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Beste factcheck fan, 

Kan je iemand ziek maken als je zelf besmet bent met het coronavirus maar geen 
symptomen hebt? En wat als je gevaccineerd bent? Die deltavariant, maakt die 
je nu echt zieker dan het “gewone” coronavirus? De antwoorden op die prangen-
de vragen lees je verderop in onze nieuwsbrief! 

We onderzochten de afgelopen twee weken ook of 30% van de gevangenen in 
ons land echt geen verblijfspapieren heeft, en hoeveel dat de staat kost. (Ja, dat 
percentage klopt en ook het kostenplaatje van 159 miljoen euro is correct.) En we 
gingen na of de hongerstakers in Brussel in aanmerking komen voor een 
“medische regularisatie”.  

Daarnaast ontdek je ook wat er aan de hand is met het coronacertificaat in Span-
je en met de vaccinaties in Israël. 

    Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Asymptomatische personen kunnen anderen 
wel degelijk zwaar ziek maken. 

In een bericht op Facebook worden enkele vragen over 
het coronavirus gericht aan viroloog Marc Van Ranst. In 
de tekst beweert de auteur dat asymptomatische perso-
nen geen zware corona kunnen veroorzaken in anderen. 
De viruslading die zij verspreiden zou daar te laag voor 
zijn. Met andere woorden, iemand die besmet is met 
corona maar zelf geen symptomen heeft kan niemand 
echt zwaar ziek maken. 

Maar dat klopt helemaal niet. Allereerst is er een verschil 
tussen asymptomatisch en presymptomatisch: het eer-
ste betekent dat je nooit symptomen zal krijgen, de 

tweede term wijst op de periode waarin je al wel besmet bent maar nog geen symptomen hebt. Die 
komen later pas. En mensen die presymptomatisch zijn, verspreiden net wel heel veel virusdeeltjes en 
zijn dus wél erg besmettelijk. 

Het idee dat asymptomatische personen amper virusdeeltjes verspreiden komt vanuit het idee dat bij 
hen de viruslading, de hoeveelheid virus in hun lichaam, laag ligt. Het klopt dat enkele onderzoeken 
lijken aan te geven dat dit het geval is. Maar ander, recent onderzoek toonde aan dat de viruslading 
van asymptomatische personen soms gelijk is aan mensen mét symptomen.  

Daarnaast is het ook belangrijk te weten dat zelfs een lage virusdosis zware symptomen kan veroorza-
ken bij ongevaccineerde of verzwakte personen.  

Bron: Knack 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-ook-asymptomatische-personen-kunnen-zware-covid-19-veroorzaken/article-longread-1772865.html
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Amerikaanse verpleegster protesteerde wel dege-
lijk tegen verplichte vaccinatie. 

Een collectie foto’s op Facebook zou het bestaan van 
“chemtrails” moeten bewijzen. Het bestaan van chemtrails is 
een complottheorie die stelt dat vliegtuigen chemische stof-
fen zouden lozen op de bevolking om verschillende rede-
nen: ziektes verspreiden, hersenspoelen, etc.  

De foto’s tonen een heleboel verschillende “bewijzen” voor 
deze chemtrails: witte strepen in de lucht, Angela Merkel die 
vaten met chemische producten inspecteert in een vlieg-
tuig, piloten met badges van #TeamChemtrail,… Heel wat 
van de foto’s zijn uit hun contect getrokken of zelfs bewerkt. 
We overlopen kort enkele van deze “bewijzen”.  

De witte strepen in de lucht zijn condensatiestrepen die ver-
oorzaakt worden door de warme, natte lucht uit de motoren 
van het vliegtuig die in aanraking komt met de koude lucht 
rond het vliegtuig. 

De vaten die Angela Merkel lijkt te inspecteren zijn niet ge-
vuld met chemicaliën maar met water. Ze worden gebruikt 
tijdens testvluchten van nieuwe vliegtuigen om het gewicht 
van passagiers na te bootsen. 

En de piloten met hun #TeamChemtrail badges haalden 
gewoon een grap uit om de draak te steken met de chem-
trail complottheorie. 

Bron: Knack 

Coronacertificaat niet verplicht in Spaanse 
horeca. 

Op sociale media doet het nieuws de ronde dat alle 
regionale rechtbanken in Spanje het zogenaamde 
coronacertificaat hebben verworpen. Dat corona-
certificaat geeft aan of je gevaccineerd bent, een 
negatieve coronatest hebt, of hersteld bent van co-
rona. Dit certificaat moet in heel wat gebieden ver-
plicht worden voorgelegd om bijvoorbeeld op café 
of restaurant te gaan. 

Het klopt inderdaad dat het Hooggerechtshof van 
de autonome regio Galicië het coronacertificaat 
verworpen heeft. De Galicische regering heeft daar-
na de maatregelen ingetrokken vanaf 20 augustus. 
Hiermee was Galicië de laatste regio waar dit ge-
beurde. Eerder was in de andere autonome regio’s 
in Spanje al iets gelijkaardig gebeurd. 

Hierdoor is het dus in heel Spanje mogelijk om op 
café of restaurant te gaan zonder coronacertificaat, 
zowel op een terras als binnen.  

Bron: Knack 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-foto-s-bewijzen-niet-dat-chemtrails-bestaan/article-longread-1772575.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-ja-spaanse-rechtbanken-hebben-coronacertificaat-in-de-horeca-verworpen/article-longread-1772889.html
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Dertig procent van gedetineerden in België was vorig jaar illegaal en kost-
te staat waarschijnlijk meer dan 159 miljoen euro. 

Door: Pieter Coorevits 

Op 2 augustus kopte een artikel van PAL NWS: “30 procent gedetineerden is illegaal, kostprijs: 159 mil-
joen euro.” Cijfers van de Federale Overheidsdienst Justitie bevestigen inderdaad dat zo’n 30 procent 
van de gedetineerden in België geen verblijfspapieren heeft. De kostprijs van 159 miljoen euro klopt 
volgens cijfers van de FOD Justitie, maar is eigenlijk een onvolledige berekening zonder de infrastruc-
tuurkosten van de Belgische gevangenissen. Het werkelijke bedrag ligt allicht nog hoger.    

Meer lezen? Klik hier! 

Eerst hongerstaken en dan verblijfspapieren krijgen via medische regulari-
satie? Heel onwaarschijnlijk. 

Door: Pieter Dernau 

Personen die zonder juiste papieren in België verblijven kunnen om medische redenen een verblijfs-
vergunning aanvragen via zogenaamde ‘medische regularisatie’. In het kader van de recente honger-
staking in de Begijnhofkerk en de VUB/ ULB opperden sommigen op sociale media dat zo’n medische 
regularisatie geen optie is voor wie ziek wordt tijdens zijn hongerstaking. Die stelling klopt niet: de wet 
zegt niets over de oorsprong van medische problemen.       

Meer lezen? Klik hier! 

Kan je het coronavirus nog doorgeven als je gevaccineerd bent? 

Door:  Gezondheid en Wetenschap 

Nieuw onderzoek lijkt aan te tonen dat gevaccineerde personen die alsnog besmet raken met de 
deltavariant, het coronavirus even goed kunnen doorgeven als niet-gevaccineerde personen. Maar dat 
wil niet zeggen dat de vaccins niet werken. De kans om besmet te raken is veel kleiner als je gevacci-
neerd bent, net als de kans om ernstig ziek te worden. Daarnaast kunnen ook mondmaskers in druk-
ke, overdekte ruimtes het risico op besmetting helpen beperken.  

Meer lezen? Klik hier! 

Checks van collega’s 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/30-procent-gedetineerden-in-belgie-was-vorig-jaar-illegaal
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/eerst-hongerstaken-en-dan-verblijfspapieren-krijgen-via-medische-regularisatie-heel-onwaarschijnlijk
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kan-je-het-coronavirus-nog-doorgeven-als-je-gevaccineerd-bent
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Oud "De zevende dag"-debat blijft beroering veroorzaken: hoe groot is 
kans dat je virus doorgeeft na vaccinatie?    

Door: VRT NWS 

Ook als je gevaccineerd bent, kan je het virus nog doorgeven aan anderen, maar de kans daartoe is 
wel veel kleiner. Toch blijft op sociale media circuleren dat de vaccins helemaal niet werken tegen 
overdraagbaarheid van het virus. Die claim gaat vaak gepaard met een fragment uit een debat in "De 
zevende dag" tussen onder anderen vaccinoloog Pierre Van Damme en vaccincriticus Sam Brok-
ken van maanden geleden. Van Damme beweerde toen dat de vaccins ervoor zorgen dat je het virus 
niet meer zal doorgeven. Brokken stelde dat daar geen garantie voor was. Intussen is gebleken dat 
wie gevaccineerd is, het virus wel degelijk nog kan overdragen. Maar in mindere mate dan wie niet 
gevaccineerd is.  

Meer lezen? Klik hier! 

De deltavariant verhoogt ook het risico op ziekenhuisopname. 

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Hoewel er momenteel weinig gegevens beschikbaar zijn, tonen twee studies aan dat de deltavariant 
tot meer ziekenhuisopnames leidt dan eerdere varianten van het coronavirus. De impact van deze va-
riant op het zorgsysteem kan dus groter zijn. Aangezien de deltavariant dominant is, is volledige vacci-
natie nu extra belangrijk.     

Meer lezen? Klik hier! 

Nee, vanaf 1 september ben je in Israël niet 'ongevaccineerd' na twee do-
sissen. 

Door: Knack 

Israël past zijn regelgeving voor het coronapaspoort aan. Daarover bestaat online misinformatie. Zo 
klopt het niet dat wie al tweemaal werd gevaccineerd plots zijn Green Pass zal verliezen. Bovendien 
gaat de nieuwe regelgeving pas vanaf 1 oktober in, en niet vroeger zoals foutief wordt beweerd.  

Meer lezen? Klik hier! 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/24/check-zevende-dag/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/de-deltavariant-verhoogt-ook-het-risico-op-ziekenhuisopname
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-vanaf-1-september-ben-je-in-israel-niet-ongevaccineerd-na-twee-dosissen/article-longread-1774137.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

