
Google zoeken Ik doe een gok

H
eb ik een soa? Ben ik verslaafd?
Heb ik prostaatkanker? Mag ik
als moslim ook homo zijn? Wat
moet ik met mijn zelfmoord-
gedachten? Waarom word ik
niet zwanger? Vragen die veel

mensen niet aan hun naasten durven te stellen,
sommigen zelfs niet eens aan hun huisarts,
maar wél aan Google.

Vier op de vijf volwassenen raadpleegt vol-
gens de faculteit Huisartsengeneeskunde van
het Leids Universitair Medisch Centrum inter-
net als bron voor medische informatie: om er-
achter te komen wat ze aan hun klachten kun-
nen doen en om ervaringen van mede-patiën-
ten te lezen. De huisarts bevragen ze vaak pas
in tweede instantie, of helemaal niet. Googe-
len, klikken en scrollen is anoniem, denken zij.
Maar volgens nieuw onderzoek van de Consu-
mentenbond, uitgevoerd door de specialisten
Peter Kulche en André van Zwet, is die anoni-
miteit betrekkelijk.

De belangenorganisatie googelde dertien pri-
vacygevoelige vragen over lijf en geest en
kwam zo op 106 websites terecht, met daarop
v ideo’s, vraag-en-antwoordpagina’s, quizjes,
blogs, fora, nieuws- en uitlegstukken. Alle sites
vroegen keurig aan de bezoeker of ze cookies
mochten plaatsen, in meldingen die nogal eens
als hinderlijk worden ervaren, maar wettelijk
verplicht zijn op grond van de nu één jaar oude
Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG ). Die melding suggereert dat je nog onge-

Als�Google�meer�van�je�weet�dan�je�huisarts

COOKIES�Websites waarop mensen hun
gezondheidsklachten onderzoeken, overtreden massaal
de regels voor cookies. Advertentienetwerken, zoals die
van Google, verrijken hiermee hun gebruikersprofielen.
Door�onze�redacteur�Steven�de�Jong

zien rechtsomkeert kunt maken of de keuze
hebt voor een cookievrij bezoek aan de site.

Uit een technische analyse bleek het tegen-
deel: bijna de helft van deze sites plaatst direct
één of meer advertentiecookies op je compu-
ter, tablet of smartphone. Dus nog voordat je
toestemming kunt geven. Zo’n ‘commerc iële
t r a c k i ngc o o k i e’ registreert je apparaat, je loca-
tie én je klikgedrag. Daarmee kan een online
profiel van je worden gemaakt of verrijkt, geëx-
ploiteerd door enorme, vaak Amerikaanse ad-
vertentienetwerken. Deze cookies beïnvloeden
wat je ziet tijdens het surfen. Heb je je onlangs
laten informeren over het opzetten van een on-
derneming? Grote kans dat je nu wordt achter-
volgd door reclame van boekhouders. Ook als
je online de krant zit te lezen. Juist dan.

Dark web
Programmatic display advertising, zoals deze
vorm van adverteren heet, is de standaard ge-
worden. Bedrijven die reclame willen maken,
mailen niet meer de beheerder van een web-
site, maar bieden hun advertentie aan bij G oog-
le Ads. In dat programma kunnen zij hun doel-
groep selecteren op basis van vele kenmerken,
zoals interesses, beroep, intenties, inkomsten,
geslacht en locatie. Facebook biedt een soort-
gelijke dienst aan. Mensen die volgcookies ac-
cepteren, voeden dus de databases van deze
advertentienetwerken en staan toe dat anderen
verdienen aan hun internetgeschiedenis.

Internetters die Google bevragen over ge-

zondheidsklachten, en in de zoekresultaten het
een en ander aanklikken, mogen overigens niet
zomaar worden gevolgd om ze later te confron-
teren met reclame voor medicatie. Artikel 85
van de Geneesmiddelenwet verbiedt publieks-
reclame voor middelen op recept en sluit ook
sommige vrij verkrijgbare middelen uit, zoals
slaappillen en pijnstillers. In haar advertentie-
beleid toont Google zich bewust van deze wet
en informeert ze adverteerders over wat wel en
niet mag. Google verbiedt ook gepersonaliseer-
de advertenties voor behandeling van persoon-
lijke problemen. Denk aan therapie voor angst-
stoornissen, apparatuur ter onderdrukking van
slaapapneu en reclame voor schuldhulp. „We
begrijpen dat gebruikers geen advertenties wil-
len zien die inspelen op hun persoonlijke moei-
l i j k h e d e n”, schrijft het bedrijf daarover.

