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   Dag beste lezers! 

Veroorzaakt het coronavaccin van AstraZeneca bloedklonters? Die vraag stelde 
je je waarschijnlijk de afgelopen weken. Het antwoord: dat kan, maar is echt heel 
uitzonderlijk. Meer nog, bloedklonters komen vaker voor in de algemene bevol-
king dan bij mensen die het AstraZeneca-vaccin kregen. In de 4de editie van on-
ze nieuwsbrief lees je er meer over. Je komt ook te weten of het echt wel nodig is 
om onder de 65 jaar ook te vaccineren tegen corona (absoluut!) en of  je meer 
bijwerkingen krijgt van het vaccin als je al corona had (ja, maar dat is normaal en 
gaat weer weg). Daarnaast verduidelijken we nog even hoe het zit met de men-
tale gezondheid van onze jongeren (55% heeft het moeilijk) en wat het verband 
is tussen het pollenseizoen en corona (eerder toevallig dan oorzakelijk).  

    Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Video toont geen rellen tegen 
coronamaatregelen in Spanje 

Op Facebook bekeken 30.000 men-
sen een gewelddadige video die vol-
gens het bijschrift rellen in Spanje 
tegen de coronamaatregelen zou to-
nen. Bij een analyse van de beelden 
blijkt echter dat de rellen niet in 
Spanje plaatsvonden maar in de Ar-
gentijnse hoofdstad Buenos Aires. De 
beelden lijken ook van voor 2019 te 
stammen en kunnen dus geen pro-
test tegen corona tonen.  

Bron: Knack 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-video-toont-geen-recente-rellen-in-spanje/article-longread-1714711.html
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Coronovaccins “verkloten” je DNA niet 

Een veelgedeelde meme suggereert dat de mRNA 
vaccins die vandaag gebruikt worden tegen COVID-
19 het DNA van een persoon kunnen veranderen. 
Dit klopt echter niet. De vaccins komen namelijk 
enkel in de buurt van de celwand en dus niet de cel-
kern, waar het DNA zit. Wat het vaccin wel gaat 
doen, is ervoor zorgen dat ons lichaam de antistof-
fen aanmaakt die nodig zijn om zichzelf tegen het 
virus te beschermen, net zoals andere vaccins. Het 
gebeurt alleen op een iets andere manier. Hoe het 
vaccin precies werkt kan je hier lezen. 

Bron: Knack 

Wat we weten over AstraZeneca-vaccin en bloedklonters 

Door: Saar Van Olmen 

Het coronavaccin van AstraZeneca was de afgelopen weken niet uit het nieuws weg te slaan na mel-
dingen van bloedklonters bij gevaccineerde mensen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap 
(EMA) heeft in een persbericht laten weten dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin opwegen 
tegen de nadelen. Het vaccin is nog steeds effectief in de bestrijding tegen COVID-19, maar het EMA 
blijft de situatie verder opvolgen. Wij zetten in deze explainer nog even alle feiten op een rij.   

Meer lezen? Klik hier! 

George Orwell voorspelde corona-
maatregelen niet 

Deze quote uit het boek 1984 van George Orwell 
wordt vaak gedeeld als een soort profetische 
waarschuwing over de coronamaatregelen. Het 
boek uit 1949 beschrijft een sombere maat-
schappij in de toekomst waarin de overheid elk 
aspect van het leven van de bevolking contro-
leert. Rebelleren heeft geen zin. Het boek lan-
ceerde ook de term Big Brother. 

De quote is echter fake. De uitspraak is nergens 
terug te vinden in het boek en is ook nergens te 
vinden op het internet voor 2020. Het is ondui-
delijk waar het citaat dan wel ontstaan is. 

Bron: Snopes 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/hoe-werkt-het-mrna-coronavaccin-en-is-het-veilig
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-een-coronavaccin-verkloot-je-dna-niet/article-longread-1712813.html
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/astrazeneca-en-bloedklonters
https://www.snopes.com/fact-check/orwell-1984-predict-covid/
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Checks van collega’s 

55% van de Belgische jongeren kampt met meerdere psychische 
klachten 

Door: Ferre Wouters 

Tijdens een interview met VTM Nieuws op 28 februari, stelde CD&V-voorzitter Joachim Coens dat “75% 
van de jongeren kampt met mentale problemen”. Deze uitspraak is gebaseerd op een Nederlandse 
studie waarin 75% van de jongeren aangaven last te hebben van minstens 1 mentale klacht. Maar er 
wordt pas over mentale problemen gesproken als iemand 2 of meer mentale klachten heeft. Vanaf 4 
klachten is er risico op een mentale aandoening. In de Grote Coronastudie van begin maart blijkt dat 
54% van de Belgische jongeren meerdere mentale klachten heeft en 41% risico loopt op een mentale 
aandoening. 

