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Beste factcheck fan, 

De derde prik komt er nu echt aan! Wie eerst AstraZeneca of Janssen kreeg zal 
nu Moderna of Pfizer krijgen. Maar kan dat wel? Is dat veilig? Onze collega’s van 
Gezondheid en Wetenschap zochten het uit. Hun uitleg vind je verderop in de 
nieuwsbrief! 

Misschien las je de afgelopen weken wel dat de coronavaccins kanker veroorza-
ken. Of dat er in Europa al meer dan 25.000 mensen gestorven zijn door bijwer-
kingen van die vaccins. Of zelfs dat Pfizer de resultaten van studies over hun co-
ronavaccin heeft vervalst. Allemaal zorgwekkende berichten, maar ook over deze 
claims bezorgen we je de nodige antwoorden en uitleg. 

Deze week ook nog: weigerde een vliegtuigpassagier naast een niet-
gevaccineerde persoon te zitten? Worden poppen gebruikt om de pandemie in 

    scene te zetten? En censureerde RTV een reportage over een Turnhouts zieken
    huis? 

     Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Filmpje van vrouw in vliegtuig die weigert naast niet-
gevaccineerde passagier te zitten is geacteerd. 

In een populair filmpje op sociale media is te zien hoe een vrouw 
weigert naast een niet-gevaccineerde medepassagier te zitten 
op een vliegtuig. Uiteindelijk komt de piloot tussenbeide en zegt 
hij tegen de vrouw dat er niemand gediscrimineerd zal worden 
op zijn vlucht. De vrouw wordt van het vliegtuig gezet en de an-
dere passagiers applaudisseren wanneer de vrouw vertrekt. De 
piloot is door tegenstanders van coronavaccinatie en coronapas-
poorten online uitgeroepen tot held. 

Maar de video is volledig in scene gezet. Alle mensen in het film-
pje zijn acteurs. Het vliegtuig is een opleidingslocatie voor vlieg-
tuigpersoneel. Hoewel het lijkt alsof de aanvaring spontaan ge-
filmd is door een medepassagier op een echte vlucht, is dat dus 
helemaal niet zo. 

Het filmpje werd opgenomen voor een Amerikaanse influencer, 
Prince Ea. Zijn sociale media staan vol met zulke geënsceneerde 
filmpjes die advies of commentaar geven op bepaalde maat-
schappelijke onderwerpen of de actualiteit. 

Bron: VRT NWS 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/09/check-viraal-filmpje-over-vaccinruzie-op-vliegtuig-is-geacteer/
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Meisje kreeg geen epileptische aanval na derde Pfizervaccin. 

In een viraal filmpje is een meisje te zien dat met stuiptrekkingen op een draagberrie wordt wegge-
reden. Een man op de achtergrond roept in het Hebreeuws en Engels dat ze een aanval kreeg na 
haar derde coronavaccin en insinueert zelfs dat ze zal sterven. De titel van het filmpje beweert dat 
het meisje van 13 stierf na een derde coronavaccinatie met het vaccin van Pfizer in Israël. 

Het filmpje werd inderdaad gemaakt in Israël en dateert van eind oktober. De identiteit van het 
meisje is ook bekend, omdat ze zelf op sociale media reageerde op het filmpje. In haar reactie legt 
ze uit dat ze al 9 jaar lijdt aan PNES, ofwel psychogene niet-epileptische seizures. Dit zijn aanvallen 
die lijken op epilepsie maar niet veroorzaakt worden door storingen in de hersenen. De aanvallen 
worden veroorzaakt door emotionele belasting, stress of trauma.  

Het meisje postte ook een foto na haar aanval, waarop te zien is dat ze in het ziekenhuis is en weer 
oké is. In haar post zegt ze dat haar aanval helemaal niets te maken had met een coronavaccin en 
dat ze niet wil dat haar aandoening uitgebuit wordt voor “een of andere agenda”. Ze gaf achteraf 
ook een interview aan een Israëlische nieuwszender 

Bron: Knack 

Coronapandemie niet in scene gezet met pop-
pen. 

Op Facebook worden foto’s gedeeld die poppen in zie-
kenhuisbedden tonen. Volgens het bijschrift zouden die 
foto’s dienen om mensen “schrik aan te jagen” en aan te 
sporen om zich te laten vaccineren tegen corona. Ande-
ren insinueren dat de poppen aantonen dat de pande-
mie in scene is gezet. 

Maar dat klopt niet. Twee van de drie foto’s die verspreid 
worden tonen opleidingscentra voor medisch personeel 
die bezocht werden door politici in Zwitserland en Polen. 
In die centra kunnen verpleegkundigen in opleiding be-
paalde handelingen en procedures oefenen op speciale 
poppen. 

