
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Duitse boeren protesteerden niet tegen corona-
maatregelen 

Op sociale media circuleren foto’s en video’s van een Duits 
boerenprotest. De beelden van de tientallen tractoren 
worden gelinkt aan het Canadese truckerskonvooi dat al 
twee weken de Canadese hoofdstad Ontario blokkeert. 
Volgens verschillende posts zouden de boeren, net als de 
Canadese truckers, protesteren tegen de huidige corona-
maatregelen. 

Maar dat klopt niet. De beelden zijn recent, van 28 februa-
ri, en werden gemaakt in Duitsland. In de Noord-Duitse 
stad Schwerin trokken zo’n 350 boeren de baan op in pro-
test tegen een nieuw wetsontwerp over meststoffen. Hun 
protest ging dus helemaal niet over coronamaatregelen 
en heeft niets te maken met het Canadese ‘Freedom Con-
voy’. 

Bron: Knack 

Hallo iedereen, 

Voert de Britse politie een strafrechtelijk onderzoek naar coronavaccinaties? 

Is er een verband tussen de coronavaccins en de nieuwe HIV-variant die recent ont-
dekt werd in Nederland? 

En loopt er een aanklacht van Pfizer tegen Denemarken over de coronavaccins? 

Lees snel verder voor antwoorden op deze vragen, en meer. Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-duitse-boeren-protesteren-niet-tegen-de-coronamaatregelen/article-longread-1833683.html


 

 

Italiaanse leerkracht stak zichzelf niet in brand om-
dat hij ontslagen werd door vaccinatieweigering 

Op Facebook en de app Telegram doen schokkende beel-
den de ronde van een Italiaanse man die zichzelf in brand 
steekt. Volgens de posts werd de man ontslagen omdat hij 
niet gevaccineerd is. Uit protest stak hij zichzelf in brand. 

De beelden zijn afkomstig uit de Italiaanse stad Rende, in de 
regio Calabrië en dateren van 31 januari. Op die dag stak een 
33-jarige leerkracht zichzelf in brand vlak voor de politieka-
zerne. Het vuur werd geblust en de man werd naar het zie-
kenhuis gebracht. Volgens de Italiaanse pers is de man 
zwaargewond maar niet in levensgevaar. 

Niet lang na het incident begonnen geruchten te circuleren 
dat de man een zelfmoordpoging deed nadat hij werd ont-
slagen. In Italië is er een vaccinatieplicht voor leerkrachten. 
De man zou ongevaccineerd zijn. 

Maar dit klopt niet. Zowel een woordvoerster van de politie 
als de advocaat van de familie van de man hebben beves-
tigd dat hij wel degelijk gevaccineerd is en dat hij niet ont-
slagen werd. Wat de eigenlijke reden is voor zijn wanhoops-
daad is niet duidelijk. 

Bron: Knack 

Pfizer klaagt Denemarken niet aan over coronavac-
cins 

In een screenshot van een Duits artikel is te lezen dat Pfizer/
BioNTech Denemarken heeft aangeklaagd voor het Europese 
Hof van Justitie. De aanklacht zou gaan over de versoepeling 
van de coronamaatregelen in Denemarken. Die zouden er-
voor zorgen dat het bedrijf minder winst maakt. Immers, min-
der maatregelen betekent minder nood aan vaccinatie. 

Het artikel zou afkomstig zijn van de Duitse nieuwswebsite 
NTV, maar op die website is het artikel nergens terug te vin-
den. In de screenshot staan ook heel wat vreemde fouten. Zo 
klopt de kleur van de titel van het artikel niet en staan er en-
kele Duitse schrijffouten in de tekst. 

Het belangrijkste element dat wijst op een vervalsing is bo-
venaan te vinden. Op de plek waar op de website van NTV het 
woord TV-PROGRAMM staat, staat op de screenshot PARO-
DIE. 

Het gaat hier dus om een bewerkte screenshot van een vals 
artikel. NTV publiceerde nooit een artikel over een aanklacht 
van Pfizer/BioNTech. Het bedrijf bevestigt ook dat zij geen 
aanklacht indienden tegen Denemarken. 