Meer lezen? Klik hier! 

Mogelijk heb je meer bijwerkingen na vaccinatie als je covid-19 hebt 
doorgemaakt 

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Opvolgstudies bevestigen dat je een hogere kans hebt op bijwerkingen na vaccinatie wanneer je 
reeds covid-19 doormaakte. Na een corona-infectie heb je, in beperkte mate, al wat immuniteit opge-
bouwd tegen het virus. Mogelijk reageert je lichaam dan wat sterker op het vaccin, waardoor je iets 
meer last hebt van klachten als koorts, hoofdpijn en spierpijn. Op zich geen probleem: de bijwerkin-
gen maken deel uit van de opgewekte immuunrespons en verdwijnen na een tweetal dagen. 

Meer lezen? Klik hier! 

 

Niet vaccineren onder de vijfenzestig heeft wel degelijk risico’s 

Door: Lucas Lecluyse en Dora Drijbooms 

Op allerlei activistische websites en op sociale media kan je lezen dat vaccineren onder de 60 of 65 jaar 
niet nodig zou zijn. Als de ouderen en kwetsbare mensen het vaccin hebben gehad, zouden daarna 
alle maatregelen naar de prullenmand mogen. “Want jonge mensen worden toch niet vaak ernstig 
ziek”, wordt dan gezegd. Waarom wil de overheid dan toch iedereen onder de vijfenzestig vaccine-
ren ? Omdat het simpelweg veiliger is.  

Meer lezen? Klik hier! 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/55-procent-belgische-jongeren-kampt-met-meerdere-psychische-klanten
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/mogelijk-heb-je-meer-bijwerkingen-na-vaccinatie-als-je-covid-19-hebt-doorgemaakt
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/niet-vaccineren-onder-de-vijfenzestig-heeft-wel-degelijk-risicos
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Onvruchtbaar na een coronavaccin, gps-chip via een spuit en andere 
wilde geruchten die blijven rondgaan 

Door: VRT NWS 

Berichten op sociale media en websites over de coronavaccins blijven verwarring zaaien bij veel men-
sen. Heel wat geruchten en fake news blijven de ronde doen. VRT NWS geeft tekst en uitleg bij enkele 
hardnekkige wilde geruchten.   

Meer lezen? Klik hier! 

Memecorner 

Geen oorzakelijk verband tussen pollenseizoen en corona 

Door: Gezondheid en Wetenschap 

In een internationale studie wordt beweerd dat het aantal corona-infecties toeneemt als er meer pol-
len in de lucht aanwezig zijn. De stelling werd onderzocht in 31 landen. De studie wijst op een toevallig 
verband tussen pollen en corona-infecties, maar geen oorzakelijk verband. Het onderzoek kan hele-
maal geen verhoogde gevoeligheid voor corona-infecties aantonen tijdens een pollenseizoen. De stel-
ling is dus tot nader orde meer fantasie dan wetenschap.   

Meer lezen? Klik hier! 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/21/check-5-wilde-geruchten-over-vaccins/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/het-pollenseizoen-en-corona-infecties
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Heb je zelf desinformatie, fake news of virusonzin zien passeren? 
Of wil je gewoon het fijne weten van een bepaald onderwerp? 

Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@factcheck.vlaanderen! 

 

Check ook zeker onze sociale media! 
Facebook                                             Twitter                                               Instagram 

Wil je zelf je steentje bijdragen aan de strijd tegen fake news & desinformatie? 
Steun ons dan met een gift en klik hier! 

Nog niet geabonneerd? 

mailto:info@factcheck.vlaanderen
https://www.facebook.com/FactcheckVL/
https://twitter.com/FactcheckVL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/factcheck.vlaanderen/?hl=nl
https://factcheck.vlaanderen/bijdrage#steunons
https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief

