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Dag beste lezers!

Anke De Cock
Redacteur nieuwsbrief

Welkom bij alweer de derde editie van onze nieuwsbrief die ook deze keer
propvol factchecks en feiten zit. Zo vertellen onze collega’s van Gezondheid
en Wetenschap je hoe het nu zit met de bijwerkingen van het AstraZeneca
vaccin. Onze jonge journalisten zochten voor jou uit of er nu echt wel zoveel
mensen meer gestorven zijn door corona. We geven je ook de nodige context bij het verontrustende filmpje van een Spaanse vrouw die stuipen zou
hebben door het coronavaccin en die vreemde strandstoelen die gereserveerd zouden zijn voor gevaccineerde mensen.
Veel leesplezier!

Virale vergissingen!
Video toont geen anafylactische shock
na coronavaccin
Enkele anti-vaxgroepen delen een video waarin
een jonge vrouw met zware stuipen op de grond
van een ziekenhuis ligt. Volgens hen gaat het
om een Spaanse vrouw die een coronavaccin
kreeg en daar slecht op reageerde.
Het gaat hier echter om een vrouw in Argentinië
en de video is afkomstig van een actiegroep die
de slechte werkomstandigheden in hun ziekenhuis wil aanklagen. De patiënte heeft een lange
voorgeschiedenis van epilepsie en andere gezondheidsproblemen en kreeg ook geen coronavaccin op de dag van de video.
Bron: AFP
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Geen strandstoelen die 'gereserveerd zijn
voor gevaccineerden' in Israël
Op sociale media circuleert een foto met twee
strandstoelen. Ze zijn bedrukt met de boodschap dat
de stoelen gereserveerd zijn voor mensen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Het gaat om een voorlichtingscampagne in de Israëlische stad Tel Aviv om
inwoners aan te sporen zich te laten vaccineren. De
stoelen zijn ook geen echte strandstoelen want ze
zijn veel groter.

Bron: Knack

Video uit Israël bewijst niet dat pandemie in scène werd gezet
Een filmpje dat de afgelopen dagen viraal ging
toont een ziekenhuisomgeving waarin een regisseur en een cameraman beelden maken van een
scène met figuranten en dokters in beschermende
kledij. Volgens sommigen toont dit aan dat de coronacrisis in scène wordt gezet. De video is afkomstig uit een ziekenhuis in Israël en werd begin maart
2021 gemaakt. De opnames vonden plaats voor een
promofilmpje voor de nieuwe spoeddienst van het
ziekenhuis. Ze tonen hiermee dat ze efficiënt hun
parkeergarage kunnen omvormen tot een noodcomplex wanneer dat nodig is.
Bron: VRT NWS

Checks van Factcheck.Vlaanderen

Hoe coronasceptici goochelen met statistiek om te suggereren dat
corona weinig doden zou hebben gemaakt
Door: Jo Van Hoey
Corona heeft in 2020 in België gezorgd voor 17.966 extra doden, zegt overheidsagentschap Sciensano.
Dat betekent dat er in 2020 16,6% meer mensen gestorven dan normaal. Maar statistica en dokter in
de psychologie Els Ooms zegt dat die cijfers “bedrieglijk” zijn en dat de manier waarop ze berekend
worden “dringend in vraag moet worden gesteld”. Eigenlijk redeneert Dr. Els Ooms heel wat coronaoverlijdens weg om toch maar te kunnen pleiten tegen de maatregelen, waar ze duidelijk geen voorstander van is. Maar op haar berekeningen valt heel wat aan te merken. In dit artikel proberen we dat
ook voor niet-statistici duidelijk te maken. De onvermijdelijke conclusie blijft dat corona wel degelijk
tot heel wat extra overlijdens heeft geleid.
Meer lezen? Klik hier!
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Gebruikt de Real Bodies tentoonstelling lichamen van geëxecuteerde
Chinese gevangenen?
Door: Dora Drijbooms
Op de expositie ‘Real Bodies: The Exhibitions’ in het Antwerpse Sportpaleis zijn 20 goed bewaarde
menselijke lichamen te zien. Bij vorige edities werd de ethiek en de oorsprong van deze lichamen in
vraag stelden. Voorlopig is er echter geen bewijs dat de lichamen van Chinese gevangenen gebruikt
werden voor de tentoonstelling. Het is echter niet helemaal duidelijk of de mensen van wiens lichaam
werden gebruikt de nodige toestemmingen gegeven hebben
Meer lezen? Klik hier!

“Nieuwsbrief van een huisarts” verkondigt foute stellingen over veiligheid coronavaccins
Door: Pieter Dernau
Op sociale media circuleert een tekst die de veiligheid van coronavaccins in twijfel trekt. Het zou afkomstig zijn “uit de nieuwsbrief van een huisarts”. Een aantal van die stellingen houden inderdaad
steek, maar de tekst bevat ook veel fouten. Zo worden gewone burgers niet zonder het te weten als
proefkonijnen gebruikt bij klinisch onderzoek. mRNA-vaccins veroorzaken hoogstwaarschijnlijk geen
auto-immuunziekten. En de meest voorkomende bijwerkingen zijn ongevaarlijk en verdwijnen na een
tijdje weer.

Meer lezen? Klik hier!

Checks van collega’s

Het coronavaccin van AstraZeneca is veilig, maar kan tijdelijk nevenwerkingen uitlokken
Door: Gezondheid en Wetenschap
Het coronavaccin van AstraZeneca is zeer werkzaam en veilig, maar kan vervelende nevenwerkingen
veroorzaken. Die nevenwerkingen zijn niet gevaarlijk en verdwijnen altijd vanzelf. Ze kunnen een tot
twee dagen aanhouden, en in sommige gevallen leiden tot kortstondig werkverlet. Er zijn geen aanwijzingen dat de bloedklonters die optraden bij enkele personen kort na de inenting werden veroorzaakt door het vaccin. Daarom oordeelt het Europees Geneesmiddelenagentschap dat het niet nodig
is om de vaccinatiecampagne te onderbreken, wat België ook niet zal doen.
Meer lezen? Klik hier!
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Kan iemand die sterft in een woonzorgcentrum onterecht de statistieken ingaan als coronadode?
Door: VRT NWS
Er is vaak verwarring rond welke overlijdens aangeduid worden als corona-gerelateerd, zeker in het
geval van oudere mensen in woonzorgcentra. Sommigen insinueren dat de coronacijfers opgeblazen
worden door overlijdens verkeerdelijk te wijten aan corona. VRT NWS zocht uit hoe overlijdens genoteerd worden op het overlijdensattest en hoe de cijfers geteld worden.
Meer lezen? Klik hier!

Woonzorgcentra krijgen geen subsidie voor ieder covid-overlijden
Door: Knack
Woonzorgcentra zouden van de overheid een compensatie krijgen voor elke kamer die leeg blijft na
een covid-overlijden. Dat klopt niet. Woonzorgcentra krijgen wel nog tot eind maart een compensatie
voor leegstand, maar er is er geen link tussen de hoogte van die vergoeding en het aantal overlijdens
als gevolg van covid-19.
Meer lezen? Klik hier!

Memecorner
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Nog niet geabonneerd?

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!

Facebook

Check ook zeker onze sociale media!
Twitter

Instagram

Wil je zelf je steentje bijdragen aan de strijd tegen fake news & desinformatie?
Steun ons dan met een gift en klik hier!

