
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Coronavaccins van Pfizer en Moderna niet verbo-
den in Japan 

Op Facebook doet een afbeelding de ronde met de bewe-
ring dat Japan recent de coronavaccins van Pfizer en Mo-
derna verboden heeft. Die beslissing zou genomen zijn 
omdat de vaccins zeldzame hartaandoeningen zouden 
veroorzaken bij jonge mensen.  

Het klopt dat myocarditis en pericarditis, twee vormen van 
ontstekingen van het hart, mogelijke bijwerkingen zijn 
van de coronavaccins. Maar die zijn zeer zeldzaam en ook 
al langer bekend. De kans om die aandoeningen te krij-
gen is veel groter bij een effectieve coronabesmetting dan 
bij een coronavaccinatie. 

Japan voegde recent de aandoeningen toe aan de lijst van 
mogelijke bijwerkingen van de vaccins. De vaccins wer-
den niet verboden in het land. 

Bron: Knack 

FACTCHECK.VLAANDEREN HEEFT JOU NODIG! 

Dag factcheck fan, 

2022 is officieel van start gegaan. Het hele team van Factcheck.Vlaanderen wenst onze trouwe le-
zers dan ook een gelukkig nieuwjaar! 

Ons goede voornemen voor dit nieuwe jaar is duidelijk: verder factchecken, debunken en uitplui-
zen. Want ook in 2022 zal dit broodnodig zijn. Met veel enthousiasme en toewijding blijven we de 
strijd aan gaan tegen fake nieuws, desinformatie en corona-onzin.  

Maar daarvoor hebben we jouw steun nodig. Want als onafhankelijke organisatie zijn de middelen 
waarmee we werken volledig afkomstig van gulle giften. Doe vandaag dus nog een storting op het 
rekeningnummer BE78 9733 5867 2486 en draag jouw steentje bij aan Factcheck.Vlaanderen.  
Elke euro telt, zeker in deze coronatijden.  

 

  Een fijn 2022 toegewenst en veel leesplezier, 
  Anke De Cock 
  Redacteur Nieuwsbrief 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-de-coronavaccins-van-pfizer-en-moderna-zijn-niet-verboden-in-japan/article-longread-1816997.html


 

 

Voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie zei niet dat boostervaccins ge-
bruikt worden om kinderen te doden 

Op 20 december hield de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een persconferentie. Tijdens die 
persconferentie sprak Tedros Adhanon Ghebreyesus, de voorzitter van de WHO. Filmpjes van een 
opvallend citaat van Ghebreyesus circuleren als een lopend vuurtje op sociale media. In de filmpjes 
lijkt hij te zeggen “Some countries are using boosters to kill children. Which is not right.” Ofwel: 
“Sommige landen gebruiken boosters om kinderen te doden. Wat fout is.” Dit zorgt voor heel wat 
opschudding online. 

De uitspraak is niet alleen uit zijn context genomen maar ook gewoon fout geïnterpreteerd. Ghe-
breyesus struikelde over zijn woorden. Hij sprak de eerste lettergreep van het woord “children” ver-
keerd uit, met een “K” klank in plaats van de juiste “tsj”. Daarna verbeterde hij zichzelf. Daardoor 
klinkt het alsof hij “kill children” zei, maar eigenlijk zei hij gewoon “chil-children”.  

En dat blijkt ook uit de bredere context van het citaat. Ghebreyesus sprak op dat moment over de 
vaccinongelijkheid in de wereld. In sommige rijke landen krijgen kinderen al hun derde vaccin, ter-
wijl in heel wat arme landen amper iemand zijn eerste vaccin heeft gekregen. Hij pleitte ervoor te 
wachten met een massale uitrol van boostervaccins bij jonge, al dubbel gevaccineerde mensen in 
rijke landen, zodat de oudere, nog niet gevaccineerde bevolking in arme landen kan gevaccineerd 
worden. 

Bron: Knack en Snopes 

Echtgenoot van Ursula von der Leyen produceert 
geen coronavaccins 

Jeff Hoeyberghs verspreidde onlangs een afbeelding van EU-
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en haar echtge-
noot, Heiko. Het opschrift op de afbeelding stelt dat Heiko 
een bedrijf zou leiden dat coronavaccins produceert. 

Het klopt dat Heiko medisch directeur is bij Orgenesis, een 
biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in cel– en gentherapie. 
Net als heel wat andere bedrijven op dit moment, doet ook 
Orgenesis onderzoek naar coronamedicatie en –vaccins. Maar 
dit onderzoek lijkt erg beperkt.  

In dezelfde afbeelding werd ook beweert dat Christine Grady, 
de echtgenote van Amerikaans corona-adviseur Anthony 
Fauci, aan het hoofd staat van het bedrijf dat coronavaccins 
goedkeurt voor Amerika. Ook dit klopt helemaal niet. Ze is 
hoofd bio-ethiek van een medisch instituut maar is op geen 
enkele manier betrokken bij de goedkeuring van coronavac-
cins. 

