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““Wetenschappelijk bewezenWetenschappelijk bewezen””, , ““dermatologisch dermatologisch 

getestgetest””, , ““een klinische studie toont aan dateen klinische studie toont aan dat…”…”

Prof. Dr. Prof. Dr. JeanJean--PierrePierre De De GreveGreve
Vakgroep FysicaVakgroep Fysica

Vrije Universiteit BrusselVrije Universiteit Brussel



Het nieuwste product: Het nieuwste product: SkintightSkintight
Antirimpelcreme tegen ouderdomsrimpels
99% wegwerking van bestaande rimpels
door actief Aberzicon met alogene werking

Klinisch getest
door CSTU Institute

Aberzicon
Alogeen



Van alle tijden Van alle tijden ……..
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Laboratorium-
Certificaat 1933



Waarom alert zijn?Waarom alert zijn?

Rimpel zichtbaar minder diep
In-vitro test

-20% verschijnen van rimpels
Klinische test 39 vrouwen

Minder diep
65% doeltreffendheid bij opvullen
Zelfevaluatie 107 vrouwen

Dermo Expertise
Van onderzoek tot schoonheid



Waarom alert zijn?Waarom alert zijn?
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De consument en reclameDe consument en reclame
OIVOOIVO(1)(1)--onderzoek:onderzoek:
““zeven op tien Belgen denken dat zeven op tien Belgen denken dat 
voedingsproducenten liegen of op zijn minst voedingsproducenten liegen of op zijn minst 
belangrijke informatie vergeten te vermelden als belangrijke informatie vergeten te vermelden als 
ze hun waar aanprijzenze hun waar aanprijzen””

! ! ‘‘OpscheppenOpscheppen’’ of overdrijven is toegestaan, op of overdrijven is toegestaan, op 
voorwaarde dat de reclameboodschap geen voorwaarde dat de reclameboodschap geen 
aanwijzingen gebruikt die realisme kunnen doen aanwijzingen gebruikt die realisme kunnen doen 
vermoedenvermoeden

(1)(1) Onderzoeks-en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties 



Waarom wetenschap?Waarom wetenschap?
Wetenschap gepercipieerd als betrouwbaar en Wetenschap gepercipieerd als betrouwbaar en 
belangrijk deel van onze samenlevingbelangrijk deel van onze samenleving
““Een sterk merk met een positief imagoEen sterk merk met een positief imago””
ScienceScience & Engineering Indicators 2002& Engineering Indicators 2002

-- 39% 39% ““sterk vertrouwensterk vertrouwen”” in wetenschappersin wetenschappers
-- ‘‘meest betrouwbare institutiesmeest betrouwbare instituties’’: : 
wetenschapsbedrijf tweede positiewetenschapsbedrijf tweede positie
-- Rond 40% vertrouwen in wetenschappelijke  Rond 40% vertrouwen in wetenschappelijke  
gemeenschapgemeenschap

Publiek: beperkte wetenschappelijke      Publiek: beperkte wetenschappelijke      
geletterdheid!geletterdheid!



BetrouwbaarBetrouwbaar

> 70% Europeanen: > 70% Europeanen: ‘‘wetenschap en wetenschap en 
technologie maken ons leven gezonder, technologie maken ons leven gezonder, 
gemakkelijker en comfortabelergemakkelijker en comfortabeler’’..
> 80% Europeanen: > 80% Europeanen: ‘‘de meeste de meeste 
wetenschappers willen werken aan dingen wetenschappers willen werken aan dingen 
die het leven van de gemiddelde persoon die het leven van de gemiddelde persoon 
beter makenbeter maken’’..

Science & Engineering Indicators 2006



Waarom bezorgd?Waarom bezorgd?

Wetenschap: vooraanstaande plaats in Wetenschap: vooraanstaande plaats in 
hedendaagse maatschappij . hedendaagse maatschappij . 
Motor van vooruitgang Motor van vooruitgang 
Steunt op principes als objectiviteit en Steunt op principes als objectiviteit en 
correctheidcorrectheid
imago van het wetenschapsbedrijfimago van het wetenschapsbedrijf
vertrouwen consumentvertrouwen consument



