen”, aldus Van Heeswijk. 
 
Voor degenen die kritiekloos informatie opnemen, brengt internet gevaren in plaats van oriëntatie 
met zich mee: nogal wat beloften van genezing zijn frauduleus. Internetsites en fora die patiënten 
informeren over zelfhulp, moeten met de nodige voorzichtigheid worden gelezen. Enerzijds is het 
natuurlijk handig en snel als mensen die advies zoeken, anoniem kunnen profiteren van de 
ervaringen van anderen. Anderzijds weten ze nooit met wie ze praten over zeer gevoelige zaken. 
Zeker wanneer in fora persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers of medische 
achtergronden worden opgevraagd: “Het komt op patiënten fora keer op keer voor dat het gesprek 
met andere patiënten heimelijk door derden wordt gebruikt: de adviesvrager wordt daarna 
onophoudelijk gebombardeerd met ongevraagde advertenties uit de gezondheidsindustrie." 

 
Vraag 1 Steeds meer zieken in Nederland... 
  a  willen liever thuis behandeld worden. 
  b  vertrouwen op hulp op internet. 
  c  worden ziek in wachtkamers.   
 
Vraag 2 De interesse gaat uit naar ziekten, ... 
  a die ook artsen overweldigen. 
  b die bijzonder pijnlijk zijn. 
  c waarvoor de patiënten zich schamen. 
 
Vraag 3 Veel artsen en politici betwijfelen dat... 
  a het internet nuttige hulp biedt. 
  b de gemelde klachten oprecht zijn. 
  c de gezondheid van de zieken verbetert. 
 
Vraag 4 Wat is er vaak zo slecht aan internetsites? 
  a Het aanbod is te groot. 
  b Er is verkeerde informatie. 
  c Veel informatie is onvolledig. 
 
Vraag 5 Marie van Heeswijk vindt dat patiënten online... 
  a het gesprek met de arts voorbereiden. 
  b gedetailleerde specialistische kennis lezen. 
  c informatie zoeken na overleg met een arts. 
 
Vraag 6 Marie van Heeswijk waarschuwt patiënten voor...  
  a gevaarlijke beloftes op het internet. 
  b instructies voor zelftherapie. 
  c contact met anonieme adviseurs. 
 
Vraag 7 Degenen die advies zoeken, moeten voorzichtig zijn op fora... 
  a om hun ziekte te beschrijven. 
  b informatie over zichzelf door te geven. 
  c om te reageren op advertenties uit de zorg. 
 


