
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Foto van “opgedroogde Loire” toont kleinere “dode” 
zijtak van rivier 

Sinds de hittegolven van deze zomer en de bijhorende 
droogte, gaan heel wat foto’s van opgedroogde rivieren de 
ronde op sociale media. Heel wat mensen maken zich zor-
gen over de effecten van de hittegolven en de opwarming 
van de aarde op de natuur. Een van de populairste foto’s 
toont een opgedroogde rivierbedding in Frankrijk. Het zou 
gaan om de langste rivier van het land, de Loire. 

Maar de foto is misleidend. Het gaat wel degelijk om de Loire 
in Frankrijk, maar niet de hoofdrivier. Het gaat om een zijtak 
van de rivier in het westen van het land.  Op de plek op de 
foto splitst een eilandje de rivier in twee delen, een hoofdri-
vier en een “dode” arm. Het is die “dode” arm die te zien is op 
de foto. 

Meer nog, een geleider aan de splitsing van de rivier zorgt 
ervoor dat het meeste water langs de bredere hoofdrivier 
stroomt. Er stroomt dus altijd minder water door die kant 
van de rivier en op andere foto’s is te zien dat de hoofdtak 
helemaal niet droog staat. 

Het is wel zo dat de “dode” arm sinds het plaats van de gelei-
der in de jaren ‘80 nog niet eerder zo laag stond. In de omge-
ving werd ook een alarmfase afgekondigd door de droogte. 

Bron: VRT NWS 

Hallo trouwe lezer, 

Was 2020 het “minst dodelijke jaar”? 

Sterven in het Westen 20 keer meer mensen van de kou dan van hitte? 

Hoe komt het dat er zoveel “nieuwe” ziektes uitbreken? 

En stond de rivier Loire echt droog tijdens een voorbije hittegolf? 

Veel leesplezier met deze nieuwe editie, 

Anke 

Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/25/check-waterniveau-loire/


 

 

Verkeersborden op brug naar Krim werden niet  
gehackt 

Een verkeersbord op de brug naar de Krim zou gehackt zijn en 
er zou “Welcome to Ukraine”, ofwel “Welkom in Oekraïne”, op 
te lezen zijn. Een foto van dat verkeersbord gaat viraal op socia-
le media. 

De Krim, een schiereiland, werd in 2014 geannexeerd door Rus-
land in de Russisch-Oekraïense oorlog. De brug waar het ge-
hackte bord zou hangen verbindt de Krim met het Russische 
vasteland en werd in 2018 door de Russische president Poetin 
plechtig geopend.  

Maar de foto is niet echt. Het gaat wel om de Krimbrug, maar in 
de verkeerde richting. Het bord hangt boven de rijrichting die 
de Krim verlaat, en dus richting Rusland.  De originele foto da-
teert van 2021 en werd geüpload op Google Maps door een 
plaatselijke gebruiker.  Achteraf werd de foto bewerkt: de 
“gehackte” boodschap werd toegevoegd, net als het autodash-
board en nog andere elementen.  

Bron: VRT NWS 

Blikje Coca-Cola met “probeer minder wit te zijn” 
slogan is nep 

Een foto die online circuleert, toont een blikje frisdrank van 
het merk Coca-Cola. Op het blikje staat de slogan “Try to be 
less white”, wat vertaalt kan worden als “Probeer minder wit 
te zijn”. Volgens sommigen is dit discriminerend naar witte 
mensen. 

Maar de foto is nep. Er werden nooit blikjes Coca-Cola ge-
produceerd of verkocht met die slogan op. Andere 
factcheckorganisaties ontdekten ook dat de foto bewerkt 
werd, waarbij de slogan aan de foto werd toegevoegd. 

De foto doet al meer dan een jaar de ronde en verwijst naar 
een incident in Amerika. Daar postte een medewerker van 
Coca-Cola een screenshot van een diversiteitsopleiding. 
Daarin kwam de boodschap “Probeer minder wit te zijn” 
wel aan bod. Het bedrijf biedde zijn excuses aan en het plat-
form LinkedIn verwijderde de opleiding. Het zou ook niet 
om een verplichte opleiding gaan, zoals de medewerker 
beweerde. 

Bron: Knack 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/22/check-gehackte-brug-krim/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-deze-foto-van-een-blikje-coca-cola-is-niet-echt/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is 
geen ‘tienvoud’ 

Door: Justine Viane 

Anja Vanrobaeys (Vooruit) ijverde in de Kamer voor een uitbreiding van de discriminatiewet voor ge-
zondheidstoestand: “wie ooit kanker had, heeft tien keer minder kans op een job dan iemand die tien 
jaar ouder is”. Een UGent-onderzoek bevestigt dat iemand met een eerdere kankerervaring gediscri-
mineerd kan worden bij het opnieuw betreden van de werkvloer. Maar de kans op een sollicitatiege-
sprek is niet 10 keer kleiner in vergelijking met iemand die 10 jaar ouder is.             