Het onderzoekHet onderzoek
PeriodePeriode 12 12 januarijanuari -- 7 7 maartmaart 2004 2004 
282 282 reclameboodschappenreclameboodschappen
VlaamseVlaamse televisietelevisie, en , en NederlandstaligeNederlandstalige
tijdschriftentijdschriften
227 227 TVTV--commercialscommercials (uit 3500): (uit 3500): 
VitayaVitaya, Kanaal 2, VTM en VT4, Kanaal 2, VTM en VT4
55 gedrukte advertenties (uit 600): 55 gedrukte advertenties (uit 600): 
Dag Allemaal, Flair, Dag Allemaal, Flair, KnackKnack, , PP-- Magazine, Magazine, HumoHumo, , 
Weekend Weekend KnackKnack, , LibelleLibelle en Joepieen Joepie

+ Aanvullingen in 2005 en 2006



Drie vragenDrie vragen

Hoeveel wetenschap wordt er in Hoeveel wetenschap wordt er in 
reclameboodschappen in de Vlaamse reclameboodschappen in de Vlaamse 
media gebruikt media gebruikt 
Hoeveel wetenschap bevatten de Hoeveel wetenschap bevatten de 
geselecteerde categoriegeselecteerde categorieëën?n?
In welke mate is de geIn welke mate is de geïïntegreerde ntegreerde 
wetenschap correct en niet misleidend?wetenschap correct en niet misleidend?



CategorieCategorieëënn

schoonmaakmiddelen schoonmaakmiddelen 
voedingsmiddelenvoedingsmiddelen
““wellwell--beingbeing””--productenproducten
OTCOTC--productenproducten



Verschijningsvormen?Verschijningsvormen?

Welke zijn de verschijningsvormen van Welke zijn de verschijningsvormen van 
wetenschap in reclame?wetenschap in reclame?



10 verschijningsvormen10 verschijningsvormen
Uiteenzetting onderzoeksproces of wetenschappelijke Uiteenzetting onderzoeksproces of wetenschappelijke 
onderzoeksresultatenonderzoeksresultaten
Patenten of patentaanvragenPatenten of patentaanvragen
Expliciete/impliciete wetenschappelijke tests, Expliciete/impliciete wetenschappelijke tests, 
wetenschappelijke bewijzenwetenschappelijke bewijzen
Wetenschappelijk jargonWetenschappelijk jargon
Wetenschappelijke werking of effecten Wetenschappelijke werking of effecten 
Computersimulaties/Computersimulaties/infographicsinfographics
Wetenschappelijk ogende beelden over Wetenschappelijk ogende beelden over ‘‘wetenschapwetenschap’’, , 
‘‘wetenschappelijk onderzoekwetenschappelijk onderzoek’’ of of ‘‘wetenschapperwetenschapper’’, , 
visualisering werking of effecten visualisering werking of effecten 
Beweringen of beelden die ontleend zijn aan pseudoBeweringen of beelden die ontleend zijn aan pseudo--
wetenschappenwetenschappen
Dubbelzinnige woorden met wetenschappelijke Dubbelzinnige woorden met wetenschappelijke 
ondertoonondertoon
Wetenschappelijk ogende merknamen of logoWetenschappelijk ogende merknamen of logo’’ss



Wetenschap afbeeldenWetenschap afbeelden

dubbele helixdubbele helix

een bliksemschichteen bliksemschicht

anatomieanatomie



InfographicsInfographics

Heupoperatie 
prinses Juliana

Algemeen Dagblad



Wetenschap afbeeldenWetenschap afbeelden



Teken een wetenschapperTeken een wetenschapper

Maak een tekening van een Maak een tekening van een 
wetenschapper volgens je eigen fantasie, wetenschapper volgens je eigen fantasie, 
kennis, idee.kennis, idee.



De wetenschapperDe wetenschapper



KinderperceptiesKinderpercepties

CSI onderzoekster



Bijkomende criteriaBijkomende criteria

Dubbelzinnige woorden in een andere Dubbelzinnige woorden in een andere 
context context 

‘‘unieke crunieke crèèmeformulemeformule’’
Wetenschappelijk ogende merknamenWetenschappelijk ogende merknamen

