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Beste factcheck fan, 

Drie mensen in Genk die een “aanval” kregen vlak na hun vaccinatie ? De foto’s 
lijken dramatisch maar het is fake news.  

En misschien heb je iets gelezen over vier piloten van British Airways die door 
hun vaccin gestorven zouden zijn. Er zijn effectief vier overlijdens, maar het gaat 
wel over heel verschillende gevallen. En verder vind je in deze nieuwsbrief ook 
meer over die deltavariant, de spike-eiwitten, vruchtbaarheid na corona en zo 
veel meer. 

De vaccinatiecampagne moet nu de laatste twijfelaars overtuigen. Het is be-
langrijker dan ooit dat je meehelpt om onzin op het net recht te zetten. 
Factcheck.Vlaanderen gaat in elk geval heel de zomer door met deze nieuws-
brief.    

    Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Mensen in Genks vaccinatiecentrum kregen 
geen ‘aanval’ maar vielen flauw. 

Op Facebook kan je foto’s zien van mensen die op de 
grond liggen in het  vaccinatiecentrum van Genk en de 
eerste zorgen krijgen toegediend door vrijwilligers. De 
post spreekt over “een aanval” en zelfs over vaccins als 
“massamoord”. De foto’s zijn echt, maar de boodschap er-
bij is niet echt betrouwbaar. 

Huisarts en medisch coördinator van het vaccinatiecen-
trum van Genk, Kaat Ieven, bevestigde aan 
Factcheck.Vlaanderen dat op 17 juni drie mensen inder-
daad flauwgevallen zijn in het vaccinatiecentrum. Ze zijn 
meteen onderzocht en het bleek effectief om een flauwte 
te gaan en niet om, bijvoorbeeld, een allergische reactie 
op het vaccin. Volgens Dr. Ieven gebeurt het wel vaker dat 
mensen flauwvallen wanneer ze  een spuitje krijgen.  Dat 

wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals warmte, maar ook spanning, vermoeidheid 
en angst. 

Na een kwartier konden de drie op eigen kracht weer naar huis. Er is hen wel gevraagd om naar 
hun huisarts te gaan als ze nog problemen zouden ondervinden.   

Bron: Eigen verslaggeving 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
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Mexicaans tv-programma bewijst niet per 
ongeluk dat arm magnetisch wordt. 

Volgens een filmfragmentje dat verspreid wordt 
op sociale media bewees een dokter in een Mexi-
caans tv-programma per ongeluk dat je arm toch 
magnetisch wordt na het coronavaccin. Het film-
pje is echter gemanipuleerd. Het toont inderdaad 
dat bij enkele gevaccineerde medewerkers van 
het programma een lepel aan hun arm bleef plak-
ken, maar toont niet dat de dokter die het experi-
mentje uitvoerde hierbij uitlegde dat de huid 
soms gewoon plakkerig is.  

Op Facebook benadrukt de dokter uit het tv-
programma dat de plakkende lepels niets te ma-
ken hebben met het coronavaccin. Er blijven im-
mers ook lepels hangen aan de armen van niet-
gevaccineerden. 

Bron: Eigen verslaggeving 

Piloten British Airways niet gestorven door corona-
vaccin. 

Op sociale media doen verschillende berichten de ronde dat 
er recent vier piloten van de Britse luchtvaartmaatschappij 
British Airways zouden overleden zijn als gevolg van hun 
coronavaccin. Daarom zou British Airways nu crisisgesprek-
ken voeren om te beslissen of het wel verantwoord is gevac-
cineerde piloten te laten vliegen.  

Het klopt inderdaad dat er op korte tijd vier piloten van Bri-
tish Airways gestorven zijn, maar hun overlijden is niet ge-
linkt aan het coronavaccin. Een van de piloten werd in 
maart 2020 besmet met het coronavirus en lag maanden in 
het ziekenhuis. Al zijn organen werden aangetast door het 
virus. Hij mocht eind 2020 eindelijk naar huis. De precieze 
doodsoorzaak is niet bekend. 

Een tweede piloot werd dood teruggevonden in een mountainbikepark. Een autopsie wees uit 
dat hij een zware interne bloeding had in zijn buik, maar de doodsoorzaak is nog onbekend. 

Een naaste van de derde piloot liet weten dat zijn dood absoluut niets te maken had met een 
coronavaccin. 

Van de vierde piloot is de identiteit nog onbekend, en dus ook de doodsoorzaak. 

Ook de vaccinatiestatus van de vier piloten is niet gekend. British Airways laat weten dat er 
geen verplichting is voor hun piloten om zich te laten vaccineren. Ze ontkennen ook dat er 
‘crisisgesprekken’ zouden plaatsvinden over gevaccineerde piloten. 