 

Statistieken over overlijdens in Engeland uit context gehaald 

Door: Hanna Piens 

Nederlandse blogsites kopten dat in Engeland 1 op de 246 mensen binnen de 60 dagen stierf na toe-
diening van een coronavaccin. De claim is gebaseerd op echte statistieken, maar mist context. Het 
overgrote deel van overleden mensen was ouder dan 70. De statistieken tonen gewoon alle vastge-
stelde overlijdens: er is geen verband met vaccins. Het sterftecijfer ligt net lager bij gevaccineerden.   

2020 was niet ‘het minst dodelijke jaar’, ook niet voor Belgen jonger dan 65  

Door: Hanne Akkermans 

Volgens een Belgische website is het aantal overlijdens tijdens het pandemiejaar 2020 niet opmerke-
lijk. Voor mensen onder de leeftijd van 65 zou Covid-19 zelfs geen impact hebben. De website noemt 
2020 voor deze leeftijdscategorie “nagenoeg het minst dodelijke jaar sinds de geschiedenis van de 
mensheid”. Dat is wat kort door de bocht. Boven de 65 zijn er in 2020 meer mensen gestorven dan 
normaal. Maar ook tussen de 45 en 64 was er oversterfte.    

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/gat-in-cv-door-kanker-minder-kans-op-sollicitatie-verschil-is-niet-tienvoudig
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/statistieken-overlijdens-engeland-uit-context
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/2020-niet-minst-dodelijke-jaar-ook-niet-voor-mensen-onder-65


 

 

Er duiken meer ‘nieuwe’ ziektes op (en dat voorspellen wetenschappers al 
jaren)     

Door:  Andreas Huysman 

Alternatieve blog- en opiniesites linken nieuwe of opnieuw opkomende ziektes steevast aan bijwerkin-
gen van de coronavaccins. Dat klopt niet: een toename in uitbraken van infectieziekten werd al jaren 
geleden voorspeld als gevolg van onder andere klimaatverandering, dalende biodiversiteit en een toe-
nemende wereldbevolking. Die toename heeft echter een complexe achtergrond en wordt door ver-
schillende factoren beïnvloed.             

Mens is verantwoordelijk voor amper 4 procent van CO2-uitstoot, maar net 
dát verstoort balans     

Door: VRT NWS 

Klimaatclaims zijn alomtegenwoordig op het internet en vooral de uitstoot van CO2 is geregeld voer 
voor discussie. Voor klimaatsceptici is het feit dat de mens voor amper 4 procent van de CO2-uitstoot 
verantwoordelijk is een geliefd argument, maar daarbij wordt zelden vermeld dat de natuur de 96 pro-
cent die ze uitstoot zelf weer opneemt. Het hele verhaal is dat de natuurlijke CO2-balans in evenwicht 
is, maar wordt verstoord door die extra 4 procent uitgestoten door de mens.    

Studie bewijst niet dat er twintig keer meer mensen sterven van de kou 
dan van de hitte 

Door: Knack 

“Er sterven in het Westen twintig keer meer mensen van de kou dan van de hitte”, zegt politicus Jean-
Marie Dedecker in een interview met Humo. Daarvoor bestaat geen bewijs. Dedeckers uitspraak blijkt 
gebaseerd op een verouderde en niet representatieve studie, die oorzakelijke verbanden suggereert 
waar er geen zijn.               

CHECKS VAN COLLEGA’S 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/meer-nieuwe-ziektes-voorspellen-wetenschappers-al-jaren
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/26/check-co2-uitstoot-4-procent/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-studie-bewijst-niet-dat-er-twintig-keer-meer-mensen-sterven-van-de-kou-dan-van-de-hitte/


 

 

NIEUWSFLASH 

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? 

• Save the date! Eerste BENEDMO-conferentie op vrijdag 30 september in Antwerpen. 

• “Vaccineren” tegen desinformatie en fake nieuws via games 

• Ook pro-VS desinformatie verwijderd van sociale media 

• Hoe onderzoek je een stortvloed aan comments op TikTok? 

• Nobelprijswinnaars roepen in open brief op tot actie tegen online desinformatie 

• Hoe een Russische spionne kon infiltreren bij de NAVO: een onderzoek van Bellingcat 

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
https://benedmo.eu/event/save-the-date-benedmo-conferentie/
https://www.niemanlab.org/2022/09/vaccinating-people-against-fake-news/
https://www.nytimes.com/2022/08/24/technology/facebook-twitter-influence-campaign.html
https://nieuwscheckers.nl/zo-onderzoek-je-tiktok-comments/
https://www.theguardian.com/media/2022/sep/02/nobel-peace-prize-winners-call-for-action-on-online-disinformation?
https://www.bellingcat.com/news/2022/08/25/socialite-widow-jeweller-spy-how-a-gru-agent-charmed-her-way-into-nato-circles-in-italy/

