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Beste factcheck fan, 

Dennennaaldenthee zal je niet beschermen tegen schadelijke blootstelling aan 
iemand die gevaccineerd is. Je kan immers helemaal geen bijwerkingen krijgen 
van het vaccin van een andere persoon. Plus, het is zelfs niet zeker dat de 
“actieve” stof in die thee ook effectief werkt. 

En er zit ook helemaal geen grafeenoxide in het Pfizervaccin, dus magnetisch 
zal je er niet van worden (maar dat hadden we al gedebunked in de vorige 
nieuwsbrief). 

Wie menstrueert kan wél wat kortstondige onregelmatigheden opmerken in 
hun cyclus na het vaccin. Het is nog niet zeker hoe dat komt, maar het is niets 
om je zorgen over te maken. 

Deze week ook nog: protesteren Franse verplegers tegen verplichte vaccinatie? 
    Stijgen de coronacijfers in Nederland enkel doordat er meer getest wordt? En  
    worden er meer besmettingen vastgesteld in gevaccineerde ouderen? 

    Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Franse verplegers protesteren niet tegen verplich-
te vaccinatie. 

Op sociale media circuleert een foto van een groep verple-
gers die met hun rug naar de camera staan of zitten. Op de 
ruggen van de verplegers hangen papieren met woorden 
zoals “boos”, “vernederd” en “gemanipuleerd” in het Frans. 
Volgens de posts op Facebook en Twitter is dit een protest 
van Franse verpleegkundigen tegen de recente verplich-
ting tot coronavaccinatie voor al het medisch personeel. 

De foto werd echter al in 2020 gepost in een Franse Face-
bookgroep, Hôpitaux en lutte. In deze groep wordt gepost 
over vakbondsacties in Franse ziekenhuizen.  Het is niet 
meteen duidelijk aan welke specifieke actie de foto gelinkt 
is, maar de Facebookgroep en hun bijhorende website fo-
cussen vooral op besparingen in de medische sector.  

Aangezien de foto al minstens een jaar oud is en de beslis-
sing tot verplichte vaccinatie pas op 12 juli 2021 werd geno-
men, heeft de foto dus niets te maken met deze beslissing. 

Bron: Knack 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-franse-zorgverleners-protesteren-niet-tegen-verplichte-vaccinatie/article-longread-1757885.html
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Meer dan 60% van fake nieuws afkomstig van 
slechts 12 personen op sociale media 

Ongeveer 65% procent van alle online fake nieuws en desin-
formatie rond de coronavaccins is afkomstig van een klein 
groepje van 12 bekende personen op sociale media. Dit 
“desinformatie dozijn” heeft samen een bereik van meer dan 
59 miljoen volgers op verschillende platformen zoals Face-
book, Twitter en Instagram. Op Facebook is zelfs 73% van 
alle posts met anti-vaccinatie claims te herleiden tot één van 
de twaalf uit het groepje. 

Onder hen zijn er verschillende dokters die “alternatieve the-
rapieën” aanhangen, een voormalig bodybuilder, en een 
“wellness blogger”. Opvallend: ook Robert F. Kennedy Jr., 
neef van de vermoorde president John F. Kennedy, maakt 
deel uit van het “desinformatie dozijn”. Hij linkte eerder ook 
al vaccins aan autisme (een theorie die al jaren van de hand 
gewezen is en afkomstig is van een foutief en teruggetrok-
ken onderzoek) en gelooft dat het 5G-netwerk onderdeel is 
van de coronapandemie. 

Het Center for Countering Digital Hate (CCDH), een organi-
satie die onderzoek doet naar online desinformatie, deed 
deze bevindingen in maart 2021 na een grootschalig onder-
zoek. 

Bron: The Guardian 

Coronacijfers in Nederland stijgen niet enkel 
omdat er meer getest wordt. 

In een filmpje dat viraal ging in Nederland en België 
beweert de Nederlandse politicus Thierry Baudet dat 
de verontrustende stijging in de Nederlandse corona-
cijfers enkel te wijten is aan een stijging in het aantal 
tests dat uitgevoerd wordt. Maar dat is een foute rede-
nering. 

De redenering lijkt logisch. Er wordt inderdaad meer 
getest in Nederland dus het lijkt normaal dat er dan 
ook meer positieve resultaten zijn. Die verklaring houdt 
echter geen rekening met de positiviteitsratio van de 

tests. Dat is de verhouding tussen het aantal tests dat wordt afgenomen in een bepaalde perio-
de en de hoeveelheid positieve resultaten in diezelfde periode. Kort gezegd: hoeveel procent 
van het aantal tests dat afgenomen werd is positief? 

En die positiviteitsratio stijgt razendsnel. Op 29 juni waren ongeveer 3,8% van de tests die afge-
nomen werden in Nederland positief. Op 8 juli was dat al 14,89%. Die enorme stijging toont aan 
dat er wel degelijk heel wat meer besmettingen zijn in Nederland. En dat is niet te wijten aan 
het grotere aantal tests. Immers, in Baudet’s logica zou de positiviteitsratio helemaal niet mo-
gen stijgen, enkel het absolute aantal positieve tests. 

