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Bij Facebook houden we je graag op de hoogte van alle acties die we ondernemen rondom het

coronavirus. Om deze reden hebben we speciaal daarvoor deze blog in het leven geroepen. Deze

informatie én al onze andere nieuwtjes en updates vind je ook in onze global corporate

newsroom. De informatie daar is leidend, maar hier vind je alle corona-informatie in één

oogopslag. 

 

Team Communicatie Facebook: 

Informatie vanuit Facebook over
veiligheidsmaatregelen rondom coronavirus

Samenvatting

In antwoord op de corona-uitbraak helpen we de wereldwijde zorgsector bij het veilig en

geïnformeerd houden van het publiek. Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze

uitbraak een pandemie heeft genoemd, hebben we de volgende stappen genomen:

We beperken continu de verspreiding van foute informatie of schadelijke content over het

coronavirus.

We voorzien mensen van accurate informatie door bronnen als de

Wereldgezondheidsorganisatie en nationale zorgautoriteiten prominente aandacht te geven.

We houden advertenties tegen die tot paniek kunnen leiden of claimen dat bepaalde

producten corona kunnen genezen of voorkomen.

We houden advertenties waarin mondkapjes worden aangeboden tegen.

We stellen gratis advertenties en andere ondersteuning beschikbaar aan de

Wereldgezondheidsorganisatie.

⏲

Kim van Bokhoven
Communcations Manager Benelux  
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Tineke Meijerman
Head of Communications  
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https://facebook-nl.pr.co/
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Update op 13 maart

Wij doneren 20 miljoen dollar voor hulpverlening rond de coronacrisis.  

Mark Zuckerberg - COVID-19 fundraiser

https://www.facebook.com/zuck/posts/10111653413088551


Ook delen wij updates over onze activiteiten om de Instagram-community op dit moment te

ondersteunen.

https://twitter.com/InstagramComms/status/1238500974672482305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1238500975926595585&ref_url=https%3A%2F%2Fabout.fb.com%2Fnews%2F2020%2F03%2Fcoronavirus%2F




Instagram Comms on Twitter

https://twitter.com/InstagramComms/status/1238500974672482305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1238500975926595585&ref_url=https%3A%2F%2Fabout.fb.com%2Fnews%2F2020%2F03%2Fcoronavirus%2F


Update op 12 maart

Om mensen veilig en geïnformeerd te houden tijdens de corona-uitbraak hebben we

verschillende activiteiten ondernomen. Zo deelden we een blogpost op onze Community

Hub om mensen te voorzien van accurate informatie over het voorkomen van besmettingen en

autoriteiten te helpen bij het informeren van het publiek. Verder biedt de Business Resource

Hub tips en trainingen om bedrijven te helpen hun weg te zoeken in deze crisis. 

Ook helpen we lokale overheden en hulpdiensten bij het communiceren met het publiek. Zo

gebruiken lokale overheden in de Verenigde Staten tools om mensen te informeren over de

laatste stand van zaken. We breiden de lokale tools daarvoor verder uit, zodat overheden en

hulpdiensten hun informatie sneller kunnen publiceren onder hun doelgroepen. Ook bieden we

additionele training aan partners om tools zo effectief mogelijk te gebruiken. 

Relevante overheden en organisaties kunnen hier hun tool voor lokale alerts aanvragen. 

Update op 6 maart

Wij weigeren tijdelijk advertenties en commerciële aanbiedingen voor mondkapjes. Ook

houden we meldingen tegen van mensen die claimen dat ze een geneesmiddel tegen corona

kunnen leveren of middelen die besmetting voorkomen. We bieden ook een apart kanaal voor

lokale overheden, waarin we informatie delen die volgens deze overheden de wet overtreden.

Onze teams monitoren de situatie rond corona nauwgezet en zorgen direct voor updates van

ons beleid als ze zien dat mensen misbruik willen maken van deze crisis.

Ook hebben we updates gedeeld over de wijzigingen die we doorvoeren om de Instagram-

community veilig en geïnformeerd te houden over corona.

https://www.facebook.com/community/whats-new/communities-health-information-coronavirus/
https://www.facebook.com/business/boost/resource
https://www.facebook.com/help/publisher/323650031924120
https://www.facebook.com/help/contact/1961386630628121


Update op 3 maart  

Post van CEO Mark Zuckerberg over de nieuwste stappen van Facebook.

Update op 26 februari 

Nu zorgautoriteiten nieuwe richtlijnen en waarschuwingen hebben uitgebracht over het

coronavirus (COVID-19) blijven wij werken aan een goede informatievoorziening van regionale

en lokale overheden aan burgers. Ook beperken we de verspreiding van foutieve en schadelijke

informatie over het virus. 

Zorgen voor accurate informatie en nuttige achtergronden

Rob Leathern on Twitter

Mark Zuckerberg on Facebook

https://www.facebook.com/zuck/posts/10111615249124441
https://twitter.com/robleathern/status/1236111007837233152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1236111007837233152&ref_url=https%3A%2F%2Fabout.fb.com%2Fnews%2F2020%2F03%2Fcoronavirus%2F
https://www.facebook.com/zuck/posts/10111615249124441


Iedereen die zoekt naar informatie over het coronavirus krijgt pop-ups met verwijzingen naar

informatie van bekende instellingen op het gebied van zorg, zoals de

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit is wereldwijd ingevoerd in alle talen op Facebook.

