
drogredenen?
Goede argumenten zijn belangrijk 
om een standpunt te onderbouwen. 
Maar soms gebruiken mensen ook 
drogredenen. Drogredenen lijken 
logisch, maar bevatten een foute 
redenering. Daardoor kunnen ze 
jou op het foute spoor zetten. 

Meer weten?  
mediawijs.be/drogredenen 

Onjuiste oorzaak-
gevolg relatie

Bespelen  
van publiek

Overdrijven van 
de voor- of nadelen

Verkeerde  
autoriteit

Pragmatisch  
redeneren

Cirkelredenering

Persoonlijke  
aanval

Overhaaste  
generalisatie

Ontduiken  
van bewijslast

Vertekenen van 
een standpunt

Beroep  
op traditie

Valse  
analogie

Vals  
dilemma

In het verleden gebeurde A 
en daarna B. Je gaat ervan uit 
dat B het gevolg is van A.

Gisteren fietste ik naar school en had ik mijn 
lunch niet bij. Ik ben mijn lunch vergeten 
omdat ik met de fiets ging.

Je speelt in op de emoties 
van anderen in plaats van een 
geldig argument te gebruiken.

Je moet harteloos zijn om nog met het 
vliegtuig te reizen. Die arme ijsberen zien 
de ijskappen zo smelten!

Je vergroot de voor- 
of nadelen van een 
handeling sterk uit.

Als we allemaal wat verdraagza-
mer zijn, zou er nooit meer oorlog 
zijn.

Je gebruikt een bron die 
eigenlijk geen expert is over 
een thema als bewijs.

Cola drinken is goed voor je tanden, dat 
heb ik op TikTok gezien!

Je gebruikt irrelevante 
argumenten om de echte 
discussie te omzeilen.

Je mag Lieze niet ontslaan omdat ze 
haar studentenjob slecht doet, want 
we hebben niemand anders die haar 
kan vervangen.

Je gebruikt jouw standpunt 
als argument. Je bewijst 
je standpunt dus niet, 
maar herhaalt het.

Ik vind warme chocolademelk niet 
lekker, omdat ik het echt niet lust.

Je ondermijnt iemands geloof-
waardigheid door in te gaan 
op bepaalde kenmerken van 
deze persoon. Je gaat niet in 
op de gegeven argumenten.

Jij moet niets zeggen over gezonde 
voeding, want je bent zelf dik.

Je trekt een conclusie op 
basis van een enkel geval, 
te weinig of niet-represen- 
tatieve kenmerken.

Mijn vriendin en de buurman hebben 
allebei een bruine kat. Alle katten zijn 
dus bruin.

Je beweert iets om vervolgens 
‘bewijs voor het tegendeel’ 
te vragen. Soms wordt er ook 
gedaan alsof er geen bewijs 
nodig is voor een standpunt.

Vrouwen en mannen moeten dezelfde rechten 
hebben, geef mij één goede reden waarom niet?

Je legt een uitspraak in 
iemands mond, zonder dat 
die dit zo heeft gezegd. 

Youna: Deze T-shirt vind ik het best 
passen op jouw broek.
Milo: Dus je vindt de andere T-shirt 
lelijk?!

Je verdedigt je mening met als 
reden dat het ‘altijd al zo was’.

De nieuwe baas moet een man zijn, want 
het is al altijd een man geweest.  

Je vergelijkt twee dingen 
die eigenlijk niet verge-
lijkbaar zijn met elkaar.

Het is oneerlijk dat we tijdens het maken 
van een toets niet mogen samenwerken. 
We moeten toch ook vaak groepswerken 
maken?

Je doet alsof er maar 
twee mogelijkheden zijn 
terwijl er nog veel andere 
opties mogelijk zijn.

Als je niet naar Frankrijk op reis wil, 
dan kunnen we gewoon niet op reis.
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drogredenen?
Goede argumenten zijn belangrijk om een standpunt te 
onderbouwen. Maar soms gebruiken mensen ook drogredenen. 
Drogredenen lijken logisch, maar bevatten een foute redenering. 
Daardoor kunnen ze jou op het foute spoor zetten. 

Ontmasker jij

Onjuiste oorzaak-
gevolg relatie

Bespelen  
van publiek

Persoonlijke  
aanval

Cirkelredenering

Verkeerde  
autoriteit

Overdrijven van de 
voor- of nadelen

Overhaaste  
generalisatie

Beroep  
op traditie

Vertekenen van 
een standpunt

Ontduiken  
van bewijslast

Vals dilemma

Valse  
analogie

Pragmatisch  
redeneren

In het verleden gebeurde A en daarna B.  
Je gaat ervan uit dat B het gevolg is van A.

Je speelt in op de emoties van 
anderen in plaats van een geldig 
argument te gebruiken.

Je ondermijnt iemands geloofwaar-
digheid door in te gaan op bepaalde 
kenmerken van deze persoon. Je gaat 
niet in op de gegeven argumenten.

Je gebruikt jouw standpunt als 
argument. Je bewijst je standpunt 
dus niet, maar herhaalt het.

Je gebruikt een bron die eigenlijk geen 
expert is over een thema als bewijs.

Je vergroot de voor- of nadelen 
van een handeling sterk uit.

Je trekt een conclusie op basis van 
een enkel geval, te weinig of niet-re-
presentatieve kenmerken.

Je verdedigt je mening met als 
reden dat het ‘altijd al zo was’.

Je legt een uitspraak in iemands mond, 
zonder dat die dit zo heeft gezegd. 

Je beweert iets om vervolgens ‘bewijs voor het 
tegendeel’ te vragen. Soms wordt er ook gedaan 
alsof er geen bewijs nodig is voor een standpunt.

Je doet alsof er maar twee mogelijkheden 
zijn terwijl er nog veel andere mogelijk zijn.

Je vergelijkt twee dingen die eigenlijk 
niet vergelijkbaar zijn met elkaar.

Je gebruikt irrelevante argumenten 
om de echte discussie te omzeilen.

Gisteren fietste ik naar school en had 
ik mijn lunch niet bij. Ik ben mijn lunch 
vergeten omdat ik met de fiets ging.

Je moet harteloos zijn om nog met het 
vliegtuig te reizen. Die arme ijsberen 
zien de ijskappen zo smelten!

Jij moet niets zeggen over gezonde 
voeding, want je bent zelf dik.

Ik vind warme chocolademelk niet 
lekker, omdat ik het echt niet lust.

Cola drinken is goed voor je tanden, dat 
heb ik op TikTok gezien!

Als we allemaal wat verdraagzamer zijn, 
zou er nooit meer oorlog zijn.

Mijn vriendin en de buurman hebben 
allebei een bruine kat. Alle katten zijn dus 
bruin.

De nieuwe baas moet een man zijn, 
want het is al altijd een man geweest.  

Youna: Deze T-shirt vind ik het best 
passen op jouw broek.
Milo: Dus je vindt de andere T-shirt 
lelijk?!

Vrouwen en mannen moeten dezelfde 
rechten hebben, geef mij één goede 
reden waarom niet?

Als je niet naar Frankrijk op reis wil, dan 
kunnen we gewoon niet op reis.

Het is oneerlijk dat we tijdens het maken 
van een toets niet mogen samenwerken. 
We moeten toch ook vaak groepswer-
ken maken?

Je mag Lieze niet ontslaan omdat ze 
haar studentenjob slecht doet, want we 
hebben niemand anders die haar kan 
vervangen.
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