
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mediahype

Vasterman, P.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vasterman, P. (2004). Mediahype. [, Universiteit van Amsterdam]. Aksant.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mediahype(2ad39b5d-1639-432a-82c1-4ce84feb04e7).html


nrnmnnnn n 
•BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBiBBBBB B 
•BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!— — 
•BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B 

•BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B 

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B BBBBI I 

iiim
m

im
iiiiH

im
iim

iiiii
iiiii
im

iiiii
im

i
i 
i 

I I 
IBBBBBBB I I 

BBBBBBBBBBBBB I I 

;; z z I In discussies over het functioneren van de media valt steeds 
:: vaker de term mediahype, maar wat zijn de kenmerken van 

ditt soort nieuwsgolven? Is opkloppen en overdrijven typerend 
-- voor hypes? De jacht op nieuws? Het rondzingen van onjuiste 
]]  feiten? En wanneer is dan sprake van een mediahype? 
II  Aan de hand van onderzoek naar de berichtgeving over onder 

. " II  meer zinloos geweld, seksueel misbruik en de nasleep van de 
;; Bijlmerramp onderzoekt mediasocioloog Peter Vasterman de 

zichzelff  versterkende processen in de nieuwsproductie die 
 kunnen leiden tot mediahypes. Hij beschrijft gedetailleerd 

-- hoe mediahypes ontstaan, op welke manier de media veront-
: : : :: rustende golven van incidenten creëren en wat de gevolgen 

;; zijn voor de beeldvorming rond een persoon of issue. Ook 
;; komt de vraag aan bod waarom zich soms series mediahypes 
-- voordoen rond hetzelfde issue. In het laatste hoofdstuk toetst 
II  de auteur het verschijnsel mediahypes aan de professionele 
'.'. standaarden van de journalistiek. Mediahypes leiden tot meu-
:: tevorming, ongenuanceerde dreigingsbeelden, onnodige ver-
-- ontrusting en onbezonnen reacties bij overheden. 

-- Dr. Peter Vasterman (1951) is als mediasocioloog verbonden 
:: 1Z: aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Hij is expert op 
:: : :: het gebied van mediahypes en de berichtgeving over rampen, 

""  risico's en crises. 
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