„Wat moet Google Ads dan met mijn gezond-
h e i d sge ge ve n s? ”, vraagt Lokke Moerel, hoogle-
raar Technologie en Recht in Tilburg, zich af.
„Als er geen redelijk doel is voor het aftappen
van data, dan kan daarvoor ook geen geldige
toestemming worden gevraagd. De Hoge Raad
bepaalde al eerder dat toestemming aan het
proportionaliteitsvereiste dient te voldoen.”

Mensen met gezondheidsproblemen zijn een
kwetsbare groep, benadrukt Moerel, tevens ad-
vocaat bij het internationale kantoor Morrison
& Foerster. „Gegevens die via deze sites wor-
den afgeroomd, zijn gevoelig voor misbruik,
bijvoorbeeld bij sollicitaties of wanneer men-
sen een hypotheek of verzekering aanvragen.

Google�Ads
Zo�werkt�het

Google�Ads�is�het�ad-
vertentienetwerk�van
Google�en�tevens�de
voornaamste�inkom-
stenbron�van�het�mil-
j�a�r�d�e�n�b�e�d�r�i�j�f.�Wie�een
webshop�heeft�en�snel
bezoek�wil�genereren,
kan�binnen�enkele�klik-
ken�een�online�cam-
pagne�starten.�Dat�kan
met�advertenties�tus-
sens�reguliere�zoekre-
sultaten.�Maar�ook�via
het�zogeheten�Display
Netwerk:�via�deze�weg
kun�je�een�banner
(klikbare�afbeelding)
weergeven�op�websi-
tes�van�anderen.�Die
websites�krijgen�dan
een�deel�van�de�inkom-
sten�die�jij�aan�Google
betaalt. FO
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Wat moet
Google met
die data als ze
er toch niet
mee mogen
a dve r te re n?

Co�o�k�i�e�s
In�alle�soorten

Functionele�cookies
Niet�alle�cookies�maken
inbreuk�op�je�privacy.
De�meeste�zijn�zelfs
noodzakelijk�voor�een
goede�werking�van�de
site.�Denk�aan�cookies
die�bijhouden�welke
producten�je�in�je�virtu-
ele�winkelwagentje
hebt�gestopt,�die�je�lo-
gin�onthouden�en�je
taalkeuze�vastleggen.

Analytische�cookies
Ook�analytische�coo-
kies�hebben�nauwelijks
gevolgen�voor�je�priva-
cy.�Ze�geven�de�be-
heerder�wel�inzicht�in
de�drukte�op�de�site�en
welke�artikelen�populair
zijn.�Maar�niet�op�indivi-
dueel�niveau.

Tra�c�k�i�n�g�c�o�o�k�i�e�s
Voor�trackingcookies,
de�datapakketjes�waar
Google�Ads�op�drijft,�is
toestemming�van�be-
zoekers�vereist.�Hier-
mee�stelt�Google�Ads
een�profiel�van�je�op�dat
continu�verrijkt�wordt
met�je�activiteit�op�sites
die�aangesloten�zijn�bij
dit�advertentienetwerk.
Het�gezegde�‘als�je�er
niet�voor�betaalt,�dan
ben�jij het�product’
wordt�hier�realiteit.

Van gezondheidssites mag je meer zorgvuldig-
heid verwachten dan uit het onderzoek van de
Consumentenbond blijkt.” Houd het bij con-
textueel adverteren, adviseert zij gezondheids-
sites. „Reclame wordt dan afgestemd op de in-
houd van artikelen. Een advertentie voor een
yogacentrum bij een artikel over burn-out, bij-
voorbeeld. Dit levert nagenoeg dezelfde in-
komsten op als gepersonaliseerde adverten-
ties, zonder dat er gegevens worden doorgege-
ven aan de advertentienetwerken.” De huidige
praktijk creëert volgens haar een „dark web
waarin online profielen verkocht worden”.

S chokkend
Een greep uit de sites die ook na een eerste
waarschuwing ongevraagd advertentiecookies
bleven plaatsen: youz.nl (verslavingszorg),
vincere-ggz.nl, ouders.nl, myrealpersonality.
com/nl (persoonlijkheidstesten), libresse.nl,
bekaruu.nl (afkickkliniek), cjgzwijndrecht.nl
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en psycho-
loog.nl (hulpverzoeken). En a l l e - te s t s . n l : niet
direct een professionele uitgave, maar wel een
met duizenden testen in gevoelige categorieën.
In hoeverre je lesbisch, bi of hetero bent, bij-
voorbeeld. Of je tegen een burn-out aan zit. Au-
tistisch bent, een seksverslaving hebt.

