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Beste factcheck fan, 

Hoorde je ook dat 78% van de coronapatiënten op Intensieve Zorgen in Australië 
gevaccineerd is? De Minister van Gezondheid zei het zelf in een persconferentie! 
Maar de minister had zich versproken: 78% is ongevaccineerd. Lees er meer over 
hieronder. 

Maar dat is niet het enige fake nieuws dat je recent misschien zag passeren. 
Stonden de diensten Intensieve Zorgen nu wel of niet onder grote druk tijdens de 
coronagolven in 2020? (Ja, absoluut.) En wist de gemeente Oudergem van het 
nieuwe asielcentrum? (Zowel Fedasil als de burgemeester zeggen van wel.) En 
wat moet je weten over de derde coronaprik voor 65-plussers? 

Zoals steeds brengen we je weer helemaal op de hoogte over het laatste fake 
nieuws en corona-onzin in Vlaanderen. 

     Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Verspreking Australische minister: 78% patiënten op Intensieve Zorgen ongevacci-
neerd. 

Op sociale media is er heel wat oproer over een persconferentie van de Australische Minister van Ge-
zondheid, Martin Foley. Bij het bespreken van de coronacijfers in Australië op 28 september zei Foley 
dat 78% van de patiënten die op dat moment op Intensieve Zorgen lagen gevaccineerd was, en 17% 
gedeeltelijk gevaccineerd. Meteen ging de video van de uitspraak viraal. 

Heel wat antivaxxers gebruiken de uitspraak om te bewijzen dat het coronavaccin helemaal niet be-
schermd tegen zware symptomen. Ook hier bij ons wordt de uitspraak van Foley gebruikt door tegen-
standers van het coronavaccin. Ze vragen zich af waarom deze verrassende cijfers niet besproken wor-
den in onze nieuwsmedia. 

Maar Foley heeft zich gewoon versproken: 78% van de patiënten op Intensieve Zorgen was ongevacci-
neerd, 17% gedeeltelijk. Slechts 5% van de patiënten was volledig gevaccineerd. De fout werd al snel 
rechtgezet door de woordvoerder van Foley in latere berichtgeving. 

Bron: ABC News 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.abc.net.au/news/2021-10-01/coronacheck-martin-foley-vaccination-gaffe/100504420
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Australische coronapatiënten zijn helemaal geen 
acteurs. 

Eind augustus werden enkele Australische coronapatiënten 
in een ziekenhuis in Sydney geïnterviewd over hun ervarin-
gen. Al snel gingen er geruchten rond dat de drie patiënten 
eigenlijk acteurs waren, die betaald werden om te doen als-
of ze corona hadden. 

Heel wat mensen gingen dan ook op zoek naar de waarheid. 
Sommigen beweerden de drie patiënten gevonden te heb-
ben op enkele websites voor acteurs. Iemand belde zelfs 
naar het ziekenhuis  om te bewijzen dat een van de drie pa-
tiënten daar helemaal niet was. Recent dook een filmpje van 
ongeveer 2 minuten op op de app TikTok, waarin al het 
“bewijs” opgesomd werd.  

Het filmpje op TikTok toont echter maar het halve verhaal. 
Letterlijk. De originele video is afkomstig van Media Watch, 
een Australisch tv-programma over fake nieuws, en is eigen-
lijk 4 minuten lang. In de eerste 2 minuten tonen ze al het 
zogenaamde “bewijs” dat het om acteurs gaat, waarna de 
tweede helft aantoont dat dit “bewijs” vals is. Maar die laat-
ste 2 minuten werden dus van het filmpje geknipt, waardoor 
het lijkt alsof het programma zwart op wit aantoont dat de 
drie patiënten acteurs waren. Dat klopt dus niet. 

De acteurs die gevonden waren online waren niet de men-
sen in het filmpje. Daardoor kon een van de patiënten ook 
niet teruggevonden worden in het ziekenhuis. Er werd im-
mers een verkeerde achternaam gegeven, die van de actrice 
en niet van de echte patiënt. 

Bron: VRT NWS 

Franse vrouw niet gearresteerd tijdens shopping-
trip zonder coronapas. 

In een filmpje dat online verspreid wordt zien we hoe een 
vrouw hardhandig aangepakt wordt door zwaarbewapen-
de politie. Volgens verschillende posts gaat het om een 
Franse vrouw die zonder coronapas ging winkelen in een 
winkelcentrum en daarom gearresteerd werd. 

Maar dat klopt niet. De vrouw was een manifestant in een 
protestactie tegen de invoering van de coronapas in Parijs. 
Tijdens die protestactie weken een honderdtal actievoer-
ders, waaronder de vrouw, af van de vastgelegde route en 
drongen een winkelcentrum binnen. Een bewakingsagent 
van het winkelcentrum werd daarbij aangevallen door en-
kele actievoerders. 

