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Dag beste factcheck fan, 

Hoorde jij al van “vaccine shedding”? Mensen die het coronavaccin al kregen 
zouden niet-gevaccineerde mensen ziek maken doordat ze kleine deeltjes vac-
cin afscheiden via hun huid en longen. Gelukkig bestaat ‘vaccine shedding’ hele-
maal niet. Je bent dus helemaal veilig als je naast je gevaccineerde partner of 
ouder aan tafel zit.  

We vertellen je ineens ook of er levende wezens in je vaccin zitten. ( Nee hoor!)  

Je ontdekt bij ons ook of de vaccinatiegraad in Brussel en Antwerpen nu echt 
zoveel lager ligt. (Antwerpen doet het opvallend beter dan Brussel.) 

En uiteraard nog een heleboel meer! Spendeer dus gerust je druilerige Pinkster-
maandag met je neus in onze nieuwsbrief. 

     Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Geen levende wezens in Pfizervaccin 

Op sociale media doet een filmpje de ronde waarin te zien 
is hoe kleine bolletjes bewegen in een vloeistof onder een 
microscoop. Volgens het filmpje en de bijhorende post is 
de vloeistof het coronavaccin van Pfizer en zijn de bewe-
gende bolletjes bewijs dat er levende wezens in het vaccin 
zitten. De beelden zouden worden voorgelegd aan een 
man genaamd Pierre Capel, die het fenomeen verder zou 
onderzoeken. 

Eerst en vooral is het onmogelijk om te weten of de vloei-
stof effectief afkomstig is uit een vaccinflesje van Pfizer. 
Daarnaast kan het ook gewoon niet dat er levende organis-
men in het vaccin zitten. Het vaccin wordt immers op een 
synthetische manier gemaakt, in afgeschermde en celvrije 
omgeving. 

Hoe komt het dan dat de bolletjes bewegen? Volgens verschillende wetenschappers kan het 
gaan om een brownsiaanse beweging. Doordat de deeltjes in de vloeistof constant botsen met 
andere deeltjes beginnen ze willekeurig te bewegen.  

En wat heeft Pierre Capel hiermee te maken? Helemaal niets. De man is een emeritus-hoogleraar 
in de besmettingsleer uit Utrecht. Hij staat bekend als vaccinscepticus en sympathisant van het 
Nederlandse Viruswaarheid, maar van dit filmpje zegt hij niets af te weten. Hij onderzoekt het 
Pfizervaccin dus helemaal niet. 

Bron: Knack 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-er-is-geen-levend-wezen-te-zien-in-het-pfizervaccin/article-longread-1735013.html
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Geen foto van antilockdownprotest in 
Londen 

Deze foto wordt op verschillende plaatsen gelinkt 
aan een anti-lockdownmars in Londen, ook op 
Vlaamse sociale media. Onder de noemer ‘March 
for Freedom’ zou meer dan een miljoen mensen 
hebben deelgenomen aan de betoging in Hyde 
Park in Londen op 24 april. 

De foto in de posts op sociale media dateert ech-
ter van lang voor de recente protesten in Londen. 
Meer bepaald van 2018. Toen kwamen de Britten 
op straat om een tweede referendum over de 
Brexit af te dwingen. Het aantal betogers in 2018 
werd geschat tussen de 250.000 en 700.000.  

Er was op 24 april inderdaad een betoging tegen 
de coronamaatregelen in Londen, op ongeveer 
dezelfde plaats als de anti-brexitbetoging. Het 
aantal deelnemers aan dat protest werd geschat 
op ongeveer 10.000. 

Bron: Knack 

Filmpje toont geen Hamas raketten in 
Palestijnse woonwijk 

Darya Safai, volksvertegenwoordiger voor N-VA, 
postte een filmpje waarin volgens haar te zien is 
hoe Hamas raketten afvuurt op Israël vanuit een 
woonwijk in Gaza. Hierdoor zouden ze onschuldi-
ge burgers als menselijk schild gebruiken voor 
hun aanvallen.  

Het filmpje is echter al enkele jaren oud. Het 
toont geen recente aanval op Israël door Hamas 
maar een oefening van het Israëlische leger in 
2018. Die oefening vond niet plaats in Gaza maar 
in een dorpje in Noord-Israël. Het ging ook niet 
om raketten van de Iraanse Revolutionaire Garde, 
zoals Safai beweerde in haar tweet, maar dus om 
nepraketten die het Israëlische leger gebruikt 
voor militaire oefeningen. 

Het bericht werd ook geretweet door de Israëli-
sche ambassadeur in België. Ondertussen verwij-
derde Safai haar tweet. 