Daarnaast stijgt ook de R-waarde, het gemiddeld aantal mensen aan wie een besmet persoon 
het virus doorgeeft. Die R-waarde staat nu op ongeveer 2,17 in Nederland en dat is de hoogste 
waarde sinds februari 2020. 

Bron: VRT NWS 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/17/covid-misinformation-conspiracy-theories-ccdh-report?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/13/foute-beweringen-coronavirus-thierry-baudet/
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Géén bewijs voor grafeenoxide in de coronavaccins (en nee, je arm wordt 
daar dus niet magnetisch van). 

Door: Wolf France 

Een Spaanse onderzoeker vermoedt dat hij grafeenoxide heeft gevonden in het Pfizer-vaccin. Hij zegt 
zelf dat hij daar eigenlijk geen sluitend bewijs van heeft. Grafeenoxide staat niet op de ingrediënten-
lijst van vaccins die in Europa gebruikt worden. Het Pfizer-vaccin dat onderzocht werd, gebruikt 
“vetten” om de werkzame stof “in te kapselen” en geen grafeenoxide. Er is echt nog altijd geen spoor 
van wetenschappelijk bewijs voor “magnetisme” bij gevaccineerde mensen. 

Meer lezen? Klik hier! 

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, 
suramine kan dat dus ook niet voorkomen. 

Door: Andreas Huysman 

Bepaalde websites menen dat suramine, een stof uit dennennaaldenthee, zou beschermen tegen al-
lerlei gevolgen van blootstelling aan iemand die gevaccineerd is. Die gevolgen zouden veroorzaakt 
worden door het S-eiwit. Er is echter geen bewijs dat blootstelling aan een gevaccineerde schadelijk 
zou zijn. Suramine zou mogelijks een virusremmende werking kunnen hebben, maar dat is nog niet 
voldoende onderzocht. Suramine wordt nog niet gebruikt als geneesmiddel. Er moet nog heel veel 
onderzoek gebeuren voordat het middel in de praktijk gebruikt kan worden.     

Meer lezen? Klik hier! 

Ja, ruimtevervuiling is een belangrijk probleem, ook voor ons op aarde. 

Door:  Hendrik Van Riel & Maxim Pauwels & Arne Willems 

Tal van ruimtevaartorganisaties maken zich zorgen over het groeiende gevaar van ruimtepuin, zowel 
voor de bemande als onbemande ruimtevaart. De film Gravity toont de gevolgen van een botsing met 
dat puin: vernielde satellieten zetten een kettingreactie in gang die uiteindelijk tot de vernietiging van 
het ISS leidt. Hoe gevaarlijk zijn zulke botsingen eigenlijk en hoe realistisch is dat filmscenario?   

Meer lezen? Klik hier! 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/geen-bewijs-voor-grafeenoxide-in-de-coronavaccins
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/blootstelling-aan-gevaccineerden-leidt-niet-tot-gezondheidsproblemen
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/ja-ruimtevervuiling-een-belangrijk-probleem-ook-voor-ons-op-aarde


19/07/2021 Factcheck.Vlaanderen 4 

 

Langdurige klachten na COVID-19 zijn niet uniek.  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Een minderheid van mensen die COVID-19 doormaken, doet er maanden over om volledig te recupe-
reren. Dit krijgt de namen langdurige covid, chronische covid of postcovidsyndroom. Dit is niets 
nieuws. Gelijkaardige aanslepende klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, depressiviteit of ge-
heugenproblemen kan je ook krijgen na iedere andere ernstige virale infectie. Hiervoor is nog geen 
duidelijke verklaring, maar het fenomeen wordt volop onderzocht.      

Meer lezen? Klik hier! 

Besmettingen in eerste twee weken na vaccinatie zeggen niets over effec-
tiviteit vaccins. 

Door: Knack 

In een video-interview zegt professor psychologie Mattias Desmet (UGent) dat een studie zou aanto-
nen dat bij gevaccineerde ouderen 40 procent meer coronabesmettingen worden vastgesteld dan bij 
niet-gevaccineerde ouderen. Die uitspraak blijkt misleidend: de cijfers slaan op de eerste twee weken 
na vaccinatie, wanneer patiënten nog niet beschermd zijn.    

Meer lezen? Klik hier! 

Checks van collega’s 

Vaccinatie kan menstruatiecyclus tijdelijk beïnvloeden.  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Vrouwen melden dat de lengte en het bloedingspatroon van hun cyclus verandert. De beschikbare 
coronavaccins zouden die in de war brengen. Harde wetenschappelijke bewijzen voor deze cyclusver-
anderingen na vaccinatie zijn er niet, maar enige impact valt niet uit te sluiten. De menstruele cyclus is 
het resultaat van een complex samenspel tussen verschillende hormonen en kan beïnvloed worden 
door o.a. stress en veranderingen in het immuunsysteem. Een kortdurende verandering na vaccinatie 
kan wellicht weinig kwaad.      

Meer lezen? Klik hier! 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/langdurige-klachten-na-doormaken-covid-19-zijn-niet-uniek
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-besmettingen-in-eerste-twee-weken-na-vaccinatie-zeggen-niets-over-effectiviteit-vaccins/article-longread-1757041.html
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/vaccinatie-kan-menstruatiecyclus-tijdelijk-beinvloeden
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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