In verschillende landen worden mensen ook doorgeleid naar lokale zorgautoriteiten.  Zo

worden mensen in de VS doorverwezen naar de Centers for Disease Control and Prevention

(CDC) en in Singapore naar het Singaporese ministerie van gezondheidszorg[KD-C1] . In

landen waar de WHO mens-op-mens-besmettingen en overlijdens meldt, tonen we extra

berichten bovenaan de News Feed met meer informatie. 

Misbruik met advertenties

applewebdata://D435B657-4D55-4725-A07A-5FEB688F3308#_msocom_1


We hebben gister nieuwe regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen misbruik van de

situatie. We houden vanaf nu advertenties tegen waarin producten voorkomen met betrekking

tot corona en die bedoeld zijn om paniek te zaaien of claimen een middel te zijn tegen het virus.

Denk aan advertenties voor mondkapjes waarin gezegd wordt dat het om de laatste exemplaren

gaat of dat ze het virus gegarandeerd tegenhouden. 

 

Bericht van 20 januari

Vandaag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het coronavirus uitgeroepen tot een

wereldwijde noodsituatie. Nu zorgverleners wereldwijd hun best doen om mensen veilig te

houden, ondersteunt Facebook hen op verschillende manieren. Zo beperken we het verspreiden

van foute of schadelijke berichten over het virus en helpen we mensen aan betrouwbare

informatie. 

Beperken van foute informatie en schadelijke content

Ons wereldwijde netwerk van externe fout-checkers blijft werken aan het beoordelen van

content en het tegengaan van valse claims rond het coronavirus. Wanneer zij informatie als fout

beoordelen, beperken we de verspreiding op Facebook en Instagram en tonen we mensen

informatie van betrouwbare partijen, We sturen ook meldingen naar mensen die deze

informatie hebben gedeeld of proberen dat te doen dat hun informatie gecheckt is op feitelijke

juistheid. 

We beginnen ook met het verwijderen van inhoud met valse claims of complottheorieën die

door toonaangevende wereldwijde gezondheidsorganisaties en lokale gezondheidsautoriteiten

zijn aangemerkt als schadelijk. We doen dit als een uitbreiding van ons bestaande beleid om

inhoud te verwijderen die fysieke schade kan opleveren. We richten ons op claims die zijn

bedoeld om behandeling af te raden of om passende voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit omvat

claims die verband houden met valse behandelingen of preventiemethoden, zoals het bericht

dat het drinken van bleekmiddel helpt tegen het coronavirus, of claims die verwarring scheppen

over beschikbare zorg. We zullen ook hashtags blokkeren of beperken die worden gebruikt om

verkeerde informatie op Instagram te verspreiden, en voeren proactieve acties uit om zoveel

mogelijk van deze inhoud te vinden en te verwijderen.

Bieden van nuttige informatie en ondersteuning



OVER FACEBOOK

Our Principles

Our principles are what we stand for. They are beliefs we hold deeply and make tradeoffs to pursue.

Give People a Voice

Onze platforms worden al gebruikt om mensen te helpen bij het vinden van nauwkeurige

informatie over de situatie, ook van wereldwijde en regionale gezondheidsorganisaties. We

hebben nauw samengewerkt met toonaangevende gezondheidsorganisaties om dit

gemakkelijker en toegankelijker te maken voor mensen die Facebook en Instagram gebruiken.

We helpen mensen bijvoorbeeld om relevante en up-to-date informatie van partners te krijgen

via berichten boven aan de News Feed op Facebook; deze zullen worden ingezet op basis van

richtlijnen van de WHO. Wanneer mensen op Facebook zoeken naar informatie over het virus

of op een gerelateerde hashtag op Instagram klikken, bieden we een informatieve pop-up met

betrouwbare informatie. We bieden ook gratis advertenties om organisaties in staat te stellen

coronavirus-voorlichtingscampagnes op Facebook en Instagram uit te voeren in de getroffen

regio's en bespreken manieren om aanvullende hulp en ondersteuning te bieden aan

gezondheidsautoriteiten

Partners voorzien van data-tools

We helpen onderzoekers van de School of Public Health van Harvard University en de National

Tsing Hua University in Taiwan met geaggregeerde en geanonimiseerde mobiliteitsgegevens en

kaarten met een hoge bevolkingsdichtheid. Daarmee kunnen ze hun voorspellingsmodellen

voor de verspreiding van het virus voeden. Dit als onderdeel van ons bredere Data for Good-

programma. We kunnen deze inspanningen de komende weken uitbreiden naar een bredere

groep partners. We helpen partners ook met inzicht in hoe mensen online over het probleem

praten via tools zoals CrowdTangle. Partners kunnen daar hun inspanningen op toespitsen.

Niet al deze stappen zijn nu al volledig uitgevoerd. Het zal enige tijd duren om ze op onze

platforms uit te rollen en onze controlemethoden te versterken.

We zullen updates verstrekken over aanvullende stappen die we nemen in samenspraak met

wereldwijde en regionale partners, naarmate de situatie zich verder ontwikkelt.



People deserve to be heard and to have a voice — even when that means defending the right of people we
disagree with.

Build Connection and Community
Our services help people connect, and when they’re at their best, they bring people closer together.

Serve Everyone
We work to make technology accessible to everyone, and our business model is ads so our services can be
free.

Keep People Safe and Protect Privacy
We have a responsibility to promote the best of what people can do together by keeping people safe and
preventing harm.

Promote Economic Opportunity
Our tools level the playing field so businesses grow, create jobs and strengthen the economy.

Facebook
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