Bron: Knack 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-de-voorzitter-van-de-wereldgezondheidsorganisatie-zei-niet-dat-sommige-landen-boosters-gebruiken-om-kinderen-te-doden/article-longread-1816527.html
https://www.snopes.com/fact-check/who-kill-children-covid-19-vaccines/
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-de-man-van-eu-commissievoorzitter-ursula-von-der-leyen-leidt-geen-bedrijf-dat-coronavaccins-maakt/article-longread-1815411.html


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Premies en loonsverhoging federaal zorgpersoneel niet per se goed voor 
‘honderden euro’s extra per maand’ 

Door: Frauke Goovaerts 

‘Mensen hebben per maand honderden euro’s bijgekregen,’ stelde federaal minister Vincent Van 
Quickenborne (Open Vld) onlangs in De Zevende Dag. Daarmee verwees hij naar betere verloning in 
de zorg waarin de regering investeerde. Het klopt dat federaal zorgpersoneel een aanmoedigingspre-
mie en loonsverhoging kreeg. Vaak -maar niet altijd- ging het inderdaad om honderden euro’s per 
maand. Dat zijn wel brutobedragen: niet iedereen hield maandelijks honderden euro’s extra over.      

Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat geen breed gedragen  
coronapas voor kinderen invoeren 

Door:  VRT NWS 

Een schema uit een webinar van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wordt druk gedeeld op 
sociale media. Daarin zou sprake zijn van een Covid Safe Ticket of coronapas voor gevaccineerde 5- tot 
11-jarigen. Maar zo'n coronapas om ook het doen en laten van kinderen te regelen, staat helemaal niet 
in de steigers. Het gaat om een gewoon vaccinatiebewijs. Een CST blijft wel optioneel voor kinderen 

CHECKS VAN COLLEGA’S 

COVID-19 bij kinderen is doorgaans onschuldig, maar een enkele keer niet 

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Kinderen tussen 5 en 11 jaar die besmet raken met het coronavirus, ondervinden daar in de meeste ge-
vallen niets van of hebben slechts milde klachten. Toch kan ook een kind uitzonderlijk ernstige covid-
19 ontwikkelen. Vooral als het een onderliggende aandoening heeft, maar heel af en toe ook als het 
gezond is. De meest gevreesde, maar zeer zeldzame complicatie van covid-19 bij kinderen is MIS-C, 
een syndroom gekenmerkt door aanhoudende koorts en ontstekingsreacties in het hele lichaam. Co-
ronavaccinatie kan MIS-C voorkomen.   

 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/federaal-zorgwerkers-kregen-premies-maar-hielden-geen-honderden-euros-extras-over
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/wetenschappers-met-een-kritische-blik-op-de-coronacrisis-doen-foute-en-misleidende-uitspraken
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/covid-19-bij-kinderen-is-doorgaans-onschuldig-maar-een-enkele-keer-niet


 

 

Youtube-wetenschapper verspreidt onjuistheden over het immuunsys-
teem en de coronavaccins   

Door: Knack 

In een video die circuleert op sociale media zegt een dierenarts dat vaccinatie tegen covid-19 het aan-
geboren immuunsysteem zou verstoren. Dat klopt niet. Wel integendeel: de vaccins versterken zowel 
het verworven als het aangeboren immuunsysteem.   

Vaccinatie van lagereschoolkinderen  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

De overheid vraagt ouders om covid-vaccinatie voor kinderen tussen 5 en 11 jaar in overweging te ne-
men. Veel ouders twijfelen, omdat de vaccinatie deze kinderen weinig directe gezondheidsvoordelen 
biedt. Ze worden zeer zelden ernstig ziek van een coronabesmetting. Kinderen met onderliggende 
aandoeningen of obesitas lopen een iets groter risico op ernstige covid en worden daarom bij voor-
keur gevaccineerd. Aan gezonde kinderen wordt de vaccinatie aangeboden. Wanneer voldoende kin-
deren gevaccineerd zijn, moeten we minder klassen sluiten, zitten kinderen minder vaak in quarantai-
ne en hebben ze meer sociale contacten. Hoe meer mensen bovendien beschermd zijn met vaccina-
tie, hoe minder vlot het virus zich kan verspreiden.  

 

Ivermectine is niet verboden in België 

Door: Knack 

In een online artikel schrijft P-Magazine dat het anti-parasitaire middel Ivermectine verboden is in Bel-
gië en daardoor niet kan ingezet worden in de strijd tegen schurft. Bovendien zou dat verbod door 
niemand minder dan viroloog Marc Van Ranst zijn afgedwongen. Dat klopt niet. Ivermectine is niet 
verboden in ons land. Het bericht was satirisch bedoeld, zegt P-Magazine.   

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-dierenarts-verspreidt-onjuistheden-over-het-immuunsysteem-en-de-coronavaccins/article-longread-1817217.html
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/vaccinatie-van-lagereschoolkinderen
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-ivermectine-is-niet-verboden-in-belgie/article-longread-1816423.html


 

 

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 

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/nieuwsbrief