Bron: ArbiterOfTweets op Twitter 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-foto-van-een-londense-anti-lockdownmars/article-longread-1733577.html
https://twitter.com/ArbiterOfTweets/status/1393087244387377152
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Intermittent fasting is niet altijd een gezonde manier om af te vallen.  

Door: Emilie Claeys & Enna Karaica 

“Intermittent fasting” of periodiek vasten is een echte hype. Amerikaanse filmsterren zoals Jennifer 
Aniston en Vanessa Hudgens zweren erbij, en ook heel wat bekende Vlamingen zijn overtuigd van het 
dieet en raden het aan om enkele kilo’s kwijt te raken. Maar is vasten om af te vallen wel zo gezond?  

Meer lezen? Klik hier! 

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-
gevaccineerde personen. 

Door: Andreas Huysman 

Op de websites Frontnieuws, Ninefornews en Artsen Voor Vrijheid wordt geschreven dat mensen na 
het ontvangen van een vaccin tegen COVID-19 niet-gevaccineerde mensen ziek zouden kunnen ma-
ken. Dat zou veroorzaakt worden door deeltjes die men na vaccinatie zou uitscheiden via de longen, 
huid of bij seksueel contact. Ze hebben het onder andere over tromboses, verminderde vruchtbaar-
heid, miskramen en stoornissen in de menstruatiecyclus.    

Meer lezen? Klik hier! 

Niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen. 

Door: Leen De Bleser & Emma De Beule & Tessa Van Den Bosch 

Verschillende wetenschappers buigen zich al jaren over de vraag of we in de winter vitamine D-
supplementen zouden moeten nemen. In het algemeen bestaat er een consensus dat een grote hoe-
veelheid mensen een te lage vitamine D-opname hebben en te weinig aan zonlicht worden blootge-
steld. Om die reden zouden we supplementen moeten nemen om vitamine D-deficiëntie – en de bij-
horende gezondheidsproblemen – te voorkomen. Klopt dat? Moeten we allemaal massaal naar de 
apotheker hollen? Of verdient die stelling toch wat nuancering? 

Meer lezen? Klik hier! 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/intermittent-fasting-niet-altijd-een-gezonde-manier-om-af-te-vallen
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/coronavaccins-kunnen-geen-problemen-veroorzaken-bij-niet-gevaccineerde-personen
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/niet-iedereen-moet-zomaar-vitamine-d-supplementen-innemen
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De vaccinatiegraad is niet lager in Antwerpen dan in de rest van het 
land. 

Door: Knack 

In een interview met radiozender Q-Music vertelde premier Alexander De Croo (Open VLD) dat de la-
gere vaccinatiegraad vooral een probleem is van de grote steden, 'zoals Brussel en Antwerpen'. In 
Brussel ligt de vaccinatiegraad inderdaad een stuk lager dan in de rest van het land, maar in Antwer-
pen blijkt dat niet het geval.   

Meer lezen? Klik hier! 

mRNA-coronavaccins veroorzaken geen ernstige hersenziekten.  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

mRNA-vaccins, die massaal worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus, kunnen niet tot hersen-
ziekten leiden. Toch beweren tegenstanders van vaccinatie dat de mRNA-vaccins, zoals dat van Pfizer, 
aanleiding zouden kunnen geven tot ernstige aandoeningen als alzheimerdementie, ALS en de ziekte 
van Creutzfeldt-Jakob. Maar wetenschappelijk bewijs voor die stelling is er niet.   

Meer lezen? Klik hier! 

Checks van collega’s 

Heel wat valse beelden op sociale media over Israël en Gaza: "Als 
emoties hoog oplopen, valt controle vaak weg".  

Door: VRT NWS 

Op sociale media doen veel filmpjes en foto's de ronde van het geweld in Israël en Gaza. Maar die zijn 
niet allemaal echt. Soms blijken ze te dateren van enkele jaren geleden, of zijn ze ergens anders ge-
filmd. "Het wordt heel vaak onbewust gedeeld", zegt factchecker Maarten Schenk. "Als de emoties 
hoog oplopen, valt de controle weg."    

Meer lezen? Klik hier! 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-de-vaccinatiegraad-is-niet-lager-in-antwerpen-dan-in-de-rest-van-het-land/article-longread-1735735.html
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/mrna-coronavaccins-veroorzaken-geen-ernstige-hersenziekten
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/14/filmpjes-sociale-media-israel-gaza/
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Memecorner 

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 

In coronatijden is onzin weerleggen levensbelangrijk. 
Help ons een muur te bouwen tegen desinformatie. 

Steun ons met een geldsteentje. 

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