Bron: DPA 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-de-inca-s-offerden-hun-leiders-niet-tijdens-epidemieen/article-longread-1825253.html
https://dpa-factchecking.com/belgium/220208-99-32529/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-
19 vaccinaties na aangifte 

Door: Yara Van Heugten 

In het Verenigd Koninkrijk gaat een video viraal van een gesprek tussen een vrouw en een politie-
agent, waarin de vrouw de agent op de hoogte brengt van het feit dat er een strafrechtelijk onderzoek 
gaande is naar de uitrol van COVID-19 vaccinaties. Ze claimt dat alle vaccinatiecentra in het VK tijdens 
de duur van het onderzoek moeten sluiten en vraagt de politie om daarbij te helpen.         

 

CHECKS VAN COLLEGA’S 

Vermoedelijke bijwerkingen van vaccins: enkele vragen beantwoord 

Door: Frauke Goovaerts 

Vaccins die op de markt komen worden op voorhand getest op bijwerkingen. Erg zeldzame bijwerkin-
gen kunnen echter aan die controle ontsnappen. Daarom volgen verschillende instanties vaccins ook 
nog op wanneer ze al algemeen verkrijgbaar zijn. Iedereen die een vermoedelijke bijwerking ervaart 
na een vaccinatie, kan die melden. Dat een probleem gemeld wordt, betekent echter niet noodzake-
lijk dat het om een echte bijwerking van een vaccin gaat. Factcheck.Vlaanderen beantwoordt enkele 
vragen over (meldpunten voor) vermoedelijke bijwerkingen.      

 

Nee, er zijn geen tienduizenden doden in Europa gemeld na coronavaccin 

Door: VRT NWS 

Op sociale media beweren tal van mensen dat er in Europa tienduizenden sterfgevallen na een coro-
navaccinatie gemeld zijn. Het cijfer zou komen uit de Europese databank EudraVigilance. Dat cijfer is 
fout. Het is het resultaat van een verkeerde interpretatie van de data.       

 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/britse-politie-is-geen-strafrechtelijk-onderzoek-gestart-naar-covid19-vaccinaties-na-aangifte
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/vermoedelijke-bijwerkingen-van-vaccins-enkele-vragen-beantwoord
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/03/check-europese-meldingen/


 

 

Nee, in België zijn geen 'vijf kinderen jonger dan twaalf jaar' aan corona 
overleden 

Door: Knack 

In Knack zei kinderimmunoloog Isabelle Meyts vorige maand dat 'er in België vijf kinderen jonger dan 
twaalf jaar aan corona zijn overleden'. Het gezondheidsinstituut Sciensano noemt dat cijfer 'niet cor-
rect' maar kan om privacyredenen niet meer details geven. Het gezondheidsinstituut bevestigt wel de 
uitspraak uit een RTBF-reportage dat er in België twee kinderen jonger dan 5 jaar en twee 12-jarigen 
aan covid zijn overleden. Dat betekent dat er geen vijf maar twee kinderen jonger dan twaalf jaar zijn 
overleden als gevolg van covid-19. QR-code.    

 

Ja, Pfizer-ceo zei in januari dat eerste twee dosissen van het Pfizervaccin 
een zeer beperkte bescherming bieden tegen de omikronvariant 

Door: Knack 

Online circuleert een fragment uit een interview met Albert Bourla, de ceo van farmabedrijf Pfizer. In 
de video zegt de man dat twee dosissen van het Pfizer-vaccin een zeer beperkte bescherming tegen 
het coronavirus bieden. Dat klopt ook. Bourla had het daarbij specifiek over de omikronvariant van het 
virus.     

 

Geen verband tussen coronavaccins en nieuwe HIV-variant  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

In Nederland is een variant van hiv ontdekt die sneller ziek maakt. Er is echter geen reden tot bezorgd-
heid. De variant is met bestaande medicatie uitstekend te behandelen. Op sociale media steken ge-
ruchten de kop op over een verband tussen covid-vaccinatie en deze hiv-variant. Maar de variant ont-
stond lang voor de coronapandemie.    

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-in-belgie-zijn-geen-vijf-kinderen-jonger-dan-twaalf-jaar-aan-corona-overleden/article-longread-1833375.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-ja-pfizer-ceo-zei-in-januari-dat-eerste-twee-dosissen-van-het-pfizervaccin-een-zeer-beperkte-bescherming-bieden-tegen-de-omikronvariant/article-longread-1829095.html
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/geen-verband-tussen-coronavaccins-en-nieuwe-hiv-variant


 

 

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