Olof King, directeur belangenbehartiging bij
de Consumentenbond: „Google verrijkt jouw
profiel met deze informatie en het is volstrekt
onduidelijk wat er daarna mee gebeurt. Dat
juist dit soort sites, met potentieel zeer gevoeli-
ge informatie, zo slordig met je gegevens om-
springen, is ronduit schokkend. De Autoriteit
Persoonsgegevens moet ingrijpen. Zorgwek-
kend hoe slecht de AVG wordt nageleefd.”

Ook op de websites die om toestemming vra-
gen, blijft de bond kritisch. In het bijzonder Ge-
zondheidsnet.nl (urineverlies, prikkelbare dar-
men, hardlooptherapie, et cetera) en D okter-
d o k te r. n l (artikelen over wel honderden aan-
doeningen: van aambeien tot de Ziekte van
Pfeiffer). Daar loop je tegen een zogeheten coo-
kiemuur aan. Je moet de cookies accepteren,
anders kom je de site niet op. Volgens de Auto-
riteit Persoonsgegevens belemmert dat de
‘vrije wilsuiting’ en daarmee zou zo’n cookie-
muur onrechtmatig zijn. Enkele nieuwssites
zijn al op de cookiemuren a a nge s p ro ke n .

De toezichthouder is nog geen onderzoek ge-
start naar gezondheidssites. Desgevraagd wil
Martijn Pols, de woordvoerder, daar wel een
stelling over innemen. „De AVG is heel duide-
lijk over medische gegevens, die zijn verboden
om te verwerken. Die gaan niemand wat aan.
Er zijn natuurlijk logische uitzonderingen, zo-
dat behandelend artsen info kunnen delen.
Maar wat niet mag, is lijsten met namen of IP-
nummers aanleggen met gegevens over web-
sitebezoek waaruit je medische info kan destil-
leren. Dat geldt ook voor het vastleggen van
politieke overtuiging of seksuele voorkeur.”

Bezoekers terughoudender
Hoe kijken websitebeheerders hier zelf tegen-
aan? N RC maakte een rondje en begon bij Sexu-
oloog.nl, waar je terecht kunt voor vragen over
vrijen met hiv, erectiestoornissen en pijn bij pe-
netratie. Sexuoloog.nl plaatst ongevraagd ad-
vertentiecookies, meldde de bond. Maar dat be-
strijdt Astrid Kremers, eigenaar van de site en
therapeut bij het UMC Utrecht. „Mijn praktijk
geeft geen enkele informatie aan derden, ook
niet aan adverteerders”, mailt ze. Geconfron-
teerd met een uitdraai van analyseprogramma
Ghoster y: „Ik ben al begonnen met onderzoek
en indien nodig verbetering.” Peter Kulche van
de Consumentenbond scande de site opnieuw:
„Ze heeft de trackingcookies onder controle: er
worden er geen meer geplaatst vóór akkoord.”

Dokterdokter.nl is van Solvo, het bedrijf dat
met nog een handvol andere sites (Zieken-
huis.nl, Gezondheidsplein.nl) acht miljoen be-
zoekers per maand trekt. Geef je op Dokterdok-
ter.nl toestemming voor cookies, dan haal je er

maximaal 38 binnen (tien van Google). „Z o l a ng
partijen zich aan onze voorwaarden houden,
zou het volgen van bezoekers niet mogelijk
moeten zijn”, stelt hoofdredacteur Michelle Vel-
linga. „Informatie over gezondheid is persoon-
lijk en gevoelig. Wij willen begrijpelijke gezond-
heidsinformatie ontsluiten, maar wel anoniem.”

Ze merkt dat bezoekers terughoudender zijn
geworden in het accepteren van cookies, uit
vrees dat anderen kunnen nagaan wat zij gele-
zen hebben. De hoofdredacteur kijkt uit naar
de Europese E-privacyverordening, de ePV,
waarin bepalingen uit de AVG worden gespeci-
ficeerd voor online communicatie. Dan zal Sol-
vo de privacymaatregelen herzien. „Er wordt
dus hard aan gewerkt.”