Op de derde foto zien we het hoofd van een afdeling In-
tensieve Zorg van een ziekenhuis in het Nederlands Gro-
ningen. De foto dateert van maart 2020 en toont een oe-
fenpop op de afdeling Intensieve Zorg waar later corona-
patiënten kwamen te liggen. Ook die oefenpop heeft 
dus niets te maken met coronavaccinaties.  

Bron: Knack 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-dit-meisje-vertoonde-geen-bijwerkingen-na-pfizervaccinatie/article-longread-1798631.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-foto-s-van-poppen-in-ziekenhuisbedden-maken-van-coronacrisis-geen-muppetshow/article-longread-1794841.html
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Er zijn geen 25.969 mensen gestorven door de vaccins in Europa. 

Door:  Moonray Grunewald 

“Per 1 oktober 2021 zijn er in de EU 25,969 sterfgevallen gemeld na coronavaccinatie. Daarnaast is er 
melding gemaakt van bijna twee miljoen gevallen van “zwaar letsel” na een van de vier COVID-19 vac-
cins”, zeggen “Artsen Voor Vrijheid” en “De Andere Krant”. Maar deze gemelde ‘gevolgen’ van vaccina-
tie zijn helemaal geen bewezen bijwerkingen. Bovendien gaat het in werkelijkheid niet om twee mil-
joen verschillende personen maar 665.707. Velen van hen rapporteerden wel meerdere bijwerkingen. 
Het cijfer van 25.969 overlijdens is gebaseerd op een foute interpretatie van de databank en klopt niet.   

Meer lezen? Klik hier! 

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren. 

Door: Wietse Wiels 

Online doet het bericht de ronde dat gevaccineerde mensen plots te maken krijgen met agressieve 
kankers. Maar een link tussen coronavaccins en kanker is niet wetenschappelijk bewezen en de kans is 
groot dat het om toeval gaat. Twee wetenschappelijke studies die zogezegd zouden aantonen dat 
mRNA-vaccins kanker veroorzaken, gaan eigenlijk helemaal niet over coronavaccins. Wel kunnen co-
ronavaccins soms minder goed werken bij mensen met kanker. Kankerstichtingen in Vlaanderen en 
internationaal raden kankerpatiënten ook aan om hun vaccinatie steeds te bespreken met hun arts.   

Meer lezen? Klik hier! 

Meerdere types covid-vaccins combineren kan geen kwaad. 

Door:  Gezondheid en Wetenschap 

Een deel van de bevolking kreeg al een extra prik tegen COVID-19. Voor deze derde prik (of tweede, 
voor wie gevaccineerd werd met het Janssen-vaccin) wordt altijd een mRNA-vaccin gebruikt: van Pfi-
zer of Moderna. Ook wie eerder het AstraZeneca-vaccin of dat van Janssen kreeg. Het combineren van 
twee types vaccin roept vragen op.    

Meer lezen? Klik hier! 

Checks van collega’s 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/geen-25969-mensen-gestorven-door-vaccins-in-europa
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/geen-bewijs-dat-coronavaccins-kanker-veroorzaken-of-verergeren
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/meerdere-types-covid-vaccins-combineren-kan-geen-kwaad
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Regionale televisiezender RTV censureerde geen reportage over Turn-
houts ziekenhuis    

Door: Knack 

Op sociale media doet het bericht de ronde dat de regionale televisiezender RTV een reportage zou 
censureren waarin de directeur van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout zegt dat de meerderheid van 
de covidpatiënten in zijn ziekenhuis gevaccineerd is. Dat klopt niet. De reportage is gewoon te bekij-
ken op de website van RTV.    

Meer lezen? Klik hier! 

"Pfizergate" betekent niet dat Pfizer studieresultaten over het coronavac-
cin heeft vervalst.  

Door: VRT NWS 

Op sociale media is veel beroering rond wat "Pfizergate" wordt genoemd. Onder die naam circuleren 
allerlei sterke beweringen over het coronavaccin van Pfizer, losjes gebaseerd op een journalistiek arti-
kel dat enkele dagen geleden verscheen in het British Medical Journal (BMJ). Wat is er precies aan de 
hand? De factcheckers van VRT NWS zochten het uit.  

Meer lezen? Klik hier! 

Geen bewijs dat het gebruik van Ivermectine in Afrikaanse landen leidt tot 
minder coronadoden. 

Door: Knack 

Een afbeelding die online wordt verspreid insinueert dat Afrikaanse landen waar mensen Ivermectine 
nemen minder coronadoden kennen. Er is echter geen bewezen verband tussen het gebruik van Iver-
mectine en een lager aantal coronadoden.   

Meer lezen? Klik hier! 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-regionale-televisiezender-rtv-censureerde-geen-reportage-over-turnhouts-ziekenhuis/article-longread-1798635.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/05/check-pfizergate/
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-geen-bewijs-dat-het-gebruik-van-ivermectine-in-afrikaanse-landen-leidt-tot-minder-coronadoden/article-longread-1794271.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

