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Beste factcheck fan, 

Zag je ook de “Pfizerleaks” passeren op je tijdlijn? Over “geheime deals” tussen 
vaccinproducenten en overheden ? VRT NWS pluisde het uit.  

Bij Factcheck.Vlaanderen zochten we uit of het klopt dat een banale verkoud-
heid je mee kan helpen beschermen tegen Covid-19 (ja, dat kan.) Hebben we nu 
eigenlijk al een goeie behandeling voor wie Covid-19 krijgt ? We geven een over-
zicht. En Gezondheid en Wetenschap legt dan weer uit dat je wel degelijk be-
smet kan raken door twee verschillende coronavarianten tegelijk. (Maar het is 
zeldzaam.)  

Zoals elke week vind je bij ons ook weer snelle verklaringen voor hardnekkige 
geruchten op sociale media: de CEO van Pfizer is wél gevaccineerd, en gevacci-
neerden werden inderdaad eventjes opgesplitst van niet-gevaccineerden op een 

    Canadese luchthaven. 

    Veel leesplezier! 

 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Foto van ondergelopen auto met anti-Greta Thunbergsticker is vals. 

Na de zware overstromingen van enkele weken geleden circuleert een foto op sociale media. De 
foto toont een auto die half onder water staat. Op de achterruit van de auto plakt een sticker met 
“Fuck You Greta”, een verwijzing naar de klimaatactiviste Greta Thunberg. De auto lijkt dus eigen-
dom te zijn van een “klimaatontkenner”, dus iemand die niet gelooft in de opwarming van de aar-
de. De recente overstromingen worden sterk gelinkt aan die klimaatopwarming.  

Maar de foto is gemanipuleerd. De sticker werd later toegevoegd. De originele foto werd genomen 
in het Duitse Wuppertal en werd gepubliceerd in het Duitse dagblad Bild op 16 juli. Op dat mo-
ment was de sticker niet aanwezig op de foto. Pas achteraf, toen de foto begon te circuleren op so-
ciale media, dook de “sticker” op.  

Bron: Knack 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-ja-deze-foto-is-bewerkt/article-longread-1758667.html
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CEO van Pfizer is wél gevaccineerd 

In een interviewfragment op sociale media zegt Albert Bour-
la, de CEO van Pfizer dat hij nog niet gevaccineerd is. Hij legt 
uit dat hij 59 jaar is en in goede gezondheid is, dus dat hij 
het vaccin nu niet nodig heeft. Heel wat mensen grijpen dit 
fragment aan als bewijs dat hij tegen de coronavaccins is of 
dat er iets fout is met het Pfizer-vaccin. 

Het fragment is afkomstig van een interview met de Ameri-
kaanse nieuwszender CNBC dat uitgezonden werd op 14 
december 2020, drie dagen nadat het Amerikaanse genees-
middelenagentschap het Pfizer-vaccin goedkeurde. Onder-
tussen werd Bourla wel degelijk gevaccineerd, met het Pfi-
zer-vaccin. Op 10 maart kreeg hij zijn tweede dosis, zoals te 
zien is op zijn Twitterpagina. Ook de perswoordvoerder van 
Pfizer bevestigt dat Bourla gevaccineerd werd. 

Een verklaring voor het interviewfragment is te vinden in de 
gefaseerde toediening van de vaccins. In december 2020 
werden alleen nog maar ouderen en risicogroepen gevacci-
neerd. Daarom benadrukte Bourla zijn leeftijd en gezond-
heid in het fragment: hij gaf enkel aan dat hij op dat mo-
ment nog niet aan de beurt was.. 

Bron: Knack 

Foto van aparte wachtrijen voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden is echt. 

Bovenstaande foto circuleert op sociale media, vooral in anti-vaccinatiegroepen. Op de foto is een aan-
komsthal van een luchthaven te zien, waar aparte wachtrijen zijn voorzien voor niet-gevaccineerden en 
gevaccineerden. Er komt heel wat kritiek op de “medische apartheid” die de foto zou aantonen. 

De foto werd genomen op de luchthaven van de Canadese stad Vancouver. Volgens een bestuurslid 
van de luchthaven werd de opsplitsing gemaakt om de douanecontrole voor arriverende passagiers te 
vergemakkelijken. Er gelden namelijk andere maatregelen voor passagiers die wel al gevaccineerd 
werden en passagiers die nog geen vaccin kregen. Zo moeten niet-gevaccineerden 14 dagen in qua-
rantaine wanneer ze de Canadese grens oversteken. Gevaccineerden moeten niet in quarantaine. 