Bron: Knack 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/magnetisch-worden-van-vaccins
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-geen-verband-tussen-vaccinatie-en-overlijden-van-vier-british-airways-piloten/article-longread-1752179.html
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Rode Kruis aanvaardt wel degelijk bloed en plasma van gevaccineerden. 

Door: Romy Volders 

Verschillende artikels op websites zoals Xandernieuws beweren dat het Rode Kruis in verschillende 
landen, waaronder België, geen bloeddonaties van coronagevaccineerde mensen wil. Die statements 
doen ook de ronde op sociale media en ook Artsen voor Vrijheid verspreidt de bewering. De reden 
waarom is niet duidelijk. De berichten kloppen hoe dan ook niet: het Rode Kruis aanvaardt bloed en 
plasma van gevaccineerden. Er is wel een wachtperiode. 

Meer lezen? Klik hier! 

Geen bewijs dat spike-eiwit na vaccinatie giftig is. 

Door: Pieter Dernau & Andreas Huysman 

Een artikel op de site Dissident.one claimt dat de Spike-eiwitten die worden aangemaakt bij een vacci-
natie met een mRNA-vaccins giftig zijn. Daarnaast zouden ze ook in de moedermelk terecht komen 
en op die manier een nefaste impact hebben op baby’s. De beweringen gaan terug op een eerder 
weerlegde interpretatie van een Japanse studie. Andere onderzoeken leveren ook geen bewijs voor de 
stellingen.    

Meer lezen? Klik hier! 

Roep niet te snel “de coronamaatregelen zijn ongrondwettig”. 

Door:  Louise Soetens 

“De coronamaatregelen zijn “ongrondwettig” klinkt het wel eens. Of “illegaal”. Viruswaanzin zegt het 
met veel aplomb op zijn website. En er zijn toch rechters die daar uitspraken over gedaan hebben, 
nee? Toch niet. De coronamaatregelen zijn zeker niet alledaags, maar de grondwet laat het op zich 
wel toe. Waar gaat de discussie dan over?  

Meer lezen? Klik hier! 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/rode-kruis-aanvaardt-wel-degelijk-bloed-en-plasma-van-gevaccineerden
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/geen-bewijs-dat-spike-eiwit-na-vaccinatie-giftig-is
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/zijn-de-coronamaatregelen-ongrondwettig
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Wat weten we over de deltavariant van het coronavirus?  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

De deltavariant van het coronavirus is de meest besmettelijke variant tot nog toe en verspreidt zich 
vliegensvlug over de wereld, vooral in landen en regio’s met een lage vaccinatiegraad of waar veel 
mensen nog niet volledig gevaccineerd zijn. Als je volledig gevaccineerd bent, ben je wel goed be-
schermd. De Europese autoriteiten roepen de landen op om waar mogelijk de vaccinatiecampagne te 
versnellen, en waarschuwen voor een te snelle afbouw van de coronamaatregelen. Er zijn geen aanwij-
zingen dat de deltavariant een ernstigere vorm van covid-19 veroorzaakt.     

Meer lezen? Klik hier! 

Het is niet bewezen dat vaccins de vruchtbaarheid en menstruatiecyclus 
beïnvloeden. 

Door: Knack 

Een Vlaamse vrouw postte op 26 juni een foto van een krantenknipsel dat stelt dat de coronavaccins 
een negatieve invloed zouden hebben op zwangere vrouwen en dat de vaccins de menstruatiecyclus 
zouden veranderen. Dat klopt niet. Er is geen bewijs dat de vaccins invloed hebben op de vruchtbaar-
heid of menstruatiecyclus.   

Meer lezen? Klik hier! 

Checks van collega’s 

Onze coronavaccins zitten niet meer in experimentele 'fase 3'.  

Door: Knack 

Alle coronavaccins die in België in Nederland worden gebruikt, zitten in fase 4 van het vaccinonder-
zoek. Dat wil zeggen dat ze zijn goedgekeurd voor gebruik en dat de gegevens over de vaccinatie van 
de bevolking worden bijgehouden en opgevolgd. Een op sociale media vaak gedeelde afbeelding stelt 
dat de vaccins nog steeds 'in fase 3' zitten. Dat klopt niet.      

Meer lezen? Klik hier! 

 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/wat-weten-we-over-de-deltavariant-van-het-coronavirus
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-het-is-niet-bewezen-dat-vaccins-de-vruchtbaarheid-en-menstruatiecyclus-beinvloeden/article-longread-1752597.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-onze-coronavaccins-zitten-niet-meer-in-experimentele-fase-3/article-longread-1752569.html
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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