NormadermNormaderm
Wetenschappelijk ogende logoWetenschappelijk ogende logo’’ss



LogoLogo’’ss



De opbrengstDe opbrengst
VierVier categoriecategorieëënn: : voedingsmiddelenvoedingsmiddelen, was, was-- en en 
schoonmaakproductenschoonmaakproducten, , welnessproductenwelnessproducten, , 
zelfzorggeneesmiddelenzelfzorggeneesmiddelen
227 reclameboodschappen (uit 3500): 227 reclameboodschappen (uit 3500): VitayaVitaya, Kanaal 2, , Kanaal 2, 
VTM en VT4VTM en VT4
55 (uit 500): Dag Allemaal, Flair, 55 (uit 500): Dag Allemaal, Flair, KnackKnack, , PP-- Magazine, Magazine, 
HumoHumo, Weekend , Weekend KnackKnack, , LibelleLibelle en Joepie.en Joepie.
165 met 165 met wetenschappelijkewetenschappelijke verwijzingenverwijzingen 58.5 %58.5 %
37 (22.4%) advertenties, 128 (77.6%)37 (22.4%) advertenties, 128 (77.6%) commercialscommercials
GemiddeldGemiddeld 3.13 3.13 verwijzingen/boodschapverwijzingen/boodschap



WetenschappelijkheidWetenschappelijkheid
wetenschappelijkheid
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Gebruikte verwijzingGebruikte verwijzing
veel verwijzingen naar wetenschappelijk 
onderzoek (87.9%)
verwijzingen naar werking of effecten (53.9%)
beelden over werking of effecten (43.6%)beelden over werking of effecten (43.6%)
wetenschappelijk jargon (47.9%)wetenschappelijk jargon (47.9%)
Simulaties (24.8%) Simulaties (24.8%) 
onderzoeksresultaten (22.4%)onderzoeksresultaten (22.4%)
wetenschappelijk ogende merken en/of logowetenschappelijk ogende merken en/of logo’’s s 
(17.6%)(17.6%)
dubbelzinnige woorden (9.7%)dubbelzinnige woorden (9.7%)



Juist of onjuist?Juist of onjuist?

143 (86.7%)143 (86.7%) van 165 wetenschappelijk van 165 wetenschappelijk 
ogende reclameboodschappen bevatten ogende reclameboodschappen bevatten 
correcte wetenschappelijke gegevenscorrecte wetenschappelijke gegevens
117 (70.9%) boodschappen: 117 (70.9%) boodschappen: éééén of meerdere n of meerdere 
misleidende of foutieve verwijzingen naar misleidende of foutieve verwijzingen naar 
wetenschap.wetenschap.
95 gedrukte advertenties en/of tv95 gedrukte advertenties en/of tv--
commercials: gebruik van zowel correcte als commercials: gebruik van zowel correcte als 
incorrecte data.incorrecte data.



Ongeoorloofde wetenschappelijke Ongeoorloofde wetenschappelijke 
indruk indruk 

In een advertentie voor In een advertentie voor PharmatonPharmaton ((OTCOTC--
productproduct) wordt de levenslijn van een hand ) wordt de levenslijn van een hand 
afgebeeld om de bewering te afgebeeld om de bewering te 
ondersteunen dat het middel zorgt voor ondersteunen dat het middel zorgt voor 
‘‘een leven vol leveneen leven vol leven’’. . 
Bovendien wordt via de merknaam Bovendien wordt via de merknaam 
verwezen naar farmaceutica, en dit terwijl verwezen naar farmaceutica, en dit terwijl 
het geen erkend geneesmiddel blijkt te het geen erkend geneesmiddel blijkt te 
betreffen.betreffen.



Weglaten van informatieWeglaten van informatie

bvbv. In de commercial voor . In de commercial voor BBéécelcel ProPro--ActivActiv
((minarineminarine) wordt beweerd dat het product ) wordt beweerd dat het product 
cholesterolverlagend werktcholesterolverlagend werkt
Men vermeldt niet dat het moet worden Men vermeldt niet dat het moet worden 
gebruikt in combinatie met een gezonde gebruikt in combinatie met een gezonde 
voeding, omdat het anders geen effect voeding, omdat het anders geen effect 
heeft.heeft.



Misleidende visualiseringen Misleidende visualiseringen 
bvbv. In een reclame voor . In een reclame voor DixanDixan (waspoeder) (waspoeder) 
wordt het reinigen van een kledingstuk getoond wordt het reinigen van een kledingstuk getoond 
op moleculair niveau. op moleculair niveau. 
Er worden vezels van de stof getoond waarop Er worden vezels van de stof getoond waarop 
een vlek zich heeft vastgehecht (dit is op zich een vlek zich heeft vastgehecht (dit is op zich 
reeds een misleidende voorstelling, want een reeds een misleidende voorstelling, want een 
vlek bevindt zich nooit op enkele stukjes van een vlek bevindt zich nooit op enkele stukjes van een 
vezel). vezel). 
Wanneer er een wit poeder (Wanneer er een wit poeder (DixanDixan) naar de ) naar de 
vezels wordt geblazen, verdwijnt de vlek vezels wordt geblazen, verdwijnt de vlek 
spontaan.spontaan.



Misleidende voorstellingMisleidende voorstelling
bvbv. In heel wat reclameboodschappen voor . In heel wat reclameboodschappen voor 
wellbeingwellbeing productsproducts worden mensen getoond die worden mensen getoond die 
er zichtbaar beter of aantrekkelijker uitzien nadat er zichtbaar beter of aantrekkelijker uitzien nadat 
ze (in de reclame) gebruik hebben gemaakt van ze (in de reclame) gebruik hebben gemaakt van 
het product. het product. 
Er wordt vaak de indruk gewekt dat Er wordt vaak de indruk gewekt dat bvbv. . antianti--
rimpelcrrimpelcrèèmesmes iemands jeugd kunnen iemands jeugd kunnen 
terugbrengen,terugbrengen,
dat het gebruik van een bepaalde shampoo dat het gebruik van een bepaalde shampoo 
resulteert in een volle haardos, resulteert in een volle haardos, 
dat het gebruik van een mascara kan zorgen dat het gebruik van een mascara kan zorgen 
voor extra lange wimpers, enz.voor extra lange wimpers, enz.



Wetenschappelijk woordgebruik Wetenschappelijk woordgebruik 
bvbv. In reclame voor . In reclame voor YoplaitYoplait PerlePerle de de LaitLait
(yoghurt) wordt gezegd (yoghurt) wordt gezegd ‘‘en wat nog meer is, en wat nog meer is, 
PerlePerle de de LaitLait bevat ook bevat ook bifidusbifidus!!’’
BifidobacteriBifidobacteriëënn zijn bacterizijn bacteriëën die normaal n die normaal 
voorkomen in de dikke darm van mensen en voorkomen in de dikke darm van mensen en 
dieren.dieren.
De term op zich zegt verder niets, niets over de De term op zich zegt verder niets, niets over de 
soort bacterie, of ze levend zijn, hoeveel er in soort bacterie, of ze levend zijn, hoeveel er in 
zitten en wat ze (zouden) moeten doen in het zitten en wat ze (zouden) moeten doen in het 
lichaam of in het product.lichaam of in het product.



Effect van reclameEffect van reclame
'60 millions de '60 millions de consommateursconsommateurs', ', FranseFranse
tegenhangertegenhanger van Testvan Test--AankoopAankoop
220 dames 220 dames testentesten tientien afslankingscrafslankingscrèèmesmes
Slim' (Slim' (L'Oreal),'ChronoL'Oreal),'Chrono--actifactif' (' (ElancylElancyl), 'Body Lift ), 'Body Lift 
Contour Control' (Contour Control' (ClarinsClarins), 'Bikini Anti), 'Bikini Anti--cellulite' cellulite' 
(Dior), 'Heat Slimming' ((Dior), 'Heat Slimming' (LinLinééanceance), '), 'CelluliCelluli--Choc' Choc' 
((BiothermBiotherm), 'D), 'D--stock Gel' (Vichy), 'Body Lift 10' stock Gel' (Vichy), 'Body Lift 10' 
((LieracLierac), 'Spa ), 'Spa energieenergie vegetal vegetal minceurminceur' (Yves ' (Yves 
RocherRocher), '), 'LipoLipo Reduction Gel' (Reduction Gel' (OenobiolOenobiol) ) 
Na Na veertienveertien dagendagen omtrekomtrek dijendijen min 2 centimetermin 2 centimeter
Verkoopsstijging Verkoopsstijging ElancylElancyl, Christian Dior, , Christian Dior, 
BiothermBiotherm en Yves en Yves RocherRocher





De wetenschapper (De wetenschapper (VeraVera RogiersRogiers): ): 
'Perfect Slim''Perfect Slim'

HoofdbestanddeelHoofdbestanddeel cafecafeïïnene en en glycerineglycerine
CafeCafeïïnene: (: (beperktbeperkt) effect  op ) effect  op bloedsomloopbloedsomloop
GlycerineGlycerine: : zeerzeer goedgoed hydraterendhydraterend middelmiddel
SalicylzuurSalicylzuur: : gladderegladdere huidhuid
''aescineaescine' en '' en 'rutinerutine' : ' : zeerzeer beperktbeperkt effect op effect op 
circulatiecirculatie
VetweefselVetweefsel onderonder hoornlaaghoornlaag en en lederhuidlederhuid
InsmerenInsmeren belangrijkerbelangrijker dandan samenstellingsamenstelling crcrèèmeme



Uitspraken Uitspraken -- JargonJargon
ShiseidoShiseido: : antianti--PhotowrinklePhotowrinkle systeem verstevigt de huid systeem verstevigt de huid 
met vocht* en krachtmet vocht* en kracht
*Getest in omgeving met extreem laag vochtgehalte *Getest in omgeving met extreem laag vochtgehalte 
(20%)(20%)
LieracLierac (kit micro (kit micro abrasionabrasion lift): de lift): de microabrasievemicroabrasieve crcrèème me 
bevat aluminiumkristallen die het huidoppervlak bevat aluminiumkristallen die het huidoppervlak 
‘‘schurenschuren’’, de , de ‘‘lichtelichte’’ massage verwijdert dode huidcellen massage verwijdert dode huidcellen 
en stimuleert de microcirculatie. Nadien wordt de en stimuleert de microcirculatie. Nadien wordt de 
mesoliftmesolift aangebracht: deze zeer geconcentreerde aangebracht: deze zeer geconcentreerde 
cocktail van vitaminen, mineralen en cocktail van vitaminen, mineralen en hyaluronzuurhyaluronzuur
‘‘stimuleertstimuleert’’ de huid door en door en zorgt voor een de huid door en door en zorgt voor een 
stralende teint en een veerkrachtige huid.stralende teint en een veerkrachtige huid.



- Recent wetenschappelijk 
onderzoek
- ‘halitosis’
- Anaërobe bacterie
- Actieve zuurstofmoleculen
- Slechte sulfiden 

geurloze sulfaten



‘‘Wetenschappelijke elementenWetenschappelijke elementen’’

BioBio--RhumalRhumal: : glucosiminesulfaatglucosiminesulfaat is de best is de best 
bestudeerde kraakbeenbeschermerbestudeerde kraakbeenbeschermer
BioBio--BilobaBiloba: : apothekersmengbekerapothekersmengbeker als illustratieals illustratie
Slanker: medisch kruis in cirkelSlanker: medisch kruis in cirkel
Hoofdpijnpoeder Hoofdpijnpoeder DaroDaro: apothekersweegschaal.: apothekersweegschaal.
SunSun 44--inin--1 tablet: wetenschappelijk ogende 1 tablet: wetenschappelijk ogende 
beelden: mannen in witte jassen beelden: mannen in witte jassen 
experimenteren in labo met experimenteren in labo met SuntablettenSuntabletten



- Natuurlijke vitamines uit 
Acerolakers
- 80% meer vitamine C
dan sinaasappel



BlablaBlabla

BioBio--BilobaBiloba (tegen koude en tintelende (tegen koude en tintelende 
handen)handen)
““dat een wetenschappelijk effect bewezen dat een wetenschappelijk effect bewezen 
heeftheeft””, , ““onafhankelijke internationale onafhankelijke internationale 
onderzoekenonderzoeken””, , ““een Britse studieeen Britse studie””, , ““een een 
Nederlands onderzoekNederlands onderzoek”” (geen bronnen)(geen bronnen)
““Tegen potentiTegen potentiëële schadelijke vrije le schadelijke vrije 
radicalenradicalen””
Illustratie: mengbekerIllustratie: mengbeker



Soms verbeteringSoms verbetering……. . 

DanacolDanacol
DanacolDanacol werkt enkel in combinatie met werkt enkel in combinatie met 
meer lichaamsbeweging, beperking van meer lichaamsbeweging, beperking van 
verzadigde vetten en meer fruit en verzadigde vetten en meer fruit en 
groenten.groenten.



ConclusiesConclusies
Toename mogelijkheden multimedia en groei Toename mogelijkheden multimedia en groei 
belang gezondheidbelang gezondheid

toename van wetenschap in reclametoename van wetenschap in reclame
Verkeerd gebruik van wetenschap Verkeerd gebruik van wetenschap 

mogelijke mogelijke nefaste gevolgen voor aanzien nefaste gevolgen voor aanzien 
wetenschapsbedrijfwetenschapsbedrijf

bescherming prominente rol als innoverende bescherming prominente rol als innoverende 
kracht nodigkracht nodig
Hoge mate van betrouwbaarheidHoge mate van betrouwbaarheid

mogelijke misleiding van consumentmogelijke misleiding van consument