113.nl, een site voor zelfmoordpreventie, ge-
bruikt alleen functionele en analytische coo-
kies, voor gebruiksgemak en statistieken, en
niet voor advertenties. „Onze bezoekers maken
zich zorgen over vertrouwelijkheid”, zegt voor-
lichter Evita Bloemheuvel. „We volgen ze niet
buiten onze site en delen geen info. Er is geen
re ta rge tt i n g , omdat we mensen niet willen con-
fronteren met 113 wanneer zij Facebook bezoe-
ke n .” Retargeting is een heel belangrijke func-
tie van de trackingcookie. Bedrijven kunnen
daarmee doorgelopen klanten alsnog binnen-
halen met reclame op sites die aangesloten zijn
bij hetzelfde advertentienetwerk.

Blijkt dat een hulpvrager niet alleen een
acuut gevaar voor zichzelf, maar óók voor an-
deren is, dan belt 113 de politie. Dit gebeurt
hoogstens één keer per jaar, aldus Bloemheu-
vel. 113.nl monitort hoe vaak iemand belt of
chat. „Veelvuldig contact betekent dat diegene
een andere vorm van hulp nodig heeft. In over-
leg wordt dan tijdens het gesprek, via telefoon
of chat, gekeken naar een alternatief.”

Kindertelefoon.nl kwam net niet door een
eerste meting van de Consumentenbond, maar
is inmiddels wel schoon. „Het ging maar om
één trackingcookie”, zegt beleidsmedewerker
Heleen Alders. „Een menselijke fout. Wij han-
teren juist een anti-cookiebeleid en laten regel-
matig een scan uitvoeren op site en forum. Kin-
deren delen hier zaken – van verliefdheid tot
huiselijk geweld – die zij niet durven, willen of
kunnen bespreken met naasten. Vertrouwelijk-

heid is ons uitgangspunt.” Voor het tellen van
bezoekers, gebruikt de site de meest anonieme
variant van Google Analytics.

Onderzoeker Peter Kulche ziet een discre-
pantie in het beleid van Google: adverteren op
gevoelige onderwerpen, zoals ziekte, geloof of
seksuele voorkeur, probeert het bedrijf uit te
sluiten, maar persoonlijke informatie daarover
wordt wel toegevoegd aan profielen. „Wie weet
wat de zoekgigant daar verder mee doet, nu of
later ”, schrijft hij in zijn onderzoeksverslag.

Belangrijke knop
Resumerend: als uit je zoek- en klikgedrag
blijkt dat je met de aankoop van een huis bezig
bent, dan krijg je de komende tijd advertenties
van hypotheekverstrekkers, makelaars en
woonwinkels. Reclame gegenereerd door coo-
kies van advertentienetwerk Google Ads. Je
bent dan getarged op basis van je ‘commerc iële
i nte re s s e ge b i e d’. Maar als uit je surfgedrag
blijkt dat je in geestelijke nood verkeert, mag je
daarna niet geconfronteerd worden met adver-
tenties voor therapieën of kalmeringsmidde-
len. „Ons advertentiebeleid verbiedt adverteer-
ders om gevoelige interessecategorieën te ge-
br uiken”, mailt Cindy Penders namens Google
Benelux. „Voor de volledigheid: je kunt te allen
tijde je zoekgeschiedenis wissen.”

Deze praktijk vraagt om een groot vertrou-
wen in de discretie van Google. De praktijk is
namelijk dat gezondheidssites in hun privacy-
verklaringen gewoon toegeven je klikgedrag
door te geven aan derde partijen. Dat gaat im-
mers vanzelf via Google-cookies. Die informa-
tie wordt niet gebruikt voor gepersonaliseerde
reclame, maar wordt dus wel opgeslagen.

Er is ontzettend veel af te leiden uit je surfge-
drag, waarschuwt Martijn Pols van de Autori-
teit Persoonsgegevens. „Sites die geen risico
willen lopen, kunnen er simpelweg voor kiezen
om geen cookies te plaatsen.” Zeker gezond-
heidssites zouden dat in overweging moeten
nemen. Medische informatie is namelijk „ex t r a
b e s c h e r m d” en overtredingen in die categorie
worden „zwaarder bestraft”. Maar je moet als
consument ook zelf scherp blijven, benadrukt
hij. Die cookiemelding kan irritant zijn, maar is
er niet zomaar. „Het is een belangrijke knop.”