De speciale eenheid van de politie die in het filmpje te zien 
is werd bekogeld bij hun aankomst aan het winkelcen-
trum. Uiteindelijk werden drie personen gearresteerd bij 
het incident. 

Bron: Knack 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/21/australie-corona-acteurs/
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-vrouw-werd-niet-opgepakt-omdat-ze-zonder-covidpas-ging-winkelen/article-longread-1784755.html
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Nee, Fedasil opent geen asielcentrum in Oudergem zonder medeweten 
van de gemeente. 

Door: Lena De Vadder 

In Oudergem opent Fedasil in oktober een nieuw asielcentrum voor niet-begeleide minderjarigen. 
Maar op sociale media doet het gerucht de ronde dat de gemeente daar niet van op de hoogte was. 
Dat blijkt niet te kloppen, bevestigen zowel de woordvoerder van Fedasil als de burgemeester van Ou-
dergem.      

Meer lezen? Klik hier! 

Diensten intensieve zorg zwaarder belast dan Sam Brokken beweert in do-
cumentaire ‘Tegenwind’. 

Door: Lena De Vadder 

85 procent van de patiënten die tijdens de coronacrisis van 2020 op een dienst intensieve zorg lagen, 
hadden eigenlijk geen nood aan echt intensieve verzorging, zo beweert gewezen lector gezondheids-
wetenschappen Sam Brokken in de documentaire ‘Tegenwind’. Brokken wil daarmee aantonen dat 
de ziekenhuizen helemaal niet onder druk hebben gestaan tijdens de twee grote coronagolven van 
2020 en dat het dus geen probleem is om het virus vrij te laten circuleren. Maar zijn uitspraken sporen 
niet met cijfers van Sciensano. Ook prof. dr. Philippe Jorens, hoofd van de dienst Intensieve Zorg van 
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), noemt ze “absolute nonsens”.  

Meer lezen? Klik hier! 

Nee, document toont niet aan de Verenigde Naties uit zijn op een nieuwe 
wereldorde. 

Door:  Knack 

Online wordt een ogenschijnlijk officieel VN-document verspreid dat zou moeten bewijzen dat de or-
ganisatie uit is op de installatie van een nieuwe wereldorde. Dat klopt niet. Het gaat om een vals docu-
ment.  

Meer lezen? Klik hier! 

Checks van collega’s 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/fedasil-opent-geen-asielcentrum-in-oudergem-zonder-medeweten-van-gemeente
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/diensten-intensieve-zorg-zwaarder-belast-dan-sam-brokken-beweert
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-dit-document-toont-niet-aan-de-verenigde-naties-uit-zijn-op-een-nieuwe-wereldorde/article-longread-1782737.html
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Een derde prik: wie, wanneer en waarom?    

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Al sinds het begin van de vaccinatiecampagne werd gespeculeerd dat we na verloop van tijd mis-
schien een bijkomende dosis van een coronavaccin zouden nodig hebben. Recent beslisten de minis-
ters van Volksgezondheid om, na mensen met een verminderde afweer en bewoners van woonzorg-
centra, alle 65-plussers te voorzien van een extra coronavaccin op basis van een advies van de Hoge 
Gezondheidsraad. Dit advies kwam er op basis van studies die wijzen op een verminderde werkzaam-
heid tegen ernstige ziekte door covid-19 vijf tot zes maanden na de basisvaccinatie.  

Meer lezen? Klik hier! 

Europese studie naar 5G bewijst geen schadelijke effecten. 

Door: Knack 

Op Facebook circuleert een afbeelding die stelt dat 'de wetenschap schadelijke effecten van 5G be-
wijst'. De metastudie die wordt aangehaald gaat echter over radiofrequente straling op een lagere fre-
quentie dan 5G. Bovendien haalt die studie verschillende onderzoeken aan die methodologisch hape-
ren. 

Meer lezen? Klik hier! 

Broodjesketen Subway kant zich niet tegen coronapaspoort. 

Door: Knack 

Berichten op Twitter en Facebook doen uitschijnen dat broodjesketen Subway niet meedoet met het 
coronapaspoort in de landen of regio's waar dat verplicht is in de horeca. Dat klopt niet. Het vermeend 
bewijs is in werkelijkheid een pamflet bij één Zwitsers filiaal op het moment dat daar nog geen covid-
cerfiticaat was vereist voor een restaurantbezoek. 

Meer lezen? Klik hier! 

 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/een-derde-prik-wie-wanneer-en-waarom
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-europese-studie-naar-5g-bewijst-geen-schadelijke-effecten/article-longread-1784669.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-broodjesketen-subway-kant-zich-niet-tegen-coronapaspoort/article-longread-1786487.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