Ondertussen is de organisatorische maatregelen alweer afgeschaft. Er reizen aanzienlijk meer gevacci-
neerde mensen dan niet-gevaccineerden. Daarom is de volledige aankomsthal nodig om het aantal 
passagiers te kunnen verwerken. Arriverende passagiers worden dus niet langer opgesplitst in Vancou-
ver. 

Bron: Knack 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-ja-de-ceo-van-pfizer-werd-zelf-ook-gevaccineerd/article-longread-1757941.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-ja-deze-foto-werd-genomen-in-de-luchthaven-van-vancouver/article-longread-1761833.html
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19. 

Door: Andreas Huysman 

Sinds het begin van de coronapandemie zijn onderzoekers bezig geweest met het ontwikkelen van 
behandelingen en vaccins tegen COVID-19. Dat heeft intussen geleid tot goed werkzame en veilige 
vaccins. Alleen werpt de zoektocht naar behandelingen weinig vruchten af. Hoe komt dat? Welke be-
handelingen werken, en welke niet? Wij geven in deze explainer een overzicht van de behandelingen 
die er nu al zijn.  

Meer lezen? Klik hier! 

Waarom heeft Denemarken zoveel minder “oversterfte” tijdens de corona-
crisis dan België? 

Door: Wolf France 

Overal in Europa zijn er mensen gestorven aan COVID-19. Maar in sommige landen waren er nauwe-
lijks meer doden dan in een normaal jaar. Dat was bijvoorbeeld zo in Denemarken, terwijl er in België 
in 2020 veel meer doden gevallen zijn dan je statistisch zou verwachten. Hoe komt dat eigenlijk? Geen 
makkelijke vraag.  Factcheck.Vlaanderen ging op zoek.     

Meer lezen? Klik hier! 

Een verkoudheid helpt je lichaam echt om corona te bestrijden . (Maar een 
PCR-test wordt niet onbetrouwbaar door een verkoudheid). 

Door:  Marie van Aert 

Als je een gewone verkoudheid hebt zou je volgens bepaalde claims al beschermd zijn tegen het coro-
navirus. Maar de interactie tussen de twee virussen zou een PCR-test ook nutteloos maken om aan te 
tonen of je effectief het coronavirus hebt. Volgens experts kan de reactie van je immuunsysteem op 
een gewone verkoudheid er inderdaad voor zorgen dat je minder vatbaar bent voor het coronavirus, 
maar PCR-tests blijven wel de beste manier om corona op te sporen. 

Meer lezen? Klik hier! 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/dit-weten-we-al-over-de-behandelingen-tegen-covid19
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/waarom-heeft-denemarken-zoveel-minder-oversterfte-dan-belgie
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/verkoudheid-helpt-je-lichaam-om-corona-te-bestrijden
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Zijn er écht vaccincontracten gelekt? En wat betekent dit voor ons 
land? De "PfizerLeaks" uitgeklaard.  

Door: VRT NWS 

Al enkele dagen staat Twitter op stelten door PfizerLeaks: zogenaamde onthullingen uit "gelekte" con-
tracten van farmabedrijf Pfizer over de levering van coronavaccins aan verschillende landen. Het leidt 
tot allerlei wilde geruchten en beweringen op sociale media. De redactie van VRT NWS zocht uit wat 
er aan de hand is.    

Meer lezen? Klik hier! 

Besmetting met twee coronavarianten zeldzaam maar niet uitgesloten. 

Door: Gezondheid & Wetenschap 

In maart overleed een 90-jarige dame aan een dubbele corona-infectie: ze was met twee verschillende 
virusvarianten tegelijk besmet. De vrouw was nog niet gevaccineerd. Dubbele besmettingen zijn 
waarschijnlijk zeldzaam. Er zijn weinig gegevens over, omdat er meestal niet gekeken wordt naar de 
verantwoordelijke variant bij een coronabesmetting. Daarom is niet bekend of zo’n dubbele infectie 
erger is dan een gewone ‘enkele’. De beste manier om je te beschermen, is je laten vaccineren.     

Meer lezen? Klik hier! 

Checks van collega’s 

Geen bewijs dat coronavaccins bloeddrukproblemen veroorzaken.  

Door: DPA 

Cardiologen in Gasthuisberg (UZ Leuven) zouden melding maken van een opvallende stijging in 
bloeddrukproblemen, gelinkt aan de (corona)vaccins. Artsen zouden ook opvallende opstoten van zo-
na, chron en ontstekingen allerhande registreren. Maar wat klopt er van?      

Meer lezen? Klik hier! 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/29/pfizerleaks-zin-en-onzin-over-de-gelekte-vaccincontracten/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/besmetting-met-twee-coronavarianten-zeldzaam-maar-niet-uitgesloten
https://dpa-factchecking.com/belgium/210712-99-351536/
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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

